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บทคดัย่อ 
 

 วทิยานิพนธ์มีวตัถุประสงค ์๕ ขอ้ดงัน้ี ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของวยัรุ่น ๒. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของวัย รุ่นจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนา              ๓. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น ๔. เพื่อบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท า
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการ        วถีิพุทธ ๕. เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั 
“รูปแบบบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ วิธีการวิจยั
เชิงบูรณาการ ระหวา่งการวจิยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม การ
ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 การศึกษามี ๒ ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง การศึกษาลกัษณะความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่ง
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๓ โรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ๕๐๐ คน โรงเรียน
สตรีวดัระฆงั จ านวน ๔๐๐ คน โรงเรียนสวนอนนัต ์จ านวน ๑๐๐ คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ
แบบสอบถาม ๑. ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ๒. พฤติกรรมทางพุทธศาสนา และ ๓. คะแนนลกัษณะความ
เป็นผูมี้สติ ๘๐ ขอ้ ส่วนท่ีสอง ศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติในวยัรุ่นศึกษาจากโรงเรียนสตรีวดัระฆงั กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๔๐ คน แบ่ง        ๒ กลุ่ม 
โดยวิธีสุ่มทดลองเป็นกลุ่มทดลอง (กลุ่ม A) ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ๑ คร้ังต่อสัปดาห์
คร้ังละ ๓ ชัว่โมง จ านวน ๘คร้ัง กลุ่มควบคุม (กลุ่ม B) ไม่ไดท้  ากิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยับ
แบบสอบถาม ๒ คร้ังห่างกนั ๘ สัปดาห์ก่อนและหลงัท ากิจกรรม ๑. คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
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๒. คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ๕๒ ขอ้ ๓. คะแนนวดัสติมาส (MASS) ๑๕ ขอ้ เฉพาะในกลุ่ม
ทดลองไดรั้บการสัมภาษณ์เชิงลึกและวดัความพอใจในกิจกรรมกลุ่มในสัปดาห์ท่ี ๘ ขอ้มูลไดรั้บ
การวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกต่างดว้ยค่าที (t-test) หรือ ANOVA 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ๑)ในส่วนท่ีหน่ึงมีนกัเรียนตอบแบบสอบถามครบถว้นจ านวน ๖๕๒ คน 
 ๑.๑)จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป พบวา่โรงเรียนจาก ๓โรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
ร้อยละ ๕๕.๕ โรงเรียนสตรีวดัร้อยละ ๓๙.๔ และโรงเรียนสวนร้อย  ๕.๑ เพศชายร้อยละ ๕๘.๔ 
เพศหญิงร้อยละ ๔๑.๖ อายุเฉล่ียกลุ่ม ๑๒.๔ ปี ขอ้มูลท่ีมีค่าร้อยละสูงสุดในแต่ละค าถาม เกรด ๓.๐ 
ถึง ๔.๐ ร้อยละ ๘๙.๑ จ านวนพี่นอ้ง ๒ คน ร้อยละ ๕๐.๒ เป็นบุตรคนท่ี ๑ ร้อยละ ๔๙.๙ บิดามารดา 
และผูป้กครอง มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ ๘๖.๓, ๘๖ และ ๖๙.๘ อายุตั้งแต่ ๔๑ ถึง ๕๐ ปีร้อยละ 
๖๑.๔, ๕๘ และ ๒๓.๖ การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นจ านวนร้อยละ ๓๒.๕, ๓๘.๘ และ ๒๔.๑ 
ท างานบริษทั ร้อยละ ๓๔, ๒๗.๘ และ ๑๕.๕ ตามล าดบั รายไดร้วม ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาทร้อย
ละ ๔๙.๒  
 ๑.๒)จ าแนกตามขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนา พบวา่สวดมนต์ ๑-๒ วนัต่อสัปดาห์ร้อยละ 
๓๘.๒     ตกับาตรวนัส าคญัเป็นร้อยละ ๕๕.๑ เวียนเทียนวนัส าคญัร้อยละ ๔๓.๓ การร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาท่ีโรงเรียนทุกวนัส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๒๘.๓ ไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรมพุทธศาสนา
ร้อยละ ๔๔.๖ ฟังเทศนาเฉพาะวนัส าคญั ร้อยละ ๔๓.๙ ฟังธรรมผ่านส่ือ ๑- ๒ คร้ังต่อปี ร้อยละ 
๒๖.๘ อ่านหนงัสือธรรม ๑-๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๒๘.๖ การนัง่สมาธิ ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ ๖๓.๙ไม่
เคยบวชเณร หรือถือศีลท่ีวดัร้อยละ ๖๖.๙ เคยฝึกสติมาก่อนมากกว่า ๑ คร้ังร้อยละ ๖๑.๓เห็น
ประโยชน์ของสติ ร้อยละ ๙๐.๗ ตอ้งการเกมการฝึกสติ ร้อยละ ๖๔.๓  
 ๑.๓)จ าแนกตามเพศ พบว่า คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพศหญิง มากกว่าเพศชาย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ๐.๐๕  จ าแนกตามโรงเรียนและเกรด พบวา่โรงเรียนหญิงและเกรดสูงมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี ๐.๐๕ จ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลให้คะแนนสติสูงข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี ๐.๐๕ คือ นักเรียนท่ีเห็นประโยชน์ของสติ นักเรียนท่ีอยากเขา้ร่วม
กิจกรรม ตอ้งการเกมฝึกสติ วดีิโอ และคิดอยา่งมีสติ  
 ๑.๔)จ าแนกผลคะแนนรวมวดัลักษณะความเป็นผูมี้สติ พบว่ามีค่าตั้ งแต่ ๑๓๖ - ๒๓๕ 
คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนน ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ๒๐๓.๔ ± ๒๒.๓ และคะแนน
เฉล่ียในแต่ละดา้นของสติในดา้นสติในการควบคุมตนเอง รวดเร็วทนัเวลา ยบัย ั้งชัง่ใจ และแสวงหา
บริโภคปัจจยัมีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๖, ๕๓.๐, ๔๙.๓ และ ๕๐.๔ ตามล าดบั  
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 ๑.๕)จ าแนกตามความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น  พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( r ) เพื่อแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของ
วยัรุ่นของนกัเรียนทั้งหมดพบว่ามีค่า < ๐.๓ ทุกค่า แสดงถึงการไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวั
แปรปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น  
 ๒) ผลการศึกษาในส่วนท่ีสอง นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมครบถว้นมี ๓๓ คน กลุ่ม A ๑๔ คน 
กลุ่ม B ๑๙ คน  
 ๒.๑)จ าแนกตามประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่น พบว่ากลุ่ม A หลงัมีกิจกรรม คะแนนท่ีเพิ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ๐.๐๕ มี คะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพิ่มจาก ๒๐๘.๔ เป็น ๒๒๔.๑ คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ จาก 
๑๓๙.๓ เพิ่มเป็น ๑๕๖.๕ คะแนนสติมาส (MAAS) จาก ๖๑.๓ เพิ่มเป็น ๗๑.๑ ในกลุ่ม B พบวา่ไม่มี
การเปล่ียนแปลงของคะแนน  
 ๒.๒)จ าแนกตามการเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติของวยัรุ่นตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่พบว่าปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลต่อประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถี
พทุธต่อการพฒันาสติของวยัรุ่น  ในทุกปัจจยั          
 ๒.๓)ความพอใจในกิจกรรมกลุ่มสูง ๙.๖ใน ๑๐ การสัมภาษณ์เชิงลึก นกัเรียนทุกคนเห็น
ประโยชน์ของสติและประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  
 การวิจยัน้ีท าให้สามารถสร้างรูปแบบใหม่ในการพฒันาสติในวยัรุ่นดว้ย MAG model ซ่ึง
เป็นวธีิการท่ีพฒันาข้ึนใหม่ผสมผสานวิชาการทางจิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาและการพฒันาสติวิถีพุทธ
ดว้ยกิจกรรมกลุ่มในวยัรุ่นอยา่งไดผ้ลดี 
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ABSTRACT 
  

 The five purposes of this thesis were as follows : 1)to study the effectiveness of Buddhist 
integrated group intervention on mindfulness improvement in adolescents 2) to compare the 
effectiveness of Buddhist integrated group intervention on mindfulness improvement in 
adolescents with difference in demographic data such as sex, grade family background and 
Buddhist activities of adolescents 3) to study relationship between mindfulness and demographic 
data and Buddhist activities of adolescents, 4) to integrate the mindfulness improvement with 
Buddhist group intervention and 5) to find the new model for Buddhist group intervention. 
 The quantitative and qualitative research were done by questionnaires, Buddhist group 
intervention and in depth interview .The study was divided into 2 parts,part 1.the study of 
mindfulness score in 1,000 grade 7 children from 3 schools. There were 500 children from the 
Suankularb school, 400 children from the Satri Watrakung school and 100 children from the  

Suananun school. All received 3 questionnaires, 1. personal data, 2. Buddhist behavioral 
data,and 3.the 80 items of mindfulness score. In part.2 study 40 children from the Satri 
Watrakung school were included. The children were divided in 2 groups by simple randomization 
into group A and group B. group A got Buddhist group intervention 3 hours duration 1 time/week 
for 8 weeks. group B got nothing. All took the pretest and posttest of mindfulness score, the 
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emotional quotient (EQ), the Mindfulness Attention Aware Scale (MAAS).The in depth interview 
and satisfaction score of the intervention in group A were recorded. The statistic analysis were 
done and showed in percentage, mean. The statistical significant difference between group were 
studied using t-test or ANOVA 
 The results of the study indicated that :- 
 1)In part 1, there were 652 children who completed the questionnaires.55.5% from 
Suankularb school,39.4% from Satri Watrakung school and 5.1% from Suananun school. The 
personal data were 58.4% boys and 41.6% girls.The mean age was 12. 4 years old. The highest 
percentage of the personal data were shown. The grade average from 3-4 was 89.1%.Two 
children in the family was 50.2%.The first child was 49.9%.The marital status of fathers, mothers 
and guardians were couple in 83.3%, 86%, and 69.8%.The age from 41-50 were 61.4%, 58% and 
23.6%. The education were bachelor degree in 32.5%, 38.8% and 24.1%..The company work 
place was 34%, 27.8% and 15.5% accordingly. The income of the family between 10,001-50,000 
Baht was 49.2%. The highest percentage of Buddhist personal data were shown. The 1-2 
time/week Buddhist praying was 38.2%.The food donation to monk in special occasion was 
55.1%.The respected walking around the temple in important Buddhist day was 43.3%.The 
participation in school every important Buddhist day was 28.3%.No participation in Buddhist 
club was 44.6%.Listening to Buddhist teaching by monk in important day was 43.9%. Listening 
to Buddhist teaching by television 1-2 time/year was 26.8%. Reading Buddhist book 1-2 
time/year was 28.6%. Meditation 4 time/ month was 63.8%. Never became samnaen or took the 
precepts was 66.9%, Experience with mindfulness 61.3%. Most of the children in 90.7% agreed 
in the advantage of mindfulness, 64.3% wanted to practice mindfulness game. 
 The factors which influenced the mindfulness score with statistical significant difference 
were the sex, the girls had higher score significantly. The others factors were higher grade, the 
girl school. the children who saw the advantage of mindfulness, the children who wanted to join 
the mindfulness practice and wanted the mindfulness game. 

The range of mindfulness score was between 136-235.The average score was 203.4 ± 
22.3.The 4 parts of mindfulness which were mindfulness in self control, mindfulness in rapid 
response, mindfulness in self restraint, and mindfulness in consuming had the average score 50.6, 
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53.0, 49.3, 50.4 respectively. There was no correlation between the score and the personal and 
Buddhist behavior. 
 2)The results of the study in part 2, there were 33 girls who completed the intervention 
and questionnaires. There were 14 in group A and 19 in group B. In group A, there were 
statistically significant increased in mindfulness score, EQ and MAAS score. The mindfulness 
score, EQ and MAAS score were increased from 208.4 to 224.1, 139.3 to 156.5 and 61.1 to 71.1 
accordingly which showed the effectiveness of the Buddhist group intervention in mindfulness 
improvement in adolescents.In group B, the score had no change. No effect of personal and 
buddhist behavior in effectiveness of group intervention.The satisfaction score was high in 
9.6/10.The in depth interview was shown. The MAG model was found and can help in improving 
the mindfulness in Adolescents proven by this study. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลงได ้ดว้ยความเมตตากรุณา ของพระอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ พระเดชพระคุณ 
พระสาสนโสภณ เจา้อาวาสวดัโสมนสัราชวรวิหาร ท่ีไดก้รุณาแนะน าสั่งสอนให้ไดรั้บความรู้ทาง
ธรรมและในการท าวิจยัอย่างดียิ่ง ขอกราบนอบน้อมบูชานมสัการท่านด้วยความเคารพอย่างสูง          
และขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมงานวิจยั คือ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ประธานกรรมการ ท่ีท่านไดเ้มตตา 
ให้ค  าแนะน าค าอธิบาย และเสียสละเวลา อนัมีค่าของท่านเพื่อช่วยเหลือ และผูช่้วยศาสตราจารย ์          
ดร. สุวิญ รักสัตย ์กรรมการ ผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการช่วยเหลือและ การให้ค  าแนะน า อยา่งดียิ่งจนการ
ท าวจิยัจนส าเร็จ 
 ขอกราบนมสัการขอบพระคุณท่านคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์
พระสุธีธรรมานุวตัรและคณาจารยข์องบณัฑิตวิทยาลยัทุกรูป/คน ท่ีไดเ้สียสละเวลาเมตตาสั่งสอน
ใหค้วามรู้ทางวจิยัและทางพระพุทธศาสนาอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณอยา่งสูงยิง่ต่อ รองศาสตราจารยฐิ์ตว ีแกว้พรสวรรค ์และอาจารยแ์พทยห์ญิง
ทิฆมัพร ร้ิวธงชยั จิตแพทย ์ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการให้ความ
ช่วยเหลือทุกดา้น ตั้งแต่การคิด การก าหนดกิจกรรม การด าเนินการ การสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้การ
ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ แพทย์หญิงถิรพร ตั้ งจิตติพร 
นางสาววรินทิพย ์ด่านพณิชยส์กุล ท่ีช่วยเหลือในการท ากิจกรรมกลุ่มอยา่งดีจนส าเร็จ 
 ขอขอบคุณอยา่งสูงต่อ คณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุทุกท่านในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
ขอขอบคุณอย่างสูงต่อ ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียน คณาจารย ์ผูป้กครองและนกัเรียนของโรงเรียน  
ทั้งสามแห่ง ท่ีอนุญาตและร่วมมือตอบแบบสอบถามจนไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันาสติ       
ในวยัรุ่นไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่านอาจารยแ์นะแนวของโรงเรียน คือ อาจารยน์วลลออ 
จิรธรรมธนากุล  อาจารยม์ณัฑนา ทบัทิม อาจารยพ์จนีย ์ทองบุญ และ อาจารย ์กรรณิกา เด่นพาณิชยก์าร 
จากการดูแล และช่วยเหลือของอาจารยท์  าใหง้านวจิยัส าเร็จเรียบร้อยลงดว้ยดี 
 ขอขอบคุณคุณสุทธิพล อุดมพันธุรัก  และคุณจุฬาภรณ์ พูลเอ่ียม นักสถิติของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งสะดวกรวดเร็วในดา้นสถิติ จนงานวจิยัส าเร็จ 
 ประโยชน์ใดท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยั ผูว้ิจยัขออุทิศถวายแด่พระรัตนตรัยท่ีเคารพบูชาสูงสุด 
และหวงัใหง้านวจิยัเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาสติใหเ้กิดมากข้ึนต่อวยัรุ่นไทยในอนาคต 
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ฐ 

 

 

 ภาคผนวก จ แบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียน ๒๐๕ 

 ภาคผนวก ฉ คะแนนค าตอบแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 

           ของนกัเรียน                                                                   ๒๒๓ 

 ภาคผนวก ช แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวยัรุ่น ๒๒๖ 

 ภาคผนวก ซ คะแนน แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

           ส าหรับวยัรุ่น   ๒๓๑ 

 ภาคผนวก ฌ แบบทดสอบวดัสติมาส (MASS) Mindfulness Attention  

           Aware Scale (MAAS)                                                        ๒๓๔ 

 ภาคผนวก ญ รายละเอียดกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 

           (Buddhist Integrated Group intervention)                        ๒๓๗ 

 ภาคผนวก ฎ ภาพถ่ายกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ                            ๒๖๖ 

 ภาคผนวก ฏ เอกสารการน าเสนอผลงานวจิยัระดบัปริญญาเอก              ๒๗๕ 

ประวตัิผู้วจิัย     ๒๘๑ 

 

 



ฑ 
 

สารบัญตาราง 
 

                        หน้า 
ตารางที ่๔.๑   ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 

 นักเรียนทั้งหมด จ าแนกตามโรงเรียน      ๘๐ 
ตารางที ่๔.๒ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเพศ       ๘๐ 
ตารางที ่๔.๓ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอายุ       ๘๑ 
ตารางที ่๔.๔ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเกรดเฉลีย่      ๘๑ 
ตารางที ่๔.๕ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามจ านวนพีน้่องรวมตนเอง     ๘๒ 
ตารางที ่๔.๖ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามแบ่งตามล าดับบุตร     ๘๒ 
ตารางที ่๔.๗ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสบิดา, มารดาและผู้ปกครอง  ๘๓ 
ตารางที ่๔.๘ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอายุบิดา, มารดาและผู้ปกครอง    ๘๓ 
ตารางที ่๔.๙ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับการศึกษาของบิดามารดาและผู้ปกครอง  ๘๔ 
ตารางที ่๔.๑๐ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามประเภทอาชีพของบิดามารดาและผู้ปกครอง  ๘๕ 
ตารางที ่๔.๑๑ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของ 
 นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามรายได้รวมครอบครัวต่อเดือน    ๘๖ 
ตารางที ่๔.๑๒ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพธีิกรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการสวดมนต์ทีบ้่าน      ๘๗ 
ตารางที ่๔.๑๓ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพธีิกรรมของ 
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 นักเรียนทั้งหมดด้านการท าบุญตักบาตร         ๘๘ 
ตารางที ่๔.๑๔ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพธีิกรรม 
 ของนักเรียนทั้งหมดด้านการเวยีนเทยีนทีว่ดัในวนัส าคัญทางศาสนา      ๘๘ 
ตารางที ่๔.๑๕ าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพธีิกรรมของ 
 นักเรียนด้าน การร่วมกจิกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด       ๘๙ 
ตารางที ่๔.๑๖ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพธีิกรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการเข้าร่วมชมรม/วชิาเลือก พุทธศาสนาในโรงเรียน     ๙๐ 
ตารางที ่๔.๑๗ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการฟังเทศนาธรรมทีว่ดั         ๙๐ 
ตารางที ่๔.๑๘ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการชม/ฟัง ธรรมเทศนาผ่านส่ือโทรทศัน์/วิทยุ      ๙๑ 
ตารางที ่๔.๑๙ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการอ่านหนังสือ/วารสารธรรมะหรือเกีย่วกบัศาสนา     ๙๒ 
ตารางที ่๔.๒๐ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการน่ังสมาธิของนักเรียน        ๙๒ 
ตารางที ่๔.๒๑ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของ 
 นักเรียนทั้งหมดด้านการเคยบวชเณร หรือ ถือศีลทีว่ดั/สถานปฏิบัติธรรม     ๙๓ 
ตารางที ่๔.๒๒ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรม 
 และความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านการเคยฝึกสติมาก่อน      ๙๓ 
ตารางที ่๔.๒๓ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรม 
 และความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านการเห็นประโยชน์ของสติ     ๙๔ 
ตารางที ่๔.๒๔ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรม 
 และความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านความต้องการทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติ    ๙๔ 
ตารางที ่๔.๒๕ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรม 
 และความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านกจิกรรมสติทีนั่กเรียนต้องการให้จัด    ๙๕ 
ตารางที ่๔.๒๖ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละด้านของคะแนนลกัษณะ 
 ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด         ๙๖ 
ตารางที ่๔.๒๗ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละด้านของคะแนนลกัษณะ 
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           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด         ๙๖ 
ตารางที ่๔.๒๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัเพศของนักเรียนทั้งหมด       ๙๗ 
ตารางที ่๔.๒๙ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอายุของนักเรียนทั้งหมด       ๙๗ 
ตารางที ่๔.๓๐ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด   

          กบัเกรดของนักเรียนทั้งหมด       ๙๘ 
ตารางที ่๔.๓๑ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมด       ๙๘ 
ตารางที ่๔.๓๒ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัจ านวนพีน้่องของนักเรียนทั้งหมด      ๙๘ 
ตารางที ่๔.๓๓ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัล าดับบุตรในครอบครัวของนักเรียนทั้งหมด     ๙๙ 
ตารางที ่๔.๓๔ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอายุบิดาของนักเรียนทั้งหมด       ๙๙ 
ตารางที ่๔.๓๕ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

            กบัสภาพสมรสของบิดาของนักเรียนทั้งหมด     ๙๙ 
ตารางที ่๔.๓๖ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอาชีพของบิดาของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๐ 
ตารางที ่๔.๓๗ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด    

           กบัการศึกษาของบิดาของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๐ 
ตารางที ่๔.๓๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอายุมารดาของนักเรียนทั้งหมด       ๑๐๐ 
ตารางที ่๔.๓๙ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

          กบัสภาพสมรสมารดาของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๑ 
ตารางที ่๔.๔๐ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอาชีพมารดาของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๑ 
ตารางที ่๔.๔๑ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  
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           กบัการศึกษามารดาของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๑ 
ตารางที ่๔.๔๒ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 

           กบัรายได้เฉลีย่ของนักเรียนทั้งหมด       ๑๐๒ 
ตารางที ่๔.๔๓ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอายุผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๒ 
ตารางที ่๔.๔๔ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัสภาพสมรสผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด     ๑๐๒ 
ตารางที ่๔.๔๕ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัอาชีพผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๓ 
ตารางที ่๔.๔๖ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๓ 
ตารางที ่๔.๔๗ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการสวดมนต์ของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๓ 
ตารางที ่๔.๔๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการท าบุญตักบาตรของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๔ 
ตารางที ่๔.๔๙ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการฟังเทศน์ทีว่ดัของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๔ 
ตารางที ่๔.๕๐ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการบวชเณรหรือถือศีลทีว่ดัของนักเรียนทั้งหมด     ๑๐๔ 
ตารางที ่๔.๕๑ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการฟังธรรมผ่านส่ือโทรทัศน์วิทยุของนักเรียนทั้งหมด    ๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๕๒ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียนทั้งหมด     ๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๕๓ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการน่ังสมาธิของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๕๔ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการเวยีนเทียนของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๖ 
ตารางที ่๔.๕๕ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  



ต 
 

           กบัการร่วมกจิกรรมทางศาสนาของโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมด   ๑๐๖ 
ตารางที ่๔.๕๖ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการเข้าชมรมของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๖ 
ตารางที ่๔.๕๗ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการเคยฝึกสติของนักเรียนทั้งหมด      ๑๐๗ 
ตารางที ่๔.๕๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการเห็นประโยชน์ของสติของนักเรียนทั้งหมด     ๑๐๗ 
ตารางที ่๔.๕๙ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

           กบัการอยากเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนทั้งหมด    ๑๐๗ 
ตารางที ่๔.๖๐ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

          ทั้งหมดจ าแนกตามเพศของนักเรียน       ๑๐๘  
ตารางที ่๔.๖๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

         ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเพศของนักเรียน   ๑๐๘ 
ตารางที ่๔.๖๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

           ทั้งหมดจ าแนกตามโรงเรียน       ๑๐๙ 
ตารางที ่๔.๖๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามโรงเรียน    ๑๐๙ 
ตารางที ่๔.๖๔ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

           ทั้งหมดจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ของนักเรียน      ๑๑๐ 
ตารางที ่๔.๖๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ของนักเรียน  ๑๑๐ 
ตารางที ่๔.๖๖  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

          ทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดาของนักเรียน    ๑๑๑ 
ตารางที ่๔.๖๗  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดา  ๑๑๑ 
ตารางที ่๔.๖๘  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

           นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของบิดา      ๑๑๒ 
ตารางที ่๔.๖๙  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 
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           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของบิดา   ๑๑๒ 
ตารางที ่๔.๗๐  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

           นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของบิดา     ๑๑๓ 
ตารางที ่๔.๗๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของบิดา   ๑๑๓ 
ตารางที ่๔.๗๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ   

            นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดา    ๑๑๔ 
ตารางที ่๔.๗๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดา  ๑๑๔ 
ตารางที ่๔.๗๔  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

            นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของมารดาของนักเรียน    ๑๑๕ 
ตารางที ่๔.๗๕  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

             ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของมารดา   ๑๑๕ 
ตารางที ่๔.๗๖ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

           นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของมารดา     ๑๑๖ 
ตารางที ่๔.๗๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของมารดา   ๑๑๖ 
ตารางที ่๔.๗๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ปกครอง ๑๑๗ 
ตารางที ่๔.๗๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ปกครอง ๑๑๗ 
ตารางที ่๔.๘๐  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ   

            นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียน    ๑๑๘ 
ตารางที ่๔.๘๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง   ๑๑๘ 
ตารางที ่๔.๘๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

           นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียน   ๑๑๙ 
ตารางที ่๔.๘๓  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 
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           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครอง  ๑๑๙ 
ตารางที ่๔.๘๔  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

            นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการสวดมนต์ของนักเรียน    ๑๒๐ 
ตารางที ่๔.๘๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการสวดมนต์ของนักเรียน  ๑๒๐ 
ตารางที ่๔.๘๖  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

           นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการตักบาตรของนักเรียน     ๑๒๑ 
ตารางที ่๔.๘๗  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการตักบาตรของนักเรียน  ๑๒๑ 
ตารางที ่๔.๘๘ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

            นักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังเทศนาธรรมที่วดัของนักเรียน   ๑๒๒ 
ตารางที ่๔.๘๙ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังเทศนาธรรมทีว่ดัของนักเรียน ๑๒๒ 
ตารางที ่๔.๙๐ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

          ทั้งหมดจ าแนกตามการบวชเณรหรือถือศีลทีว่ดัของนักเรียน    ๑๒๓ 
ตารางที ่๔.๙๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการบวชเณร/ถือศีลทีว่ดัของนักเรียน ๑๒๓ 
ตารางที ่๔.๙๒  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน  

            ทั้งหมดจ าแนกตามการฟังธรรมเทศนาผ่านส่ือของนักเรียน    ๑๒๔ 
ตารางที ่๔.๙๓  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังธรรมผ่านส่ือของนักเรียน ๑๒๔ 
ตารางที ่๔.๙๔ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียน ๑๒๕ 
ตารางที ่๔.๙๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียน ๑๒๕ 
ตารางที ่๔.๙๖ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

          ทั้งหมดจ าแนกตามการน่ังสมาธิของนักเรียน     ๑๒๖ 
ตารางที ่๔.๙๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 
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           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการน่ังสมาธิของนักเรียน  ๑๒๖ 
ตารางที ่๔.๙๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเวยีนเทียนทีว่ดัของนักเรียน ๑๒๗ 
ตารางที ่๔.๙๙ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเวยีนเทียนทีว่ดัของนักเรียน ๑๒๗ 
ตารางที ่๔.๑๐๐ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

          ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามกจิกรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน ๑๒๘ 
ตารางที ่๔.๑๐๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามกจิกรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน ๑๒๘ 
ตารางที ่๔.๑๐๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

            ทั้งหมดจ าแนกตามการเข้าร่วมชมรมพระพุทธศาสนาของนักเรียน   ๑๒๙ 
ตารางที ่๔.๑๐๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเข้าร่วมชมรมของนักเรียน ๑๒๙ 
ตารางที ่๔.๑๐๔ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

            ทั้งหมดจ าแนกตามการเคยฝึกสติของนักเรียน     ๑๓๐ 
ตารางที ่๔.๑๐๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเคยฝึกสติของนักเรียน  ๑๓๐ 
ตารางที ่๔.๑๐๖ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน   

            ทั้งหมดจ าแนกตามการเห็นประโยชน์ของสติของนักเรียน    ๑๓๑ 
ตารางที ่๔.๑๐๗ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

             ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเห็นประโยชน์สติของนักเรียน ๑๓๑ 
ตารางที ่๔.๑๐๘ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

            ทั้งหมดจ าแนกตามการอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติของนักเรียน   ๑๓๒ 
ตารางที ่๔.๑๐๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

         ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติ ๑๓๒ 
ตารางที ่๔.๑๑๐ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน 

           ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบนิทาน    ๑๓๓ 
ตารางที ่๔.๑๑๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 
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           ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบนิทาน ๑๓๓ 
ตารางที ่๔.๑๑๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเ รียน 

            ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบกรณศึีกษา   ๑๓๔ 
ตารางที ่๔.๑๑๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

             ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบกรณีศึกษา  ๑๓๔ 
ตารางที ่๔.๑๑๔ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตาม 

            ความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบวดิิโอแสดงประโยชน์ของสติ   ๑๓๕ 
ตารางที ่๔.๑๑๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบวดิิโอประโยชน์สติ ๑๓๕ 
ตารางที ่๔.๑๑๖ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติ  ๑๓๖ 
ตารางที ่๔.๑๑๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติ  ๑๓๖ 
ตารางที ่๔.๑๑๘ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตาม 

            ความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่าน่ัง      ๑๓๗ 
ตารางที ่๔.๑๑๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

            ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่าน่ัง   ๑๓๗ 
ตารางที ่๔.๑๒๐ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนก 

             ตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่ายืน      ๑๓๘ 
ตารางที ่๔.๑๒๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

             ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่ายืน   ๑๓๘ 
ตารางที ่๔.๑๒๒ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตาม 

              ความต้องการการจัดกจิกรรมคิดอย่างมีสติ      ๑๓๙ 
ตารางที ่๔.๑๒๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะ 

              ความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามความต้องการการจัดกจิกรรมคิดอย่างมีสติ  ๑๓๙ 
ตารางที ่๔.๑๒๔  จ านวน ความถี่และร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน กลุ่ม A และ B  ๑๔๐ 
ตารางที ่๔.๑๒๕ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 

               ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ     ๑๔๑ 
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ตารางที ่๔.๑๒๖ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

              นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  ๑๔๑ 
ตารางที ่๔.๑๒๗ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 

               ก่อนท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรก  ๑๔๒ 
ตารางที ่๔.๑๒๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 

               นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและ 
กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม     ๑๔๒ 

ตารางที ่๔.๑๒๙ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 
             หลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่อง 
             ไม่ได้ท ากจิกรรม         ๑๔๓ 

ตารางที ่๔.๑๓๐ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของ 
             นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม 
             (กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม      ๑๔๓ 

ตารางที ่๔.๑๓๑ ค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 
              ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ     ๑๔๔ 

ตารางที ่๔.๑๓๒ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ 
              นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  ๑๔๔ 

ตารางที ่๔.๑๓๓ ค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม ก่อนท า 
              กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม ๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๑๓๔ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ 
              นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม 
               (กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม       ๑๔๕ 

ตารางที ่๔.๑๓๕ ค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงั 
              ท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่อง  ๑๔๖ 

ตารางที ่๔.๑๓๖ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ 
              นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั  
               กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม    ๑๔๖ 

ตารางที ่๔.๑๓๗ ค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อน 
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และหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ      ๑๔๗ 
ตารางที ่๔.๑๓๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียน 

                กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  ๑๔๗ 
ตารางที ่๔.๑๓๙ ค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท า 

             กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม ๑๔๘ 
ตารางที ่๔.๑๔๐ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียน 

             กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม 
              (กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม       ๑๔๘ 

ตารางที ่๔.๑๔๑ ค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท า 
             กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่อง  ๑๔๙ 

ตารางที ่๔.๑๔๒ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของ 
              นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั  
              กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม    ๑๔๙ 

ตารางที ่๔.๑๔๓ เปรียบเทยีบปัจจัยเกรดเฉลีย่ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B    ๑๕๐ 
ตารางที ่๔.๑๔๔ เปรียบเทยีบปัจจัยสภาพสมรสของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B ๑๕๐ 
ตารางที ่๔.๑๔๕ เปรียบเทยีบปัจจัยอาชีพของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B  ๑๕๑ 
ตารางที ่๔.๑๔๖ เปรียบเทียบปัจจัยการศึกษาของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B  ๑๕๑ 
ตารางที ่๔.๑๔๗ เปรียบเทยีบปัจจัยสภาพสมรสของมารดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B ๑๕๒ 
ตารางที ่๔.๑๔๘ เปรียบเทยีบปัจจัยอาชีพของมารดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B  ๑๕๒ 
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บทที ่๑ 
บทน า 
      
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วยัรุ่น (Adolescent)  เป็นกลุ่มประชากรท่ีก าลงัพฒันาจากวยัเด็กไปสู่วยัผูใ้หญ่  จึงเป็นวนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดปัญหาทาง
อารมณ์ พฤติกรรม และการเรียน 
 วยัรุ่น  ตามนิยามขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)  หมายถึงเด็กท่ีอยูใ่นช่วงอายุ ๑๐ – ๑๙ ปี  
ประมาณร้อยละ ๒๐ ของประชากรโลก  คิดเป็นจ านวนประมาณ ๑.๒ พนัลา้นคนทัว่โลก  และใน
จ านวนน้ี  ร้อยละ ๘๕  อยูใ่นประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีเหลือจะอยูใ่นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
 ในความเป็นจริงแลว้  วยัรุ่นในช่วงอายุ ๑๐ – ๑๙ ปี  ควรจะเป็นกลุ่มของผูท่ี้มีสุขภาพดี  
เน่ืองจากไดร้อดชีวิตมาจากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ในวยัเด็กและยงัอยูใ่นวยัท่ีห่างจากวยัชรามาก  เขา
เหล่าน้ีจึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มผูท่ี้มีสุขภาพดีและน่าท่ีจะมีอนาคตอนัสดใส  แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีพบวา่  
ในทุก ๆ ปีจะมีวยัรุ่นจ านวนมากท่ีเสียชีวติก่อนถึงวนัอนัควร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากอุบติัเหตุ, การ
ฆ่าตวัตาย, ความรุนแรง และผลแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ และโรคอ่ืน ๆ ท่ีควรจะป้องกนัหรือ
รักษาได ้1 
 ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมากกวา่ในอดีต มีความเป็นอยู่
ของสังคมเมือง ต่างกับสังคมชนบทในอดีต มีความเจริญทางวตัถุ การคมนาคม การส่ือสาร 
เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้คนมีอิสระแบบปัจเจกชนมากข้ึน ไม่ไปมาหาสู่ ไม่ต้องรู้จกักันระหว่าง
ครอบครัวท่ีอยูใ่กลก้นั อยูก่นัในครอบครัวเล็กๆ ในสังคมวตัถุนิยม รายไดเ้ป็นส่ิงส าคญัมาก การหา
รายได ้ตอ้งมากพอท่ีจะอยูไ่ดแ้ละสามารถน าเงินรายไดม้าซ้ือของใชท่ี้จ าเป็น หรือซ้ือของท่ีฟุ่มเฟือย
เพื่อการแสดงระดบัในสังคม เช่น การใชร้ถยนตร์าคาแพง การใชก้ระเป๋า นาฬิกา ปากกา บา้นเรือน
ราคาแพง เป็นต้น เวลาในการหารายได้ และเวลาในการให้ความสนใจในด้านวตัถุและความ
สะดวกสบายต่างๆ เช่นการเขา้สังคม งานเล้ียง การไปสถานบนัเทิง ท าให้เกิดปัญหาข้ึนมากใน
ครอบครัวและเขา้ไปสู่สังคมในท่ีสุด  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กบัลูก จากภาระงานท่ีมาก และเวลาท่ีเสีย
ไปกบังานสังคมรวมถึงกิจกรรมในการหารายได ้และการจราจรท่ีติดขดั ท าให้เด็กตอ้งอยูต่ามล าพงั

                                                 
1สุกรี สุวรรณจูฑะ, “Current views of adolescent health in Thailand”,ใน รู้ทันปัญหาวัยรุ่น

ยุคใหม่,รวบรวมและจัดพิมพ์โดยชมรมสุขภาพวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย,
(กรุงเทพมหานคร:บียอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์, ๒๕๔๙) : ๑. 
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กนัเอง เด็กอาศยัครูอาจารยไ์ดน้อ้ยลง ดว้ยปัจจยัเดียวกนั เด็กจึงมีปัญหามาก เช่นถูกทอดทิ้ง กา้วร้าว 
ลกัขโมย เกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางจริยธรรมคุณธรรมมาก   

ความกา้วหน้าทางวิทยาการดา้นต่าง ๆ  ของโลกยุคโลกาภิวตัน์  มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย  ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนเพราะคน
ในสังคมใหค้วามส าคญัในการพฒันาทางวตัถุขาดความสนใจพฒันาทางดา้นจิตใจ  การเปล่ียนแปลง
ทางวตัถุท าใหค้นสมยัใหม่หลงใหลใฝ่ฝันต่อรูปธรรมท่ีจะน าความสุขสบายมาให้แก่ตนเอง  โดยไม่
ค  านึงถึงคุณธรรม2     พฤติกรรมของบุคคลในสังคมโนม้เอียงไปในทางมกัง่ายตามใจตน  ละเมิด
กฎระเบียบวนิยัและหยอ่นยานในความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน  เพราะการศึกษาพฒันาแข่งขนัความรู้ดา้น
วชิาการมากกวา่ปลูกฝังระเบียบวินยัและคุณธรรมให้แก่บุคคล  ภาพสะทอ้นของสังคมดงักล่าว  บ่ง
บอกวา่การศึกษาไม่สามารถพฒันาบุคคลในดา้นจิตใจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย3  

อมรวชิช์ นาครทรรพ ในหนงัสือเด็กไทยในมิติวฒันธรรม ไดแ้บ่งปัญหาของวยัรุ่นไทยเป็น 
๕ มิติ คือ กลุ่ม ๑.  เด็กในมิติศาสนาและครอบครัว อตัราการหยา่ร้างสูงข้ึน ครอบครัวไทยมีปัญหา
คุณภาพชีวิตในครอบครัวท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก ในมิติทางศาสนานั้น เด็กไทยห่างเหินจากสถาบนั
ศาสนามากข้ึนเด็กวยัรุ่นถึงร้อยละ ๔๕ ไม่ไปท าบุญ ตกับาตร และร้อยละ ๖๕ ไม่เคยไปวดัฟังเทศน์
เลยในรอบ ๑ เดือน  กลุ่ม ๒.  เด็กไทยในมิติบริโภค เด็กไทยอยูใ่นกระแสวฒันธรรมบริโภค  เด็ก
และเยาวชนอายุ ๕-๒๔ ปี  ใชเ้งินซ้ือขนมถึงปีละ ๑๖๑,๕๘๐ ลา้นบาท กลุ่ม ๓.  เด็กไทยในมิติดา้น
ส่ือและการแสดงออกทางเพศ วยัรุ่นไทยมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกท่ีอายุเฉล่ียประมาณ ๑๔-๑๘ ปี  และ
มีแนวโนม้วา่อายเุฉล่ียของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานในอตัราเพิ่มมากข้ึน   ปั ญ ห า
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเพศของวยัรุ่นสูงข้ึน สถานการณ์การติดเช้ือเอดส์ในกลุ่มวยัรุ่นสูงข้ึน ก ลุ่ม 
๔. เด็กไทยในมิติการเส่ียงโชค วยัรุ่นในช่วงมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูใ่นวงจรการพนนับอลถึง 
๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ คน  หรือราวร้อยละ ๕ ของประชากรในกลุ่มอายุ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของ
ผูท่ี้อยู่ในวงจรการพนันบอลทั้งหมด กลุ่ม ๕. เด็กไทยในมิติแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ปัจจุบนัเด็กไทยตอ้งเผชิญกบัความต่างทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ปัญหาเยาวชนใน ๓ จงัหวดั

                                                 
2 เกียรติศกัด์ิ อชัยานนท,์ “ค่านิยม”ในความหมายค่านิยม,(กรุงเทพมหานคร: ส านกังานวฒันธรรม
แห่งชาติ,๒๕๒๗) หนา้ ๒๗ 

3 สุภาพ เครือเนตร, ปฏิรูปการศึกษา ผสานหลกัศาสนา,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง
,๒๕๔๒) หนา้ ๓๑. 
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ชายแดนภาคใต้ท่ีก าลงัเผชิญกบัปัญหาความแตกต่างรอบขา้งทางวฒันธรรม เช่นเดียวกบัปัญหา
นกัศึกษาอาชีวะตีกนัท่ีนบัวนัดูทวคีวามรุนแรงข้ึน4   
  ปัญหาในเด็กไทยมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดงความตอ้งการในการพฒันาแกไ้ขปัญหาวยัรุ่น
อย่างยิ่งเด็กวยัรุ่น เป็นวยัท่ีส าคญัมากเพราะจะก้าวไปสู่วยัผูใ้หญ่ ในวยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์สูง ด้านก าลงักายก็ก าลงัแข็งแรง ชอบการคบหากบัเพื่อนและเพศตรงขา้ม เร่ิมทดลองส่ิง
ใหม่ๆ เช่นริเร่ิมสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ยาเสพติด ปัญหาจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนท่ีไม่ดีพอและ
แนะน าไปในทางท่ีผิด เพื่อนและกลุ่มจึงมีความส าคญักบัวยัรุ่นมาก ขณะท่ีการสอนหลกัธรรม กบั
วยัรุ่นซ่ึงมีพลงังานมาก ไม่อยูน่ิ่งเป็นงานท่ียากและวยัรุ่นส่วนมากไม่เขา้วดั การอบรมดูแลวยัรุ่นให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมจึงตอ้งปรับใหเ้หมาะสม การแก้ปัญหาวยัรุ่น เราสามารถท าได้โดย มุ่ง
สร้างเสริมแหล่งการเรียนรู้ดงักล่าวให้เด็กวยัรุ่นไทย มีคุณสมบติัท่ีดี เพื่อพฒันาคนไทยให้เผชิญ
ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดอยา่งรวดเร็วและซบัซ้อน โดยพื้นฐานของความเช่ือมัน่ตนเองและมี
ทกัษะชีวติท่ีดี ค  าวา่ IQ (intellectual quotient) ในความหมายใกลเ้คียงกบัปัญญาภายนอกและความรู้  
ควบคู่กบัค าว่า EQ (emotional quotient)หรือความฉลาดทางอารมณ์ ในความหมายเทียบเคียงกบั
คุณธรรมและปัญญาภายในปัญหาวยัรุ่นนั้นนอกจากจะเป็นผลจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  และอิทธิพล
ของฮอร์โมนเพศแล้ว  ยงัเป็นเร่ืองของช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ท่ีวยัรุ่นจะต้องพฒันาข้ึนเพื่อจะ
สามารถคิดและควบคุมตนเองไปสู่วุฒิภาวะได ้ในทางพระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาคุณธรรมของ
จิตใจเป็นหลกั ใหมี้สติปัญญาสามารถแกไ้ขปัญหาชีวติได ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช ๒๕๔๒  ได้ให้ทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช ๒๕๔๔  ในด้านการเรียนว่าการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง
ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อยา่งสมดุล  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมดีงามและคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา พฒันาส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  เป็นคนเก่ง คนดีและมี
ความสุข  จึงก าหนดจุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

                                                 
4 อมรวชิช์ นาครทรรพ ,เด็กไทยในมิติวฒันธรรม,พิมพค์ร้ังท่ี ๒,( กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก,๒๕๔๘),หนา้ ๒-๙. 
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คือเห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมขอพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์5 

คุณธรรมดา้นสติมีความส าคญัมากในทางพระพุทธศาสนาในการพฒันาคุณธรรมให้เกิด
สติปัญญา ยบัย ั้งชัง่ใจ ควบคุมตนเองและสามารถลดปัญหาของวยัรุ่นไดเ้ป็นอยา่งดี ในวงการศึกษาก็
ให้ความส าคญัของสติมาก  ทั้งน้ีจะเห็นได้จากหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๒๑ และ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัคุณธรรมตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่
นกัเรียน  โรงเรียนอยูใ่นสถานะของสถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก  ทั้งท่ี
จดัโดยตรงและโดยการเช่ือมประสานกบัพ่อแม่และสถาบนัอ่ืน ๆ ของสังคม  เม่ือวิเคราะห์โรงเรียน
จากมุมมองในเชิงระบบแล้ว  จะเห็นได้ว่ามีระบบท่ีมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยู่ ๓ 
ระบบ คือ ระบบเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ในวิชาต่าง ๆ ระบบเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความรู้ในวิชาต่าง ๆ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงเน้นการช่วยนักเรียนในการปรับตวัจากการท่ีมีพื้นฐานด้านบุคคลและ
ครอบครัวท่ีแตกต่างกนัและระบบกิจกรรมนกัเรียนท่ีเนน้การพฒันาพหุปัญญาตามความถนดัความ
สนใจของผูเ้รียน 
  กิจกรรมกลุ่มมีประโยชน์ในการพฒันาเด็กมากดงักล่าวกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ ซ่ึง 
ออกแบบโดย รศ.พญ.ฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และไดเ้คยศึกษาวจิยัแลว้พบวา่กิจกรรมกลุ่มใชไ้ดผ้ลดีมากในกลุ่มการสร้างวนิยัและความซ่ือสัตย์
ในวยัรุ่น กิจกรรมมีการออกแบบในลกัษณะพิเศษ ใหมี้หลกัการแนวทางวธีิการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างสติ ซ่ึงมี ลกัษณะเด่นมากมายดงัน้ี 
 ๑. ออกแบบโดย จิตแพทย ์อาจารยแ์พทยผ์ูส้อนในโรงเรียนแพทย ์ท่ีภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผูมี้ความรู้ความช านาญระดบัชาติในเด็กและวยัรุ่นไทย และ
เป็นผูป้ฏิบติัธรรมดา้นการฝึกสติมานาน และปรับปรุงการฝึกสติแบบดั้งเดิมกบัวิชาการดา้นจิตวิทยา
และจิตเวชศาสตร์ใหเ้หมาะสมกบัวยัรุ่นปัจจุบนั 
 ๒. มีผลงานวจิยัแลว้วา่การท ากิจกรรมกลุ่มไดรั้บผลดีในการพฒันาวนิยักบัความซ่ือสัตย์6 

                                                 
5 กระทรวงศึกษาธิการ,หลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๔๔,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์๒๕๔๕),หนา้ ๓. 
6 ฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์,พชันีวรรณ อินตะ๊, “ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความคิดเห็น
ทางจริยธรรมดา้นความมีวนิยัของวยัรุ่น”,วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย.ปีท่ี ๕๕ ฉบบัท่ี 
๒(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓): ๑๔๓-๑๕๔. 
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 ๓. จดักิจกรรมกลุ่มโดยผูมี้ความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ เป็นแพทยแ์ละ จิตแพทยซ่ึ์งมีความรอบรู้
ในดา้นการให้การดูแลรักษาเด็กและวยัรุ่นท่ีมีปัญหาทางจิตใจและเป็นผูป้ฏิบติัธรรมชาวไทยพุทธ 
ในดา้นการฝึกสติมานาน 
 ๔. ปรับกิจกรรมการฝึกสติให้เหมาะกบัวยัรุ่น ผสมผสานระหว่าง การฝึกสติ นัง่สมาธิ เดิน
จงกรม การท ากิจกรรมกลุ่ม การให้รางวลั เกมฝึกสติ พร้อมการสอน ให้มีสติ โดยท่ีวยัรุ่นสามารถ
เขา้ร่วมได้โดยง่าย และได้รับประโยชน์ของการฝึก ไม่น่าเบ่ือ สนุกสนาน มีส่วนร่วมและได้รับ
ความรู้ไปพร้อมกนั 
 ๕. ปรับเวลาการฝึกให้วยัรุ่นสามารถเขา้ร่วมไดง่้าย คือ ในช่วงวนัหยุด และเวลาไม่นาน ไม่
เกิน ๓ ชัว่โมงและใชเ้วลา ๘ สัปดาห์ 
 ๖.จดักิจกรรมท่ีโรงเรียนของเด็กเองและคุณครูมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ท าให้เด็กคุน้เคย
และท าให้คุณครูได้รับความรู้ในการจดักิจกรรมในอนาคต เป็นการเช่ือมโยงระหว่าง เด็ก บ้าน 
โรงเรียนกับ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยาผู ้เ ช่ียวชาญ ซ่ึงได้รับความรู้ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะดา้นการฝึกสติ จากวดัหรือพระสงฆ์ 

การศึกษาวิจัยในการน ากิจกรรมกลุ่มท่ีปรับให้เหมาะสมกับวยัรุ่น และจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนเพื่อใหก้ารอบรมพฒันาจริยธรรมและคุณธรรมแก่วยัรุ่น ดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการ
วถีิพุทธ จนเด็กวยัรุ่นสามารถพฒันาคุณธรรมดา้นสติให้เกิดข้ึน เกิดความมีสติในการควบคุมตนเอง  
ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี  ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ ความเป็นผู ้
มีสติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั พฒันาให้เกิดมีแนวคิดท่ีดีข้ึนในการตดัสินใจในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีงามถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม  เป็นคนดี ยอ่มมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัวและ
เกิดผลดีต่อสังคมไทยในท่ีสุด  และยงัไม่มีการวิจยัศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวิถีพุทธต่อการพฒันาสติในวยัรุ่นโดยใช้แบบทดสอบวดัความเป็นผูมี้สติของรวงทิพย ์ในพรม 
มาก่อนทั้งการศึกษาในไทยและต่างประเทศ  

ดงันั้น ด้วยความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท าวิจยัเร่ือง
ประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของวยัรุ่นเพื่อศึกษาประสิทธิผล
การท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติในเด็กวยัรุ่นไทยและสามารถเสนอแนวทาง
และท าให้ไดม้าซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบของการพฒันาสติเด็กวยัรุ่นไทยโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
บูรณการวถีิพุทธ   
๑.๒.วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 ๑.๒.๑.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่น 



๖ 

 

 

๑.๒.๒.เพือ่เปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติ
ของวยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๓ . เพื่ อ ศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่ า ง ปัจจัย ส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น 

๑.๒.๔.เพื่อบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
๑.๒.๕.เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบบูรณาการการ

พฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  
 ๑.๓.สมมุติฐานการวจัิย  

๑.๓.๑. การท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธมีประสิทธิผลในการพฒันาสติให้มีมากข้ึนใน
วยัรุ่น  

๑.๓.๒.วยัรุ่นท่ีมีเพศและผลการเรียนต่างกนั มีคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติต่างกนั 
 ๑.๓.๓.ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนามีผลต่อคะแนนประเมิน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติ  
๑.๔. ขอบเขตของการวจัิย        
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านประชากร 
 ไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๖๕๒ คน จาก ๓ โรงเรียนโรงเรียนชายลว้น คือ
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั จ านวน ๓๖๒ คน โรงเรียนหญิงลว้นคือโรงเรียนสตรีวดัระฆงั จ านวน  
๒๕๗ คน โรงเรียนสหศึกษาคือโรงเรียนสวนอนนัต ์จ านวน  ๓๓ คน                               
 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านเน้ือหา  
      ๑.๔.๒.๑ ลกัษณะความเป็นผูมี้สติ  ประกอบดว้ย  ส่วนท่ี ๑ ความเป็นผูมี้สติในการ
ควบคุมตนเอง  ส่วนท่ี ๒. ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี ส่วนท่ี  ๓.  ความเป็นผู ้มีส ติ
ยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนท่ี ๔. ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั วดั
โดยแบบทดสอบความเป็นผูมี้สติของรวงทิพย ์ในพรม ๘๐ ขอ้ ขอ้ละ ๓ คะแนน เตม็ ๒๔๐ คะแนน 
      ๑.๔.๒.๒ ความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุ่น    ประกอบดว้ย ๓ ส่วนใหญ่ คือ ดี เก่ง 
และสุข และ ๙  ส่วนย่อย   ดี ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนย่อย    คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผูอ่ื้นและ
รับผิดชอบ    เก่ง ประกอบไปดว้ย๓ ส่วนยอ่ย  คือ มีแรงจูงใจ  ตดัสินใจแกปั้ญหาและสัมพนัธภาพ  
สุข ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวติ และ สุขสงบทางใจ   
  ๑.๔.๒.๓ คะแนนวดัสติมาส(MAAS) ประกอบดว้ยค าถาม ๑๕ ขอ้ เก่ียวกบัสติใน
ชีวติประจ าวนั คะแนนเตม็ ๙๐ คะแนน คะแนนสูงมีคะแนนสติสูง 
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     ๑.๔.๒.๔ พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย พฤติกรรมดา้นพิธีกรรม 
พฤติกรรมทางธรรม และ พฤติกรรมและความคิดเห็นดา้นสติ 

 ๑.๔.๒.๕ บุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น ประกอบดว้ย เพศ 
ผลการศึกษา ของนกัเรียนขอ้มูลดา้น อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้และการศึกษาของบิดา 
มารดา และผูป้กครอง  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านสถานที ่   โรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านเวลา         ศึกษา ๑ ปี ระหวา่ง ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
 
๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.๕.๑  ท าใหท้ราบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่น 

๑.๕.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ
ต่อการพฒันาสติของวยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๑.๕.๓ ท าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย ส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น 
 ๑.๕.๔ ท าให้เกิดบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นด้วยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถี
พุทธ 
 ๑.๕.๕ ท าให้เกิด องคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นดว้ย
การท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  
๑.๖ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในงานวจัิย  
 ๑.๖.๑ ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ ผลท่ีเกิดข้ึน ของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถี
พุทธท่ีมีผลต่อการพฒันา เพิ่มลกัษณะความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น ในการวิจยัน้ีวดัจากคะแนนวดั
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของรวงทิพย ์ในพรม คะแนนวดัความฉลาดทางอารมณ์ และคะแนนสติ
มาส(MAAS) ท่ีเพิ่มข้ึนหลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 

 ๑.๖.๒  กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  การวิจยัน้ีหมายถึง กิจกรรมท่ีจดัเป็นกลุ่ม เพื่อ
พฒันาสติในวยัรุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงให้เกิดลกัษณะความเป็นผูมี้สติ โดยใชก้ารบูรณา
การระหว่าง ความรู้ในกระบวนการกลุ่ม ความรู้ทางจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรเป็นผูป้ระสานการพฒันาสติให้สมบูรณ์
สามารถท าให้วยัรุ่นน าสติไปใช้ประยุกต์เป็นแนวปฏิบติัของตนเองในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได ้
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และเพิ่มลกัษณะความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น โดยเชิงปฏิบติัการ ประกอยระหวา่งกิจกรรม เกม ละคร 
วดิิโอ การอธิบาย การเดิน การนัง่ฝึกสติ เช่ือมโยงกนัมาประสานกนั ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวถีิพุทธ เพื่อใหก้ารกระท านั้นเกิดความสมบูรณ์ไปสู่ความส าเร็จ มีประสิทธิผลในการพฒันาสติ
ใหเ้กิดมีมากข้ึนกบัวยัรุ่น แบ่งเป็น ๘ คร้ัง คร้ังละ ๓ ชัว่โมง 
 ๑.๖.๓ วัยรุ่น      หมายถึง เยาวชนท่ีก าลังมีการพฒันาเติบโตทั้ งทางร่างกาย สติปัญญา 
ความรู้ จิตใจและคุณธรรมความดี การวจิยัน้ี คือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ท่ีมีอายุระหวา่ง ๑๑ – ๑๕ 
ปีท่ีเขา้มาศึกษาวจิยั 
 ๑.๖.๔  สติ   หมายถึงความไม่เผลอ ระวงั ต่ืนตวั พร้อมในการระลึกรู้ ไม่ประมาท   รู้จกั
ก าหนดจดจ า ระลึกการท่ีท า ค  าท่ีพูด กิจท่ีท าแลว้ ไม่เลินเล่อ ไม่ประมาท   รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ไม่ยอม
ถล าลงในทางผิดพลาด ความรู้สึกตวั ความระลึกได้ เป็นคุณธรรมในดา้นการควบคุมตนเองทั้ง กาย 
วาจาและจิตใจ  ไม่ใหเ้กิดโทษแก่ตนเองและสังคม  การวจิยัน้ี แบ่งสติ ออกเป็น ๔ ดา้น  ดงัน้ี 
  ๑.๖.๔.๑  ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง  หมายถึง  การท่ีบุคคลเผชิญ
เหตุการณ์ท่ีตนเองพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ บุคคลนั้นสามารถควบคุม อารมณ์ พฤติกรรมของ
ตนเองท่ีแสดงออกมาโดยไม่ท าให้ตนเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน ดว้ยการไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อน
ตดัสินใจ ไม่โกง ไม่เอาเปรียบเพื่อน ไม่หลอกลวง ไม่ทุจริต ไม่คลอ้ยตามเพื่อนไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
  ๑.๖.๔.๒  ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี  หมายถึง  การท่ีบุคคลเผชิญ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยสุดวสิัยหรือกะทนัหนั บุคคลนั้นสามารถตั้งสติรวดเร็วในการคิดแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที โดยการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาแลว้ไม่ท าให้ตนเองและผูอ่ื้น
เดือดร้อนดว้ยการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและช่วยเหลือผูอ่ื้นไดเ้สมอ 
  ๑.๖.๔.๓  ความเป็นผูมี้สติรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์  หมายถึง  การท่ีบุคคล
เผชิญเหตุการณ์   ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ บุคคลนั้นสามารถคิดยบัย ั้งชัง่ใจของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัเหตุการณ์นั้น ๆ ก่อนตดัสินใจกระท าส่ิงนั้นลงไป  โดยการแสดงพฤติกรรมออกมาแลว้
ไม่ท าให้ตนเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน  ดว้ยการไม่สรุปอะไรง่าย ๆ โดยท่ีไม่ไดใ้ชเ้หตุผล  ไม่หูเบา ไม่
ล าเอียง มีความยติุธรรม  สามารถไกล่เกล่ียความแตกแยกในหมู่คณะได ้
  ๑.๖.๔.๔  ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั  หมายถึง  การท่ีบุคคล
เผชิญเหตุการณ์หรือโอกาสท่ีพึงจะหาประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นได ้ บุคคลนั้นสามารถใช้สติใน
การคิดหาหนทางเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกมาแลว้ไม่ท าให้ตนเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน  ดว้ยการรู้จกัยบัย ั้งความตอ้งการของตนเองให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีเหมาะสมไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ท างานดว้ยความสุจริต มีความประหยดั 
มีความพอใจในส่ิงท่ีตนมี 
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 คะแนนสติ ในแต่ละดา้น มาจากการวดัจากแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ มี๘๐ 
ขอ้ ดา้นละ ๒๐ ขอ้เรียงตามล าดบั คะแนนขอ้ละ ๓ คะแนน แต่ละดา้นจึงมีคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน 
รวม ๘๐ ขอ้ คะแนนเต็มลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ๒๔๐ คะแนนและวดัจากแบบทดสอบวดัคะแนน
สติมาส(MAAS) ๑๕ ขอ้ ขอ้ละ ๖ คะแนน คะแนนเตม็ ๙๐ คะแนน 
 ๑.๖.๕.  แบบทดสอบวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติ  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้
วดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนเป็นการทดสอบระดบัสติ  ซ่ึงมีรูปแบบเป็นสถานการณ์
สมมุติเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามคุณธรรมด้านสติ เป็นแบบสอบถาม ท่ีรวงทิพย ์ในพรม ได้ท า
วิทยานิพนธ์ โดยวิจยัการสร้างแบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในการศึกษาระดบัการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวดัผลการศึกษา มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแบบทดสอบท่ีดีทั้ง ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ มีจ  านวน ๘๐ ขอ้ โดย
แบ่งเป็น ๔ ชุด ๆ ละ  ๒๐ ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละชุดเท่ากบั ๐.๗๖๗,    ๐.๗๙๗,   
๐.๘๔๕,   ๐.๘๓๒ และค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั ๐.๙๓  ,ความเท่ียงตรงตามสภาพ(Concurrent  
validity) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ , ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  validity) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ , สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างแบบทดสอบแต่ละด้านกบั
แบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าเป็นบวกทุกค่า โดยมีค่าตั้งแต่ ๐.๗๖๙ ถึง ๐.๘๘ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ๐.๐๑    แบบทดสอบมี ๔ ส่วน ส่วนละ ๒๐ ขอ้ คะแนน ๑ - ๓ คะแนน/ขอ้ รวม ๘๐ ขอ้ ๒๔๐ 
คะแนน 

ส่วนท่ี ๑. ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง 
 ส่วนท่ี ๒. ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี 
 ส่วนท่ี ๓. ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 ส่วนท่ี ๔. ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั  

๑.๖.๖ ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น(Emotional Quotient)   หมายถึงความฉลาดใน
อารมณ์คือ สภาพจิตนัน่เอง โยงไปถึงพฤติกรรมความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม มีการใชปั้ญญาก ากบั
อารมณ์ท่ีออกมาใหมี้เหตุผล การวจิยัน้ี ความฉลาดทางอารมณ์วดัจากคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
จากแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิต 

๑.๖.๗ แบบทดสอบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น    หมายถึงแบบทดสอบของ
กรมสุขภาพจิตเพื่อวดัความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุ่น ประกอบดว้ยค าถาม ๕๒ ขอ้ ขอ้ละ ๑ – ๔ 
คะแนน คะแนนเต็ม  ๒๐๘ ประกอบดว้ย ๓ ส่วนใหญ่ คือ ดี เก่ง และสุข ส่วนหน่ึงมี ๓ ส่วนย่อย 
รวม ๓ ส่วนใหญ่ มี  ๙  ส่วนยอ่ย 
 ๑.๖.๗.๑   ดี ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย    คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผูอ่ื้นและรับผดิชอบ   



๑๐ 

 

 

รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็  ๗๒ คะแนน 
 ๑.๖.๗.๒  เก่ง ประกอบไปด้วย๓ ส่วนย่อย  คือ มีแรงจูงใจ  ตัดสินใจแก้ปัญหาและ
สัมพนัธภาพ รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็ ๗๒ คะแนน 
 ๑.๖.๗.๓  สุข ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวติ และ สุขสงบทางใจ   
รวม ๑๖ ขอ้ คะแนนเตม็   ๖๔ คะแนน 
 ๑.๖.๘ แบบทดสอบวัดคะแนนสติมาส MAAS (Mindfulness Attention Aware Scale) เป็น
แบบสอบถามท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้งสูง ประกอบด้วยค าถามสั้นๆ ๑๕ ขอ้ใน
เหตุการณ์สมมุติต่างๆ ค าตอบมีคะแนน ๑- ๖ คะแนน ตามความถ่ีของการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ท่ี
แสดงความระลึกไดห้รือสติของผูต้อบ คะแนนเตม็ ๙๐ คะแนนคะแนนสูงแสดงถึงการมีสติสูง 

๑.๖.๙  พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา การวิจยัน้ีหมายถึง การแสดงออกของวยัรุ่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย  

พฤติกรรมดา้นพิธีกรรม หมายถึง การสวดมนต์ การตกับาตร การเวียนเทียน และการร่วม
กิจกรรมพุทธศาสนาท่ีโรงเรียน 

พฤติกรรมทางธรรม หมายถึง การฟังธรรมเทศนา ฟังธรรม อ่านหนงัสือธรรม การนัง่สมาธิ  
และการบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดั  

พฤติกรรมและความคิดเห็นดา้นสติ หมายถึง เคยฝึกสติ เห็นประโยชน์ของสติ และตอ้งการ
กิจกรรมสติ 

๑.๖.๑๐  เพศ หมายถึง เพศของวยัรุ่นในการศึกษา แบ่งเป็น เพศชายและเพศหญิง 
๑.๖.๑๑  เกรด หมายถึงผลการศึกษาของวยัรุ่น ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ อยูร่ะหวา่ง ๑ – ๔ 
๑.๖.๑๒ จ านวนพีน้่องรวมตนเอง หมายถึงจ านวนพี่นอ้งในครอบครัว ของวยัรุ่น รวมนบัทั้ง

วยัรุ่นนั้นๆดว้ยในการศึกษา 
๑.๖.๑๓ ล าดับบุตรในครอบครัว หมายถึง วยัรุ่นท่ีเข้าศึกษา เป็นบุตรคนท่ีเท่าไหร่ใน

ครอบครัวของวยัรุ่นนั้นๆ 
๑.๖.๑๔ รายได้รวมต่อเดือน หมายถึง รายได้เฉล่ียท่ีครอบครัวได้รับทั้งหมดต่อเดือน นับ

รวมทั้งบิดา มารดาหรือผูป้กครอง 
๑.๖.๑๕ อาชีพของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง หมายถึง อาชีพของบิดา มารดา หรือ

ผูป้กครองท่ีดูแลเด็กวยัรุ่นท่ีเขา้มาศึกษา แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ไดแ้ก่ รับราชการ บริษทั ธุรกิจส่วนตวั งาน
บา้น ไม่ไดท้  างาน และอ่ืนๆ  

๑.๖.๑๖ สถานภาพสมรสของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง หมายถึงสถานภาพสมรสของบิดา 
มารดา หรือผูป้กครองของวยัรุ่นท่ีเขา้มาศึกษา แบ่งเป็น % กลุ่ม ไดแ้ก่ คู่ หมา้ย หยา่ และถึงแก่กรรม 



๑๑ 

 

 

๑.๖.๑๗ การศึกษาของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง  หมายถึงการศึกษาของบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองของวยัรุ่นท่ีเข้ามาศึกษา แบ่งเป็น ๖ กลุ่มได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มธัยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

 
 
 

 



๑๒ 

 

 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติของวยัรุ่น” ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากพระไตรปิฎก หนังสือทางวิชาการพระพุทธศาสนา หนงัสือ
ทางวิชาการทางจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ แนวคิด เอกสารทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนผลการวิจยั 
แบ่งเป็นส่วนๆดงัน้ี  

๒.๑ ทฤษฎกีจิกรรมกลุ่ม 
 ทฤษฎีกิจกรรมกลุ่ม มุ่งหวงัเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเด็ก ให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็ก 
ปรับเปล่ียนทัศนคติ หรือมุมมองการรับรู้ของเด็ก ท่ีมีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ มีแนวคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้  โดยใชเ้ทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งฝึกการสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้มีมากข้ึน จิตแพทยแ์ละ
นกัจิตวทิยา สมยัใหม่ไดน้ ามาใชใ้นการปรับพฤติกรรมเด็ก  

เกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ ๒ หลกัการ ๑.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
และ๒. กระบวนการกลุ่ม (Group Process)  
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เ ป็ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ห้
ความส าคญัของเด็กเป็นส าคญั แบ่งเป็น ๒ ประการ   คือ  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และ การ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีหลกัการท่ีส าคญั คือ เป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากประสบการณ์เดิม
ของเด็ก  เป็นการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ Active Learning  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
เด็กท่ีเขา้รับการอบรมดว้ยกนัเอง และระหวา่งวทิยากร กบัเด็กท่ีเขา้รับการอบรม  การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม ท าใหเ้กิดการขยายตวัขององคค์วามรู้ท่ีทุกคนมีอยูใ่หก้วา้งขวางออกไป เกิด
การแลกเปล่ียน การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้  มีองคป์ระกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
ท่ีส าคญั ๔ ประการ  

๑.ประสบการณ์ (Experience)  เป็นการน าเอาประสบการณ์เดิมของเด็กท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้ 

๒.การสะทอ้นและแลกเปล่ียนความคิด (Reflex and Discussion)  เป็นการเปิดโอกาสให้
โอกาสเด็กท่ีเขา้รับการฝึกอบรมไดแ้สดงออกเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 



๑๓ 

 

 

๓.ความรู้ความเขา้ใจและความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization)  เด็กท่ี
เขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ จากปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกนั โดยมีวิทยากรเป็นผู ้
ประสานความคิดนั้นใหส้มบูรณ์ เป็นความคิดรวบยอด 

๔.การน าไปใช้ หรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application)  เด็กท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม น าเอาการเรียนรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นแนวทาง
ปฏิบติัของตนเอง 

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นหลกัการท่ีส าคญัประการท่ี ๒  โดยการใช้กระบวนการ
กลุ่มท่ีหลากหลายในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กท่ีเขา้รับการอบรมให้มีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด เพื่อตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

ปัจจัยพืน้ฐาน ๑๒ ประการ     ท่ีจ  าเป็นต่อการปรับพฤติกรรมเด็กใหไ้ดผ้ล ไดแ้ก่ 
 ๑.ใหค้วามรัก ความอบอุ่นและเมตตาแก่เด็ก 
 ๒.ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง 
 ๓.ใหค้วามเคารพในตวัเด็ก 
 ๔.ยอมรับในความเป็นตวัของตวัเองของเด็ก 
 ๕.มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงเทคนิคการสร้างวนิยัต่าง ๆ 
 ๖.ก าหนดความคาดหวงัใหช้ดัเจนและสมเหตุสมผล 
 ๗.มีความเสมอตน้เสมอปลายในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
 ๘.มีความเขม้งวด และเอาจริง 
 ๙.ผูท่ี้ใกลชิ้ดดูแลเด็กจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการปรับพฤติกรรมเหมือน ๆ กนั 
 ๑๐.รู้จกัวธีิการท าใหก้ฎต่าง ๆ นั้นศกัด์ิสิทธ์ิ 
 ๑๑.เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพู้ดระบายความรู้สึกของเขา 
 ๑๒.ปล่อยใหเ้ด็กเป็นตวัของตวัเองเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
 สถานที่ที่เหมาะสม  ควรมีห้องเล็กส าหรับท ากลุ่มยอ่ย ห้องควรเก็บเสียงไดดี้ และมีพื้นท่ี
เพียงพอส าหรับท า Role Playing   ห้องใหญ่ส าหรับบรรยายรวม มีไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้รับการ
อบรมพูดโตต้อบกบัวทิยากรได ้หรือพูดคุยกนัไดดี้ 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๘ – ๑๒ ท่าน ต่อวทิยากร ๑ ท่าน 



๑๔ 

 

 

 ลักษณะผู้เข้ารับการอบรม  ควรมีลกัษณะพื้นฐานใกล้เคียงกนั (homogeneous) ในทั้ง
ทางดา้นอายุ พื้นฐานการศึกษา และระดบัฐานะ และควรจดักลุ่มวยัเดียวกนัอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกนั
 เวลาทีค่วรจัดการอบรม วนัหยดุเสาร์ อาทิตย ์ จะเป็นวนัท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมสะดวกท่ีสุด7 
 ประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่ม 
 กิจกรรมกลุ่มมีประโยชน์มากในการเปล่ียนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของวยัรุ่น เน่ืองจาก
ในช่วงพฒันาการของวยัรุ่น วยัรุ่นต้องการการเขา้กลุ่ม การท ากิจกรรมกบัเพื่อน มากกว่าพ่อแม่ 
เพื่อนเป็นคนใกลชิ้ดกบัวยัรุ่นและมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมาก วยัรุ่นท่ีมาเขา้กิจกรรมย่อมไดป้ระโยชน์
ดงัน้ี 

๑.  เกิดความหวงั (Instillation of Hope)  เด็กท่ีมีปัญหายอ่มขาดก าลงัใจ หมดหวงั หมดพลงั 
ในการเผชิญ หนา้ หรือ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่เม่ือเด็กทราบวา่ มีเด็กคนอ่ืนมีปัญหาคลา้ยคลึง หรือ
เหมือนกัน หรือหนักกว่าตนเอง ท่ีสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และยงัสามารถพัฒนา
ปรับเปล่ียนตนเองและครอบครัวไปในทางท่ีดีข้ึนได ้ท าให้ตนเองเกิดก าลงัใจ สร้างความหวงัและ
ความเช่ือใหม่ใหก้บัปัญหาของตน เน่ืองจากเด็กจะอิงกลุ่ม กลุ่มก็สร้างพลงัใหเ้ด็ก 

๒.  เกิดความเขา้ใจว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดท้ัว่ไป (Universality) ก่อนเขา้กลุ่มเด็กมกัมี
ความคิดวา่ ปัญหาของตนนั้นไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เป็นเร่ืองท่ีน่าละอายท่ีจะพูดถึง แต่
เม่ือไดเ้ขา้มาในกลุ่มจึงไดเ้รียนรู้วา่ เด็กคนอ่ืนในกลุ่มต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาในสภาวการณ์ท่ีไม่
แตกต่างไปจากตน ท าให้รู้สึกสบายใจข้ึน เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยูท่ ัว่ไป มีผลท าให้
เกิดความรู้สึกดีต่อตนเองมากข้ึน และสามารถยอมรับตนเองไดอ้ยา่งท่ีตนเองเป็นตามกลุ่ม 
 ๓.  เป็นแหล่งรวมขอ้มูล (Imparting of Information)  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กในกลุ่ม ท าให้
แต่ละคนเป็นผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการให้ การรับ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแนวทางปฏิบติั
ในการแกไ้ขปัญหา จากประสบการณ์จริงท่ีไดจ้ากการกระท าหรือไดพ้บเห็นของกนัและกนั เพื่อเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ และเง่ือนไขของตนเอง 
 ๔.  รู้สึกวา่ตนเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (Altruism)  เร่ิมแรกเด็กมีความเช่ือวา่ตนเองยงั
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้ นตนเองคงจะไม่มีคุณค่าและไม่มีความสามารถพอท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้แต่เม่ือไดเ้ขา้เขา้กลุ่ม ท าให้คน้พบ และซึมซับความรู้สึกถึงคุณค่าท่ีมีในตนเอง
พร้อมทั้งเช่ือมัน่วา่ตนเองยงัเป็นคนท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และสามารถแบ่งเป็นความรู้เพื่อช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นได ้

                                                 
7 ชาญวทิย ์พรนภดล,วจันินทร์ โรหิตสุข.มะลิรมย ์หสัตินรัตน์, “คู่มือวทิยากรการฝึกอบรม
ผูป้กครองวธีิปรับพฤติกรรมเด็ก”,กรุงเทพมหานคร:สาขาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น,๒๕๔๘, หนา้ ๑-๕. 
 



๑๕ 

 

 

 ๕.  แกไ้ขประสบการณ์เดิม (The Corrective recapitulation of the primary family Group)  
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กในกลุ่ม ท าใหเ้กิดการรับรู้ใหม่ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เห็นภาพตนเองชดัเจนข้ึน
พร้อมทั้งปรับมุมมองและความเขา้ใจใหม่ต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความคาดหวงัเหมาะสมกบัสภาวะของ
ความเป็นจริง โดยเนน้การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนในตนเองก่อน แทนการปรับเปล่ียนผูอ่ื้น 
 ๖.  เกิดการพฒันาเทคนิคและทกัษะสังคม (Development of Socializing Techniques)  
กระบวนการกลุ่มช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ในการปรับปรุงพฒันาเทคนิค และทกัษะเดิมของตนเองทางดา้น
สังคม อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ในสถานการณ์จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะการฟัง ทกัษะ
การส่ือสารบอกความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 
 ๗.  เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม (Imitative Behavior)  เด็กสามารถเลียนแบบพฤติกรรม
จากเด็กดว้ยกนัเอง และจากวิทยากร กลา้เลียนแบบ และกลา้ทดลองน าไปประยุกตใ์ชก้บัปัญหาของ
ตนเอง 
 ๘.  เกิดการระบายอารมณ์ (Catharsis)  เด็ก รู้สึกปลอดภยัไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มัน่ใจใน
ความเป็นตวัของตนเอง กลา้ท่ีเปิดเผย ปลดปล่อยอารมณ์ และ ระบายความทุกข ์ออกมา เด็กเรียนรู้วา่
การแสดงออกทางอารมณ์ไม่ใช่เป็นเร่ืองเสียหาย และสามารถแสดงออกมาถึงความรู้สึกได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ๙.  ยอมรับความเป็นจริงของชีวิต (Existential Factor)  เด็กเกิด ความเขา้ใจ และการยอมรับ
ในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เห็นแนวทางและเปิดทางเลือกใหม่ในชีวิตให้อยู่กับสภาวะท่ี
เป็นไดอ้ยา่งมีความสุขข้ึน 
 ๑๐.  เกิดความพร้อมท่ีจะไปดว้ยกนั ผนึกก าลงักนั (Cohesiveness)  เด็ก มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ผูกพนัซ่ึงกนัและกนั สนบัสนุน ส่งเสริมก าลงัใจ เก้ือหนุน ให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งจริงใจจึงเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ายิง่ต่อผูเ้ขา้รับการอบรม 
 ๑๑. เกิด เรียนรู้วิธีท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Interpersonal Learning)  ปฏิสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการกลุ่ม ท าให้เด็กได้ตระหนักรู้เก่ียวกบัตนเอง เรียนรู้ท่ีจะรู้จกัขอ้ดี 
ขอ้เสียตนเองดีข้ึนโดยผา่นกระบวนการของการสังเกตพฤติกรรมตนเอง และการรับขอ้มูลยอ้นกลบั
ไปวา่จะเป็นค าชมเชย หรือค าวิจารณ์จากเด็กในกลุ่ม มีความเขา้ใจถึงผลกระทบในการกระท าของ
ตนเองท่ีมีต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น การยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นท่ีมีต่อตนเองและเด็กอ่ืนในกลุ่ม มี
แรงจูงใจ ก าลงัใจและความเช่ือมัน่ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง8  

                                                 
8 สมภพ เรืองตระกูล,ต าราจิตเวชเด็กและวยัรุ่น,พิมพค์ร้ังท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเ์รือนแกว้
การพิมพ,์๒๕๕๑),หนา้ ๔๑๐. 
 



๑๖ 

 

 

 การท ากิจกรรมกลุ่มเหมาะสมกบัวยัรุ่นมากเพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีติดเพื่อน เพื่อนมีอิทธิผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของวยัรุ่นมาก การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมวยัรุ่นให้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมสูงข้ึน ผ่านทางกิจกรรมกลุ่ม ย่อมท าให้วยัรุ่นเขา้ร่วมเพราะมีเพื่อน สนุกเพราะไดเ้ล่นไป
กบัเพื่อน และเปล่ียนพฤติกรรมใหดี้ข้ึนไดง่้าย  
 ๒.๒ ปัญหาของวยัรุ่น 
 ๒.๒.๑  ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ กล่าวถึงเด็กและ
เยาวชนมีสิทธิในการอยูร่อดและไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามศกัยภาพใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองใหป้ราศจากการใชค้วามรุนแรงและปฏิบติัอนั
ไม่เป็นธรรม   ในมาตรา ๘๐ รัฐตอ้งด าเนินการดา้นสังคม การศึกษา วฒันธรรม คุม้ครองและพฒันา
เด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก ค่านิยมท่ีดีงาม9

ฯลฯ รัฐใหค้วามส าคญักบัเยาวชนมาก                             
     แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ (พุทธศกัราช ๒๕๕๐-๒๕๕๔)สรุป
สถานะทางสังคมของประเทศไทยวา่ก าลงัประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจากวฒันธรรมต่างชาติ ท าให้
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนน้วตัถุนิยม บริโภคนิยมมาก
ข้ึน และตั้งวิสัยทศัน์ประเทศไทย มุ่งพฒันา สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั(green and happiness 
society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติ
สุข ฯลฯ มีพนัธกิจคือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และข้อแรกของพนัธกิจคือ พฒันาคนให้มี
คุณภาพ  และ  คุณธรรม  ส่ิ ง เห ล่ า น้ีต้อง เ กิ ดจ ากการพัฒนา เ ย าวชน เ ป็นส า คัญ                            
 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีเจตนารมณ์ในการจดัการศึกษาชาติเพื่อพฒันาเด็ก
และเยาวชนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ขอ้มูลประชากร ของ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ประชากรไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
จ านวน ทั้งส้ิน ๖๓,๔๕๗,๔๓๙ คนมีวยัรุ่นอายุ ๑๐ – ๑๙ ปี จ  านวน ๙,๗๒๕,๘๕๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕. ๓ อายุ ๑๐ – ๒๔ ปี จ านวน ๑๔,๔๔๖,๘๗๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๒. ๘  นบัเป็นสัดส่วน

                                                 
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐, (ขอนแก่น: ส านกังานกฎหมายนิติรัฐ, ๒๕๕๐), 
หนา้ ๒๗. 



๑๗ 

 

 

จ านวนท่ีมาก และตอ้งการการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจงั ถ้าสามารถให้เด็กได้รับส่ิงท่ีดีงาม ย่อม
สามารถสร้างผูใ้หญ่ท่ีดีงามไดโ้ดยง่าย10 

 วยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ  เป็นวยัท่ีจะเขา้สู่
ความเป็นผูใ้หญ่  มีเอกลักษณ์ของตน  การมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และมีอนาคตท่ีประสบ
ความสุขความส าเร็จแค่ไหน  ข้ึนกบัการช่วยใหว้ยัรุ่นไดรั้บการพฒันาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 ดา้นจริยธรรม  วยัรุ่นท าดีเพื่อให้สมควรคาดหวงัหรือสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของครอบครัว  
กลุ่มเพื่อนหรือสังคม  เพราะตอ้งการเป็นท่ียกยอ่ง  กลวัการถูกต าหนิของผูอ่ื้น  จึงตอ้งต่อสู้กบัความ
ขดัแยง้ระหว่างค่านิยมของสังคมนอกครอบครัวกบัค่านิยมท่ีตนเองไดรั้บการอบรมจากครอบครัว
เดิม  ซ่ึงความขดัแยง้น้ีอาจถูกชักจูงโดยกลุ่มเพื่อนท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าท าให้เกิดพฤติกรรมไม่
ถูกตอ้งได ้
 พฒันาการดา้นจริยธรรมเป็นกระบวนการพฒันาการท่ีเด็กมีความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกบัผู ้
เล้ียงดูท่ีให้ความรักและความอบอุ่น  ผูใ้หญ่ตอ้งกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็นผูช้ี้แนะเด็กให้
กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ยความสม ่าเสมอและประกอบดว้ยเหตุผล  เพื่อใหเ้ด็กยอมรรับแบบอยา่งท่ีดี
และน าไปปฏิบติัตาม  การให้แรงเสริมและการให้เด็กไดป้ฏิบติัเองในกลุ่มจะท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ซ ้ า 
ๆ และเกิดค่านิยม  การกระตุน้พฒันาการทางจริยธรรมควรกระท าให้เหมาะสมตามล าดบัขั้นของ
พฒันาการดา้นร่างกาย  สมอง  สติปัญญา  และอารมณ์ของเด็กแต่ละวยั   
 การพฒันาคุณธรรมดา้นสติในวยัรุ่นจึงมีความส าคญัมาก จากจ านวนวยัรุ่นท่ีมีมากดงักล่าว
และปัญหาทวคีวามรุนแรงมากข้ึน จากกระแสบริโภคนิยม และวตัถุนิยม ขณะท่ีการฝึกให้วยัรุ่นมีสติ
มากข้ึน ยงัมีช่องวา่งของการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน ท่ีบา้น และท่ีวดั ซ่ึงยงัไม่เพียงพอ การวิจยัเพื่อหาทาง
ลดช่องวา่งดงักล่าว โดยการจดักิจกรรมพฒันาสติวยัรุ่นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะเพิ่มโอกาสให้
วยัรุ่นไทยไดรั้บการพฒันามากข้ึน 
 ๒.๒.๒ ปัญหาในมิติวฒันธรรม 

อมรวชิช์ นาครทรรพ ในหนงัสือเด็กไทยในมิติวฒันธรรม ไดแ้บ่งปัญหาของวยัรุ่นไทยเป็น 
๕ มิติ คือ  

กลุ่ม ๑.  เด็กในมิติศาสนาและครอบครัว สถานการณ์ของครอบครัวไทยในปัจจุบนัพบ
สัญญาณบ่งช้ีถึงความอ่อนแอท่ีน่าวิตกจาก อตัราการจดทะเบียนสมรสลดลง  อตัราการหยา่ร้างเพิ่ม
สูงข้ึน ครอบครัวไทยยงัตอ้งต่อสู้ด้ินรนกบัปัญหาคุณภาพชีวิตในครอบครัวท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก 
พอ่แม่จ  านวนมากในปัจจุบนัรู้สึกห่างเหินลูก  วยัรุ่นโดยเฉล่ียใชเ้วลากบัครอบครัวนอ้ยลง 
                                                 
10 กระทรวงสาธารณสุข, “ ขอ้มูลประชากร” , 
๒๕๕๒,<http://bps.ops.moph.go.th/population๒๕๕๒.xls>, (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓). 



๑๘ 

 

 

 ในมิติทางศาสนานั้น เด็กไทยมีแนวโน้มห่างเหินจากสถาบนัศาสนามากข้ึน  เด็กวยัรุ่นถึง
ร้อยละ ๔๕ ไม่ไปท าบุญ ตกับาตร และร้อยละ ๖๕ ไม่เคยไปวดัฟังเทศน์เลยในรอบ ๑ เดือน  วยัรุ่น
เลือกท่ีจะใช้ชีวิตตามห้างสรรพสินค้า ดูภาพยนตร์ คุยโทรศพัท์ ส่งขอ้ความทางมือถือ หรือเล่น
อินเตอร์เน็ตเพื่อการพูดคุยและความบนัเทิงมากกวา่ 
 กลุ่ม ๒.  เด็กไทยในมิติบริโภค ปัจจุบนัเด็กไทยจ านวนมากก าลงัเผชิญกบักระแสวฒันธรรม
บริโภคหรือเรียก “วฒันธรรมกิน ด่ืม ช็อป”  เด็กและเยาวชนอายุ ๕-๒๔ ปี  ใช้เงินซ้ือขนมถึงปีละ 
๑๖๑,๕๘๐ ล้านบาท หรือ เด็กในยุคปัจจุบนัเป็นโรคท่ีเกิดจากการกินมากข้ึน  พบเด็กอ้วนเพิ่ม
จ านวนมากข้ึน วยัรุ่นชาย หญิงนิยมซ้ือสินค้าแฟชั่นราคาแพงหรือของ “มียี่ห้อ” มากข้ึน  อาทิ 
โทรศพัท์มือถือเฉล่ียราคาแพงท่ีสุดท่ีเคยซ้ือคือ ๑๐,๙๓๑ บาท นาฬิกา เฉล่ียราคา ๙,๑๓๐ บาท 
น ้าหอม เฉล่ียราคา ๒,๓๗๕ บาท กระเป๋าถือ เฉล่ียราคา ๔,๕๓๐ บาท  เป็นตน้ 
 ปัญหาการบริโภคของมึนเมาของเยาวชน  ประเทศไทยมีอตัราการบริโภคสุราเป็นอนัดบั ๕ 
ของโลก ในช่วง พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖ วยัรุ่นโดยเฉพาะสตรีอายุ ๑๕-๑๙ ปี  เป็นกลุ่มท่ีมี
อตัราเพิ่มสูงสุด คือเพิ่มข้ึนถึง ๕.๖ เท่า  ปัญหาการบริโภคของมึนเมาไดส้ร้างปัญหามาก  ทั้งในเร่ือง
อุบติัเหตุ จนถึงปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่ตั้งใจอีกดว้ย 
 กลุ่ม ๓.  เด็กไทยในมิติดา้นส่ือและการแสดงออกทางเพศ ปั จ จุ บั น ว ั ย รุ่ น ไ ท ย มี
เพศสัมพันธ์คร้ังแรกท่ีอายุเฉล่ียประมาณ ๑๔-๑๘ ปี  และมีแนวโน้มว่าอายุเฉล่ียของการมี
เพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานในอตัราเพิ่มมากข้ึน  ปัญหาเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเพศของวยัรุ่นก็ดูจะ
สูงยิ่งข้ึนด้วย  เด็กและผูห้ญิงถูกข่มขืนเพิ่มข้ึนปีละหน่ึงพนัราย  พื้นท่ีสาธารณะกลายเป็นพื้นท่ี
พลอดรักมากข้ึน   
 กลุ่ม ๔. เด็กไทยในมิติการเส่ียงโชค  วยัรุ่นในช่วงมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูใ่นวงจรการ
พนนับอลถึง ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ คน  ตวัเลขของประชาชนท่ีตอ้งสูญเสียให้กบัการพนนัฟุตบอล
อยู่ระหว่าง ๑๒,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  สถานการณ์การพนันในหมู่วยัรุ่นยงัมีแนวโน้ม
ขยายตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ อนัเน่ืองจากความคิดความเช่ือหรือค่านิยมของเด็กไทย ท่ีถือวา่ การพนนัหรือ
การเส่ียงโชคเป็นการลงทุนต ่าแต่อาจจะไดผ้ลก าไรกลบัคืนทวคูีณถา้โชคดี  และช่องทางหรือโอกาส
ส าคญัของการ “รวยลดั” ท่ีจะมีแต่ไดไ้ม่มีเสีย 
 กลุ่ม ๕. เด็กไทยในมิติแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม ปัจจุบนัเด็กไทยต้องเผชิญกับ
ความต่างทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ปัญหาเยาวชนใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ก าลงัเผชิญกบั
ปัญหาความแตกต่างรอบขา้งทางวฒันธรรม เช่นเดียวกบัปัญหานกัศึกษาอาชีวะตีกบัท่ีนบัวนัดูทวี
ความรุนแรงข้ึน  นอกจากน้ียงัรวมไปถึงปัญหาเด็กต่างชาติพนัธ์ุจ  านวนมากขาดโอกาสท่ีจะเขา้ถึง
การศึกษารวมไปถึงถูกละเมิดและดูถูกชาติพนัธ์ุและการข่มเหงทางวฒันธรรม โดยเฉพาะกบัเด็ก



๑๙ 

 

 

ชาวเขา เด็กพม่า และเด็กตามตะเข็บชายแดนต่าง ๆ ท่ีมีแนวโน้มจะพฒันาตนไปเป็นเด็กเร่ร่อน
ขอทานมากข้ึน อนัเน่ืองจากผลกระทบของการท่องเท่ียวท่ีเน้น “การขายความต่างทางวฒันธรรม” 
หรือการใชว้ฒันธรรมเป็นสินคา้จนละเลยคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์11 
 มิติวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากท่ีสุดอนัหน่ึง เพราะเป็นวิถีชีวิตของคน แสดงถึงวยัรุ่น
ไทยไดน้ าชีวติของตนท่ีตกอยูใ่นความเส่ือมอยา่งยิ่ง เพราะเป็นอบายมุขทั้งส้ิน การพนนั การด่ืมสุรา 
การเท่ียวเตร่ การคบคนไม่ดี และการผดิศีลธรรมทางเพศมากข้ึน วยัรุ่นไทยมีปัญหามากข้ึน ประเทศ
ยอ่มมีปัญหามากข้ึนในท่ีสุด การลดปัญหาดว้ยการพฒันาสติยอ่มเพิ่มภูมิตา้นทานให้เด็กเสมือนการ
ฉีดวคัซีนใหเ้ด็กตา้นทานต่อโรคต่างๆ ความอยากต่างๆท่ีมาย ัว่ให้เด็กหลงทางก็จะพ่ายแพไ้ปดว้ยตวั
เด็กเอง ยอ่มเป็นหนทางพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีสุด 

๒.๒.๓ ปัญหาความอ้วน 
ปัจจุบนัน้ีโรคอว้นไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก องคก์ารอนามยัโลกรายงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ว่า

ความชุกของโรคอว้นทั้งในผูใ้หญ่และเด็กเพิ่มมากข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้และ
ประเทศก าลงัพฒันา ส าหรับในประเทศไทยโรคอว้นก็มีแนวโนม้รุนแรงข้ึนเช่นเดียวกนั  สาเหตุท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะส่ิงแวดลอ้ม  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วิถีชีวิต  และพฤติกรรมของคนเปล่ียนแปลง
ไปจากในอดีต  ท าใหมี้การบริโภคอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือ ไขมนั แป้ง และน ้ าตาล เพิ่มมากข้ึน  
แต่การออกก าลงักายหรือการมีกิจกรรมทางกายท่ีใชพ้ลงังานกลบัลดนอ้ยลง  จึงเกิดโรคอว้นไดง่้าย 

วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ผูใ้หญ่ทั้งร่างกายและจิตใจ  ในดา้นร่างกาย  
วยัรุ่นจะมีส่วนสูงและน ้าหนกัเพิ่มข้ึนในอตัราเร็วกวา่ระยะก่อนหนา้น้ี  รวมทั้งมีการเจริญเติบโตทาง
เพศ เร่ิมเป็นหนุ่มเป็นสาว ในดา้นจิตใจวยัรุ่นมกัมีความกงัวลหรือความเครียด  เพราะตอ้งปรับตวัต่อ
ความเปล่ียนแปลงของร่างกาย รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การเรียน งานบา้น การยอมรับ
จากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว เป็นตน้  เพื่อนและส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์  ภาพยนตร์  นิตยสาร  
และ internet มีอิทธิพลอยา่งมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวยัรุ่น ปัจจยัดา้นกาย  จิตสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมดังกล่าว  ท าให้วยัรุ่นบางคนมีพฤติกรรมการกินและออกก าลังกายไม่เหมาะสมซ่ึง
น าไปสู่โรคอว้น  นอกจากน้ีวยัรุ่นท่ีเป็นโรคอว้นอาจมีปัญหาขาดสารอาหารบางอยา่งร่วมดว้ย เช่น 
ธาตุเหล็กและวิตามินต่าง ๆ  เป็นตน้  โรคอ้วนเป็นปัจจยัเส่ียงของโรคอ่ืน ๆ อีกหลายโรค  เช่น  
เบาหวาน  ไขมนัในเลือดผิดปกติความดนัโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคขอ้
กระดูกเส่ือม  และปัญหาทางจิตใจ  เป็นต้น  ส าหรับความชุกของโรคอ้วนในเด็ก นักเรียน
มธัยมศึกษาใน กทม. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  พบร้อยละ ๑๐.๒  ในเพศชาย  และร้อยละ ๑๓.๒ ในเพศ
หญิง ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ความชุกของโรคอว้นในวยัรุ่นอเมริกนัอายุ ๑๒ – ๑๙ ปี  
                                                 
11 อมรวชิช์ นาครทรรพ, เด็กไทยในมิติวฒันธรรม, อา้งแลว้, หนา้ ๒. 



๒๐ 

 

 

เพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๑๑ เป็นร้อยละ ๑๕.๕  ในการส ารวจช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๗  และ พ.ศ. 
๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  ตามล าดบั12  

 ความอว้นในวยัรุ่นไทยมากข้ึนและท าใหเ้กิดโรคอว้น โรคหวัใจ เบาหวาน ความดนัมากข้ึน 
เกิดภาระในดา้นรักษาพยาบาล การฝึกสติลดความอว้นได ้โดยการฝึกให้จิตใจมีการยบัย ั้งชัง่ใจมาก
ข้ึน ทานนอ้ยลง   
 ๒.๒.๔ ปัญหาติดเกม 

ปัญหาของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความก้าวหน้าทางด้านการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่  จดัเป็นกลุ่มโรคทางดา้นสังคม (social disease) ท่ีอาจจะเรียกว่า emerging 
social disease ซ่ึงมีการเกิดข้ึนและแพร่กระจายไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว  มีความรุนแรงท่ีแฝง
อยูใ่นสังคมปัจจุบนัยากแก่การควบคุมและป้องกนั  ในขณะท่ีเราใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีนอ้ยเกินไป  
ท าให้มีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย  ซ่ึงจะเป็นอนาคตท่ีส าคัญของ
ประเทศชาติและสังคมโลก จากการศึกษาพบว่าเด็กในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอายุ
ตั้งแต่ ๑๒ ปีข้ึนไป  นิยมเล่นเกมออนไลน์ถึง ๑,๔๕๑,๑๗๙ คน  และวิดีโอเกมเป็นกิจกรรมท่ีวยัรุ่น
ชอบมากท่ีสุด ปัญหาดงักล่าวมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นความคิด  การตดัสินใจ  เจตคติ  การกระท า และการแสดงออกของพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ 
ซ่ึงจะมีผลกระทบทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสังคม  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น 
การมีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว  การท าร้ายร่างกายและ การล่วงละเมิดทางเพศ  ซ่ึงบางคร้ังรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวติ มีผลกระทบทางดา้นการเรียน การใชส้ารเสพติด การพฒันาการท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตและทกัษะ
ชีวติไดไ้ม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ฯลฯ 
 เด็กอายุ  ๑๒ – ๑๗ ปี  ในสหรัฐอเมริกาเล่นเกม โดยเฉล่ีย ๗ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เด็กผูห้ญิง
เล่นเกมโดยเฉล่ีย ๕ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เด็กผูช้ายเล่นเกมโดยเฉล่ีย ๑๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ในเด็กและ
เยาวชนไทยอาย ุ๗ – ๒๑ ปี  เล่นวดีิโอเกมเฉล่ีย ๔.๕ ชัว่โมงต่อวนั ค่าใชจ่้ายในการเล่นเกมออนไลน์
โดยเฉล่ียเท่ากบั ๑,๑๑๔  บาทต่อเดือน  ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้มีการ
พฒันาเกมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ เน้ือหา  แสง เสียง วิธีการ ความรวดเร็ว ความแปลกใหม่ของ
เทคนิคต่าง ๆ ท าให้เกิดความต่ืนเตน้เร้าใจ สร้างจินตนาการเพอ้ฝันให้เด็กลุ่มหลงและท่ีส าคญักว่า
นั้นคือมีการให้รางวลัหรือการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยเม่ือมีการกระท าท่ีผิดกฎเกณฑ์ต่อตา้นสังคม

                                                 
12 อุมาพร สุทศัน์วรวุฒิ, “Obesity in Adolescents”.ใน รู้ทนัปัญหาวยัรุ่นยคุใหม่,รวบรวมและ
จดัพิมพโ์ดยชมรมสุขภาพวยัรุ่น ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย,(กรุงเทพมหานคร:บี
ยอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์,๒๕๔๙): ๑๓-๑๔. 
 



๒๑ 

 

 

หรือผิดกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสังคม เน้ือหาของวิดีโอเกมต่าง ๆ มีการ
พฒันาเปล่ียนแปลงไปมีความรุนแรงและเหมือนชีวิตจริง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนเพิ่มมากข้ึน  ผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด เจตคติ รวมถึงทางด้าน
พฤติกรรม 

๑.มีส่วนท าให้เด็กใช้ความรุ่นแรงกา้วร้าวความคิด และอารมณ์ท าให้ความคิดท่ีจะสงสาร
หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นลดนอ้ยลง  

๒.มีส่วนท าใหเ้กิดการทะเลาะววิาท ชกต่อยในกลุ่มเด็กและเยาวชนดว้ยกนั 
๓.มีส่วนท าใหว้ยัรุ่นมีการด้ือร้ันต่อตา้นโตเ้ถียงคุณครูและผูป้กครองมากข้ึน 
๔.มีผลกระทบท าใหก้ารเรียนรู้ลดลง ผลการเรียนเลวลง 
๕.มีผลกระทบต่อการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การเขา้สังคมท่ีเด็กและ

วยัรุ่นควรจะไดรั้บเน่ืองจากเด็กใชเ้วลาส่วนใหญ่เสียไปกบัการเล่นวดีิโอเกม  
๖.ท าใหค้วามรู้สึกสงสารผูอ่ื้นลดนอ้ยลง 
๗.น าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์  การล่วงละเมิดทางเพศ ใชค้วามรุนแรงและการข่มขืน 
๘.น าไปสู่การเอาชนะ  การพนนัโดยไม่ไดค้  านึงถึงความถูกตอ้งทางสังคม13 
ปัญหาการติดเกม การใชเ้วลาไปกบัเกม ยอ่มท าร้ายและท าลายเด็กวยัรุ่นใหเ้สียเวลา ขาดการ

พฒันาปัญญาความคิดให้เจริญงอกงาม เกิดปัญหาต่อการเขา้สังคมอย่างมาก กิจกรรมกลุ่มย่อม
สามารถดึงเด็กใหมี้เพื่อนท่ีดี เขา้สังคมและลดการติดเกมได ้
 ๒.๒.๕ ปัญหาทางเพศ 

การศึกษาในเด็กนักเรียนมธัยมศึกษา ๑-๖ และวยัรุ่นใน กทม. อายุ ๑๑-๑๙ ปี ในพ.ศ. 
๒๕๔๔  พบวา่มีเพศสัมพนัธ์แลว้ร้อยละ ๑๐.๑ และยงัพบวา่เป็นความสัมพนัธ์แบบเพศเดียวกนัร้อย
ละ ๒๑ ไม่ใชถุ้งยางอนามยัร้อยละ ๗๑  และเคยตั้งครรภร้์อยละ ๑๐  จากรายงานของกรมอนามยัพบ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในวยัรุ่นถึงร้อยละ ๒๘.๗ ของผูป่้วยทั้งหมด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรคเอดส์
ในวยัรุ่นพบถึงร้อยละ ๑๕ ของผูป่้วยทั้งหมด ส าหรับการตั้งครรภใ์นอายตุ  ่ากวา่ ๒๐ ปี  พบสูงถึงร้อย
ละ ๑๓-๑๕  ของการฝากครรภ์ทุกอายุในโรงพยาบาล ซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีโรคแทรกซ้อนสูงกว่าการ
ตั้งครรภใ์นหญิงท่ีมีอายมุากกวา่ ๒๐ ปี ไดแ้ก่ ครรภเ์ป็นพิษ ถุงน ้าคร ่ าแตกก่อนก าหนด ท าให้เด็กเกิด

                                                 
13 วโิรจน์ อารียก์ุล, “Video Game Addict:the Impact,Prevention and Intervention”,ใน รู้ทนัปัญหา
วยัรุ่นยคุใหม่,รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยชมรมสุขภาพวยัรุ่น ราชวทิยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย,(กรุงเทพมหานคร:บียอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์,๒๕๔๙): ๕๕-๖๓. 
 



๒๒ 

 

 

ก่อนก าหนด และมีน ้ าหนกัแรกเกิดน้อย ถึงร้อยละ ๑๒-๔๒ นอกจากน้ียงัพบว่าแม่กลุ่มน้ีมีการติด
เช้ือ HIV ถึงร้อยละ ๑๐-๑๒ และ ๑ ใน ๓ มีปัญหาการเสพยาบา้ร่วมดว้ย  
 จากการส ารวจของเอแบคร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในเด็กมธัยมปลาย และปวช. ในกรุงเทพมหานครเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๕ พบว่าวยัรุ่น
สาย ปวช. จะมีอตัราการมีเพศสัมพนัธ์สูงกวา่สายสามญั ในจ านวนน้ีมีเพียงร้อยละ ๒๐.๕ เท่านั้นท่ี
ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง อายุเฉล่ียท่ีมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก ๑๖ ปี  เร็วกวา่รุ่นพ่อแม่ (๒๑ ปี) และรุ่น
ครู (๒๔ ปี) ร้อยละ ๕.๖ ระบุว่าตนเองหรือคู่นอนเคยตั้งครรภ์และร้อยละ ๒.๖  ระบุว่าเคยติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์14 
 การพฒันาคุณธรรมให้เด็กมีสติในการยบัย ั้งชัง่ใจและสามารถอดทนต่ออ านาจใฝ่ต ่าได้มี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ในกระแสเสรีทางข่าวสารและภาพกระตุน้ตณัหาท่ีหาไดง่้าย 
 ๒.๓ พฒันาการเด็กตามหลกัการแพทย์ 
 ๒.๓.๑ พฒันาการในวยัเด็ก  
 พฒันาการของเด็กเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนร่วมกันของปัจจยัทางชีวภาพ จิตใจ และ
สังคมซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แบ่งออกเป็นพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ คือ  

๑.พฒันาการด้านการเคล่ือนไหว 
เด็กจะคลาน และยืนได้เม่ืออายุ ๑ ปี เร่ิมเดินและจบัลูกบอลได้ อายุ ๒ ปี วิ่งได้แต่ยงัไม่

คล่อง โดยสามารถวาดรูปวงกลมได ้อายุ ๓ ปีสามารถยืนขาเดียว กระโดด และเตน้ได ้รวมทั้งต่อ
แท่งบล็อกไดสู้ง ๑๐ ชั้น วาดรูปกากบาทได ้ในช่วงน้ีเด็กจะมีพฒันา ความถนดั ของอวยัวะท่ีมีเป็นคู่ 
เช่น ตา หู มือ และเทา้ โดยเด็กจะมีความถนดัในการใช้มือเป็นอย่างดีเม่ืออายุ ๕ ปี วาดรูปสีเหล่ียม
ได ้และมีความถนดัในการใชเ้ทา้ ตา และหู เม่ืออายุ ๗ และ ๙ ปีตามล าดบัในช่วงน้ีความจ าของเด็ก
จะดีข้ึน อายุระหวา่ง ๖ – ๑๒ ปี เด็กเรียนรู้ทกัษะในการเคล่ือนไหวลกัษณะต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น 
สามารถทรงตวับนรถจกัรยานไดเ้ม่ืออาย ุ๙ ปี  

๒.พฒันาการด้านการรับรู้ 
ภายหลงัเกิด ๒ – ๓ ชัว่โมงทารกจะให้ความสนใจต่อภาพท่ีมีความคมชดั อายุ ๑ สัปดาห์ 

ทารกจะชอบมองภาพท่ีมีรูปร่างชดัเจน เช่น ใบหนา้คน โดยเฉพาะถา้มีการเคล่ือนไหวดว้ย เช่น พยกั
หนา้ เด็กจะสามารถมองเห็นภาพ ๓ มิติเม่ืออายุ ๒ เดือน เด็กจะมองเห็นภาพเป็นสี ทารกแรกเกิดจะ

                                                 
14 สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, “Sexual Behavior in Thai Teenagers:From Risk Factors to 
Prevention”,ใน รู้ทนัปัญหาวยัรุ่นยคุใหม่,รวบรวมและจดัพิมพโ์ดยชมรมสุขภาพวยัรุ่น ราชวทิยาลยั
กุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย,(กรุงเทพมหานคร:บียอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์,๒๕๔๙): ๑๗๗-๑๘๔. 
 



๒๓ 

 

 

สามารถจ ากล่ินกายของมารดาได ้และรู้รสพื้นฐานทั้ง ๔ รส คือ  หวาน เปร้ียว เค็ม และ ขม รวมทั้ง
ความรู้สึกเจบ็ปวด เด็กแรกเกิดจะมีความ สามารถในการฟังเสียงของมนุษย ์โดยเม่ือมีอายุ ๑ สัปดาห์
เด็กตอบสนองต่อเสียงของมารดา ช่วยเสริมความรู้สึกผูกพนัรักใคร่ ระหว่างเด็กกบัมารดา และเร่ง
ใหเ้ด็กสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ีกบัโลกภายนอก  
 ๓.พฒันาการด้านอารมณ์ 
 เด็กทารกแม้จะอยู่ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน จะแสดงสีหน้าบ่งบอกอารมณ์ต่าง ๆ ได้
เหมือนกนั เช่น มีความสุข ความแปลกใจ ความกลวั เด็กสามารถแสดงความรู้สึกพึงพอใจไดต้ั้งแต่
เล็ก ๆ เด็กจะแสดงสีหน้ายิม้แยม้ไดช้ดัเจนเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดมารดามีเพิ่มข้ึน 
และเม่ืออาย ุ๔ เดือน เด็กจะสามารถหวัเราะได ้อาย ุ๘ เดือนเด็กจะมีความรู้สึกกลวั และกงัวลเม่ือพบ
คนแปลกหนา้ และในเวลาต่อมาเด็กจะมีอาการกงัวลต่อการพลดัพราก เด็กจะโกรธเม่ือรู้สึกไม่สบาย
หรือถูกบงัคบั อารมณ์โกรธอาจมีสูงสุดเม่ือเด็กอายุ ๒ ปี เด็กก่อนวยัเรียนจะมีความรู้สึกกลวัสัตว ์
และกลวัเม่ือมีอาการฝันร้ายรวมทั้งกลวัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง และฟ้าแลบ เด็กวยั
เรียนจะกลวัเก่ียวกบัอนัตรายต่อร่างกาย และวยัรุ่นอาจกลวักิจกรรมเก่ียวกบัสังคมความกลวัดงักล่าว
จะลดนอ้ยลงเม่ือโตข้ึน 
 ๔.พฒันาการด้านภาษาและค าพูด 
 เด็กจะส่งเสียงร้องได้ตั้งแต่แรกเกิด เม่ืออายุ ๖ สัปดาห์ เด็กจะค่อย ๆ เลียนแบบเสียงของ
มารดา ตั้งแต่แรกเกิดเด็กจะสามารถแยกแยะเสียงชนิดต่าง ๆ ได ้และจะเคล่ือนไหวตามเสียงท่ีไดย้ิน 
เช่น มองดู เด็กจะร้องเม่ือรู้สึกหิว ไม่สบาย เด็กจะรู้จกัเสียงสูงต ่าเม่ืออายุ ๕ เดือน และพูดไดเ้ป็นค า
เม่ืออายปุระมาณ ๑ ปี เด็กจะสามารถแยกแยะความแตกต่างกนัของค าพูดได ้เม่ืออาย ุ๒ ปี เด็กจะรู้จกั
ค าศพัทป์ระมาณ ๒๐๐ ค า โดยจะรู้จกัค านามก่อน แลว้ตามมาดว้ยค ากิริยา คุณศพัท ์และกิริยาวิเศษณ์ 
ส่วนค าสรรพนาม และสันธานเด็กจะรู้จกัเม่ืออายุ ๒ ปีคร่ึง ความเขา้ใจของเด็กเก่ียวกบัความหมาย
ของค ายงัเป็นรูปธรรม และเม่ืออายุ ๑๒ ปี เด็กจะพูด และเขา้ใจความหมายไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งจะ
ใฝ่หาความรู้โดยการพูดเพิ่มมากข้ึนในช่วงวยัเรียน  
 ๕.พฒันาการด้านความจ า 
 เม่ือแรกเกิดทารกจะจ ากล่ินกายของมารดาได ้และในเวลาต่อมาไม่นานจะจ าเสียง และการ
สัมผสัของมารดาได ้เด็กอายุ ๑ เดือนจะจ าของเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวไดเ้ป็นเวลานาน ๒๔ ชัว่โมง 
และเม่ืออายุ ๕-๖ เดือน เด็กจะจ าส่ิงของท่ีมองเห็น ๒-๓ นาที ไดเ้ป็นเวลานานหลายสัปดาห์ เด็กจะ
ใช้ความจ าในอดีตคาดหวงัถึงอนาคตได ้เช่น ทารกคาดว่ามารดาก าลงัจะจากไปเม่ือมองเห็นการ
เตรียมตวัของมารดา ความจ าของเด็กจะถูกลบเลือนง่าย เด็กอายุ ๖ ปี สามารถแยกแยะระหว่าง
ความคิดของตัวเองกับการกระท าของผูอ่ื้น และมกัมีความคิดแบบรูปธรรม เด็กเล็กอาจจดจ า
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เหตุการณ์วนัหยุดพกัผอ่น วนัเกิด หรือรายการโทรทศัน์ไดดี้ เด็กอายุ ๔-๖ ปี สามารถเล่าเหตุการณ์
ได้แต่ยงัไม่สามารถบอกวนัเวลาท่ีแน่นอน เด็กอายุ ๑๐ ปี มีความรู้เก่ียวกับวนัเวลาดีแล้วและจะ
สามารถเล่าเหตุการณ์ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน เด็กอาจแปลเหตุการณ์ท่ีได้เหตุบางอย่างตามระดับ
พฒันาการของตน เช่น เด็กเล็กอาจคิดวา่พฤติกรรมร่วมเพศเป็นพฤติกรรมกา้วร้าว 
 ๖.พฒันาการด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 เด็กจะไดรั้บการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีจริยธรรมและคุณธรรมจากบิดามารดาตั้งแต่
เยาวว์ยั และจะซึมซบั ค าสั่งสอนดงักล่าวของบิดามารดาไวใ้นจิตใจและปฏิบติัตาม เม่ือเด็กยงัเล็กจะ
กลวัการถูกลงโทษเม่ือกระท าความผิด และเม่ือโตข้ึนจะรู้จกัสารภาพยอมรับความผิดชอบของตน 
เด็กอายุ ๑๒ หรือ ๑๓ ปี จะส านึกในความผิดพร้อมทั้งต าหนิตนเองเม่ือได้ท าความผิดทางงด้าน
จริยธรรม จากการศึกษาเด็กเกเรพบวา่พฒันาการทางดา้นจริยธรรมจะดอ้ยกวา่เด็กทัว่ไป โดยเด็กเกเร
จะมีเหตุผลเก่ียวกบัการมีจริยธรรมและคุณธรรมของตนเองและไม่ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของบิดา
มารดา หรือกฎเกณฑข์องสังคม 
 ๗.พฒันาการด้านความผูกพนัรักใคร่ 
 ความผูกพนัรักใคร่ (attachment) เป็นอารมณ์รักใคร่ท่ีคนหน่ึงมีต่ออีกคนหน่ึงซ่ึงผูกพนัคน
ทั้งสองเขา้ไวด้ว้ยกนั และมียืนยงตราบนานเท่านาน ส่วนความผูกพนั(bonding) เป็นชนิดหน่ึงของ
ความผกูพนัรักใคร่ซ่ึงจะมีอยูต่ลอดไปแมว้า่บุคคลทั้ง ๒ นั้นไม่ไดมี้การติดต่อกนัแลว้ก็ตาม 
 พฤติกรรมผูกพนัรักใคร่จะท าให้เด็กไดอ้ยูใ่กลชิ้ดหรือสัมผสักบัมารดาหรือบุคคลซ่ึงเด็กมี
ความผูกพนั ตวัอย่างของพฤติกรรมดงักล่าว ได้แก่ ร้องไห้ ยิ้ม ส่งเสียง มองดู เฝ้าติดตาม เขา้ใกล ้
โอบกอด และติดแจ เด็กอายุ ๘-๙ เดือน จะแสดงออกโดย การดูด ติดแจ เผา้ติดตาม ร้องไห้และยิ้ม 
พฤติกรรมผกูพนัรักใคร่ (attachment) จะมีมากท่ีสุดในเด็กท่ีเพิ่งหดัเดิน ส่วนในเด็กโตจะมีความรู้สึก
ผูกพนั (bonding) และมีความมัน่คงมากท่ีสุด พฤติกรรมผูกพนัรักใคร่มีหนา้ท่ีคอยป้องกนัอนัตราย
อนัจะเกิดกบัทารกโดยเฉพาะอนัตรายท่ีเกิดจากผูอ่ื้น   
 ๘.พฒันาการด้านอุปนิสัย 
 เด็กวยั ๑ -๓ ปี มีการพฒันาความเป็นอิสระ และเป็นตวัของตวัเอง การมีวุฒิภาวะของระบบ
กลา้มเน้ือซ่ึงมีความแข็งแรง และใชไ้ดค้ล่องแคล่วข้ึนจะท าให้เด็กรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า นอกจากน้ีเด็ก
ยงัสามารถคิด และใชภ้าษาในการส่ือสารแนวคิดต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน เด็กจะเกิดทศันคติต่อบุคคลอ่ืน และ
อาจแสดงพฤติกรรมต่อตา้น ปฏิเสธ ไม่เช่ือฟังบิดารมารดา ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นตวั
ของตวัเองของเด็ก เด็กในวยัเรียน เป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมเรียนรู้แยกจากครอบครัว พฒันาความเป็นอิสระ 
และเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน การท่ีเด็กจะพฒันาตนเองได้ดีเพียงใดข้ึนกับองค์ประกอบหลาย
ประการ ท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ความสามารถของบิดามารดาในการส่งเสริมเด็กให้มีพฤติกรรมไป
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ในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมรวมทั้งมีการสนบัสนุนให้เด็กใชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี เด็กวยัรุ่น 
มีงานพฒันา คือ การรู้จกัตนเอง ความสามารถท่ีจะแยกจากครอบครัว พฒันาความรัก และ มีการ
เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีความสามารถในการควบคุมตนเองและพฒันา
ความสามารถในดา้นต่าง ๆ อยา่งเตม็ที15 
 ๒.๓.๒ พฒันาการในวยัรุ่น   
 วยัรุ่น หมายถึง ช่วงพฒันาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงและใช่เวลานานระหวา่งวยัเด็กกบัผูใ้หญ่ 
ไปสู่กระบวนการพฒันาความเป็นผูใ้หญ่ทั้งร่างกายการรู้การเขา้ใจ อารมณ์และสังคม   

๑. ระยะของวยัรุ่น 
 วยัรุ่นแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ วยัรุ่นตอนตน้ (๑๒-๑๔ ปี) วยัรุ่นตอนกลาง (๑๔-๑๗ ปี) 
และวยัรุ่นตอนปลาย (๑๗-๑๙ ปี) โดยมีความแตกต่างกนัเก่ียวกบั การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย การรู้
การเขา้ใจ สภาพจิตใจและสังคม รูปแบบของพฤติกรรมและความรู้สึก และ ผลรวมทางสุขภาพท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละงานพฒันา 
 ๒. พฒันาการทางร่างกาย 
 ในวัยรุ่นตอนต้น การเติบโตเต็มท่ีของสมองและการเพิ่มของฮอร์โมนท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายอยา่งมาก วยัรุ่นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและอวยัวะซ่ึงแสดงเพศ
เร่ิมปรากฏ ประมาณอายุ ๑๐ ปี เด็กหญิงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของความสูงและน ้ าหนัก 
ส่วนเด็กชายจะเร่ิมเติบโตอยา่งรวดเร็วเช่นกนั เด็กหญิงอายุ ๑๒-๑๓ ปี มกัมีน ้ าหนกัมากกวา่และสูง
กวา่เด็กชายท่ีมีอายเุท่ากนั เด็กชายจะโตอยา่งรวดเร็วเม่ืออาย ุ๑๓ ปี อาจสูงข้ึน ๔-๖ น้ิว อ วั ย ว ะ ซ่ึ ง
แสดงเพศจะเร่ิมปรากฏภายหลงัต่อมา ๑ ปี ในเด็กหญิงจะมีพฒันาการของขนในท่ีลบัและหน้าอก 
ส่วนเด็กชายจะมีพฒันาการของขนในท่ีลบัและอวยัวะเพศ ปัจจยัซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
กาย ไดแ้ก่ เพศ อาหาร ชนิดของรูปร่าง ความเครียด เช้ือชาติและดินป้าอากาศ 
 ๓.พฒันาการของการรู้การเข้าใจ 
 ช่วงวยัรุ่นเป็นระยะท่ีมีพฒันาการของการรู้การเข้าใจ (cognition) อย่างมาก โดยสร้าง
พื้นฐานส าหรับการแยกแยะ การคิดหลายชั้น การใชน้ามธรรมมีทศันคติท่ีละเอียดอ่อนและซบัซ้อน
เด่ียวขอ้งกบัตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีทกัษะกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ความรู้พื้นฐานและวิธีการ
ตดัสินใจ แนวคิดจะเป็นแบบนามธรรมมากกว่ารูปธรรม วยัรุ่นสามารถรวบรวมประสบการณ์ทาง
รูปธรรม การสรุปผล แผนการท่ีมีความเป็นไปไดเ้ขา้เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การรับรู้
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ใหม่ ๆ เก่ียวกบัตนเองหรือเพื่อนวา่เช่ือหรือวางใจไดห้รือไม่ เกิดมิติใหม่ของตนเองเก่ียวกบับุคคลใน
ระดบัสูงกวา่หรือการแยกแยะศีลธรรมจรรยา ความสามรถแยกความคิดตวัเองออกจากผูอ่ื้น จะช่วย
เสริมการมีทศันะวิสัยและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เด็กหมกมุ่นอยูก่บัตวัเอง ส ารวจตรวจตราตวัเอง
และมีจิตส านึกของตนเอง 
 ๔.พฒันาการของอารมณ์ของวยัรุ่น 
 ช่วงวยัรุ่นอารมณ์จะมีพฒันาการอยา่งมาก ทั้งน้ีข้ึนกบัประสบการณ์และการรู้การเขา้ใจท่ีได้
พฒันา อารมณ์ของวยัรุ่นตอนกลางเป็นแบบรูปธรรม เกิดข้ึนทนัทีและเป็นไปตามสถานการณ์ มี
ความกงัวลวา่คนอ่ืนจะคิดอย่างไรเก่ียวกบัตวัเองและแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อน วยัรุ่นสามารถ
รับรู้ถึงเหตุการณ์และความเป็นมาเข้าใจถึงเหตุและผลของการมีอารมณ์ทั้งของตวัเองและผูอ่ื้น 
อารมณ์ของวยัรุ่นมีผลอยา่งส าคญัต่อพฤติกรรม ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์กบัครอบครัวและเพื่อน เขา้ใจ
อารมณ์ของผูอ่ื้น แยกแยะพฤติกรรมและอารมณ์ เขา้ใจถึงอิทธิพลของการมีสัมพนัธภาพต่ออารมณ์ 
อารมณ์มีความส าคญัต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม มีความสามารถท่ีจะแสดงอารมณ์อยา่งใกลชิ้ด
สนิทสนม 
 ๕.พฒันาการทางสังคม 
 พฒันาการทางสังคมข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง โดยเฉพาะความยากจนซ่ึงมีผลท่ีส าคญัต่อชีวิต 
เช่น โภชนาการ การดูแลสุขภาพ บ้านท่ีอยู่อาศัย กิจกรรมสร้างสรรค์และการศึกษา การมี
เพศสัมพนัธ์คร้ังแรกข้ึนกบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและมาตรฐานของ
สังคม การมีเพศสัมพนัธ์เร็วเป็นปัญหาทางสังคม เช่น การตั้ งครรภ์ตั้ งแต่อายุน้อยและการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ วยัรุ่นเม่ือโตข้ึนจะรู้จกัการคุมก าเนิดและการใช้ถุงยางอนามยั วยัรุ่นมี
ความเช่ือวา่ประสบการณ์ทางเพศเป็นประสบการณ์ทางดา้นบวก การละเวน้กิจกรรมดงักล่าวจะลด
ความมีค่าของตวัเองและการเขา้ไปมีส่วนร่วมจะสูงข้ึน วยัรุ่นจะมีพฒันาคุณค่าทางจิตใจเก่ียวกบั
กิจกรรมทางเพศผา่นประสบการณ์ในช่วงอาย ุ๑๒-๑๓ ปี16 
 ๒.๓.๓  อารมณ์ 
 อารมณ์เป็นสภาพการเปล่ียนแปลงของร่างกายและจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงเร้าและอินทรีย ์และการแสดงโตต้อบนั้นเป็นไปตามสถานการณ์ อารมณ์แตกต่างกับ
ความรู้สึก (feeling) ความรู้สึกนั้นจะเกิดข้ึนไม่รุนแรง บางคร้ังก็เลือนหายไปแต่ถ้าความรู้สึกนั้น
รุนแรงและแสดงออกผา่นอินทรีย ์ความรู้สึกนั้นก็จะกลายเป็นอารมณ์ และเม่ือคนเราเกิดอารมณ์จะ

                                                 
16 สมภพ เรืองตระกูล,ต าราจิตเวชเด็กและวยัรุ่น.พิมพค์ร้ังท่ี ๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเ์รือนแกว้
การพิมพ,์๒๕๕๑),หนา้๑๗-๒๖. 
 



๒๗ 

 

 

เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ความดันและปริมาตรของโลหิตท่ีส่งไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเพิ่มข้ึน จงัหวะการเตน้ของหัวใจแรงและเร็วข้ึน การหายใจเขา้ออกเร็วข้ึน ถ่ีข้ึน การขบั
น ้ าลายน้อยลง ท าให้รู้สึกปากแห้ง คอแห้ง ม่านตาหดตัวหรือขยายตัว เกิดอาการขนลุก การ
เคล่ือนไหว การบีบตวัของกระเพาะอาหารและล าไส้ผิดปกติ กลา้มเน้ือมีอาการตึงเครียด เกร็ง หรือ
สั่น ส่วนผสมของโลหิตเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น น ้าตาลในเลือดเพิ่มข้ึน เกิดสารเคมีต่าง ๆ ข้ึน 

กลไกทางสรีระ การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย การเกิดอารมณ์ข้ึนอยู่ภายใตก้ารควบคุม
ประสานงานกนัอยา่งสลบัซบัซอ้นของร่างกาย ๓ ส่วน คือ 

๑.ระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงควบคุมกลา้มเน้ือใบหน้า การเคล่ือนไหวของร่างกาย เม่ือ
คนเราเกิดอารมณ์ข้ึนนั้น มีการแสดงออกทางสีหน้า  กิริยาท่าทางการเคล่ือนไหวต่าง ๆ  ตลอดจน
เสียงท่ีเกิดจากล าคอ เช่น เสียงสะอึกสะอ้ืน  

๒. ระบบประสาทอตัโนมัติ ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของระบบประสาทส่วนกลางและเป็นพฤติกรรมท่ีประสาทควบคุมไม่ได ้เช่น การไหลของ
น ้าตา การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้  

๓. ต่อมไร้ท่อ (Endocrine Glands) เม่ือเกิดอารมณ์ ต่อมไร้ท่อจะหลัง่ฮอร์โมนบางชนิดลง
ในกระแสโลหิต ฮอร์โมนจะท าหน้าท่ีกระตุน้และควบคุมการท างานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ เช่น 
ต่อม Adrenal สร้างฮอร์โมน Adrenalin เพื่อท าใหค้นมีอารมณ์ต่ืนเตน้ ตกใจ มีก าลงัเพิ่มข้ึน เป็นตน้17 

๒.๓.๔ ความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ หรือเชาวน์อารมณ์ มี ช่ือออกไปต่าง ๆ กัน  เช่น Personal 
Intelligence,   Social Intelligence,   Practical Intelligence,   Emotional Intelligence (EI),   
Emotional IQ,   Emotional Ability,   Emotional Competence,   Emotional Knowledge,   Emotional 
Quotient (EQ)  เป็นตน้  หมายถึงความสามารถในการรู้อารมณ์ของตนเอง รู้จกัปรับตวัปรับอารมณ์
ใหเ้ขา้กบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งชาญฉลาดในทางสร้างสรรค ์เป็นผูมี้คุณลกัษณะท่ีดี มัน่ใจในตนเอง  เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา มกัประสบผลส าเร็จทั้งในเร่ืองส่วนตน และในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  การศึกษาน้ี
ใชช่ื้อความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงความหมายของความฉลาดทางอารมณ์มีหลายความเห็น ดงัน้ี 
 จ าลอง  ดิษยวนิช  การรู้จกัอารมณ์ หรือ ความรู้สึกของตนและผูอ่ื้นการควบคุมและจดัการ
กับอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้ งการใช้อารมณ์เพื่อการสร้างสรรค์แรงจูงใจสู่ความสัมฤทธ์ิและ

                                                 
17 พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์,ทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการ.(กรุงเทพมหานคร;ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลง
กรณมหาวทิยาลยั,๒๕๕๑),หนา้ ๗๕. 



๒๘ 

 

 

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีดีงาม ส่วนอารมณ์คือสภาวะของร่างกายท่ีถูกย ัว่ยุจนเกิดความรู้สึก
ทางบวก ทางลบ มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยา18 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ความฉลาดในการด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นอย่าง
สร้างสรรคแ์ละมีความสุขซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง ๓ ดา้น คือ ดา้นดี ดา้นเก่ง และ ดา้นสุข
 ดี  หมายถึง  ความฉลาดในทางควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองรักษา
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  ซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจ  ตระหนกัรู้ส านึกใน
คุณธรรม  ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี 
 เก่ง  หมายถึง  ความฉลาดในการรู้จกัตนเอง  คิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์แรงจูงใจในตนเองมุ่งมัน่
ท าใหส้ าเร็จ  ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงท าใหต้นยอมรับ และได้
การเคารพยกยอ่งจากสังคม และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สุข  หมายถึง  ความพึงพอใจทางความรู้สึกนึกคิด สามารถด ารงชีวติอยา่งมีความสุข  เช่ือมัน่
และเห็นคุณค่าตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความสงบสุขทางใจ19 
 ปีเตอร์  ซาโลเวย ์และเมเยอร์ (Peter Salovey & John D. Mayer)  ความสามารถของบุคคล
ในการท่ีจะไหวเท่าทนัในความคิด ความรู้สึกและสภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได ้ ติดตาม
ก ากบัควบคุมจ าแนกแยกแยะและใชข้อ้มูลเหล่าน้ีใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อช้ีน าความคิด และการกระท า
ของตนเอง20 
 โกลแมน (Goleman)  ความสามารถของบุคคลในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง
ของผูอ่ื้น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตวัเอง สามารถบริหารจดัการกบัอารมณ์ต่าง ๆ ของตน และ 
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม21 

แวกเนอร์ และสเตอร์นเบอร์ก (Wagner, R.K. & Sternberg, R.J.) เสนอวา่ พฤติกรรมของผู ้
ท่ีชาญฉลาดดา้น Practical Intelligence ท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จในวิชาชีพในการบริหาร และในชีวิต
แบ่งไดเ้ป็น ๓ ประเภท คือ 

                                                 
18 จ าลอง ดิษยวนิช ,วปัิสสนากรรมฐานและเชาวอ์ารมณ์.(เชียงใหม่:โรงพิมพแ์สงศิลป์,๒๕๔๓),
หนา้ ๙๒. 
19 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑. 
20 Peter Solovey,John D Meyer ,Emotional Intelli gence,(Imagination Cognition and Personality,
๑๙๙๐),p๑๘๙. 
21 Daniel Goleman  ,working With Emotional Intelligence.(New York;Bantam  Books,๑๙๙๘),p
๓๗๕. 



๒๙ 

 

 

 ๑.  การครองตน (Managing Self)  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจดัการตนเองใน
แต่ละวนัให้บรรลุเป้าหมาย  ไดผ้ลผลิตสูงสุด อาทิเช่น การจดัล าดบักิจกรรมงานท่ีมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
การสร้างแรงจูงใจท่ีดี ไม่ยน่ระยอ่ รู้ขีดความสามารถและศกัยภาพของตนเองไดดี้ 

๒.  การครองคน (Managing Other)  หมายถึง  ทกัษะความรู้ในการบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
และความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ มอบหมายงานให้ท าตรงกบัทกัษะความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติัแต่ละคน  ใหร้างวลัตามผลงานท่ีปฏิบติั 

๓.  การครองงาน (Managing Career)  จะสร้างผลกระทบท่ีดีแก่สังคม องคก์ร ประเทศชาติ
ไดอ้ยา่งไร จะสร้างช่ือเสียงเกียรติภูมิของตนเช่นไร จดัความส าคญัความจ าเป็นของตนให้สอดคลอ้ง
กบัส่ิงท่ีองคก์รใหค้วามส าคญั และโนม้นา้วผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหเ้ห็นงามดว้ย22 
 ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตของคนนั้นไม่ว่าทางการงานหรือชีวิตส่วนบุคคล ส่วนท่ี
ส าคญันอกจากการมีเชาวปั์ญญา (IQ) แลว้ มนุษยย์งัมีการพฒันาทางอารมณ์และบุคลิกภาพท่ีส าคญั
ดว้ย มนุษยท่ี์ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะถูกมองว่าเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์ต ่า การพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ให้เกิดตามวุฒิภาวะของบุคคลมีความส าคญัมากและ 
ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์สูงย่อมท าให้
เรียนไดดี้ มีความสุข 
 ๒.๓.๕ พฒันาการทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ในสังคมปัจจุบนัน้ี เด็กเติบโตและพฒันาพฤติกรรมทางสังคมตามวุฒิภาวะของเด็กเอง 
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กถูกควบคุมใหแ้สดงออกในทิศทางท่ีถูกท่ีควรตามค่านิยมของสังคม การ
พฒันาพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสมเป็นพฒันาการทางคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาการทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นผลของกระบวนการทางปัญญากับการเรียนรู้ทางสังคม แต่ทั้ งน้ีมิได้
หมายความวา่คนฉลาดตอ้งเป็นคนดีหรือคนดอ้ยสติปัญญาจะตอ้งเป็นคนไม่ดีเสมอไป  

๒.๓.๕.๑ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรม สองค าน้ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก  นักจิตวิทยา นักปรัชญา 
นกัการศาสนา และนกัศึกษา  ไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย  ดงัต่อไปน้ี 
 ค าวา่คุณธรรม  มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหค้วามหมายวา่สภาพคุณงามความดี23 
                                                 
22 RK Wagner ,RJ Sternberg ,Practical intelligence in real work pursuit:the role of tacit 
knowledge,(Journal of personality and social psychology),p๔๕๙. 
23 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,(กรุงเทพมหานคร:นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์
,๒๕๔๖),หนา้๒๕๓. 



๓๐ 

 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ หมายถึงธรรมท่ีเป็นคุณ,ความดีงาม,สภาพท่ีเป็นคุณ24 
 วศิน  อินทสระ กล่าววา่  คุณธรรม  คืออุปนิสัยอนัดีงาม  ซ่ึงสังคมอยู่ในดวงจิต  อุปนิสัยน้ี
ไดม้าจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน25 
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ อธิบายวา่ คุณธรรม  หมายถึง  คุณงามความดีของบุคคลท่ีกระท าไป
ดว้ยความส านึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายวา่  เป็นการกระท าความดี  หรือเป็นพฤติกรรมท่ีดี  ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม เช่น ความเสียสละ  ความมีน ้ าใจงาม  ความเกรงใจ  ความยุติธรรม  ความรักเด็ก
และรักเพื่อนมนุษย ์ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  เป็นตน้26 
 จริยธรรม  มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหค้วามหมายวา่ ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ
ปฏิบติั,ศีลธรรม,กฎศีลธรรม27 

พระพุทธทาส  ภิกข ุ จริยธรรมมาจากค าวา่  จริย  แปลวา่  ความประพฤติ  ธรรมก็คือ  ความ
ดี  เม่ือรวมความหมายของค าสองค าเขา้ดว้ยกนั  หมายถึง  ธรรมท่ีควรประพฤติ  ธรรมก็คือความดี 
เม่ือรวมกนัหมายถึงความประพฤติดีหรือธรรมท่ีควรประพฤติ28 

พระพรหมคุณาภรณ์  จริยธรรม หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ ธรรมคือการด าเนินชีวิต
หลกัความประพฤติ หลกัการด าเนินชีวติ ๑.ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรมหรือกฎศีลธรรม
(ความหมายตามบญัญติัสมยัปัจจุบนัตามค าแปลของค าภาษาองักฤษว่า ethics ) ๒. พรหมจริยะ
แปลวา่ ความประพฤติอนัประเสริฐหมายถึงมรรคมีองค ์๘หรือศีล สมาธิ ปัญญา29 

มาโนชญ์  ตนัชวนิชย ์กล่าวว่า  จริยธรรม  หมายถึง  ความประพฤติท่ีชอบท่ีพึงปรารถนา
ของผูท่ี้ไดพ้บเห็นความประพฤติในท่ีน้ี  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนท่ีแสดงออกมาเป็น
                                                 
24 พระพรหมคุณาภรณ์,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑,(กรุงเทพมหานคร:
ส านกัพิมพจ์นัทร์เพญ็,๒๕๕๓),หนา้๕๑. 
25 วศิน อินทสระ,จริยศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร:ไทยวฒันาพานิช,๒๕๒๔),หนา้ ๔๘๕. 
26 สงวน สุทธิเลิศอรุณ,ปริญญาและคุณธรรมส าหรับครู,(กรุงเทพมหานคร:อกัษรบณัฑิต,๒๕๒๑),
หนา้ ๑๐. 
27 ราชบณัฑิตยสถาน,พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,(กรุงเทพมหานคร:นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์
,๒๕๔๖),หนา้๒๙๑. 
28 พระธรรมโกศาจารย(์พุทธทาสภิกษุ),แนะแนวจริยธรรม,(กรุงเทพมหานคร:บริษทัศิริพสัต์
,๒๕๐๕),หนา้ ๑๘๗-๑๘๘. 
29 พระพรหมคุณาภรณ์,พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑,(กรุงเทพมหานคร:
ส านกัพิมพจ์นัทร์เพญ็,๒๕๕๓),หนา้ ๕๗. 
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ประจ า  เป็นอุปนิสัยสืบเน่ืองมาจากความคิดนึก  เช่ือถือ  เป็นนิสัยท่ีไดส้ะสมไว ้มิใช่เป็นการกระท า
ท่ีเสแสร้งทั้งกาย วาจา ใจ  จริยธรรมจึงมีความหมายวา่  ความดีท่ีพึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น  ไดแ้ก่  ความมีส านึกในเร่ืองชาติ เกียรติวนิยั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต สุภาพอ่อนโยน ละอายและ
เกรงกลวัต่อบาป มีความอดทน ขยนัหมัน่เพียร ประหยดั มีความสามคัคี กตญัํูกตเวที รู้จกัขออภยั 
ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน ชุมชน ดว้ยความชอบธรรม30 

กล่าวโดยสรุปคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีในจิตใจของมนุษย ์จริยธรรม หมายถึงการ
ประพฤติตนท่ีชอบ ถูกตอ้ง ดีงาม เกิดประโยชน์ตามหลกัศีลธรรม จนถึงการประพฤติขั้นสูงในศีล 
สมาธิ ปัญญา 

นกัจิตวทิยามีแนวคิดต่าง ๆ ทางคุณธรรม จริยธรรม ดงัน้ี 
ทฤษฎีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด์ 
ทฤษฎีปัญญานิยมของพีอาเจต ์และโคลเบิร์ก  

 ๒.๓.๕.๒ ทฤษฎพีฒันาจริยธรรมตามแนวจิตวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 
 ฟรอยด์ (Freud) เช่ือว่า จริยธรรมของตนนั้ นอยู่ในตนส่วนท่ีเรียกว่าตนในคุณธรรม 
(superego) ซ่ึงเป็นตนท่ีไดรั้บการขดัเกลาจากสังคมโดยฟรอยด์แบ่ง “ตน” ของมนุษยเ์ป็น ๓ ระดบั 
ไดแ้ก่ 
 ๑.อิด (id)  ไดแ้ก่ ตนท่ีอยู่ในจิตใตส้ านึกของมนุษย ์มีมาพร้อมก าเนิดและเป็นตนท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดของแรงขบัพื้นฐานทั้งหมด 
 ๒.อีโก(้ego)  ได้แก่ ตนในจิตใตส้ านึกและจิตในส านึกบางส่วนท่ีเราอาจรับรู้หรือไดรั้บรู้
บางส่วนในขณะปัจจุบนั 
 ๓.ซุปเปอร์อีโก(้superego) ไดแ้ก่ ตนในจิตในส านึกเป็นส่วนมาก อาจมีจิตใตส้ านึกแฝงอยู่
บา้ง เป็นตนท่ีไดรั้บการขดัเกลาจากกฎเกณฑข์องสังคมแลว้ 
 ฟรอยด ์แบ่ง “จิต”  ออกเป็น ๓ ระดบัดงัน้ี 
 ๑.จิตในส านึก (conscious) ได้แก่ จิตท่ีอยู่ในการควบคุมบังคบัของบุคคล จิตท่ีควบคุม
พฤติกรรมไดแ้สดงออกมาในทิศทางท่ีถูกท่ีควร รวมทั้งควบคุมอารมณ์ความตอ้งการและปรารถนา 
 ๒.จิตใต้ส านึก (subconscious) หรือจิตก่อนส านึก (preconscious) เป็นจิตซ่ึงคาบเก่ียว
ระหวา่งจิตในส านึกและจิตใตส้ านึก มีทั้งความวิตกกงัวล ความขดัแยง้ และการใชก้ลไกป้องกนัตน 
(defense mechanism) เพื่อลดความกดดนัหรือความเครียดใหเ้บาบางลง ตวัอยา่งเช่น  
 ๒.๑ การเก็บกด (repression) ไดแ้ก่ ความพยายามเก็บความรู้สึกไม่พอใจต่าง ๆ 
                                                 
30 มาโนชญ ์ตนัชวนิชย,์ปัญหาการถ่ายทอดจริยะรรมทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร:บริษทัศึกษา
พรจ ากดั,๒๕๑๙),หนา้๔๑. 
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 ๒.๒ การส่งทอดความผดิ (projection) ไดแ้ก่ การใชต้วัแทนอ่ืนเป็นท่ีส่งทอกความรู้สึกของ
ตน เช่น เตะสุนขัแทนคน 
 ๒.๓ ปฏิสัมพนัธ์ตอบโต ้(reaction formation) ไดแ้ก่ อยากกินขนมไม่มีเงินซ้ือ บอกวา่ไม่
ชอบขนม 
 ๒.๔ พฤติกรรมถอยกลบั (regression) ไดแ้ก่ การกลบัเป็นเด็กใหม่เพื่อหลีกสภาพปัจจุบนั 
 ๒.๕ ปฏิเสธความเป็นจริงไม่เปล่ียนความคิด (fixation) ไดแ้ก่ การปฏิเสธความเป็นจริง ไม่
ยอมรับรู้พฤติการณ์รอบตวั มีความคิดท่ีคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 
 ๒.๖ การแยกตวั (isolation) ไดแ้ก่ การไม่ยอมคบกบัใครถา้เกิดความไม่พอใจส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
 ๓. จิตไร้ส านึก (unconscious) เป็นจิตท่ีเหมือนส่วนท่ีจมน ้ าของกอ้นน ้ าแข็ง ไม่อยู่ในความ
ส านึกของตน (ego) แต่จะแอบแฝงอยู่ในตนท่ีเป็นรากเหงา้ของตน คืออิด(id) จิตไร้ส านึกน้ีจะมี
อิทธิพลผลกัดนัพลงังานท่ีเรียกว่า ลิบิโด(้libido) ไดแ้ก่ ความรู้สึกทางเพศ ความตอ้งการมีชีวิตอยู ่
(ความหิวความกระหาย) และความกา้วร้าว ใหมี้อิทธิพลทางพฤติกรรมภายนอกของมนุษย ์  
 จริยธรรมในเด็กตามความคิดของฟรอยดคื์อความละอายในพฤติกรรมอนัเกิดจากแรงขบั ๒ 
ตวั ไดแ้ก่ ๑.แรงขบัทางเพศ (sex drive) ๒.แรงขบัความกา้วร้าว (aggressive drive) 
 ซ่ึงทั้ ง  ๒ แรงขับน้ีผสมผสานมากับการเลียนแบบเอกลักษณ์ของบิดาหรือมารดา 
(identification) ซ่ึงหมายถึง การท่ีเด็กจะเลียนแบบบุคลิกภาพของพ่อหรือแม่ตามอิทธิพลทางบวก
และลบ จากปมโอดิปุส  (oedipeus complex) ซ่ึงจะเกิดกบัเด็กในตอนตน้ของชีวติ31  
 ๒.๓.๕.๓.ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของเพยีร์เจ(Piaget) 
 เพียร์เจ (Jean Piaget) เป็นนกัจิตวิทยาคนแรกท่ีเสนอความคิดทางพฒันาการจริยธรรมจาก
การรู้การเขา้ใจสังคม (sociocognitive moral development) เช่ือวา่ จริยธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
(complex process) ระหว่างความรู้ ความรู้สึก และการสร้าง  ความหมายทางจริยธรรม (moral 
realism)ส าหรับเด็กนั้นมี ๓ ประการ คือ 
 ๑.หนา้ท่ี (duty) พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเช่ือฟังและปฏิบติัจามกฎเกณฑ์หรือเป็นแต่ค าสั่ง
สอนของผูใ้หญ่เป็นของดี 
 ๒.ลายลกัษณ์อกัษร (letter) พฤติกรรมทางจริยธรรมคือส่ิงท่ีระบุเป็นตวัอกัษรมากกวา่ความ
เช่ือท่ีเป็นนามธรรม 
 ๓.ความรับผิดชอบ (responsibility) ความรับผิดชอบพฤติกรรมในลกัษณะของปรนยัจะลด
นอ้ยลง โดยมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัระดบัอายขุองเด็ก  
                                                 
31 S Freud , “Beyond the pleasure principle”, The standard edition of the complete psychological 
works   of Sigmund Freud,ed.By Strachey J, (London:Hogarth Press ๑๙๗๔): ๗-๖๔. 
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 เพียร์เจ พบวา่ พฤติกรรมการเล่นของเด็กแตกต่างเป็นตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
 ขั้นท่ี ๑ ขั้นเล่นตามล าดบั หรือเล่นตามความสามารถทางการเคล่ือนไหวของตน หรือเล่น
ตามความตอ้งการของเขาอยา่งตามล าพงั โดยไม่ค  านึงถึงกฎเกณฑใ์ด ๆ 
 ขั้นท่ี ๒ ขั้นตนเป็นใหญ่ เด็กเร่ิมยอมรับท่ีจะเล่นร่วมกบัผูอ่ื้นเม่ือมีอายุไดป้ระมาณ ๒ – ๕ ปี 
แต่เด็กในวยัน้ียงัเล่นตามความตอ้งการของตนอยู ่มิไดต้อ้งการจะเอาชนะผูใ้ดหรือคิดหาหนทางใด ๆ 
มาเล่นใหแ้ตกต่างไปจากเดิม การเล่นจะเป็นไปในลกัษณะตวัใครตวัมนั 
 ขั้นท่ี ๓ ขั้นร่วมมือ ระยะน้ีเด็กจะมีอายุประมาณ ๗ – ๘ ปี ในวยัน้ีเด็กเร่ิมรู้จกัท่ีจะเล่นเพื่อ
ชนะ เร่ิมเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น แต่การเล่นยงัมิได้ถือกฎเกณฑ์เป็นส าคญัการเล่นมกัค านึงพรรคพวก
มากกวา่กฎเกณฑ ์
 ขั้นท่ี ๔ ขั้นเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์ เด็กวยัน้ีอายุประมาณ ๑๑ – ๑๒ ปี เด็กในวยัน้ีเร่ิมใช้
กฎเกณฑ์ในการเล่นร่วมกนั เร่ิมรู้จกัปฏิบติัและรักษาไวถึ้งกฎเกณฑ์ซ่ึงแตกต่างไปจากสามขั้นแรก
โดยส้ินเชิง 
 เพียร์เจ แบ่ง พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กเป็น ๒ ขั้นใหญ่คือ 
 ๑.ระยะท่ีเด็กยึดกฎเกณฑ์จากผูอ่ื้น อายุประมาณ ๐ – ๘ ปี บิดามารดาและผูใ้หญ่มีอิทธิพล
ต่อเด็กในการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมอยา่งชดัเจน เด็กจะนบัถือความถูกความผิด ความดีความไม่ดีใน
ลกัษณะตายตวั  ถา้ท าผดิตอ้งไดรั้บโทษโดยค านึงถึงแรงจูงใจ หรือสาเหตุในการกระท า 
 ๒.ระยะท่ีเด็กมีกฎเกณฑ์ของตนเอง เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมพฒันาจริยธรรมข้ึนสู่ความคิดท่ีเป็น
ของตนเอง ใช้เหตุผลโดยค านึงถึงยุติธรรม และพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าด้วย ซ่ึง
พฒันาการท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัสติปัญญาและอาย ุ  

เพียร์เจ ตั้งเกณฑจ์รรยาวพิากษไ์ว ้๖ เกณฑด์งัน้ี คือ 
๑.ตดัสินจากเจตนา เด็กอายุน้อย ๆ จะตดัสินพฤติกรรมว่าดีหรือไม่นั้นมกัจะตดัสินจาก

ปริมาณของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ส่วนเด็กโตนั้นจะตดัสินใจโดยดูจากการตั้งใจหรือเจตนาในการ
กระท าท่ีไม่ดีของบุคคลนั้น วา่มีความเจตนาของการกระท าไม่ดีหรือเปล่า 

๒.การตดัสินจากความเก่ียวโยง เด็กอายุน้อยจะตดัสินความถูกหรือผิดวา่ตอ้งเป็นทางหน่ึง
ทางใด และในลกัษณะเด็ดขาด ทุกคนตอ้งเห็นเหมือนกนัและถือวา่ความคิดเห็นของผูใ้หญ่ยอ่มถูก
เสมอ ส่วนเด็กโตนั้นจะตดัสินจากสถานการณ์และความเก่ียวโยงของสภาพการณ์หรือความเก่ียวโยง
ของเหตุการณ์นั้นกบับุคคล 
 ๓.การตดัสินเหตุการณ์เป็นอิสระจากการลงโทษ เด็กอายนุอ้ยตดัสินใจความไม่ดีจากการถูก
ท าโทษ แต่เด็กโตจะตดัสินการกระท าว่าไม่ดีเพราะการกระท านั้นขดัต่อกฎเกณฑ์ หรือก่อความ
เดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น 
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 ๔.การตดัสินจากการใชร้ะบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน  เด็กอายุนอ้ย อายุ ๔ ปี จะใชร้ะบบตาต่อ
ตานอ้ยกวา่เด็กอาย ุ๗ – ๑๐ ปี แต่เด็กอาย ุ๑๑ – ๑๓ ปี จะเร่ิมมองเห็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมกวา่ระบบตา
ต่อตา เช่น ความเห็นใจกนั ความกตญัํู หรือความรักความเขา้ใจ 
 ๕.การตดัสินจากการลงโทษเพื่อดดันิสัย เด็กอายุน้อยจะสนับสนุนให้มีการลงโทษอย่าง
หนกัเพื่อดดันิสัยผูท้  าผดิ ส่วนเด็กโตจะตดัสินเช่นน้ีนอ้ยลง 
 ๖.การตดัสินจากการยึดหลกัของโชคชะตา  เด็กอายุนอ้ยจะมีความเช่ือวา่ การบาดเจ็บหรือ
การท าผดิเกิดข้ึนโดยบญัชาของพระเจา้หรือเกิดดว้ยโชคชะตามากกวา่เด็กโต32 
 ๒.๓.๕.๔.ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
 โคลเบิร์ก (Kohlberg) แบ่งชั้นพฒันาการโดยใชเ้หตุผลจรรยาวิพากษ ์(moral judement) ๖ 
ขั้นดว้ยกนั ในการสร้างทฤษฎีนั้น โคลเบิร์กมีความเช่ือพื้นฐานดงัต่อไปน้ี 
 ๑.พฒันาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่านไปตามล าดบัขั้นพฒันาการ (sequential 
stage) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัเหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
 ๒.การรับรู้ทางสังคม (social perception) และบทบาททางสังคม (role taking) ของแต่ละ
บุคคลนั้นจะมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กบัพฒันาการทางจริยธรรมของเขา 
 ๓.บุคคลท่ีจะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือการใชเ้หตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงไดน้ั้น จะตอ้งสามารถ
ใชเ้หตุผลเชิงตรรกและสามารถในการรับรู้ทางสังคมในระดบัสูงก่อน 
 พบว่าพฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยมิ์ไดบ้รรลุสมบูรณ์เม่ือเด็กอายุ ๑๑-๑๒ ปี  แต่มี
พฒันาการต่อไปอีกหลายขั้นตอนจนถึงอายปุระมาณ ๒๕ ปี  

 ระดบัพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  แบ่งเป็น ๓ ระดบั  และในแต่ละระดบัยงั
แบ่งเป็น ๒ ขั้น  รวมทั้งหมด ๖ ขั้นดงัน้ี  คือ 
 ๑.  ระดบัก่อนกฎเกณฑ์  อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๑๐ ปี  เด็กจะสนองตอบต่อกฎเกณฑ์ในเร่ือง
ความดีชัว่และความถูกผดิ  โดยแปลผลจากการกระทบทางร่างกายและความพอใจเป็นหลกั  เช่นการ
ลงโทษ  การชมเชย  การแลกเปล่ียน  หรือการยอมรับ  กฎเกณฑ์และค าสั่งของผูมี้อ  านาจทางกาย
เหนือตน  แบ่งระดบัเป็น ๒ ขั้น คือ 
  ขั้นท่ี ๑  หลกัการหลีกเล่ียงการถูกลงโทษและท าตามค าสั่ง  เด็กอายุต  ่ากวา่ ๗ ปี จะ
ยอมรับกฎเกณฑโ์ดยท าตามค าสั่งของผูใ้หญ่  โดยมุ่งหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางกาย  เด็กอายุน้ีมิได้
สนใจต่อผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูอ่ื้น 

                                                 
32 Jean Piaget , “The Moral Judgement of Child”, (IIinois:The Free Press,๑๙๖๐), p.๑๑๘-๑๒๒. 
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  ขั้นท่ี ๒  หลกัการส่ือสัมพนัธ์และท าเพื่อรางวลั  อาย ุ๗-๑๐ ปี  เด็กรู้วา่การกระท าท่ี
ถูกตอ้งเป็นส่ือท าใหเ้กิดความพอใจ  ซ่ึงเป็นความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้นเด็กมีความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นในแง่ของการแลกเปล่ียน  คือท าดีเพื่อความพอใจหรือท าดีท าถูกเพื่อใหไ้ดรั้บรางวลั 
 ๒.  ระดบักฎเกณฑ์  อายุ  ๑๑-๑๖  ปี  เด็กโตและวยัรุ่นจะประพฤติตนตามความคาดหวงั
ของบุคคลในครอบครัวและในสังคม  มีการยอมรับค่านิยมของกลุ่มวา่ถูกตอ้ง  ยอมกระท าตามกลุ่ม
ดว้ยความจงรักภกัดีต่อกฎเกณฑ์ของสังคม  มีการใชค้วามคิดและใชเ้หตุผลสนบัสนุน  และกระท า
ตามบุคคลท่ีตนรับเป็นแบบอยา่ง  ระดบัน้ีแบ่งเป็น ๒ ขั้น 
  ขั้นท่ี ๓  หลักการท าตามมิตรภาพระหว่างบุคคล  อายุ ๑๑-๑๓ ปี  เด็กวยัน้ียอม
กระท าตามผูอ่ื้นท่ีเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  กระท าตามเพื่อนหรือบุคคลท่ีตนและกลุ่มยอมรับเป็น
แบบอยา่ง 
  ขั้นท่ี ๔  หลกัการท าตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย อายุ ๑๔-๑๖ ปี  เด็กวยัรุ่นแสดง
พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มตามท่ีบุคคลผูมี้อิทธิพลหรือ อ านาจก าหนด  คือกระท าตามกฎเกณฑ์  ตาม
หนา้ท่ี  คงไวซ่ึ้งกฎของสังคม  ไดแ้ก่  การกระท าตามกฎของสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตน 
 ๓.  ระดบัเหนือกฎเกณฑ์  อายุ ๑๖ ปีข้ึนไป  บุคคลจะพยายามก าหนดคุณค่าของจริยธรรม
และหลกัเกณฑ์ให้มีความเท่ียงตรง  ใชส้ติปัญญาในการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมในการกระท า
ของตน  ซ่ึงต่างจากการกระท าตามส่ิงท่ีผูมี้อ  านาจก าหนด และการกระท าท่ีเป็นการเลียนแบบค่านิยม
ของกลุ่มในระดับท่ีผ่านมา  ระดับน้ีบุคคลมีจริยธรรมอันประกอบด้วยเหตุผลเป็นของตนเอง  
แบ่งเป็น ๒ ขั้นคือ 
  ขั้นท่ี  ๕  หลักการท าตามสัญญาสังคม  เยาวชนอายุ ๑๖ ปีข้ึนไป  เ ร่ิมเห็น
ความส าคญัของคนหมู่มาก  การกระท าท่ีถูกตอ้งจะถูกก าหนดโดยสิทธิของบุคคลและมาตรฐานของ
สังคม  ซ่ึงสังคมได้พิสูจน์และยอมรับ  คนในวยัน้ีพฒันาสู่ความคิดของผูใ้หญ่ท่ีสนใจต่อความ
คิดเห็นและคุณค่าของผูอ่ื้น  ยอมตกลงและปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเป็นขอ้มูลผูกมดัท่ีจ  าเป็นในการอยู่
ร่วมกนั  คือการท่ีบุคคลกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามเพื่อประโยชน์ของการอยูร่่วมกนัในสังคม 
  ขั้นท่ี ๖  หลกัการยึดอุดมคติสากล  อายุประมาณ  ๒๕ ปีข้ึนไป  เป็นระดบัของการ
บรรลุวุฒิภาวะทางจริยธรรม  บุคคลจะกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยการก าหนดและการตดัสินของมโน
ธรรมท่ีอยูใ่นใจของตน  และการกระท านั้น ๆ จะสอดคลอ้งกนัหลกัอุดมคติตามเหตุและผลอนัเป็น
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สากล  ซ่ึงประกอบด้วยมนุษยธรรม  ความยุติธรรม  และการเคารพต่อความเป็นมนุษย ์ คือการ
กระท าความดีเพื่อความดี33  
 ๒.๔ การปรับพฤติกรรมเด็กทางการแพทย์ 
 ๒.๔.๑ พฤติกรรมบ าบัดในเด็ก   
 พฤติกกรมบ าบดัหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นช่ือเรียกทัว่ไป และรวมเทคนิคต่าง ๆ 
หลายชนิดเพื่อรักษาปัญหาทางคลินิกหลาย ๆ อยา่งพฤติกรรมบ าบดัมีหลกัส าคญัอยู ่๘ ประการคือ 
 ๑.มุ่งความสนใจอยูพ่ฤติกรรมมากกล่าวสาเหตุของปัญหา 
 ๒.มีขอ้สมมติฐานวา่พฤติกรรมซ่ึงผดิปกติเกิดจากการเรียนรู้ 
 ๓.หลกัการเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได ้
 ๔.เป้าหมายการรักษามีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
 ๕.ไม่ยอมรับทฤษฎีเก่ียวกบัอุปนิสัย 
 ๖.ผูบ้  าบดัปรับวธีิการรักษาใหเ้หมาะสมกบัปัญหาของเด็ก 
 ๗.มุ่งความสนใจอยูท่ี่ปัญหาปัจจุบนั 
 ๘.ผูบ้  าบดัใชเ้ทคนิคการรักษาซ่ึงน ามาจากประสบการณ์หรือการทดลอง 
 โดยทัว่ไปพฤติกรรมบ าบดัมุ่งไปท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นสังคมและจุดมุ่งหมาย
เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงผิดปกติ โดยทัว่ไป พฤติกรรมบ าบดัมีขอ้สมมติฐานวา่ พฤติกรรมของ
ผูป่้วยจะเป็นไปตามการเรียนรู้จากการมีปฏิกิริยาและพนัธุกรรม ปัญหาเกิดข้ึนเม่ือการเรียนรู้มีความ
บกพร่องหรือผดิพลาด และสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใหป้ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น 
 ลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมบ าบดัคือ มุ่งความสนใจโดยตรงไปท่ีพฤติกรรมท่ีเปิดเผย และ
ใหค้วามสนใจพฤติกรรมวา่เป็นวธีิจดัการกบัปัญหา วธีิรักษาน้ีไม่พึ่งสัมพนัธภาพของการรักษา หรือ
พฒันาการของการรู้จกัตวัเอง ของผูป่้วย แต่จะพึ่งพาการรักษาโดยตรงและกระตือรือร้น โดยใชก้าร
น าปัญหามาพิจารณา เด็กและบิดามารดามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแผนการกระท าเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 พฤติกรรมบ าบดัมี ๕ ระยะ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.วิเคราะห์ปัญหาและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของเด็กอยา่งละเอียด คน้หาและประเมินพฤติกรรม
ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างละเอียด โดยใชเ้ทคนิคการหาขอ้มูลหลายดา้นจากบุคคลซ่ึงมีความส าคญัต่อเด็ก

                                                 
33 L Kohlberg, “Moral Stages and Moralization,the Cognitive Development Approach”, Moral 
Development and Behavior,ed.By Thomas Lickona, (New York:Holt Rinehart and Winston 
๑๙๗๖): ๒๙-๓๕. 
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 ๒.ก าหนดเป้าหมายการรักษา โดยการน าเป้าหมาย วิธีการท่ีจะท าได้ตามเป้าหมายและ
วธีิการปฏิบติัมาถกกบัเด็กและบิดามารดา 
 ๓.พฒันาแผนการรักษาดว้ยการใช้เทคนิคของพฤติกรรมบ าบดัให้เหมาะสมกบัปัญหาของ
เด็ก 
 ๔.อธิบายให้ทราบถึงการฝึกฝน เช่น ให้การบ้าน เสริมการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ ๆ ให้
น าไปใชก้บัชีวติประจ าวน การกระท าและกิจกรรมด าเนินไปทั้งในชัว่โมงการรักษาและนอกชัว่โมง
 ๕.มีการประเมินผลการรักษาเพื่อดูวา่ไดผ้ลการรักษาไดต้ามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่ แมว้่า
การรักษาจะมีเวลาจ ากดั แต่ก็อาจเพิ่มข้ึนหรือปรับแผนการรักษาได ้ซ่ึงข้ึนกบัผลท่ีสะทอ้นกลบัมา
 เทคนิคของพฤติกรรมบ าบดัซ่ึงน าใชบ้่อย ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 ๑. วิธีการฝึกฝนการคลายกลา้มเน้ือทัว่ร่างกาย  ในระหวา่งคลายเครียด ผูบ้  าบดับอกเด็กให้
จินตนาการถึงเหตุการณ์ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดอาการวิตกกงัวลน้อยท่ีสุด จนกระทัง่อาการวิตกกงัวลถูก
ขจดัใหห้มดไป 
 ๒. วธีิการเรียนรู้ยบัย ั้งความคิดซ่ึงผดิปกติผา่นวธีิการผอ่นคลาย  
 ๓.วธีิเปิด ประกอบดว้ย การจินตนาการ กบัสภาพความเป็นจริง โดยเด็กจะตอ้งเผชิญกบัส่ิง
กระตุน้ใหเ้กิดความกลวั 
 ๔.การสนับสนุนทางด้านบวก หมายถึง การให้เม่ือมีการตอบสนองหรือพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ซ่ึงจะท าใหก้ารตอบสนองหรือพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนบ่อย 
 ๕.การใชแ้รงสนบัสนุนดว้ยส่ิงจูงใจ เม่ือมีพฤติกรรมท่ีเหมาสม 
 ๖.การเอาเงินหรือรางวลัคืน 
 ๗.การลงโทษ การให้ส่ิงกระตุ้นทางลบ (เช่น การยกเลิกสิทธิพิเศษ) ภายหลังมีการ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมซ่ึงยอมรับไม่ได ้เป้าหมายก็คือ ลดความเป็นไปไดว้า่ท่ี พฤติกรรมเช่นนั้น
จะเกิดข้ึนอีก 
 ๘. การท าขอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการระหว่างบุคคล ๒ คน หรือมากกวา่  (ผูบ้  าบดั เด็กและ
บิดามารดา) ว่าพฤติกรรมเช่นใดควรจะมีการเปล่ียนแปลงและเหตุการณ์ใดจะเกิดตามมาจากการ
กระท าดงักล่าว อธิบายบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนอย่างชดัเจน และให้รางวลัเม่ือท าไดต้ามความ
รับผดิชอบพฤติกรรมดงักล่าวตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
 ๙. การถอนเอาแรงจูงใจทางดา้นบวกออกช่วงระยะเวลาหน่ึง ภายหลงัมีการแสดงพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมา โดยอุดมคติ ควรถอนแหล่งของจูงใจทุกอย่างออกมา การโดดเด่ียวพบได้
บ่อย เทคนิคน้ีใชไ้ดผ้ลในชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น 
  ๒.๔.๒ การบ าบัดทางความเข้าใจและพฤติกรรมในเด็ก 



๓๘ 

 

 

 การแกไ้ขและการบ าบดัทางความเขา้ใจและพฤติกรรม (cognitive-behavioral therapy)เป็น
การผสมผสานระหวา่งการแกไ้ขการรู้การเขา้ใจ (cognitive therapy) และพฤติกรรมบ าบดั (behavior 
therapy) เช้าไวด้ว้ยกนั เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนในการรักษาโรคทางจิตเวช โดยใช้
เทคนิคร่วมกนัของการรักษาทั้ง ๒ วิธี การรักษาดว้ยวิธีแกไ้ขการรู้การเขา้ใจ (cognitive therapy) 
เนน้ให้เห็นถึงความส าคญัของบทบาทของความหมาย โดยมีหลกัการวา่ส่ิงท่ีผูป่้วยคิดนั้นไม่ส าคญั
เท่าส่ิงท่ีผูป่้วยเช่ือ นอกจากน้ี การรักษาด้วยวิธีพฤติกรรมบ าบดั ยงัมีขีดความสามารถจ ากัด ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความผดิปกติของการรู้การเขา้ใจ ได ้ดว้ยเหตุน้ี นกัพฤติกรรมบ าบดัจึง
ไดพ้ฒันาการรักษาดว้ยวิธีน้ีข้ึนมา เพื่อให้รักษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุมปัญหา
ทางจิตเวชซ่ึงมีความหลากหลายได ้
 ตามหลกัของทฤษฎีน้ี คือ เม่ือน าความคิดของผูป่้วยมาพิจารณาเป็นรูปธรรม จะสามารถรู้ถึง
พฤติกรรมส่วนตวัของผูป่้วย และสามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยการวางเง่ือนไข เช่นเดียวกบัวิธี
พฤติกรรมบ าบดั การรักษาจึงมุ่งความสนใจไปท่ีกระบวนการรู้การเขา้ใจซ่ึงเช่ือว่าเป็นสาเหตุของ
ความผดิปกติของพฤติกรรรม ในขณะเดียวกนัก็ใชเ้ทคนิคทางพฤติกรรมบ าบดั เช่น การให้แรงเสริม 
มาแกไ้ขกระบวนการดงักล่าว เทคนิคซ่ึงน ามาใชรั้กษาประกอบดว้ย 
 ๑.เทคนิคทางพฤติกรรมบ าบดั โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการวางเง่ือนไข 
เช่น การใหแ้รงเสริมทางดา้นบวก และการใหแ้รงเสริมดว้ยส่ิงจูงใจ โดยเนน้บทบาทของส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
 ๒.ทฤษฎีเร่ืองการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงอธิบายวา่ พฤติกรรมมีพื้นฐานมาจากการผสมผสาน
ระหวา่งกระบวนการรู้การเขา้ใจกบัเหตุการณ์ในส่ิงแวดลอ้ม 
 ๓.เทคนิคของการแกไ้ขการรู้การเขา้ใจ  
  ๒.๔.๓ จิตบ าบัด   
 จิตบ าบดัระยะสั้นในเด็กและวยัรุ่นไดมี้พฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีจะรักษาเด็กวยัรุ่น  จิตบ าบดัระยะสั้ นซ่ึงแพทย์นิยมน ามารักษาเด็กและวยัรุ่นมี ๓ 
ชนิดคือ 
 ๑.จิตบ าบดัเชิงจิตวเิคราะห์ระยะสั้น 
 ๒.พฤติกรรมบ าบดั 
 ๓.การแกไ้ขการรู้การเขา้ใจและพฤติกรรม 
 จิตบ าบดัเชิงจิตวิเคราะห์ระยะสั้นจะเนน้ท่ีบุคลิกภาพ การแสดงอารมณ์ พฒันาการของการ
รู้จักตัวเอง การเอาแบบอย่าง และการปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีส าคัญในการรักษาคือ 
สัมพนัธภาพเชิงการรักษาและความร่วมมือในการรักษา 



๓๙ 

 

 

 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์เนน้ใหค้วามส าคญัของบุคลิกภาพ เช่น ความมัน่คงของอตัตา การทดลอง
ความเป็นจริงและความอดกลั้นต่อความไม่สมหวงัแพทยจ์ะน าลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนมาพิจารณา
ควบคู่ไปกบัความสามารถในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มของเด็ก ต่อจากการประเมินในระยะแรก
แล้ว แพทยจ์ะช้ีแนะให้เด็กได้เขา้ใจตวัเอง  ทราบว่ามีความผิดปกติอะไรบา้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
อาการไม่สบายหรือปัญหาท่ีท าใหต้อ้งมาพบแพทย ์ วธีิการวเิคราะห์ปัญหาของผูป่้วยอาจใชค้วามฝัน 
การเล่น นอกจากน้ี อาจน าจิตใจใตส้ านึก ความปรารถนาตามสัญชาตญาณ ซ่ึงกดเก็บไว ้และแสดง
ออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ 
 เม่ือเด็กเขา้ใจกระบวนการทางจิตใจ ซ่ึงท าให้เกิดอาการไม่สบายแลว้แพทยจ์ะช่วยให้เด็ก
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น ใหน้ าการรู้จกัตวัเอง ท่ีถูกตอ้ง และความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา 
มาปฏิบติัเป็นรูปธรรม เช่น ให้เด็กท ากิจกรรมซ่ึงท าให้เกิดความกงัวลหรือความกลวั และมีความ
มัน่ใจวา่จะสามารถขจดัความไม่สบายใจไปได ้แพทยจ์ะพูดคุยกบัเด็กเก่ียวกบัการท ากิจกรรมรวมทั้ง
ผลท่ีจะเกิดตามมา แล้วให้เด็กน าไปปฏิบัติซ ้ า ๆ จนกระทัง่เด็กมีความสบายใจท่ีได้ท าเช่นนั้น 
ต่อจากนั้นจึงขยายขอบเตการท ากิจกรรมออกไปสู่ปัญหาอยา่งอ่ืนของชีวติ  
 เทคนิคการรักษาซ่ึงน ามาใช้กบัเด็กคือ การวาดภาพ การระบายสีรูปหุ่น การเล่นกบัตุ๊กตา
หรือเกมต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายใหเ้ด็กไดป้ลดปล่อยโลกแห่งจินตนาการออกมา เพื่อให้เด็กไดเ้ขา้ใจ
ความหมายของจินตนาการต่าง ๆ ความกลวัต่อส่ิงนั้นจะค่อย ๆ ลดลงนอ้ยลงและแสดงพฤติกรรมซ่ึง
เหมาะสมตามอาย ุ
 วธีิการรักษา 
 ๑.การรักษาดว้ยการเล่น (Play therapy) การรักษาด้วยการเล่นเป็นเทคนิคการรักษาซ่ึง
นิยมใชใ้นเด็กอายรุะหวา่ง ๔-๑๒ ปี ประกอบดว้ยกิจกรรมซ่ึงเหมาะสมกบัอายุและเพศของเด็ก เช่น 
เกมการระบายสี การต่อบา้น รูปหุ่นและตุ๊กตา โดยปล่อยให้เด็กเล่นและแสดงอารมณ์ออกมาได้
เต็มท่ี ซ่ึงอาจเป็นความกลวั โกรธ ความเหงาหรือโดดเด่ียวอา้งวา้ง ความรู้สึกลม้เหลวหรือความ
บกพร่อง ในขณะเดียวกนัเด็กไดเ้รียนรู้ปัญหาของตวัเองและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจุดประสงคข์อง
การรักษาดว้ยวธีิน้ีคือ ใหเ้ด็กมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวา่เดิม และสามารถแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน รวมทั้งเสริม
พฒันาการเก่ียวกบัความไวว้างใจ (trust) และมีความมัน่ใจในการติดต่อกบัผูอ่ื้น 
 ๒.การเล่านิทานร่วมกนั ในขั้นแรกให้เด็กเล่านิทานให้ฟังก่อนแลว้แพทยส์รุปเน้ือหาของ
เร่ืองท่ีเล่าให้เด็กฟังความหมายของเชิงจิตวิเคราะห์ ต่อจากนั้นแพทยเ์ป็นผูเ้ล่านิทานให้เด็กฟังซ่ึงตวั
ละครในนิทานจะมีบุคลิกหรือลกัษณะเช่นเดียวกบันิทานของเด็ก แต่ไดมี้การเปล่ียนแปลงให้มีการ
ปรับตวัท่ีดีและเหมาะสมกวา่ แลว้แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ใจซ่ึงปรากฏในนิทานของเด็กเชิงสร้างสรรคห์รือ
ในทางบวก 



๔๐ 

 

 

 ๓.การแต่งนิทานหรือเร่ืองราว โดยวิธีน้ีแพทยเ์ป็นผูแ้ต่งนิทานหรือเร่ืองราว ตามแนวคิด
และปัญหาของเด็ก จุดประสงคก์็คือ ไดเ้ขา้ไปสู่โลกของเด็กและเร่งให้เด็กเปิดเผยจินตนาการออกมา
ให้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ช้ีแนะให้เด็กแสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผย แล้ว
อธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจความหมายซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัจินตนาการ 
  ๒.๔.๕ กลุ่มบ าบัด 
 กลุ่มบ าบดัส าหรับเด็กคือ การให้ค  าปรึกษา การแนะแนวทางหรือฝึกเด็กและวยัรุ่นในการมี
กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ โดยมีอิทธิพลต่อกนัและกนั การให้การรักษาในกลุ่มอาจดีกวา่จิตบ าบดัในการบอก
ให้ทราบเก่ียวกับโรคโดยเฉพาะหรือปัจจยัในการรักษา เช่น ลักษณะเฉพาะของจิตพยาธิสภาพ 
แรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลง และความตอ้งการการเสริมทางสังคมต่อการเรียนรู้ 
 การเลือกผูป่้วย จ านวน โดยทัว่ไปจะมีเด็กหรือวยัรุ่น ๖-๑๐ คน อายุและเพศ ส่วนมากกลุ่ม
จะประกอบดว้ย เด็กท่ีมีพฒันาการระดบัเดียวกนั เด็กก่อนวยัเรียนชอบท่ีจะมีเพื่อนเพศเดียวกนั ส่วน
วยัรุ่นชอบกลุ่มท่ีมีเพศปนกนั การคดัผูป่้วยออกไป การน าบางคนเขา้มาร่วมกลุ่มอาจค่อย ๆ ท าให้
กระบวนการของกลุ่มอ่อนแอลง จนกระทุ่งกลุ่มเรียกร้องให้ตดัออกไป โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นผูซ่ึ้ง
เสพยา อาจท าลายกลุ่มโดยแสดงออกภายใต้อิทธิพลของยาหรือพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง
นอกจากน้ี เด็กและวยัรุ่นท่ีอ่อนแออาจมีความรู้สึกเครียดเม่ือยูใ่นกลุ่มจึงไม่ควรน าเขา้มาร่วมดว้ย 
การรวมเอาสมาชิกซ่ึงเป็นผูต้อ้งโทษเขา้ไวด้ว้ย อาจดึงกลุ่มลงไปสู่ความยุง่ยากซ่ึงควบคุมไม่ได ้
 ผูรั้กษา ผูรั้กษาจ าเป็นตอ้งมีความรู้ทางดา้นพฒันาการ แนวคิดทางจิตพลวตัและลกัษณะของ
จิตพยาธิสภาพของเด็กซ่ึงเป็นเป้าหมายของการรักษา นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีความรู้ทางดา้นแนวคิดของ
ปัจจยัการรักษาต่อกลุ่ม กลุ่มพลวตัและวิธีการแกไ้ขเฉพาะ กลุ่มจะไดรั้บประโยชน์จากการท่ีผูรั้กษา
มีท่าทียดืหยุน่ สนุกสนาน เช่ือถือไดแ้ละสัมพนัธภาพทางการรักษาท่ีดี 
 เคร่ืองมือ การใชเ้คร่ืองมือจะช่วยให้เด็กและวยัรุ่นไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตนเองและปัญหาของ
ตน และมีอาการดีข้ึน การรักษาเชิงสร้างสรรค์มีตั้งแต่การเล่นเกมง่าย ๆ จนถึงการใช้วีดีโอซ่ึงมี
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงสามารถเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์กลุ่ม 
 ระยะเวลารักษา อตัราการดีข้ึนจะสูงในระยะแรก ๆ เม่ือเทียบกับระยะหลังโดยทัว่ไป
ระยะเวลาท่ีจะนานประมาณ ๑๐-๑๘ คร้ัง 
 กฎเกณฑ์ของกลุ่ม กฎเกณฑ์ของกลุ่มจ าเป็นตอ้งมีเพื่อให้ทุกคนรู้สึกปลอดภยัในการรับ
ความเส่ียงซ่ึงจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ผูรั้กษาและสมาชิกกลุ่มไดใ้ห้ความช่วยเหลือความ
ตอ้งการหลาย ๆ อยา่งในช่วงเวลาเดียวกนั กฎเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ทัว่ไปคือ ๑.เก็บความลบั ๒.มีความ
ปลอดภยัต่อบุคคล ๓.การเขา้ร่วมประชุม ๔.ไม่เขา้กลุ่มขณะมีอาการพิษจากสาร ๕.เคารพผูอ่ื้น 



๔๑ 

 

 

 การเขา้มาเก่ียวขอ้งของครอบครัว ครอบครัวอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบ าบดัเด็กและวยัรุ่น
ดว้ยวธีิต่าง ๆ กนั เช่น เขา้ร่วมกลุ่มพร้อมกบัเด็ก มีกลุ่มบิดารมารดาดว้ยกนั เขา้ร่วมบางส่วนในแต่ละ
คร้ัง เขา้ร่วมเฉพาะคร้ังหรือไม่เขา้ร่วมดว้ยเลย34 
 ๒.๕ การพฒันาจิตทางพระพุทธศาสนา 

๒.๕.๑  เป้าหมายของชีวติ  
ชีวติของเรานั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งเรียกวา่ธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุ

ไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ (ช่องวา่งในร่างกาย) ธาตุวิญญาณหรือวิญญาณธาตุ  เรียกวา่ ขนัธ์ห้า คือ รูป
ขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ วิญญาณขนัธ์ บา้ง หรือเรียกอย่างย่นย่อท่ีสุดว่านามรูป  
โดยใจความก็คือจิตกบักาย นัน่เอง  

ชีวติส่วนท่ีเป็นกาย คือ วตัถุหรือสสาร ก็ตอ้งบ ารุงเล้ียงดว้ยอาหารท่ีเป็นวตัถุหรือสสาร เช่น 
ขา้ว น ้ า เป็นตน้ ชีวิตส่วนท่ีเป็นจิต/วิญญาณ คือ ส่ิงท่ีมิใช่วตัถุหรือสสาร ก็ตอ้งบ ารุงเล้ียงดว้ยดว้ย
อาหารท่ีมิใช่วตัถุหรือท่ีเป็นอสสารเช่นกนั ไดแ้ก่ความรู้สึกนึกคิดท่ีดี ๆ ท่ีรวมเรียกวา่ คุณธรรม ชีวิต
ท่ีไดรั้บการเอาใจใส่ทั้งทางกายและทางใจเป็นอยา่งดีเท่านั้น จึงจะเป็นชีวิตท่ีสมบูรณ์หรือท่ีเรียกกนั
วา่ ชีวติท่ีเป็นสุข เป็นความมุ่งหมาย 

เป้าหมายของชีวิตตามนยัแห่งพระพุทธศาสนา ก็คือ ความไม่มีทุกข ์หรือการมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
มีความสุข ร่างกายจะแขง็แรงและมีพลานามยัท่ีดีไดน้ั้น ก็เพราะเจา้ของกายรู้จกัรักษาสุขภาพของตน 
เช่น ออกก าลงักาย รู้จกับริหารกาย รู้จกับริโภคอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะพกัผอ่นให้เพียงพอและไดรั้บ
อากาศบริสุทธ์ิ ขอ้น้ีฉนัใด จิตใจของมนุษยก์็เช่นเดียวกนัจะมีสุขภาพสมบูรณ์ไดเ้พราะเจา้ของรู้จกั
บริหารจิตของตน โดยการฝึกฝนอบรมดว้ยวธีิอนัถูกตอ้งจนหมดกิเลศ ส้ินทุกขใ์นท่ีสุด35 
  ๒.๕.๒ การบริหารจิต 
 การบริหารจิต ก็คือการรักษาคุม้ครองจิต การฝึกฝน อบรมจิต หรือการท าจิตให้สงบ ให้
สะอาดปราศจากความวุน่วาย เดือดร้อนใหเ้ขม้แขง็ ใหมี้สุขภาพจิตดี และใหน้ ามาใชป้ฏิบติังานไดดี้  
 ความสุขท่ีมนุษย์ต้องการนั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ 
ความสุขทั้ง ๒ อยา่งน้ี ตอ้งอาศยักนัและกนั พระพุทธศาสนายกย่องจิตวา่ประเสริฐกวา่กาย เพราะ
กายเป็นผูป้ฏิบติัตามค าสั่งของจิต จิตเป็นผูน้ าดงัพุทธภาษิตท่ีว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ซ่ึงแปลว่า 

                                                 
34 สมภพ เรืองตระกูล, ต าราจิตเวชเด็กและวยัรุ่น.พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเ์รือน
แกว้การพิมพ,์๒๕๕๑), หนา้ ๓๗๔-๔๑๕. 
35 สุเชาวน์ พลอยชุม, “พุทธศาสนาเถรวาท”,(กรุงเทพมหานคร:บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาม
กุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒, หนา้๑๐๔. 



๔๒ 

 

 

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า” 36คือ การกระท าทุกอย่างของคนเรานั้นมีใจเป็นผูน้ าหรือสั่งงาน
ทั้งส้ิน ส่วนกายนั้นเป็นเสมือนคนรับใช ้เท่านั้น  ดงัสุภาษิตไทยท่ีวา่ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว”  และ 
ทางพระพุทธศาสนายกย่องความสุขทางใจว่าดีกว่าความสุขอย่างอ่ืน ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า 
“นตฺถิ สนฺติปร  สุข ”  ซ่ึง แปลว่า “ความสุขอย่างอ่ืนที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี”37 น้ีก็แสดงให้เห็นว่า 
พระพุทธศาสนาใหค้วามส าคญัแก่การบริหารหรือการพฒันาจิตมาก  

ความสุขอันเกิดจากการอบรมจิตนั้ น ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า “นิรามิสสุข” คือ 
“ความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสคือกามคุณ”38 จดัเป็นความสุขท่ีแทจ้ริงซ่ึงคนเราไม่อาจจะหาได้จาก
ทรัพยสิ์นสมบติั จากอ านาจ จากกามสุข หรือแมจ้ากเกียติยศช่ือเสียง เราจะหาได้จากจิตอันอยู่ภายใน
ตัวเรานีเ้อง และคนท่ีจะไดรั้บความสุขชนิดน้ีไดก้็ตอ้งฝึกจิตของตน หรือบริหารจิตของตนตามหลกั
กรรมฐานหรือหลกัภาวนาในพระพุทธศาสนา ท่ีพระพุทธเจา้ทรงคน้พบและทรงพิสูจน์มาแลว้  
 การพฒันาจิตนั้น ท่านใชค้  าวา่ “ภาวนา” ซ่ึงหมายถึง  การท าให้มี การท าให้เกิดข้ึน, ท าให้
เจริญ, การอบรม, การบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า “สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรมหรือการบ าเพ็ญ
สมาธิ” และค าวา่ “วปัิสสนาภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบ าเพญ็วปัิสสนา” ดั ง นั้ น  ก า ร
อบรมจิตหรือการพฒันาจิต ทางพระพุทธศาสนา จึงใหค้  าวา่ “ภาวนา” 39 

๒.๕.๓ ความแตกต่างระหว่างจิต สติ และอารมณ์ 
 จิตเป็นธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ คือไดรั้บอารมณ์อยู่เสมอเป็นลกัษณะ มีหนา้ท่ีเป็นประธานใน
ธรรมทั้งปวง ทั้งกาย วาจา ใจ ในทางพระพุทธศาสนา การรู้ การคิดเกิดท่ีจิตไม่ใช่สมองต่างกับ
ความรู้ทางตะวนัตก จิตมีสภาพเป็นสามญัลกัษณะคือไม่เท่ียง เป็นทุกข์ และอนตัตา เกิดดบัอย่าง
รวดเร็ว มีอุปมานว่า ชัว่ลดัน้ิวมือเดียว จิตเกิดดบัถึงแสนโกฏิขณะ จิตจะรู้อารมณ์ไดท่ี้ละอย่างใน
ขณะหน่ึง แต่การท่ีจิตเกิดดบัเร็วท าให้คลา้ยสามารถรู้อารมณ์ไดห้ลายอยา่งในคราวเดียวกนั จิตไม่มี
รูปร่างให้เห็น เป็นพลงังาน อาศยัรูปให้เกิด และมีกิเลศมาห่อหุ้มอยูเ่สมอ จนกวา่จะบรรลุธรรมเป็น
พระอรหนัตห์มดกิเลศ จิตมี ๘๙หรือ ๑๒๑ ดวงจ าแนกตามเจตสิกท่ีมาปรุงแต่ง40 

                                                 
36 ข.ุธ. ๔๐/ ๑๑/ ๑. 
37 ข.ุธ. ๔๒/๒๕/๓๗๑. 
38 ข.ุเถร. ๕๐/ ๑๕๔/ ๑๔๒. 
39 พระธรรมวสุิทธิกว,ีการบริหารจิต, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร;บริษทัเซเวน่ พร้ินต้ิง กรุ๊ป
จ ากดั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑. 
40 วรรณสิทธิ ไวทยะเสว,ี “คู่มือการศึกษาอภิธมัมตัถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๑ จิตปรมตัถ์”, 
กรุงเทพมหานคร: วดัหงส์รัตนารามราชวรวหิาร, ๒๕๔๒), หนา้ ๒๐-๒๖. 



๔๓ 

 

 

 สติเป็นเจตสิกธรรม ซ่ึงมี ๕๒ เจตสิก เจตสิกคือธรรมชาติท่ีอาศยัจิตเกิดหรือประกอบกบัจิต 
มีลกัษณะเหมือนอาจารยแ์ละศิษย ์เกิดดบัพร้อมจิต มีอารมณ์เดียวกบัจิต อาศยัวตัถุเดียวกบัจิต เป็น
ปรมตัถธรรมอยา่งหน่ึงในจ านวนปรมตัถธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน จิตเป็นธรรมชาติรู้
อารมณ์ เจตสิกเป็นธรรมชาติท่ีปรุงแต่งจิต จิตและเจตสิกท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัเรียกสัมปยุตตธรรม 
เจตสิกมี ๕๒ นบัตามสภาวลกัษณะของตนเอง ในขนัธ์ ๕ ส่วนเวทนาและสัญญาเจตสิก นบัเป็น ๒ 
เจตสิก อีก ๕๐ เจตสิกเป็นส่วนสังขาร ปรุงแต่งจิต และมีสติเป็นโสภณเจตสิก คือเจตสิกฝ่ายกุศล 
 สติเป็นธรรมชาติท่ีมีความระลึกได้เป็นอารมณ์ เป็นลกัษณะให้สังวรอยู่ในกุศลธรรม มี
ความไม่หลงลืมเป็นกิจหรือหนา้ท่ี มีความจดจ่อต่ออารมณ์เป็นผล และเหตุใกลข้องสติคือมีความจ า
อนัมัน่คงและมีสติปัฏฐาน๔คือกาย เวทนา จิต ธรรม สติมีลักษณะเตือนให้ระลึกในธรรมและ
ชกัชวนใหถื้อเอาคติในธรรมอนัดี มีหนา้ท่ีประกอยในโสภณจิต ท่ีเป็นกุศลโดยทัว่ไป ในขณะระลึกรู้
อารมณ์และขณะก าหนดรูปนามตามความจริงในการเจริญสติปัฏฐาน41 
 อารมณ์ในทางพระพุทธศาสนาคือธรรมชาติอนัเป็นท่ีน่ายนิดีของจิตและเจตสิก ยึดหน่วงจิต
และเจตสิกทั้งหลายแบ่งเป็น ๖ อารมณ์ท่ีดึงจิตและเจตสิกให้ขอ้งอยูคื่อ รูปารมณ์ไดแ้ก่รูปสี ถูกจิตรู้
ดว้ยการเห็น สัททารมณ์ ไดแ้ก่เสียงถูกจิตรู้ด้วยการไดย้ิน คนัธารมณ์ได้แก่กล่ินถูกจิตรู้ด้วยการรู้
กล่ิน รสารมณ์ไดแ้ก่รสถูกจิตรู้ดว้ยการรู้รส โผฏฐพัพารมณ์ไดแ้ก่ความแข็งอ่อนเยน็ร้อนหย่อนตึง 
ถูกจิตรู้ดว้ยการรู้สัมผสั ธรรมารมณ์ไดแ้ก่จิต เจตสิก รูป นิพพาน ถูกจิตรู้ดว้ยการคิดนึก ในบรรดา
สัตวท์ั้งหลายถา้ไม่มีอารมณ์ใหจิ้ตและเจตสิกยึดเหน่ียว จิตและเจตสิกก็ไม่อาจเกิดได ้เปรียบอารมณ์
เป็นอาหารของจิตและเจตสิก จิตรับอารมณ์แลว้ อาจเกิดกุศลหรืออกุศลได ้ ค าว่า "อารมณ์" ท่ีใช้
กนัในภาษาไทยมีความหมายเพี้ยนมา เป็นเร่ืองของความรู้สึก ความหมายท่ีเพี้ยนไปน้ี คงจะเกิดจาก
ความสับสนตรงท่ี เรามองแค่ "ธรรมารมณ์" ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีใจรู้ หรือนึกคิด ซ่ึงมีทุกอยา่ง รวมทั้ง
ความรู้สึก ค าว่าอารมณ์ท่ีใช้ในภาษาไทย ก็ตรงกบัภาษาองักฤษว่า emotion อารมณ์ในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง ส่ิงท่ีเรารับรู้ การใชใ้นปัจจุบนัในความหมายทางพระพุทธศาสนา เช่นการ
มองเห็นเคร่ืองเทป ถา้บอกวา่เทปนั้นเป็นอารมณ์ของตา คนในปัจจุบนัก็อาจสับสนไดเ้พราะไม่คุน้
กบัความหมายจริง42 
 
 
                                                 
41 วรรณสิทธิ ไวทยะเสว,ี “คู่มือการศึกษาอภิธมัมตัถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๒ เจตสิกสังคหวภิาค”, 
กรุงเทพมหานคร:วดัหงส์รัตนารามราชวรวหิาร, ๒๕๔๒), หนา้ ๑-๕๖. 
42 พระธรรมปิฎก, พฒันาการแบบองคร์วมของเด็กไทย, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบนั
บนัลือธรรม, ๒๕๔๖), หนา้  ๔-๖. 



๔๔ 

 

 

๒.๕.๔ ความแตกต่างระหว่างจิตกบัสมอง 
ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาพระพุทธศาสนาบางคน หรือบางกลุ่มกล่าววา่ “จิตไม่มี สมองต่างหากเป็นผู ้

สั่งงาน หรือควบคุมร่างกาย และแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา คนเราตายแลว้ก็สูญ ไม่มีอะไรเหลือ 
บาปบุญไม่มี เป็นเพียงเช่ือถือกนัไปเองต่างหาก” และบางคนก็ถือวา่ “จิตคือสมองนัน่เอง” 
 ความคิดและความเ ช่ือถือดังกล่าวข้างต้น  ขัดกับความเป็นจริงและขัดต่อหลัก
พระพุทธศาสนา เป็นความคิดของคนท่ีไม่ได้รับการศึกษาในเร่ืองจิตศาสตร์ท่ีแทจ้ริง โดยเฉพาะ
หลักพระพุทธศาสนา จึงเป็นความเช่ือถือท่ีเป็นอันตรายต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้มาก 
เน่ืองจากคนเหล่าน้ีไม่สนใจต่อการฝึกอบรมจิตของตนเพราะถือวา่จิตไม่มี พวกเขาสามารถท าความ
ชัว่ ก่อความทุกขร้์อนให้แก่สังคมไดต้ามท่ีเขาตอ้งการ  ในเม่ือพวกเขามีโอกาสและมีอ านาจท่ีท าได ้
เพราะไม่เช่ือในเร่ืองบาปบุญ 
 แทจ้ริง  จิตกบัสมองไม่เหมือนกนั  สมองเป็นส่วนหน่ึงของกาย แต่เป็นเคร่ืองมือของจิต 
เปรียบใหเ้ห็นง่ายก็คือ กายอนัประกอบดว้ยประสาทรับรู้ต่าง ๆ เปรียบเหมือนสายโทรศพัทท่ี์ต่อจาก
ชุมสายโทรศพัท์ไปตามบา้นเรือนหรือสถานท่ีต่าง ๆ สมองเปรียบเหมือนชุมสายโทรศพัท์หรือ
โทรศพัทก์ลาง  จิตเหมือนพนกังานคุมสายโทรศพัท ์ถา้หากชุมสายโทรศพัทใ์ชก้ารไม่ไดแ้ลว้  แมจ้ะ
มีพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีก็ไม่อาจจะต่อไปถึงเคร่ืองรับได ้เพราะชุมสายใชก้ารไม่ไดข้อ้น้ีฉนัใด คนเรา
ก็เหมือนกนั แมร่้างกายส่วนอ่ืนยงัไม่พิการแต่ถา้สมองพิการเสียแลว้ แมจิ้ตจะสั่งการก็ไม่ได ้เพราะ
ขาดเคร่ืองมือในการสั่ง43 
 จิตเป็นนาย สมองเป็นบ่าว อยู่ในส่วนของกาย เรียกรูป เป็นส่วนประสาทท่ีเก็บข้อมูล
เหมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์รับค าสั่งจากจิต ซ่ึงเปรียบเหมือนเป็นคนท่ีใชค้อมพิวเตอร์ ตวัอยา่งท่ีเห็น
ชดัเจน คือ ในเวลาท่ีเราอ่านหนงัสือและเปิดวิทยุฟังเพลงไปดว้ยกนั ในเวลาท่ีเรามีสมาธิไม่ดี จะได้
ยนิเสียงเพลงในขณะอ่านหนงัสือเพราะจิตของเราวิง่ไปมาระหวา่งจิตเกิดท่ีตาเม่ือดูหนงัสือ และจิตท่ี
หูเม่ือฟังเพลง ต่อมาเม่ือสมาธิดีข้ึน จิตจดจ่ออยูท่ี่หนงัสือไดดี้มากข้ึน เช่นในเวลาใกลส้อบ จิตเราจด
จ่ออยู่ท่ีหนังสือ ไม่มีจิตท่ีหู เราจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเลย ขณะท่ีในต าราทางการแพทย์ จะให้
ความส าคญักบัสมองมาก วา่สมองเป็นตวัรับเสียงจากหู แต่อธิบายการไม่ไดย้ินเสียงเพลงเวลาใกล้
สอบไม่ไดเ้ลย นอกจากการอธิบายดว้ยความรู้ของจิตจากพระพุทธศาสนา 
    
 

                                                 
43 พระธรรมวสุิทธิกว,ี การบริหารจิต, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร; บริษทัเซเวน่ พร้ินต้ิง กรุ๊ป
จ ากดั, ๒๕๕๑), หนา้  ๙-๑๑. 
 



๔๕ 

 

 

 ๒.๖ การฝึกสติตามหลกัพระพุทธศาสนา 
๒.๖.๑ ความหมายของสัมมาสติ 

อริยมรรคมีองคแ์ปด  ดา้นสัมมาสติ   เป็นหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา  ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจ
สามารถครอบคลุมในหลักธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนา  เป็นหลกัการปฏิบติัธรรม  ซ่ึงใช้ใน
การด ารงชีวิตท่ีเป็นสุขทั้ง กาย วาจา และใจ  ทั้งน้ีเพื่อให้หลุดพน้ต่อความทุกข ์ ทั้งทุกขท่ี์เกิดข้ึนแก่
ตนเองแก่ผู ้อ่ืนและแก่สังคมดังนั้ นจึง เป็นหลักการปฏิบัติตนในสายกลางหรือท่ี เ รียกว่า  
มชัฌิมาปฏิปทา ค าว่าอริยมรรคมีองคแ์ปดนั้นมีความหมายถึง  ทางอนัประเสริฐ  มีองคแ์ปดเป็นขอ้
ปฏิบติัให้ถึงความดบัทุกข์  เป็นหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ได้แสดงธรรมแก่ปัญจวคัคียใ์นธัมมจกั
กปัปวตันสูตร  มีดงัน้ี ความเห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ)    ความด าริชอบ(สัมมาสังกปัปะ) การพูดจาชอบ
(สัมมาวาจา)  การงานชอบ(สัมมากัมมนัตะ) การเล้ียงชีวิตชอบ(สัมมาอาชีวะ) ความเพียรชอบ
(สัมมาวายามะ) การระลึกชอบ (สัมมาสติ) การตั้งใจมัน่ชอบ (สัมมาสมาธิ) 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ  คือ  ทุกขโรธคามินี ปฏิปทาน้ีเราไม่เคยไดย้ินไดฟั้งมาก่อน แต่ จกัษุ
ญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างได้เกิดข้ึนแก่เราเอง คือ เกิดข้ึนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ี  ควร
อบรมใหเ้กิดข้ึน (ภาเวตพัพะ)  และเราไดอ้บรมใหเ้กิด  ใหมี้ข้ึนแลว้ (ภาวติะ)44 
 พระพรหมคุณาภรณ์ ให้ความหมายว่า ระลึกชอบ คือระลึกในสติปัฏฐาน ๔(ข้อ๗ใน
มรรค)45 
 สัมมาสติ  เป็นองค์มรรคขอ้ท่ี ๒  ในหมวดสมาธิ หรือ อธิจิตตสิกขา  มีค  าจ  ากดัความใน
พระสูตร สัมมาสติ คือ ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี 

๑.  พิจารณาเห็นกายในกาย  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  ก าจดัอภิชฌา  และโทมนสั
ในโลกเสียได ้

๒.  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  ก าจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกเสียได ้

๓.  พิจารณาเห็นจิตในจิต  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  ก าจดัอภิชฌาและโทมนสัใน
โลกเสียได ้

๔.  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  ก าจดัอภิชฌา
และโทมนสัในโลกเสียได ้46 
                                                 
44 ว.ิม. ๖/ ๑๓/ ๔๔. 
45 พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบบัประมวลศพัท,์ พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพจ์นัทร์เพญ็, ๒๕๕๓), หนา้  ๔๓๖. 
46 ที.ม. ๑๔/ ๓๐๐/ ๒๙๑. 



๔๖ 

 

 

 ค าจ ากดัความอีกแบบหน่ึง  ท่ีปรากฏในคมัภีร์อภิธรรม  วา่ดงัน้ี 
 สติ  คือ  การคอยระลึกถึงอยูเ่นือง ๆ  การหวนระลึก สติ  คือ  ภาวะท่ีระลึกได ้ ภาวะท่ีทรง
จ าไว ้ ภาวะท่ีไม่เลือนหาย  ภาวะท่ีไม่ลืม สติ  คือ  สติท่ีเป็นอินทรีย ์ สติท่ีเป็นพละ  สัมมาสติ  สติ
สัมโพชฌงค ์ ท่ีเป็นองคม์รรค  นบัเน่ืองในมรรค  น้ีเรียกวา่  สัมมาสติ47 
 สัมมาสติ  ตามค าจ ากดัความแบบพระสูตรนั้น  ก็คือหลักธรรมท่ีเรียกว่า  สติปัฏฐาน ๔ 
นัน่เอง  หวัขอ้ทั้ง ๔ ของหลกัธรรมหมวดน้ี  มีช่ือเรียกสั้น ๆ คือ 

๑.  กายานุปัสสนา   (การพิจารณากาย, การตามดูรู้ทนักาย) 
๒.  เวทนานุปัสสนา (การพิจารณาเวทนา, การตามดูรู้ทนัเวทนา)  

 ๓.  จิตตานุปัสสนา (การพิจารณาจิต, การตามดูรู้ทนัจิต) 
 ๔.  ธมัมานุปัสสนา (การพิจารณาธรรมต่าง ๆ, การตามดูรู้ทนัธรรม)48 

ความหมายของสติ  คือ  ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟ่ันเฟือนเล่ือนลอย มีความระมดัระวงั 
ความต่ืนตวัต่อหน้าท่ี  ภาวะท่ีพร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มา  เก่ียวขอ้งและ
ตระหนกัวา่ควรปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ อยา่งไร  สติ คือ ความไม่ประมาทนัน่เอง พระผูมี้พระภาคเจา้ทรง
รับสั่งกบัภิกษุทั้งหลายทรงเตือนวา่  สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา  ให้ภิกษุยงัความไม่
ประมาทใหถึ้งพร้อมเถิด ซ่ึงเป็นพระปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์49แสดงถึงความส าคญัของสติมาก 
 กิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาระดับประถมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไดใ้ห้ความหมาย ตลอดจนองคป์ระกอบของอริยมรรคมีองค์แปดขอ้ความท่ี
แยกแยะออกมาแลว้มี ๕๔ ขอ้ 
 ๑.  หมวดสัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นชอบ  หรือความเห็นถูกตอ้ง มี ๑๓ ขอ้ 
  ๑.๑   การมีการศึกษามากพอแก่สถานะแห่งตน 
  ๑.๒   การเห็นความจริงของธรรมชาติอนัมิใช่ไสยศาสตร์ 
  ๑.๓   ความรู้จกัรับผดิชอบชัว่ดีและมีเหตุผล 
  ๑.๔   การรู้จกัความถูกตอ้งพอดี 
  ๑.๕   ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  ๑.๖   การยอมรับการเปล่ียนแปลง 
  ๑.๗   ความรับผดิชอบ 
  ๑.๘   ความมีน ้าใจเป็นธรรมไม่ล าเอียง 
                                                 
47 อภิ.สงฺ ๗๕/ ๓๖/ ๓๖๐. 
48 ที.ม. ๑๔/ ๓๐๐/ ๒๙๑. 
49 ที.ม. ๑๓/ ๑๔๓/ ๓๒๒. 



๔๗ 

 

 

  ๑.๙   การรู้จกัท าชีวติใหเ้ป็นชีวติเยน็ 
  ๑.๑๐  ความไม่เห็นแก่ตวั 
  ๑.๑๑  การรับรู้ต่อบุคคลท่ีควรรับรู้ 
  ๑.๑๒  การเคารพบูชาท่ีถูกตอ้ง 
  ๑.๑๓  คุณธรรมในการอยูร่่วมกนั 
 ๒.  หมวดสัมมาสังกปัปะ  คือ  ความด าริชอบหรือด าริถูกตอ้ง  มี ๗ ขอ้ 
  ๒.๑  การมีสัจจะความจริงใจ 
  ๒.๒  ความละอายและความเกรงกลวัต่อการกระท าชัว่ 
  ๒.๓  ความกลา้หาญ 
  ๒.๔  ความกตญัํูกตเวที 
  ๒.๕  ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  ๒.๖  ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และเสียสละ 
  ๒.๗  ความเป็นผูว้า่นอนสอนง่าย 
 ๓.  หมวดสัมมาวาจา คือ การพูดจาชอบ มี ๒ ขอ้ 
  ๓.๑  การไม่พูดร้าย 
  ๓.๒  พูดแต่วาจาท่ีชวนฟังและมีประโยชน์ 
 ๔.  หมวดสัมมากมัมนัตะ  คือ  การท างานชอบ มี ๑๒ ขอ้ 
  ๔.๑   การไม่ประทุษร้ายต่อชีวติ  ต่อร่างกายของส่ิงมีชีวติ 
  ๔.๒   การไม่ประทุษร้ายต่อทรัพยส์มบติัของผูใ้ด 
  ๔.๓   การไม่ประทุษร้ายต่อของรักของผูอ่ื้น 
  ๔.๔   การไม่มีการกระท าเป็นการประทุษร้ายต่อสติสมประดีของตนเอง 
  ๔.๕   ความมีระเบียบวนิยัและตรงต่อเวลา 
  ๔.๖   การมีมารยาทและนิสัยส าหรับสุภาพชน 
  ๔.๗   การมีมารยาทอนัแสดงลกัษณะแห่งความเคารพเอ้ือเฟ้ือ 
  ๔.๘   ความเป็นผูมี้วฒันธรรมทุกสาขา 
  ๔.๙   การมีความประพฤติประกอบดว้ยธรรม 
  ๔.๑๐  การท าความดีมีติดต่อกนัมาตลอดเวลา 
  ๔.๑๑  การมีกิจกรรมอนัประกอบดว้ยสุนทรียภาพ 
  ๔.๑๒  การกระท าทุกส่ิงดว้ยความประณีตละเอียดถ่ีถว้น 
 ๕.  หมวดสัมมาอาชีวะ คือ การด ารงชีพชอบ มี ๕ ขอ้ 



๔๘ 

 

 

  ๕.๑  การแสวงหาและมีปัจจยัเคร่ืองเล้ียงชีพท่ีประกอบดว้ยธรรม 
  ๕.๒  ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการงาน 
  ๕.๓  การคบบณัฑิต 
  ๕.๔  การไม่ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจหรือวสิัยของคนพาล 
  ๕.๕  ความสุภาพไม่หยิง่ยโสโออ้วด 
 ๖.  หมวดสัมมาวายามะ  คือ  ความพากเพียรถูกตอ้ง มี ๓ ขอ้ 
  ๖.๑  ความขยนัหมัน่เพียรในหนา้ท่ีทั้งท่ีเป็นการละเวน้และการท าใหมี้ 
  ๖.๒  การพยายามหาดูและท าตามตวัอยา่งท่ีดี 
  ๖.๓  การพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีควรแกอ้ยูต่ลอดเวลา 
 ๗.  หมวดสัมมาสติ  คือ  ความจ าได ้ ระลึกได ้มี ๔ ขอ้ 
  ๗.๑  ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง  หมายถึง การมีความระลึกได้อย่าง
ถูกตอ้งอนัประกอบอยู่ด้วย ปัญญา ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ตามท่ีเคยเรียนมา  เคยฝึกฝนมาแล้ว
อยา่งไรนั้นมาท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลการกระท าทางวาจา  ทางใจ  ของตนอยูต่ลอดเวลาไม่ให้ผลดัตก
อยูใ่ตอ้  านาจกิเลส 
  ๗.๒  ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี หมายถึง  การมีความระลึกได้
อย่างทันท่วงทีต่อส่ิงท่ีมากระทบความรู้สึกให้อยู่ในความถูกต้องเป็นการฉลาด ทันเวลา ทัน
สถานการณ์ ทุกรูปแบบทุกเร่ืองราว  ไม่ท าอะไรผิดพลาด  เม่ือมีการรับอารมณ์ ทางหู ตา จมูก ล้ิน 
กาย ใจ 

             ๗.๓ ความเป็นผูมี้สติรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ หมายถึง  การมีความระลึกไอ
ยา่งสมบูรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นก่อนท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใด ๆ ลงไป ไม่นึกคิด ไม่พูด ไม่ท า
อะไรอยา่งผลุนผลนั 
  ๗.๔  ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั หมายถึง  การมีความระลึก
รู้สึกตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตลอดเวลาอะไรเป็นอะไร  ไม่ให้กิเลสเกิดข้ึนในการแสวงหา  การมีไวแ้ละ
การบริโภคปัจจยัเพื่อส่งเสริมชีวติ 
 ๘.  หมวดสัมมาสมาธิ  คือ  ความตั้งใจมัน่ถูกตอ้ง มี ๘ ขอ้ 
  ๘.๑  การท าจิตใหส้งบ  มีสมาธิ  จิตใจแจ่มใส 
  ๘.๒  ความเป็นผูไ้ม่หว ัน่ไหวในส่ิงท่ีมากระทบ 
  ๘.๓  ความอดทนอดกลั้น 
  ๘.๔  ความเป็นผูมี้เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 
  ๘.๕  ความเป็นผูมี้จิตท่ีไม่มีส่ิงท่ีน่ารังเกียจ 



๔๙ 

 

 

  ๘.๖  ความเป็นผูมี้จิตไร้โศก 
  ๘.๗  ความเป็นผูมี้จิตเกษม  คือ  เยอืกเยน็ สดช่ืน แจ่มใส สะอาด 
  ๘.๘  ความเป็นผูมี้จิตบริสุทธ์ิ  ตั้งมัน่  วอ่งไวในหนา้ท่ี50 
 สรุปความหมายของสัมมาสติ  คือ  คุณธรรมในดา้นการควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา และ
จิตใจ  ไม่ให้เกิดโทษแก่ตนเองและสังคม  มีสติท่ีจะแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดถู้กตอ้งทนัท่วงที  รู้จกั
การยบัย ั้งตนเอง  มีการใคร่ครวญอย่างรอบครอบก่อนท่ีจะตดัสินใจในการปฏิบติั ลักษณะการ
ท างานโดยทัว่ไปของสตินั้น คือ การไม่ปล่อยใจให้เล่ือนลอย ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผา่นเร่ือยเป่ือยไป 
แต่คอยเฝ้าระวงั เหมือจบัตาดูอารมณ์ท่ีผา่นมาแต่ละอยา่ง  เหมือนนายประตู เพราะเฝ้าอายตนะต่าง ๆ 
ท่ีเป็นทางรับอารมณ์ ตรวจดูอารมณ์ท่ีผ่านเขา้มา  ปทฏัฐานหรือเหตุใกล้ชิดท่ีจะให้เกิดสติ ก็คือ 
สัญญา (การก าหนดหมาย) ท่ีมัน่คง หรือสติปัฏฐานชนิดต่าง ๆ51 

๒.๖.๓ การฝึกสติปัฏฐาน 
สติปัฏฐาน โดยหลกัการก็คือ การใช้สติ หรือ วิธีปฏิบติัเพื่อใช้สติให้บงัเกิดผลดีท่ีสุด  มี

ใจความโดยสังเขป คือ:- 
๑. กายานุปัสสนา  การพิจารณากาย หรือตามดูรู้ทนักาย 

๑.๑ อานาปานสติ คือ ตั้งสติก าหนดลมหายใจเขา้ออก โดยอาการต่าง ๆ 
๑.๒ ก าหนดอิริยาบถ คือ เม่ือยนื เดิน นัง่ นอน หรือร่างกาย ก็รู้ชดัในอาการท่ีเป็นอยูน่ั้น ๆ  
๑.๓ สัมปชญัญะ คือ สร้างสัมปชญัญะในการกระท าทุกอยา่ง และความเคล่ือนไหวทุกอยา่ง เช่น การ
กา้วเดิน การเหลียวมอง การเหยยีดมือ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การต่ืน การหลบั เป็นตน้ 
๑.๔ ปฏิกูลมนสิการ  คือ  พิจารณาร่างกายของตนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้ ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีไม่
สะอาดต่าง ๆ มารวม อยูด่ว้ยกนั 
๑.๕ ธาตุมนสิการ  คือ  พิจารณาร่างกายของตน  โดยใหเ้ห็นแยกประเภทเป็นธาตุ ๔ แต่ละอยา่ง ๆ 
๑.๖ นวสีวถิกา  คือ  มองเห็นศพท่ีอยูใ่นสภาพต่าง ๆ กนั โดยระยะเวลา ๙ ระยะ ตั้งแต่ตายใหม่ ๆ ไป
จนถึงกระดูกผ ุแลว้ในแต่ละกรณีและยอ้นมานึกถึงร่างกายของตนวา่ก็จะตอ้งเป็นเช่นนั้นหมือนกนั52  

๒.เวทนานุปัสสนา  การตามดูรู้ทนัเวทนา  คือ  เม่ือเกิดความรู้สึกสุข ทุกข ์เฉย ๆ ทั้งท่ีเป็น
ชนิดมีอามิส และไม่มีอามิส ก็รู้ชดัตามท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ๆ  
                                                 
50 ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,กิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมระดบั
ประถมศึกษา,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภ์าพพิมพ,์๒๕๒๘), หนา้ ๔๒-๕๑. 
51 พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม. (ฉบบัปรับปรุงและขยายความ), พิมพค์ร้ังท่ี ๗,  (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้  ๘๐๙-๘๑๐. 
52 ที.ม.๑๔/๒๗๙/๒๗๕. 



๕๐ 

 

 

๓.จิตตานุปัสสนา  การตามดูรู้ทนัจิต  คือ  จิตของตนในขณะนั้น ๆ เป็นอยา่งไร เช่น มีราคะ 
ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ ฟุ้งซ่าน เป็นสมาธิ หลุดพน้ ยงัไม่หลุดพน้ ฯลฯ ก็รู้
ชดัตามท่ีมนัเป็นอยูใ่นขณะนั้น ๆ 

๔.ธัมมานุปัสสนา  การตามดูรู้ทนัธรรม  คือ นิวรณ์    ขนัธ์ ๕  อายตนะ  โพชฌงค์และ 
อริยสัจ  คือ  รู้ชดัอริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง53 ธรรมท่ีควรปฏิบติัไวด้ว้ย ไดแ้ก่ อาตาปี  มีความ
เพียร สัมปชาโน  มีสัมปชญัะ (ปัญญา)   สติมา   มีสติ 54 

สัมปชญัญะน้ี เป็นธรรมท่ีปรากฏควบคู่กบัสติ สัมปชญัญะก็คือปัญญา  การฝึกฝนในเร่ือง
สติน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการพฒันาปัญญา สัมปชญัญะ หรือปัญญา ก็คือ ความรู้ความเขา้ใจ
ตระหนกัชดัในส่ิงท่ีสติ ก าหนดไวน้ั้นวา่มีความมุ่งหมายอยา่งไร ไม่เกิดความหลงหรือความเขา้ใจผิด 
สติท ากิจส าคญัทั้งในสมถะและในวิปัสสนา ในสมถะ สติกุมจิตไวก้บัอารมณ์ หรือดึงอารมณ์ไวก้บั
จิต ส่วนในวิปัสสนา สติก าหนดอารมณ์กุมไวก้บัจิตหรือคุมจิตไวก้บัอารมณ์เหมือนกนั แต่มุ่งใชจิ้ต
เป็นท่ีวางอารมณ์เพื่อเอาอารมณ์นั้นเสนอใหปั้ญญาตรวจสอบพิจารณา หลกัทัว่ไปแห่งการปฏิบติันั้น 
ซ่ึงช่วยให้เห็นลกัษณะพิเศษของวิปัสสนาท่ีแตกต่างจากสมถะชดัเจนยิ่งข้ึน ก็คือ โยนิโสมนสิการ 
โยนิโสมนสิการเป็นองคธ์รรมท่ีจะช่วยใหเ้กิดปัญญา จึงมีความส าคญัมากส าหรับวปัิสสนา55 
 ๒.๗ กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธเป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีนกัจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์สมยัใหม่
ไดน้ ามาใชใ้นการปรับพฤติกรรมของเด็กให้ดีข้ึน ร่วมกนัแบบบูรณาการกบัความรู้ในการพฒันาสติ
ในพระพุทธศาสนาเพื่อมุ่งหวงัให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ มีวิชาการร่วมไปกบัการ
พฒันาสติไดเ้ป็นอยา่งดี ออกแบบโดย รศ.พญ.ฐิตวี แกว้พรสวรรค์ จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงมีประสบการณ์การดูแลรักษาและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมวยัรุ่นมานาน ๒๐ ปี และไดท้  าการศึกษาและวจิยัจ  านวนมากในปัญหาจิตเวชวยัรุ่น 

ข้อดีของกระบวนการกลุ่มคือ 
๑.บรรยากาศกลุ่มสอดคลอ้งกบัพฒันาการเด็ก  ซ่ึงมีเพื่อนในวยัเดียวกนั  โดยเฉพาะเด็กโต

หรือวยัรุ่นท่ีตอ้งการกลุ่มเพื่อน 

                                                 
53 ที.ม. ๑๔/๓๐๐/๓๑๖. 
54 ที.ม.๑๔/๓๐๐/๒๘๔. 
55 พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม. (ฉบบัปรับปรุงและขยายความ), พิมพค์ร้ังท่ี ๗,(กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้  ๘๑๑. 
 



๕๑ 

 

 

๒.สถานการณ์ในกลุ่มเป็นแบบจ าลองให้เด็กฝึกปรับตวั  สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและ
ทกัษะสังคม ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 

๓.วยัรุ่นมีโอกาสเป็นท่ียอมรับของเพื่อน 
๔.ไดโ้อกาสเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีจากเพื่อนในกลุ่ม 
๕.การเรียนรู้เป็นธรรมชาติ  เกิดการต่อตา้นนอ้ย 
หลกัในการจัดกลุ่ม 
๑.อายขุองสมาชิกกลุ่มควรใกลเ้คียงกนั 
๒.มีผูน้ ากลุ่ม  และผูช่้วยผูน้ ากลุ่มเพื่อคอยสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มและเข้า

ช่วยเหลือผูน้ ้ ากลุ่ม  หรือสมาชิกกลุ่มในจงัหวะท่ีเหมาะสม 
๓.เวลาท่ีใชค้ร้ังละประมาณ ๖๐-๙๐ นาที  ความถ่ีประมาณ ๑-๒ คร้ังต่อสัปดาห์  ระยะเวลา

โดยรวมประมาณ ๓-๖ เดือน 
๔.สมาชิกในกลุ่มควรมีจ านวน ๗-๑๕ คน 
ผู้น ากลุ่ม   มีหน้าท่ีส าคัญดังต่อไปน้ีเพื่อให้เกิดความส าเร็จของกระบวนการกลุ่มท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
๑. น าเสนอหรือจบัประเด็นหวัขอ้ในการพูดคุยของสมาชิกในกลุ่ม 
๒. ด าเนินการใหส้มาชิกทุกคนร่วมมือกนัแสดงความคิดเห็นและน าความคิดเห็นของแต่ละ

คนมาเช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั 
๓. ช่วยใหเ้ร่ืองท่ีคุยกนัในกลุ่มเกิดความกระจ่างชดั 
๔.ก ากบัดูแลใหก้ระบวนการกลุ่มด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕. ก าหนดขอบเขตของสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อป้องกนั ค าวิพากษ์วิจารณ์หรือพฤติกรรมการ

แสดงออกท่ีไม่เหมาะสม 
๖.ใหข้อ้มูล  รวบรวมหาขอ้สรุปอยา่งถูกตอ้ง 
๗. เป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น เป็นผูฟั้งท่ีดี มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปฏิบติัตามกติกา

กลุ่ม 
เทคนิคของกระบวนการกลุ่มเพื่อใหเ้กิดความส าเร็จของกระบวนการกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  
๑. ช่วยให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมรู้สึกไดว้่าสถานการณ์บางอย่างเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี

สามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน  ไม่ถือเป็นเร่ืองผิดพลาดมากมายจนไม่สามารถยอมรับไดห้รือให้อภยั
ได ้



๕๒ 

 

 

๒. วยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอาจยึดติดกบัค่านิยมเดิมในแง่ลบ  หรือเป็นการเขา้ใจผิด  ผูน้  า
กลุ่มจึงตอ้งช่วยใหว้ยัรุ่นปรับกรอบความคิดเดิมใหเ้กิดใหม่ในแง่บวกและตรงตามความเป็นจริงของ
หลกัพุทธศาสนา 

๓. ช่วยให้บรรยากาศของกลุ่มด าเนินไปอยา่งปลอดภยั  สมาชิกรู้สึกเป็นท่ียอมรับของกนั
และกนั  ไวว้างใจกนั  ไวว้างใจกนั มีการรักษาเร่ืองส่วนตวัเป็นความลบัของกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิก
กลา้ท่ีจะเปิดเผยตนเอง 

๔. ใหค้วามส าคญั ใส่ใจ และยอมรับความคิดของสมาชิกดว้ยกนัเอง 
๕. ช่วยสะทอ้นความรู้สึก  ความคิดของสมาชิกแต่ละคน  เพื่อให้สมาชิกมองเห็นตวัเอง

ชดัเจนข้ึน 
๖. ให้ค  าถามปลายเปิดเพื่อเปิดประเด็นสนทนา  เป็นตวักระตุน้ให้สมาชิกไดคิ้ดในมุมมอง

ใหม่  และกระตุน้ใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม 
๗. เลือกประเด็นท่ีส าคัญมาวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกเข้าใจปัญหาแนว

ทางการแกปั้ญหา  การประยกุตใ์ชใ้นชีวติไดช้ดัเจนข้ึน 
๘.  ส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในเชิงสร้างสรรค ์ คือยอมรับ และหวงัดีต่อกนั  

เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัไดเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึนและเกิดก าลงัใจท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุง
ตนเอง 
 ส่วนประกอบของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  
 ทุกกิจกรรมจะประกอบดว้ยการเล่นเกม การให้เด็กเล่นละครหรือดูละครในบทบาทต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสติ  การใหร้างวลั การฝึกสติในท่านัง่ การฝึกสติในท่าเดิน สรุป การบา้น ส่วนประกอบ 
๘  กิจกรรม ไดแ้ก่ (รายละเอียดกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธทั้ง ๘ คร้ังดูไดท่ี้ภาคผนวก ญ.) 
 กิจกรรมท่ี ๑ สร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ให้มีทศันะท่ีดีและยอมรับขอ้ดีขอ้เสีย
ของตนเองและผูอ่ื้น  เกิดการยอมรับตนเองและผูอ่ื้นว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมร่วมกันอนัเป็น
พื้นฐานของคนดี นกัเรียนเขา้ใจความหมายของสติ ประโยชน์ และพฒันาในการน าสติไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์
 กิจกรรมท่ี ๒ ให้นักเรียนรู้จกัการส ารวจตนเองอยู่กับปัจจุบนั มีสติ สัมปชัญญะ สามารถ
วเิคราะห์ส่ิงต่างๆ และสติในการควบคุมตนเองให้อยูใ่นกฎเกณฑ์ท่ีถูกตอ้งได ้พฒันาตนเอง มีสติใน
การควบคุมตนเอง การส ารวจและรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากอารมณ์ท่ีชดัเจน เช่น อารมณ์
โกรธ น าไปสู่ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตาม
กฎเกณฑท่ี์สังคม         



๕๓ 

 

 

 กิจกรรมท่ี ๓ สติรวดเร็วทนัเวลาทนัเหตุการณ์ สามารถมีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ มีสติรวดเร็ว
ทนัเวลาในการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา การจดักิจกรรมท่ีเด็กสามารถคิดและแสดงออก 
 กิจกรรมท่ี ๔ ฝึกสติในการรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ฝึกกระบวนการคิดดว้ยสติท่ีจะน าไปสู่ การมีการ
พฒันาสติและเกิดปัญญาในการคิดและกระท าท่ี เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของสังคม มีสติรู้จกัยบัย ั้ง
ชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 กิจกรรมท่ี ๕ ฝึกฝนใหมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 
 กิจกรรมท่ี ๖ ฝึกการปฏิบติัใหเ้กิดสติ ในชีวติประจ าวนั ควบคุม ยบัย ั้ง รวดเร็ว เหมาะสม  
 กิจกรรมท่ี๗  ฝึกให้นักเรียนรู้จกัการน าสติไปใช้ให้เกิดข้ึน ในการเรียน การท างาน เพื่อ
ร่วมกนัเรียน ท างานกลุ่มและอยูใ่นสังคมร่วมกนัอยา่งเป็นสุข กิจกรรมสติ ๔ ดา้น 
 กิจกรรมท่ี๘ คือการสรุปรวบยอดของทุกกิจกรรมการฝึกสติ และเนน้การน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัให ้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผูอ่ื้นในการอยูร่่วมกนัตามกฎเกณฑข์องสังคม 
 กิจกรรมกลุ่มเน้น กิจกรรม การมีการมีส่วนร่วม การเล่นละคร การผอ่นคลาย การให้รางวลั   
ความสนุกสนาน  ท าใหเ้ด็กไม่เกิดความเบ่ือและไดรั้บการพฒันาไปพร้อมกนั56                              
 ๒.๘ สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน  
๖๕๒ คนจาก ๓ โรงเรียนคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนสตรีวดัระฆงัและโรงเรียนสวน
อนนัตซ่ึ์งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 ๒.๘.๑.โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั  

เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาชายลว้นขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทย 
อยูเ่ลขท่ี ๘๘ ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

สถาปนาวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๔๒๕ รวมมีอายุ ๑๒๙ ปีในปีพ.ศ. ๒๕๕๔น้ี สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีเน้ือท่ี ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา มี
จ านวนหอ้งเรียน ๘๘หอ้งแผนการจดัชั้นเรียน มีดงัน้ี ๑๒/๑๒/๑๒/๑๔/๑๔/๑๔ รวม ๖ ชั้นปี  

เป็นโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามคัคี มีโรงเรียนเทพศิรินทร์ อสัสัมชญั กรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั ผลดักนัเป็นเจา้ภาพแข่งขนัฟุตบอลทุก ๒ ปี จากนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา จึงมี
การเปิดโรงเรียนสวนกุหลาบในเครืออีก ๑๑ แห่ง มีการแข่งขนักรีฑาสวนกุหลาบสัมพนัธ์ประจ าปี 

๒.๘.๒ โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
                                                 
56 ฐิตว ีแกว้พรสวรรค,์พชันีวรรณ อินตะ๊, “ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความคิดเห็น
ทางจริยธรรมดา้นความมีวนิยัของวยัรุ่น”, อา้งแลว้, หนา้ ๕. 



๕๔ 

 

 

เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาหญิงลว้น  อยูเ่ลขท่ี ๒๔๘/๙ ถนนอรุณอมัรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เปิดสอน ๔๘ หอ้งเรียน ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖. 

สถาปนา วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ รวมมีอาย ุ๙๗ ปี ในปี .ศ. ๒๕๕๔ น้ี สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เดิมกระทรวงทหารเรือ ขออนุญาตจากวดัสร้างอาคารไม ้๓ หลงัเป็นโรงพยาบาลทหารเรือ
ชัว่คราว เม่ือมีโรงพยาบาลทหารเรือแลว้ ก็มอบคืนวดั รายงานกระทรวงธรรมการ ขุนวรเวทยพ์ิสิฐ 
เป็นพนกังานจดัการแขวงตะวนัตกเฉียงเหนือ เห็นชอบในการจดัตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐบาลข้ึน จึง
กราบเรียนท่านเจา้กรมศึกษาธิการและกราบเรียนท่านเจา้อาวาสวดัระฆงั คือเจา้คุณพระพิมลธรรม 
(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย)์เห็นชอบจึงไดเ้กิดโรงเรียนข้ึน 
 ๒.๘.๓ โรงเรียนสวนอนันต์  
 เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี ๖๕ ซอยวดัดงมูลเหล็ก แขวงบา้นช่างหล่อ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒ ไร่ ๓ งาน 
 เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ไดรั้บอนุเคราะห์จากวดัดงมูลเหล็ก 
เปิดมัธยมศึกษาปีท่ี ๕-๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ในวนัท่ี ๑ เมษายนพ.ศ. ๒๕๒๐ ยุบเหลือเพียง
มธัยมศึกษาตอนตน้ แบบสหศึกษา ต่อมา เม่ือวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ เปิดสอนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในปีแรก ปัจจุบนั เปิดสอน ม.๑ – ม.๖ แบบสหศึกษาในจ านวนหอ้ง ๗,๗,๘,๔,๔,๔ ตามล าดบั 
 ๒.๙ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  ๒.๙.๓ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฒันาการทางจริยธรรม 
 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพญ็แข ประจนปัจจนึก ไดว้ิจยัเก่ียวกบัจริยธรรมของเยาวชน
ไทยอายรุะหวา่ง ๑๑ – ๒๕ ปี พบวา่ ระดบัจริยธรรมของเยาวชนไทยส่วนมากจะอยูใ่นระดบัขั้นท่ี ๔ 
และพฒันาการทางจริยธรรมของบุคคลมิไดแ้ปรไปตามเพศ อายุ ฐานะทางครอบครัว และระดบั
การศึกษาอย่างมีนัยส าคญัสถิติ และ ศึกษา ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและ
จริยธรรมของนกัเรียนวยัรุ่นไทย พบวา่ วยัรุ่นหญิงจากครอบครัวท่ีมีระดบัเศรษฐกิจและสังคมสูงมี
สุขภาพจิตท่ีดีในระดับสูงเท่าใดก็มีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงตามไปด้วย 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะกบับิดานั้น มีความส าคญักบัสุขภาพจิตและระดบัจริยธรรม
ของวยัรุ่น57 
 พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์ศึกษาเร่ืองความเช่ือทางจริยธรรมของคนไทยในยุคปัจจุบนัพบวา่ 
คนไทยมีความเช่ือทางจริยธรรมท่ีดี รู้วา่อะไรถูกอะไรผิดแต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือขาดความสอดคลอ้ง
                                                 
57 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, เพญ็แข ประจนปัจจนึก, จริยธรรมของเยาวชนไทย, (กรุงเทพมหานคร:
สถาบนัพฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๐). 



๕๕ 

 

 

ระหว่างความเช่ือกับพฤติกรรมท่ีเคยท าและจะท าต่อไป จึงท าให้เกิดจริยธรรมสองมาตรฐาน 
(double standard) ระหวา่งจริยธรรมท่ีก าหนดวา่ อยากเห็นคนอ่ืนท ากบัจริยธรรมของส่วนบุคคล58 
 
  ๒.๙.๓ งานวจัิยประโยชน์ของการพฒันาจิตและความฉลาดทางอารมณ์ 
 ร่างกายและจิตใจของคนเรา  มีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกกนัไม่ออก  เวลาท่ีใจของเรามี
ความเครียดความโกรธ  หรืออารมณ์ในทางลบก็จะมีผลต่อร่างกายของเราจิตใจของเราจึงมีอิทธิพล
มากต่อการเกิดโรคทางกายในทางกลบักนั จิตใจท่ีดีงามเป็นสุข ร่างกายก็แขง็แรงข้ึน 

 เชลดอน  โคเฮน (Sheldon Cohen)  จิตแพทย ์ประเทศองักฤษ พบว่าคนไขท่ี้ได้รับเช้ือ
ไขห้วดัทุกคนไม่ไดเ้ป็นไขห้วดั ถา้ยงัมีภูมิตา้นทานดี  คนท่ีมีความเครียดเล็กนอ้ยจะติดหวดัไดร้้อย
ละ ๒๗ ผูท่ี้มีความเครียดมากจะติดเช้ือร้อยละ ๔๗  เช่นเดียวกบัคู่สมรสท่ีมีเร่ืองทะเลาะกนัติดต่อกนั 
๓ วนั ไดรั้บเช้ือไขห้วดัก็จะติดหวดัทนัที59 

ในทางกลบักนั ในอารมณ์ร่าเริง มีความสุข นกัวจิยั จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาด  พบวา่  เม่ือให้
อาสาสมคัรดูภาพยนตร์ตลกสนุกสนานแลว้เจาะเลือดศึกษาพบวา่ฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลง  เซลล์ภูมิ
ตา้นทานเพิ่มข้ึน  การศึกษาอีกช้ินหน่ึงพบวา่  เม่ือให้อาสาสมคัรดูภาพยนตร์ตลกแลว้เกิดหวัเราะข้ึน  
เม่ือเจาะเลือดดูจะพบวา่  มีเซลลต์า้นทานชนิด  ที-เซลล ์(T-cell) เพิ่มข้ึน60 

 ผลการปฏิบติัสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน สามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได้ แสดงถึง
การปฏิบติัสามารถพฒันาจิตใจใหมี้ความสุขสงบได ้

พระมหาไสว  ญาณวีโร  พบว่าการปฏิบติัวิปัสสนากมัมฏัฐานสามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ระดบัของการควบคุมอารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ได ้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ท่ีดีข้ึนในการปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐาน61  

พระมหานิพนธ์  ฐิตวรีคุโณ พบวา่สมาธิตามหลกัพุทธศาสนาพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
และเชาวน์ปัญญาของเยาวชนได้  แต่ต้องอาศยัความร่วมมือกนัทุกฝ่ายโดยเฉพาะบ้าน, วดั และ 

                                                 
58 พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ ทฤษฎีจิตวทิยาววิฒันาการ, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้  ๑๖๓-๑๘๒. 
59 C Sheldon,  A.J. David, P.S. Andrew, “Psychological stress and susceptibility to the common 
cold”, New England Journal of Medicine, Vol.๓๒๕ : ๒๙. 
60 D. Goleman, Emotion Intelligence, (New York: Bentum Book, ๑๙๙๖). 
61 พระมหาไสว ญาณวีโร, “ผลการปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐานท่ีมีต่อการควบคุมอารมณ์”, 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล),๒๕๔๕, บทคดัยอ่. 



๕๖ 

 

 

โรงเรียน โดยเร่ิมจากการปฏิบติัดว้ยตนเองก่อนเห็นผล แลว้แนะน าผูอ่ื้น และท าเป็นนโยบายสังคม
ต่อไป62  

พระวุฒิชยั เขียวโสภา ศึกษาพบว่าการฝึกอานาปานสติช่วยพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
และเจตนคติทางบวกต่อการนัง่สมาธิในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒63   

สร้อยสุดา  อ่ิมอรุณรักษ ์ วจิยัเร่ือง ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาท่ีมีต่อภาวะสุขภาพจิต
ของบุคคล  พบว่าสุขภาพจิตของผูเ้ขา้อบรมมีแนวโน้มว่าดีข้ึนกว่าก่อนเขา้อบรม มีความเขา้ใจใน
ธรรมของพุทธศาสนามากข้ึน รู้จกัคุณค่าของการมีชีวิตอยูเ่พื่อท่ีจะท าประโยชน์ให้กบัสังคม  ส่วน
กลุ่มท่ีมีแนวโนม้ของภาวะสุขภาพจิตไม่ดีมาก่อนตอบวา่รู้สึกดีในทุกดา้น64   

สุธรรมา วรนาวิน ท าการศึกษาพบว่าการปฏิบติัสมาธิท่ีวดัโสมนัสวิหารมีผลดีต่อความ
ฉลาดทางอารมณ์ทั้ งดี เก่ง และสุขทั้ งสามด้านและรายงานเป็นวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั65   

วรินทร์ทิพย์  หม้ีแสน  ศึกษาผลของการฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมีต่อเชาวน์
อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเชาวน์อารมณ์เพิ่มสูงข้ึนกว่า 
นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการฝึก ในกลุ่มควบคุม66   
  ๒.๙.๔ งานวจัิยประโยชน์ของกจิกรรมกลุ่มฝึกสติ 
                                                 
62 พระมหานิพนธ์ ฐิตวรีคุโณ, “สมาธิตามหลกัพระพุทธศาสนากบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
เยาวชนกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั” , (บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๘, 
บทคดัยอ่. 
63 พระวฒิุชยั เขียวโสภา, “ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์และเจต
นคติต่อการฝึกสมาธิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒”, วทิยานิพนธ์จิตวทิยาการศึกษามหาบณัฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), ๒๕๔๗, บทคดัยอ่. 
64 สร้อยสุดา อ่ิมอรุณรักษ,์ “ผลของการฝึกอานาปานสติภาวนาท่ีมีต่อภาวะสุขภาพจิต”,วทิยานิพนธ์
วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล), ๒๕๔๓, หนา้ ๖๑-๖๒. 
65 สุธรรมา วรนาวนิ, “ผลของการปฏิบติัสมาธิท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์: กรณีศึกษาผูป้ฏิบติั
ธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท วดัโสมนสัวหิาร”, วทิยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั:มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั), ๒๕๕๐, ๑๐๗ 
หนา้. 
66 วรินทร์ทิพย ์หม้ีแสน, “ผลการฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมีต่อเชาวอ์ารมณ์ของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต,(บณัฑิต
วทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั),๒๕๔๓, บทคดัยอ่. 



๕๗ 

 

 

 รวงทิพย์ ในพรมท าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต เร่ือง การสร้าง
แบบทดสอบลกัษณะความเป็นผูมี้สติส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น 
แบบสอบถาม ๘๐ ขอ้ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ๆละ ๒๐ ขอ้ วดัในดา้นความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง  
มีสติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี  มีสติรู้จกัยบัย ั้งชั่งใจทนัต่อเหตุการณ์    มีสติในการแสวงหาและ
บริโภคปัจจยั พบว่าเป็นแบบสอบถามท่ีดี มีค่าความเช่ือมัน่สูงสัมประสิทธ์ิแอลฟา เฉล่ีย ๐.๙๔๐ 
ความเท่ียงตรงตามสภาพ(concurrent validity) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันสูงเฉล่ีย ๐.๘๙๘ 
ความเท่ียงตรงทางโครงสร้าง(construct validity)สูง67   
 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงฐิตวี แกว้พรสวรรค์   แพทยห์ญิงสิรินดัดา ปัญญาภาส ปีพ.ศ. 
๒๕๔๙ ท าการศึกษาผลของการท ากิจกรรมกลุ่มต่อการพฒันาความคิดเห็นทางจริยธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตยข์องวยัรุ่น   และรองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์กบั  แพทยห์ญิงพชันีวรรณ 
อินต๊ะ ปีพ.ศ. ๒๕๕๐  ท  าการศึกษาผลของการท ากิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความคิดเห็น
ทางจริยธรรมดา้นความมีวินยั พบว่ากิจกรรมกลุ่มแนวพุทธสามารถเพิ่มคุณธรรมดา้นความมีวินยั
และความซ่ือสัตยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   การท ากิจกรรมกลุ่มทั้งสองงานวิจยัท าในภาควิชาจิต
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล68   

การปฏิบติัตามแนวสติปัฏฐานน้ี  พระพุทธองคต์รัสว่า  เป็นหนทางเดียวเพื่อความบริสุทธ์ิ
หมดจดของสัตวท์ั้งหลาย  เพื่อขา้มพน้ความโศกและความร ่ าไรร าพนั  เพื่อความทุกข์และโทมนสั
หรือเพื่อบรรลุพระนิพพาน69  

เร่ืองสติปัฏฐานน้ี  เป็นส่ิงท่ีผูใ้ฝ่รู้ทั้ งหลาย  ทั้ งชาวตะวนัตกและตะวนัออกต่างให้ความ
สนใจและศึกษาแนวทางปฏิบติักนัอยา่งกวา้งขวาง  จนถึงปัจจุบนัน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้วา่  แนวทาง
ปฏิบติัแบบน้ีไดช่้วยผูท่ี้มีความทุกขเ์ดือดร้อนใจไดอ้ยา่งมาก ชาวตะวนัออกปฏิบติัเพื่อความพน้ทุกข์  
เพื่อความหลุดพน้  เพื่อพระนิพพานตามอุดมคติของชาวพุทธ  แต่ชาวตะวนัตกโดยพื้นฐานนบัถือ
คริสตศาสนา  นบัถือพระเจา้  แต่วถีิชีวติของชาวตะวนัตกมีความเครียดค่อนขา้งสูง  มีการหยา่ร้างสูง  
คนไม่ค่อยมีความสุขทั้ง ๆ ท่ีมีความเจริญทางวตัถุอยา่งสูงสุดแต่คนก็มีความทุกขม์าก  ชาวตะวนัตก
หันมาศึกษาพระพุทธศาสนากันเป็นจ านวนมากเพื่อหวงัประโยชน์ในแก้ปัญหาทางกาย เช่น
ความเครียดหรือเพื่อประโยชน์อ่ืนๆ เป็นตน้  โดยเฉพาะศึกษาพระพุทธศาสนาแบบธิเบต  แบบเซ็น  
                                                 
67 รวงทิพย ์ในพรม, “การสร้างแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ สังกดักรุงเทพมหานคร”, อา้งแลว้, หนา้ ๑๐. 
68 ฐิตว ีแกว้พรสวรรค,์ พชันีวรรณ อินตะ๊, “ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความคิดเห็น
ทางจริยธรรมดา้นความมีวนิยัของวยัรุ่น”, อา้งแลว้, หนา้ ๕. 
69 ม.ม. ๑๗/ ๑๓๑/ ๖๐๖. 



๕๘ 

 

 

และแบบเถรวาท  ในช่วง ๓๐ ปีท่ีผ่านมา  จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  
ไดแ้ก่  กลุ่มชาวพุทธท่ีส านกัวิปัสสนากรรมฐานเมืองแบร์  (Insight Meditation Society in Barre, 
Massachusetts) กลุ่มน้ีก่อตั้งโดยโจเซฟ  โกลสตีน (Joseph Goldstein) ซ่ึงเดินทางมาศึกษาพุทธ
ศาสนาในอินเดีย ไทย พม่า ร่วมกบั แจค๊ คอร์นฟิล (Jack Kornfield) และชาลอน ซาลเบอร์ต (Sharon 
Saizberg)  สอนการท าสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ และเขียนหนงัสือเผยแพร่ เช่น 
 Insight meditation (Shambhala, ๑๙๙๓), The experience of Insight (shambhala, ๑๙๘๗), Seeking 
the Heart of Wisdom (shambhala, ๑๙๘๗)  สามารถถ่ายทอดให้ชาวตะวนัตกดว้ยกนัไดแ้ละมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของปัญญาชนในอเมริกาและโลกตะวนัตก ในกลุ่มผูท่ี้สนใจ
ศึกษาการฝึกสติ ชาวตะวนัตก มีผูท่ี้ไดน้ าการฝึกสติ มาใชใ้นการรักษาโรคทางกาย โดยจดัเป็นกลุ่ม
ฝึกสติกบัคนไขป้ระยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไดผ้ลเป็นรูปธรรม เช่น จอน คาแบต ชิน (Jon 
Kabat Zinn) ใชก้ารฝึกสติในการรักษาผูป่้วยท่ีเป็นโรคเครียดและโรคทางกายอ่ืน ๆ ใน คลินิกคลาย
เครียด ศูนยก์ารแพทยข์องมหาวิทยาลยัแมทซาร์ชูเสท (the Stress Reduction Clinic, University of 
Massachusetts Medical Center) ซ่ึงปัจจุบนัไดจ้ดัตั้งเป็นศูนยก์ารเจริญสติทางการแพทย ์(Center for 
mindfulness in medicine) 70  

จอน คาแบต ซิน(Jon Kabat Zinn)  ศึกษาในผูป่้วยโรคเร้ือนกวาง จ านวน ๓๗ ราย โดยแบ่ง
คนไขอ้อกเป็น ๒ กลุ่ม  กลุ่มหน่ึงใหย้ากดภูมิตา้นทานรักษาร่วมกบัการฉายแสงรังสีอลัตราไวโอเลต  
อีกกลุ่มหน่ึงใชก้ารฉายรังสีร่วมกบัการการเจริญสติ  พบวา่อตัราการหายของรอยโรคในกลุ่มท่ีเจริญ
สติเร็วกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดเ้จริญสติ ๔ เท่า และไดศึ้กษาคนไขท่ี้มีอาการปวดเร้ือรัง  อาการปวดในผูป่้วย
เหล่าน้ี  ได้แก่  ปวดคอ  ปวดหลงั  ปวดไหล่  ปวดศีรษะ  ปวดบริเวณใบหน้า  เจ็บหน้าอก  จาก
โรคหวัใจ  ปวดทอ้ง  โดยฝึกการเจริญสติเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์  พบวา่  ผูป่้วยมีอาการลดลงร้อยละ 
๕๐-๖๕ และมีอาการทุกขใ์จเน่ืองจากการปวดลดลง ใชย้าแกป้วดลดลง71   

ชาพปิโร(Shapiro SL.)และคณะ  ไดศึ้กษาการใชก้ารเจริญสติในการบ าบดัอาการเครียดใน
นกัศึกษาแพทย ์ พบวา่การเจริญสติสามารถลดความเครียด ความซึมเศร้า  ท าให้มีจิตใจดีงามมากข้ึน  
มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น72  

                                                 
70 แพทยพ์งษ ์วรพงษพ์ิเชษฐ, พุทธธรรมบ าบดัโรค โดย กองการแพทยท์างเลือก www.palungjit.com. 
71 J. Kabat Zinn, “An Outpatient program in Behavioral Medicine for chronic pain patients based 
on the practice of  mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary results”, 
General Hospital Psychiatry, Vol.๔: ๓๓-๔๗. 
72 SL.Shapiro, GE.Schwartz, G. Bachler, “Effects of mindfulness-based stress reduction on 
medical and premedical students”, Journal of Behavioral Medicine,Vol ๒๑ No ๖: ๕๘๑-๕๙๙. 



๕๙ 

 

 

กุปแมน เจ (Groopman J.)  เขียนหนงัสือแสดงความเห็นวา่ความผิดพลาดจากการวินิจฉยั
และการรักษาคนไขข้องแพทยไ์ม่ไดเ้กิดจากการขาดความรู้ ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความสนใจใน
ขณะนั้นๆและท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนกบัผูป่้วย แนะน าใหแ้พทยฝึ์กสติเพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการรักษา73   

มีรายงานการวิจยัโดยศึกษารายงานจ านวนมากท่ีศึกษาการน าการฝึกสติในการจดักิจกรรม
กลุ่มรักษาโรคพบวา่การศึกษาส่วนมากใชจ้  านวนการฝึกในกลุ่มประมาณ ๘ คร้ัง เฉล่ีย ๒ ชัว่โมงต่อ
คร้ัง ของยอดรวมการฝึก74  

การวิจยัจากต่างประเทศดา้นการฝึกสติในเด็กยงัอยูใ่นการเร่ิมตน้ เช่นรายงานของ ทอมสัน
(Thompson M.)ในปีค.ศ.๒๐๑๐ คน้ควา้รายงานทั้งหมดในปีค.ศ.๒๐๐๖ พบวา่การวิจยัยงัมีจ  านวน
นอ้ยและจ านวนประชากรนอ้ย75 76 

การวดัผลของการฝึกสติในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ MAAS (mindfulness Attention 
Awareness Scale)และ KIMS(Kentucky Inventory of Mindfulness Skills) จากการวิจยัของ คริสโต
เฟอร์(Christopher M.S.)และคณะ โดยศึกษาทั้ งในประเทศไทยและประเทศอเมริกาและใช้
แบบทดสอบสติทั้ง ๒ แบบ พบว่า MAAS ใช้กบัคนไทยไดดี้กว่า KIMSและแนะน าให้ใช้ MAAS 
ในการวดัสติในคนไทย77  

ในประเทศไทยแม้มีการฝึกสอนสมาธิ สมถกรรมฐานและ  วิปัสสนากรรมฐานอย่าง
แพร่หลาย แต่การวดัผลยงัไม่มีการวดัสติโดยตรง โดยเคร่ืองมือท่ีทดสอบแลว้ มีเพียงแบบทดสอบ
การวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติของรวงทิพย ์ในพรม และ MAAS เท่านั้นท่ีมีการทดสอบแลว้ใน
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่สูง  

                                                 
73 J. Groopman , “How Doctors Think”, (Boston,MA: Houghton Mifflin,๒๐๐๗). 
74 J. Carmody , R.A.Baer, “How long does a mindfulness – based stress reduction program need to 
be ? a review of class contact hours and effect sizes for psychological distress”, Journal of clinical 
psychology. ๒๐๐๙,; Vol. ๖๕ No ๖ : ๖๒๗. 
75 M Thompson,  J. Gauntlett-Gilbert, “Mindfulness with children and adolescents:effective 
clinical application”,Clinical Child Psychology and Psychiatry,Vol. ๑๓  No.๓ : ๓๙๕. 
76 K.E.Hooker,  I.E.Fodor,“ Teaching mindfulness to children”, Gestalt Review,Vol. ๑๒ No. ๑ : 
๗๕. 
77 M.S. Christopher, S.Charoensuk, B.D. Gilbert,.T Neary, K Pearce, “Mindfulness in Thailand 
and  the united states:a case of apples versus oranges?”, “Log. Cit.”., p. ๑๑. 
 



๖๐ 

 

 

การวจิยัประสิทธิผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติและความฉลาด
ทางอารมณ์ในวยัรุ่นโดยใชก้ารแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติของรวงทิพย ์ในพรม และ 
แบบทดสอบวดัสติมาส(MAAS) จะเป็นการศึกษาแรกในประเทศไทย  

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัแบ่งการวจิยัเป็น ๒ ส่วน  
ส่วนทีห่น่ึง ศึกษาลกัษณะความเป็นผูมี้สติในวยัรุ่น นกัเรียน ๖๕๒ คนจ านวน ๓ โรงเรียน  

ตัวแปรอิสระคือ ๑.ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน เช่น เพศ เกรด ขอ้มูลของบิดา มารดา และผูป้กครอง 
เป็นตน้  กบั ๒.ขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียน    
ตัวแปรตาม คือความเป็นผูมี้สติของนกัเรียน วดัโดยคะแนนจากแบบสอบถามวดัลกัษณะความเป็นผู ้
มีสติของนกัเรียน ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยั
ไดเ้ลือก แบบทดสอบการวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ซ่ึงมาจากงานวิจยัของ รวงทิพย์ ในพรมใน
งานวิจัยหาแบบทดสอบวดัความเป็นผูมี้สติภาษาไทย ในนักเรียน เป็นวิทยานิพนธ์ การศึกษา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มีความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งสูง เป็นแบบสอบถาม
วดัคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนไทย เป็น ภาษาไทยฉบบัแรก และในประเทศไทยแม้
มีการสอนสมาธิ วปัิสสนา แต่ยงัไม่มีการวดัสติท่ีเป็นภาษาไทย ท่ีไดผ้า่นการศึกษาความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือสูงตามหลกัการศึกษาสมยัใหม่เช่นน้ี78  และสอดคลอ้งกบั กิจกรรมการเรียนการสอนจริย
ศึกษาระดบัประถมศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ท่ีไดใ้ห้ความหมาย 
ตลอดจนองคป์ระกอบของอริยมรรคมีองคแ์ปด ในหมวด ๗ หมวดสัมมาสติ  คือ  ความจ าได ้ ระลึก
ได ้มี ๔ ขอ้ ๑.ดา้นการควบคุมตนเอง๒.ดา้นรวดเร็วทนัเวลา ๓.ดา้นยบัย ั้งชัง่ใจ ๔.ดา้นแสวงหาและ
บริโภคปัจจยั ท าใหส้ามารถศึกษาลกัษณะความเป็นผูมี้สติไดอ้ยา่งละเอียดและเหมาะสม79 

ส่วนที่สอง ศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติวยัรุ่น
ในนกัเรียนโรงเรียนสตรีวดัระฆงั จ านวน๓๓ คนแบ่งเป็น ๒ กลุ่มแบบสุ่มทดลอง กลุ่มทดลอง(กลุ่ม 
A)ท ากิจกรรมกลุ่ม ๘ คร้ัง กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)ไม่มีกิจกรรม  
ตัวแปรอสิระ   คือ ๑.ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน เช่น เพศ เกรด ขอ้มูลของบิดา มารดา และผูป้กครอง 
เป็นตน้  กบั ๒.ขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียน    

                                                 
78 รวงทิพย ์ในพรม, “การสร้างแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ สังกดักรุงเทพมหานคร”, อา้งแลว้, หนา้ ๑๐. 
79 ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ,กิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมระดบั
ประถมศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ ๕๘. 



๖๑ 

 

 

ตัวแปรตาม คือประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธโดยศึกษาคะแนนดงัน้ี 
๑.คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติก่อนและหลงักิจกรรม 
๒.คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงักิจกรรม 
๓.คะแนนสติมาส(MAAS)ก่อนและหลงักิจกรรม  
ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือก 

กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ ซ่ึงมาจากงานวิจยัของรศ.พญ.ฐิตวี แกว้พรสวรรค ์ในการพฒันาการ
ฝึกสติวยัรุ่นจากความรู้ทางการแพทยใ์นการจดักิจกรรมกลุ่มและความรู้การฝึกสติทางพุทธศาสนา80  
ร่วมกบัความรู้จากพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติเพื่อพฒันาสติในวยัรุ่น 81  

ตวัแปรตาม ใชแ้บบทดสอบการวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ซ่ึงมาจากงานวิจยัของ รวงทิพย์ 
ในพรม ดังกล่าวข้างต้น ใช้แบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์ จากกรมสุขภาพจิตซ่ึงเป็น
แบบทดสอบท่ีไดใ้ช้ในประเทศไทยมานานและมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือสูง82 แบบทดสอบวดั
สติมาส(MAAS)ก็มาจากการศึกษาวจิยัในต่างประเทศเหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นประเทศไทย83  

โครงสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัมีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 ฐิตว ีแกว้พรสวรรค,์ พชันีวรรณ อินตะ๊, “ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความคิดเห็น
ทางจริยธรรมดา้นความมีวนิยัของวยัรุ่น”, อา้งแลว้, หนา้ ๕. 
81 ที.ม. ๑๓/ ๑๔๓/ ๓๒๒, อา้งแลว้, หนา้ ๕๕. 
82 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,คู่มือความฉลาดทางอารมณ์, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑. 
83 Brown KW,Ryan RM, “The benefit of being present:mindfulness and its role in psychological 
well being”, “Log. Cit.”., p. ๑๑. 
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การพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมทิี ่๒.๑ แสดงกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

การศึกษาส่วนทีห่นึ่ง 
ศึกษาในนักเรียนม.๑จ านวน ๖๕๒ คน 

ตวัแปรอสิระ(ต้น) 
๑.ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไป 

๒.ข้อมูลพฤตกิรรมพระพุทธศาสนา 

แบ่งเป็น ๒ กลุ่มแบบสุ่มทดลอง 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA)๑๔ คน 
ท ากจิกรรมกลุ่ม ๘ สัปดาห์ 

องค์ความรู้เก่าในการ
พฒันาวยัรุ่น 

การพฒันาสติ 
ทางพระพุทธศาสนา 

สัมมาสติ 
ในพระพุทธศาสนา 

องค์ความรู้ใหม่ใน 
การพฒันาสติในวยัรุ่นด้วย 

กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

 

ตวัแปรตาม 

ผลความเป็นผู้มสีตขิองวยัรุ่น 
๑.ด้านการควบคุมตนเอง 
๒.ด้านรวดเร็วทนัเวลา 
๓.ด้านยบัยั้งช่ังใจ 
๔.ด้านแสวงหาและบริโภคปัจจยั 

กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)๑๙ คน 

ไม่มกีจิกรรมกลุ่ม 

การศึกษาส่วนทีส่อง 
นักเรียนม.๑ จ านวน ๓๓ คน 

ตวัแปรอสิระ(ต้น) 
๑.ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไป 

๒.ข้อมูลพฤตกิรรมพระพุทธศาสนา 
 

 

ตวัแปรตาม 

ประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

 

๑.ด้านความเป็นผู้มสีตขิองวยัรุ่น 
๒.ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

๓.ด้านคะแนนสตมิาส( MAAS) 



๖๓ 

 

 

บทที ่๓ 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
เป็นการศึกษาวิจยัทั้งดา้นปริมาณ(quantitative research) และคุณภาพ(qualitative research) 

โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ แบบสุ่มทดลอง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
แบ่งการศึกษาเป็น ๒ ส่วน  
ส่วนที ่๑.การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น 
 ส่วนที ่๒.การศึกษาประสิทธิผลการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธการพฒันาสติในวยัรุ่น 

วธีิด าเนินการวจิยัแบ่งเป็นส่วนๆดงัน้ี 
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
๓.๒ เทคนิควธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
๓.๓ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
๓.๔ คุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
๓.๕ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
๓.๖ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
๓.๗ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๑.๑ ประชากร  ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  
  ๓.๑.๑.๑ การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  คือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด มี
จ านวนประมาณ ๕๕,๔๗๘ คน84  

กลุ่มประชากรนักเรียนใน ๓ โรงเรียนท่ีได้รับแบบสอบถาม คือ โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั จ านวน ๕๐๐ คน โรงเรียนสตรีวดัระฆงั จ านวน ๔๐๐ คน และโรงเรียนสวนอนนัต ์จ านวน 
๑๐๐ คนรวม ๑,๐๐๐ คน 

                                                 
84 กองแผนงาน กรมสามญัศึกษา, “รายงานผลการวจิยัเร่ืองการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา,” ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔, 
<http://www.moe.go.th/main2/article23.htm. (๒๕๔๑). 



๖๔ 

 

 

  ๓.๑.๑.๒ การศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติในวยัรุ่น  

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนสตรีวดัระฆงั กรุงเทพมหานครจ านวน ๔๐๐ คน  
 ๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง   ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

 ๓.๑.๒.๑การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ใน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนสตรีวดัระฆงั และโรงเรียนสวนอนนัต ์กรุงเทพมหานคร รวม ๖๕๒ 
คน 

 ๓.๑.๒.๒การศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติในวยัรุ่น     

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนสตรีวดัระฆงั จ านวน ๔๐ คน  

 
๓.๒ เทคนิควธีิการสุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๒.๑ การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น 
  สุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนทุกคนในโรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ท่ีตอบแบบสอบถามครบถว้น
คือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั จ านวน ๓๖๒ คน โรงเรียนสตรีวดั
ระฆงัจ านวน ๒๕๗ คน และโรงเรียนสวนอนนัต ์กรุงเทพมหานครจ านวน ๓๓ คนรวม ๖๕๒ คน 

        เกณฑ์รับเข้าศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ นับถือศาสนาพุทธ ได้รับ
อนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมใหเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั และยนิยอมเขา้รับการศึกษา                           
      เกณฑ์คัดออกจากการศึกษา  นกัเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ มีปัญหาดา้นการส่ือสารท่ี
ไม่สามารถท าแบบทดสอบได ้หรือไม่ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น 
               ขนาดตัวอย่าง จากสูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง ๑ กลุ่มพบวา่
ขนาดตวัอยา่งจ านวน ๕๕๔ ราย 

n =ขนาดตวัอยา่งท่ีจะไดจ้ากการค านวณ 
๑-  = ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level)  โดยก าหนดเท่ากบั ๙๕% 
Z  = ค่าท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงแบบปกติ เม่ือก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 

๙๕% แลว้จะมีค่าเท่ากบั ๑.๙๖ 



๖๕ 

 

 

σ  = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสติ จากขอ้มูลท่ีสังเกตและประมาณค่าได้
เท่ากบั ๓๐ คะแนน 

d = ค่าความคลาดเคล่ือน(จากค่าเฉล่ีย)ท่ียอมรับได ้โดยก าหนดเท่ากบั ๒.๕ คะแนน 
 
 
แทนค่าในสูตร     
     
           =          ๑.๙๖๒  (๓๐)๒ / ๒.๕๒ 
           =          ๕๕๔ ราย 
ดงันั้นจะสุ่มตวัอย่างในกลุ่มนักเรียนเท่ากบั ๕๕๔ ราย บวกกบัการส ารองความไม่ครบถว้นของ
ขอ้มูลประมาณร้อยละ ๑๕  ดงันั้นจะใชต้วัอยา่งในการศึกษาเท่ากบั ๕๕๔x ๑.๑๕ = ๖๓๘ ราย 
      วธีิวจัิย นักเ รียน ท่ียินดีและได้รับอนุญาตจากผู ้ปกครองในการร่วมตอบ
แบบสอบถาม และ ตอบแบบสอบถามครบถว้น โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม๓ ชุดคือ 
    ๑. แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุผลการศึกษา เป็นตน้    
    ๒. แบบสอบถามพฤติกรรมทางพุทธศาสนาของผูต้อบแบบสอบถาม เช่นการสวดมนตเ์ป็นตน้   
    ๓. แบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม 
รายละเอียดของแบบสอบถามอยูใ่นภาคผนวก ค. ภาคผนวก ง. และภาคผนวก จ. 
 

 ๓.๒.๒ การศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนา
สติในวยัรุ่น  

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างจากจ านวนนักเรียน ๔๐ คน ของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง มา
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม โดยการจบัฉลากแบบสุ่มทดลองอยา่งง่าย (simple randomization)  กลุ่มละ ๒๐ คน 
กลุ่ม A กลุ่มทดลองท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ มีจ  านวนนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย ๖ 
คร้ังและตอบแบบทดสอบครบถว้นจ านวน ๑๔ คน กลุ่ม B กลุ่มควบคุมไม่ไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม มี
จ านวนนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามครบถว้น จ านวน ๑๙ คนรวมนกัเรียนทั้งส้ิน ๓๓ คน   
     เกณฑ์รับเข้าศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ นับถือศาสนาพุทธ ได้รับ
อนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมใหเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั และยนิยอมเขา้รับการศึกษา                           
      เกณฑ์คัดออกจากการศึกษา  นกัเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพ มีปัญหาดา้นการส่ือสารท่ี
ไม่สามารถท าแบบทดสอบได ้หรือไม่ไดต้อบแบบสอบถาม หรือ นกัเรียนในกลุ่มทดลองเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่ถึง ๖ คร้ัง 
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                        ขนาดตัวอย่าง จากสูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งส าหรับ การเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม 
พบวา่มีขนาดตวัอยา่ง ๑๔ คน/กลุ่ม  ใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอยา่งจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง ๒ กลุ่ม ท่ีระดับนัยส าคญั ๐.๐๕ และอ านาจการทดสอบเท่ากับร้อยละ ๘๐ จะต้องใช้
ตวัอยา่งเท่ากบั ๑๔ รายต่อกลุ่มเป็นอยา่งนอ้ย จากสูตรและค่าต่างๆสามารถหาขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
โดยก าหนดให ้
n    =  ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณไดต่้อกลุ่ม 
  =  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ(ความคลาดเคล่ือนชนิดท่ี ๑)เท่ากบั ๐.๐๕  และเป็นชนิด ๒ หาง 
β  =  ความคลาดเคล่ือนชนิดท่ี ๒  เท่ากบั ๐.๒ และเป็นชนิด ๑ หาง 
Z   =  ค่าท่ีไดจ้ากตารางการแจกแจงแบบปกติ เม่ือก าหนด  =๐.๐๕แลว้  

Z=๑.๙๖ และ เม่ือก าหนด β =๐.๒แลว้ Zβ=๐.๘๔๒ 
σ๑ =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสติในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั ๑๔ คะแนน 
σ๒ =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนสติในกลุ่มทดลองมีค่าเท่ากบั ๑๔ คะแนน 
µ๑   =  ค่าคะแนนเฉล่ียของสติในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั ๒๑๐ คะแนน 
µ๒   =  ค่าคะแนนเฉล่ียของสติในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั ๒๒๕ คะแนน 
แทนค่าในสูตร 
 
 
 
  

    =  ( ๑.๙๖ + ๐.๘๔๒)๒ ( ๑๔๒ + ๑๔๒ ) / (๒๑๐ – ๒๒๕)๒ 
 

         n    =   ๑๔  ราย/กลุ่ม 
 
 วิธีการวิจัย  นักเรียนทั้งสองกลุ่ม ยินดีและได้รับอนุญาตจากผูป้กครองในการร่วมตอบ
แบบสอบถาม และ ตอบแบบสอบถามครบถว้น โดยใหต้อบแบบสอบถาม ๕ ชุดก่อนการศึกษา     
๑. แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุผลการศึกษา เป็นตน้    
๒. แบบสอบถามพฤติกรรมทางพุทธศาสนาของผูต้อบแบบสอบถาม เช่นการสวดมนตเ์ป็นตน้   
๓. แบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรมคร้ังท่ี ๑ 
๔. แบบทดสอบวดัสติมาส(MASS) คร้ังท่ี ๑ 
๕.แบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์ คร้ังท่ี ๑ 
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 กจิกรรมในกลุ่มทดลอง กลุ่ม A 
๑. เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  ๑ คร้ัง/สัปดาห์ คร้ังละ ๓ ชัว่โมง จ านวน ๘ คร้ัง 
๒. ในสัปดาห์ท่ี ๘  นกัเรียนท าแบบทดสอบ ๓ แบบทดสอบ 

๒.๑ แบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม คร้ังท่ี๒   
๒.๒ แบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)คร้ังท่ี ๒   
๒.๓ แบบทดสอบสติมาส(MAAS) คร้ังท่ี ๒ 
รายละเอียดแบบทดสอบ วดัความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในภาคผนวก ช.  รายละเอียด

แบบทดสอบสติมาส(MAAS)อยูใ่นภาคผนวก  ฌ. 
๓. วดัคะแนนความพอใจในการเขา้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม  มีคะแนน ๐ – ๑๐ โดยมีคะแนน ๑๐ เป็น
คะแนนความพอใจสูงสุด  
๔. การสัมภาษณ์เชิงลึก  ในสัปดาห์ท่ี ๘ กลุ่มทดลองไดรั้บการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 กจิกรรมในกลุ่มควบคุม กลุ่ม B 
๑. ไม่มีกิจกรรมกลุ่ม ตลอด ๘ สัปดาห์ 
๒. สัปดาห์ท่ี ๘ กลุ่มควบคุมกลุ่ม B ท าแบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์
ในพรมคร้ังท่ี ๒  แบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)คร้ังท่ี ๒ และ แบบทดสอบสติมาส
(MAAS) คร้ังท่ี ๒ไม่มีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ วดัผลการศึกษา     
 
๓.๓  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย           
 ๓.๓.๑ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป ของนักเรียน 
 ออกแบบสอบถามโดย รศ.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ จิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเด็กและวยัรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ไดแ้ก่ เพศ อายุ ผลการเรียน นกัเรียนนบั
ถือศาสนา จ านวนพี่นอ้งนกัเรียนเป็นบุตรคนท่ีเท่าใด และขอ้มูลทัว่ไปของบิดามารดาผูป้กครองของ
นักเรียน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของบิดา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
การศึกษาของมารดา รายไดค้รอบครัว อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของผูป้กครอง 
 ๓.๓.๒ แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมพุทธศาสนา   
 ออกแบบสอบถามโดย รศ.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ จิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเด็กและวยัรุ่น
ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    

ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียน แบ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ   
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 ส่วนท่ี ๑  พฤติกรรมนกัเรียนในดา้นพิธีกรรม  ไดแ้ก่ การสวดมนต ์ การตกับาตร  และการ
เวยีนเทียน  การร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนและการเขา้ร่วมชมรมท่ีโรงเรียน 
 ส่วนท่ี ๒  พฤติกรรมนักเรียนทางธรรม  ได้แก่ การฟังเทศนา  ฟังธรรมะ  อ่านหนังสือ
ธรรมะ การนัง่สมาธิ  และการเคยบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดัหรือสถานท่ีปฏิบติัธรรม 
 ส่วนท่ี ๓  พฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัสติ    ไดแ้ก่เคยฝึกสติมาก่อน 
เห็นประโยชน์ของสติ ตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกสติ และกิจกรรมสติท่ีตอ้งการ 
 ๓.๓.๓ แบบสอบถามประเมินลกัษณะความเป็นผู้มีสติ ของรวงทพิย์ ในพรม  

เป็นแบบสอบถาม ท่ีรวงทิพย ์ในพรม ไดท้  าวิทยานิพนธ์ โดยวิจยัการสร้างแบบทดสอบ
ประเมินลักษณะความเป็นผูมี้สติ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในการศึกษาระดับ
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาวดัผลการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เป็นแบบทดสอบท่ีดี
ทั้ง ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละชุดเท่ากบั ๐.๗๖๗,    ๐.๗๙๗,   
๐.๘๔๕,   ๐.๘๓๒ และค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั ๐.๙๓  ,ความเท่ียงตรงตามสภาพ(Concurrent  
validity) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ , ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  validity) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๑ , สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างแบบทดสอบแต่ละด้านกบั
แบบทดสอบทั้งฉบบัมีค่าเป็นบวกทุกค่า โดยมีค่าตั้งแต่ ๐.๗๖๙ ถึง ๐.๘๘ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั ๐.๐๑    แบบทดสอบมี ๔ ส่วน ส่วนละ ๒๐ ขอ้ คะแนน ๑ - ๓ คะแนน/ขอ้ รวม ๘๐ ขอ้ ๒๔๐ 
คะแนน 
 ส่วนท่ี ๑. ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง 
 ส่วนท่ี ๒. ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี 
 ส่วนท่ี ๓. ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 ส่วนท่ี ๔. ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 
 ตวัอยา่งค าถาม ในส่วนท่ี ๑. 
 เด็กกลุ่มหน่ึง หยอกล้อกัน เกิดผิดใจกัน ชกต่อยกัน นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ จะแสดง 
พฤติกรรมคลา้ยคนใด              ก.  ธงชยั พยายามหา้มเพื่อน ไม่ใหช้กกนั 
                                ข.  สมชายช่วยเพื่อนท่ีสนิทกบัตนเอง 
                                 ค.  ผดุงศกัด์ิช่วยเชียร์เพื่อนอยา่งสนุกสนาน 
 ๓.๓.๔ แบบสอบถามประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุ่นEQ(Emotional Quotient) 
 เป็นแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรั้บการวิจยัและประเมินถึง
ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ ของแบบสอบถามวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี และกรมสุขภาพจิตไดน้ ามาใช้
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แพร่หลายทัว่ไปประกอบดว้ยค าถาม ๕๒ ขอ้ ขอ้ละ ๑ – ๔ คะแนน คะแนนเตม็  ๒๐๘ ประกอบดว้ย 
๓ ส่วนใหญ่ คือ ดี เก่ง และสุข และ ๙  ส่วนยอ่ย 
 ก.  ดี ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย    คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผูอ่ื้นและรับผดิชอบ   
รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็  ๗๒ 
 ข. เก่ง ประกอบไปด้วย๓ ส่วนย่อย  คือ มีแรงจูงใจ  ตดัสินใจแกปั้ญหาและสัมพนัธภาพ 
รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็ ๗๒ 
 ค.  สุข ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวติ และ สุขสงบทางใจ   
รวม ๑๖ ขอ้ คะแนนเตม็   ๖๔ 
 ๓.๓.๕ แบบประเมินความเป็นผู้มีสติ มาส MAAS(Mindfulness Attention Aware Scale) 
 แบบสอบถามท่ีได้รับการวิจัยและประเมินถึงความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ ของ
แบบสอบถามวา่อยูใ่นเกณฑดี์ และแพร่หลายในงานวิจยัทัว่ไป ประกอบดว้ยค าถามสั้นๆ ๑๕ ขอ้ใน
เหตุการณ์สมมุติต่างๆ ค าตอบมีคะแนน ๑- ๖ คะแนน ตามความถ่ีของการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ท่ี
แสดงความระลึกไดข้องผูต้อบ คะแนนเตม็ ๙๐ คะแนน 
 ๓.๓.๖ การสัมภาษณ์เชิงลกึ  

ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ออกแบบโดย รศ.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ จิตแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญเด็กและวยัรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ประกอบดว้ย
ค าถาม ๕ ดา้น คือ ความรู้พื้นฐานของสติ ประโยชน์ของสติ หลกัการฝึกสติ ปัจจยัในการพฒันาสติ
ใหเ้กิดข้ึน และแนวทางในการน าสติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
 ๓.๓.๗ การวดัคะแนนความพอใจในการเข้าร่วมท ากจิกรรมกลุ่ม  
 แบบสอบถามวดัความพอใจในกิจกรรมกลุ่มของนกัเรียน ออกแบบโดย รศ.พญ.ฐิตวี แกว้
พรสวรรค์ จิตแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเด็กและวยัรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล   ให้นกัเรียนให้คะแนน ตั้งแต่ ๐- ๑๐ ในคะแนนหัวขอ้ต่างๆดงัน้ี ประโยชน์ของกิจกรรม
กลุ่ม  ความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม  ประโยชน์ของเกมฝึกสติ  ประโยชน์ของการนัง่ฝึกสติ  ประโยชน์
ของการเดินฝึกสติ  ประโยชน์ของการดู วดิิโอฝึกสติ  ความเหมาะสมการฝึกสติดว้ยกิจกรรมกลุ่ม 
ความเหมาะสมของวทิยากร  ความเหมาะสมของห้องกิจกรรม  ความเหมาะสมของเวลาและจ านวน
คร้ังท่ีจดั 
 ๓.๓.๗ กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  
 ออกแบบโดย รศ.พญ.ฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์จิตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเด็กและวยัรุ่นภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และไดเ้คยศึกษาวิจยัแลว้พบว่ากิจกรรมกลุ่มใช้ไดผ้ลดี
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มากในกลุ่มการสร้างวินยัและความซ่ือสัตยใ์นวยัรุ่น กิจกรรมมีการออกแบบให้มีหลกัการแนวทาง
วธีิการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสติ 
  กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ รวบรวมความรู้ในการฝึกสติตามแนวพุทธศาสนา เช่น
การนัง่ฝึกสติ การเดินฝึกสติ กบัการท ากิจกรรมกลุ่มตามหลกัการทางจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยาเพื่อ
เปล่ียนพฤติกรรมเด็ก จดั ๑ คร้ัง/สัปดาห์ คร้ังละ ๓ ชัว่โมง ท่ีโรงเรียนสตรีวดัระฆงั ประกอบดว้ย ๘  
กิจกรรม ไดแ้ก่  
 กิจกรรมที่ ๑ สร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ให้มีทศันะท่ีดีและยอมรับขอ้ดีขอ้เสีย
ของตนเองและผูอ่ื้น เกิดการยอมรับตนเองและผูอ่ื้นว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมร่วมกันอนัเป็น
พื้นฐานของคนดี นกัเรียนเขา้ใจความหมายของสติ ประโยชน์ และพฒันาในการน าสติไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์
 กิจกรรมที่ ๒ ให้นักเรียนรู้จกัการส ารวจตนเองอยู่กบัปัจจุบนั มีสติ สัมปชญัญะ สามารถ
วเิคราะห์ส่ิงต่าง ๆ และสติในการควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑท่ี์ถูกตอ้งได ้พฒันาตนเอง มีสติใน
การควบคุมตนเอง การส ารวจและรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากอารมณ์ท่ีชดัเจน เช่น อารมณ์
โกรธ น าไปสู่ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกฎเกณฑ์
ท่ีสังคม  
 กิจกรรมที่ ๓ สติรวดเร็วทนัเวลาทนัเหตุการณ์ สามารถมีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ มีสติรวดเร็ว
ทนัเวลาในการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา การจดักิจกรรมท่ีเด็กสามารถคิดและแสดงออก 
 กจิกรรมที ่๔ ฝึกสติในการรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ ฝึกกระบวนการคิดดว้ยสติท่ีจะน าไปสู่การมี การ
พฒันาสติและเกิดปัญญาในการคิดและกระท าท่ี เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของสังคม มีสติรู้จกัยบัย ั้ง
ชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 กจิกรรมที ่๕ ฝึกฝนใหมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 
 กจิกรรมที ่๖ ฝึกการปฏิบติัใหเ้กิดสติ ในชีวติประจ าวนั ควบคุม ยบัย ั้ง รวดเร็ว เหมาะสม  
 กิจกรรมที่ ๗ ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการน าสติไปใช้ให้เกิดข้ึน ในการเรียน การท างาน เพื่อร่วมกนัเรียน 
ท างานกลุ่มและอยูใ่นสังคมร่วมกนัอยา่งเป็นสุข กิจกรรมสติ ๔ ดา้น 
 กจิกรรมที ่๘ คือ การสรุปรวบยอดของทุกกิจกรรมการฝึกสติ และเนน้การน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนัให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผูอ่ื้นในการอยู่ร่วมกนัตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม 
 กิจกรรมกลุ่มประกอบด้วย อธิบาย กิจกรรม ภาพ วิดีโอ เกมฝึกสติ เดินจงกรมฝึกสติ             
นัง่ฝึกสติวิถีพุทธ มีการมีส่วนร่วม การเล่นละคร การผ่อนคลาย การให้รางวลั ความสนุกสนาน
รายละเอียดกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธอยูใ่นภาคผนวก ญ 
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๓.๔ คุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
 ๓.๔.๑ การตรวจสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 น าแบบสอบถามทั้งหมด เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน ๕ ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ตามเน้ือหา (content validity) ผูท้รงคุณวฒิุประกอบดว้ย 
  ๑. รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์(พบ.,วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวช
ศาสตร์ ,วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวชเด็กและวยัรุ่น)  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  ๒.รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงศิริรัตน์ คุปติวุฒิ(พบ.,วุฒิบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวช
ศาสตร์)  จิตแพทย์ครอบครัว  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
  ๓. รองศาสตราจารย ์ดร.สุชีรา ภตัรายุตวรรตน์  (PhD educational psychology) 
หวัหนา้นกัจิตวทิยา ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  ๔. รองศาสตราจารย ์ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (อกัษรศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต) หวัหน้า
ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
  ๕. พระเทพสิทธิมุนี  (PhD Buddhist studies)  เจา้อาวาสวดัดุสิดาราม กรุงเทพฯ 
 ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง ๕ ท่าน ใหค้ะแนน ๑ เต็มในทุกขอ้ จึงมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ๑ และทุก
ท่านเห็นชอบและอนุญาตใหน้ าแบบสอบถามและแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ไปใชใ้นการวจิยัได ้
 
๓.๕ การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ๓.๕.๑ประสานงานในการขออนุญาตโรงเรียน ผูป้กครองส่งเอกสารช้ีแจงขอ้มูลการวิจยั
และเอกสารใหค้วามยนิยอมร่วมการวจิยัให้แก่ผูป้กครองและนกัเรียน ก่อนเร่ิมท าการเก็บขอ้มูลเป็น
เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์  
 ๓.๕.๒ นกัเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ไดรั้บแจกแบบสอบถามให้ท าตามล าพงัโดยอิสระ โดยให้
นกัเรียนน าไปท าในช่วงเวลาว่างจากชัว่โมงเรียน โดยนกัเรียนกรอกแบบสอบถามทั้ง ๓ ชุด ขอ้มูล
ทัว่ไปขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาและแบบสอบถามวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ คร้ังท่ี ๑โดยใช้
เวลาประมาณ ๔๕ นาที  
 ๓.๕.๓. ผูว้จิยัเขา้ไปเก็บแบบสอบถามคืนจากอ.แนะแนว 
 ๓.๕.๔. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ จากนั้นในโรงเรียนสตรีวดัระฆงั หาอาสาสมคัรเขา้ร่วมวิจยั
ประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธจ านวน ๔๐ คน 
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 ๓.๕.๕. แบ่งเป็น ๒ กลุ่มโดยการสุ่มทดลอง (randomization) เป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 
๒๐ คนเป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม A และกลุ่มควบคุมกลุ่ม B  และประเมิน EQ และ MAAS คร้ังท่ี ๑ 
 ๓.๕.๖. กลุ่มทดลองไดรั้บกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ ๘ คร้ัง สัปดาห์ละคร้ัง 
 ๓.๕.๗. สัปดาห์ท่ี ๘ ทั้งสองกลุ่ม ท าแบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติคร้ังท่ี ๒ 
ประเมินEQ และ ประเมินสติ MAAS คร้ังท่ี ๒ กลุ่มทดลองได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึก และวดั
คะแนนความพอใจต่อกิจกรรม กลุ่มควบคุมท าเหมือนกลุ่มทดลองเวน้ไม่ไดท้  ากิจกรรม ไม่ไดรั้บ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และไม่ไดว้ดัคะแนนความพอใจ 
 ๓.๕.๘ ขั้นตอนการวจิยั เป็นดงัน้ี 
ส่วนที ่๑ ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน พฤติกรรมศาสนา และคะแนนวดัลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
เด็กนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๘๐๐ คน จาก ๓ โรงเรียน 
โรงเรียนชายลว้น โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
โรงเรียนหญิงลว้น  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
 และโรงเรียนสหศึกษา  โรงเรียนสวนอนนัต ์
 
เกณฑค์ดัเขา้ศึกษา  ศาสนาพุทธ ยนิยอม                  เกณฑค์ดัออก ปัญหาสุขภาพ    

 ตอบแบบสอบถามไม่ได ้
นกัเรียนทุกคน ตอบแบบสอบถาม ๓ ชุด 
 ๑.ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน 
 ๒.ขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียน 
 ๓.แบบสอบถามประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม คร้ังท่ี ๑ 
 
อาสาสมคัรจากโรงเรียนสตรีวดัระฆงัจ านวน ๔๐ คนจากส่วนท่ี ๑ 
เพื่อวจิยัในส่วนท่ี ๒  
ส่วนที ่๒ ศึกษาประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธBIG intervention modelในวบัรุ่น 
นกัเรียนจากโรงเรียนสตรีวดัระฆงัจ านวน ๔๐ คน  
แบ่งกลุ่มแบบสุ่มทดลองเป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม Aและกลุ่มควบคุมกลุ่ม B 
 
เกณฑค์ดัเขา้           ยนิยอมร่วมกิจกรรม                           เกณฑค์ดัออก   ร่วมกิจกรรมไม่ครบ ๖ คร้ัง                                                                                                                   
                                                             ทั้งสองกลุ่ม 
๑.แบบสอบถามประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม คร้ังท่ี ๑ 
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๒.ท าแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์คร้ังท่ี ๑ 
๓.ท าแบบทดสอบวดัสติมาส(MAAS) คร้ังท่ี ๑ 
กลุ่มทดลองกลุ่ม A ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธทุกเสาร์ คร้ังละ ๓ ชม. ครบ ๘ คร้ัง 
 กลุ่มควบคุม กลุ่ม B ไม่ไดท้  ากิจกรรม  
 
 
สัปดาห์ท่ี ๘  ทั้งสองกลุ่ม ท าแบบสอบถามประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติคร้ังท่ี ๒         
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนคร้ังท่ี ๒ 
ท าแบบทดสอบสติมาส( MAAS) คร้ังท่ี ๒ 

กลุ่มทดลองกลุ่ม A รับการท าการสัมภาษณ์เชิงลึก(in depth interview) 
และวดัคะแนนความพอใจการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทุกส่วนทางสถิติ 
๓.๖  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖.๑ ข้อมูลทีไ่ด้รับ แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนท่ี ๑ การศึกษาผลลกัษณะความเป็นผูมี้สติ  ในนกัเรียน ๖๕๒ คน 
ส่วนท่ี ๒ การศึกษาศึกษาประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  ในนกัเรียน ๓๓ คน  
 
 ส่วนที ่๑. การศึกษาผลลกัษณะความเป็นผู้มีสติ  ในนักเรียน ๖๕๒ คน ประกอบด้วย ๕ ตอน 

ตอนท่ี ๑.๑ วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนและบิดามารดาผูป้กครองของนกัเรียนทั้งหมด 
ตอนท่ี ๑.๒ วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนทั้งหมด 
ตอนท่ี ๑.๓. วเิคราะห์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมด 
ตอนท่ี ๑.๔. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง

พระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่นของนกัเรียนทั้งหมด 
ตอนท่ี ๑.๕  เปรียบเทียบคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและ

ปัจจยัพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียนทั้งหมด 
 

ส่วนที ่๒. ศึกษาประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ ในนักเรียนสองกลุ่ม ๓๓  คน มี ๗ ตอน 
 ตอนท่ี๒.๑ ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม 

ตอนท่ี ๒.๒ เปรียบเทียบคะแนนวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติก่อนและหลงักิจกรรมเพื่อวดั
ประสิทธิผลของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม 
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ตอนท่ี ๒.๓ เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกิจกรรมเพื่อวดั
ประสิทธิผลของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม 

ตอนท่ี ๒.๔ เปรียบเทียบคะแนนวัดสติมาส (MAAS)ก่อนและหลังกิจกรรมเพื่อว ัด
ประสิทธิผลของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม 

ตอนท่ี ๒.๕ เปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันา
สติของวยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนทั้ง
สองกลุ่ม 

ตอนท่ี ๒.๖ วิเคราะห์ความพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  

ตอนท่ี ๒.๗ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลังท า
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 ๓.๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๓.๖.๓ ลงข้อมูลในคอมพวิเตอร์ ใช้ค่าสถิติ วเิคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖.๔ แปลผลข้อมูล 
 
๓.๗ สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ๓.๗.๑ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และร้อยละเพื่อการน าเสนอ
ขอ้มูลทัว่ไป 

 ๓.๗.๒ สถิติเชิงเปรียบเทียบใช ้ t-test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร ๒ กลุ่ม  
และ 2 ไค-สแควร์ (Chi-square Test) กรณีตวัแปรเป็นสัดส่วนโดยถือวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ ๐.๐๕ 

๓.๗.๓ ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ขอ้มูลมากกว่า ๒ กลุ่มได้แก่ค่าสถิติ one way 
ANOVA หรือ ANCOVAโดยถือวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ ๐.๐๕ 

๓.๗.๔ ค่าสถิติส าหรับวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองชุด ได้แก่ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์( r ) 
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บทที ่ ๔ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่ม

บูรณาการวถีิพุทธต่อการพฒันาสติของวยัรุ่นโดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี  
 ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธต่อการพฒันาสติของวยัรุ่น 

๒. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบั
ความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่น 

๔. เพื่อบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
๕. เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบั “รูปแบบบูรณาการการ

พฒันาสติของวยัรุ่นดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณบูรณาการร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ แบ่งการศึกษา

เป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนที ่๑.การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ

นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ใน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
และโรงเรียนสวนอนนัต์ กรุงเทพมหานคร รวม ๖๕๒ คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไป ขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาและวดัคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมด 

ส่วนที่๒.การศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติใน
วยัรุ่น  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓โรงเรียน
สตรีวดัระฆงั จ านวน ๓๓ คน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มแบบสุ่มทดลอง  กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ไดรั้บการท า
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธจ านวน ๑๔ คนและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวิถีพุทธ(กลุ่ม B)จ านวน ๑๙ คน  เคร่ืองมือวิจัย  คือ กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ 
แบบสอบถามวดัคะแนนลักษณะความเป็นผู ้มีสติ แบบสอบถามวัดความฉลาดทา งอารมณ์ 
แบบสอบถามวดัคะแนนสติ(MAAS) เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก 
วดัคะแนนความพอใจในกิจกรรมกลุ่มในกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากแบบสอบถามในลกัษณะค าอธิบายประกอบตารางตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 



๗๖ 

 

 

 ๔.๑ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ๔.๒ ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 

๔.๓ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

๔.๑  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
    เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 X        แทน   ค่าเฉล่ีย (Mean)   
S.D.    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N  แทน จ านวนประชากร 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t-Test  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                2      แทน ไค-สแควร์ (Chi-square Test) 

r  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
Sig.  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ(significance) 

 
๔.๒ ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวจิยัแบ่งเป็น ๒ ส่วนการศึกษา  
ส่วนที ่๑ การศึกษาผลลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด  

มี ๕ ตอน ตั้งแต่ ตอนท่ี ๑.๑ ถึงตอนท่ี ๑.๕ 
ส่วนที ่๒. ศึกษาประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธต่อการพฒันาสติในวยัรุ่น  

มี ๗ ตอน ตั้งแต่ ตอนท่ี ๒.๑ ถึง ตอนท่ี ๒.๗ 
 

 ส่วนที ่๑. การศึกษาผลลกัษณะความเป็นผู้มีสติ  ในนักเรียน ๖๕๒ คน 
ตอนที ่๑.๑ วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนและบิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 

ขอ้มูลทัว่ไปของนักเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คนใน ๓ โรงเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียน 
นกัเรียนนบัถือศาสนา จ านวนพี่น้องนักเรียนเป็นบุตรคนท่ีเท่าใด มาใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
และร้อยละและขอ้มูลทัว่ไปของบิดามารดาผูป้กครองของนกัเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน ใน ๓ โรงเรียน 
ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของบิดา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพการศึกษาของ



๗๗ 

 

 

มารดา รายไดค้รอบครัว อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของผูป้กครอง มาใชก้ารวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 
ตอนที ่๑.๒ วเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียน แบ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ   
 ส่วนที่ ๑  พฤติกรรมนักเรียนในด้านพิธีกรรม  ไดแ้ก่ การสวดมนต ์ การตกับาตร  และการ
เวยีนเทียน  การร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนและการเขา้ร่วมชมรมท่ีโรงเรียน 
 ส่วนที่ ๒  พฤติกรรมนักเรียนทางธรรม  ได้แก่ การฟังเทศนา  ฟังธรรมะ  อ่านหนังสือ
ธรรมะ การนัง่สมาธิ  และการเคยบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดัหรือสถานท่ีปฏิบติัธรรม 
 ส่วนที่ ๓  พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสติ    ไดแ้ก่เคยฝึกสติมาก่อน 
เห็นประโยชน์ของสติ ตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกสติ และกิจกรรมสติท่ีตอ้งการ 

ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน ไดแ้ก่ การสวดมนต ์
การตกับาตร การฟังเทศนา การฟังธรรมผา่นส่ือ การอ่านหนงัสือ การนัง่สมาธิการบวชเณรหรือถือ
ศีลท่ีวดั การเวียนเทียน การร่วมกิจกรรมศาสนาท่ีโรงเรียน การเข้าชมรมศาสนา การเคยฝึกสติ 
ความคิดวา่สติมีประโยชน์ ความประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติ และกิจกรรมฝึกสติท่ีประสงคอ์ยาก
ใหจ้ดั มาใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 
ตอนที ่๑.๓. วเิคราะห์คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 

 แบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนมี ๔ ส่วน ส่วนละ ๒๐ ขอ้ 
คะแนน ๑ - ๓ คะแนน/ขอ้ รวม ๘๐ ขอ้ ๒๔๐ คะแนน 
 ส่วนท่ี ๑. ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง 
 ส่วนท่ี ๒. ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี 
 ส่วนท่ี ๓. ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 ส่วนท่ี ๔. ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 
 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติของ
นกัเรียน น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
 
 



๗๘ 

 

 

ตอนที่  ๑ .๔.  วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั่วไปส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่นของนักเรียนทั้งหมด 
 ค่าสถิติส าหรับวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองชุดคือปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากับความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่นของนักเรียนทั้งหมด  ได้แก่การ
วเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์( r ) 
 
ตอนที่ ๑.๕  เปรียบเทียบคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามปัจจัยทั่วไปส่วนบุคคลและ
ปัจจัยพฤติกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทั้งหมด 

 วเิคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมพุทธศาสนาของ
นกัเรียนทั้งหมด ร้อยละ ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับ
ขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way ANOVA 
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  
 

ส่วนที ่๒. ศึกษาประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธต่อการพฒันาสติในวยัรุ่น 
ตอนที๒่.๑ ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน จ านวน ๓๓ คน  
ตอนที่  ๒.๒ เปรียบเทียบคะแนนวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัด
ประสิทธิผลของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย 
ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way ANOVA น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย  
ตอนที่ ๒.๓ เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผล
ของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย 
ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way ANOVA น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย  
ตอนที่ ๒.๔ เปรียบเทียบคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผลของ
การท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 



๗๙ 

 

 

ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย 
ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way ANOVA น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย  
 
ตอนที่ ๒.๕ เปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของ
วยัรุ่นจ าแนกตามปัจจัยทัว่ไปส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 

วเิคราะห์เปรียบเทียบ ปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียน
ทั้งหมด ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับ
ขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย  และ 2ไค-สแควร์ (Chi-square Test)ส าหรับขอ้มูลเป็นสัดส่วน ส าหรับการ
เปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way ANOVA  
ตอนที่ ๒.๖ วิเคราะห์ความพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม 
A)จ านวน ๑๔ คนหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  
 วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพอใจของนกัเรียน และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
ตอนที่ ๒.๗ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)จ านวน ๑๔ คนหลังท า
กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๕ ดา้น คือ ความรู้พื้นฐานของสติ 
ประโยชน์ของสติ หลกัการฝึกสติ ปัจจยัในการพฒันาสติให้เกิดข้ึน และแนวทางในการน าสติไปใช้
ในชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
 
๔.๓ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที ่๑. การศึกษาผลลกัษณะความเป็นผู้มีสติ  ในนักเรียน ๖๕๒ คน 
ตอนที ่๑.๑ วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนและบิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียน 

ขอ้มูลทัว่ไปของนักเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คนใน ๓ โรงเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียน 
นกัเรียนนบัถือศาสนา จ านวนพี่น้องนักเรียนเป็นบุตรคนท่ีเท่าใด มาใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
และร้อยละและขอ้มูลทัว่ไปของบิดามารดาผูป้กครองของนกัเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน ใน ๓ โรงเรียน 
ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของบิดา อายุ สถานภาพสมรส อาชีพการศึกษาของ
มารดา รายไดค้รอบครัว อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาของผูป้กครอง มาใชก้ารวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 



๘๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามโรงเรียน 
 
โรงเรียน จ านวน ร้อยละ 
สวนกุหลาบวทิยาลยั(ชายลว้น) ๓๖๒ ๕๕.๕ 
สตรีวดัระฆงั(หญิงลว้น) ๒๕๗ ๓๙.๔ 
สวนอนนัต(์สหศึกษา) ๓๓ ๕.๑ 
รวม ๖๕๒ ๑๐๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๑  พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั(ชาย
ลว้น)เป็นจ านวน ๓๖๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕ ,  โรงเรียนสตรีวดัระฆงั(หญิงลว้น)เป็นจ านวน 
๒๕๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔ และโรงเรียนสวนอนนัต์(สหศึกษา)เป็นจ านวน ๓๓ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑ 

 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามเพศ 
 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย ๓๘๑ ๕๘.๔ 
หญิง ๒๗๑ ๔๑.๖ 
รวม ๖๕๒ ๑๐๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๒  พบว่าตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นเพศชายเป็นจ านวน ๓๘๑ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๕๘.๔  และเป็นเพศหญิงเป็นจ านวน ๒๗๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖  

 
 
 
 
 



๘๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามอายุ 
 
อายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
๑๑ ๗ ๑.๑ 
๑๒ ๓๗๓ ๕๗.๒ 
๑๓ ๒๖๑ ๔๐ 
๑๔ ๙ ๑.๔ 
๑๕ ๒ ๐.๓ 
รวม ๖๕๒ ๑๐๐ 
  

จากตารางท่ี ๔.๓  พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีอายุ ๑๑ ปี  มีจ  านวน ๗ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๑, อาย ุ๑๒ ปี  มีจ  านวน ๓๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๒, อาย ุ๑๓ ปี  มีจ  านวน ๒๖๑ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๔๐, อาย ุ๑๔ ปี  มีจ  านวน ๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ และอายุ ๑๕ ปี มีจ านวน ๒ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๐.๓  อายเุฉล่ียของกลุ่มทั้งหมด มีค่า ๑๒.๔ ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๓ ปี 

 
ตารางที่ ๔.๔  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามเกรดเฉลีย่รวมระดับประถมศึกษาปีที ่๖ ของกลุ่มตัวอย่าง (รวม ๖๔๐ คน) 
 
เกรดเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 
เกรด ๑.๐ – ๒.๐ 
เกรด ๒.๑ – ๒.๙ 
เกรด ๓.๐ - ๔.๐ 

๖ 
๖๔ 
๕๗๐ 

๐.๙ 
๑๐ 
๘๙.๑ 

  
จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่าตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีเกรดเฉล่ียระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖  

ตั้งแต่ เกรด ๑.๐ ถึง ๒.๐ เป็นจ านวน  ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙, เกรดตั้งแต่ ๒.๑ ถึง ๒.๙ เป็นจ านวน 
๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และเกรด ๓.๐ ถึง ๔.๐ เป็นจ านวน ๕๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑ 

 
ตารางที่ ๔.๕  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามจ านวนพีน้่องรวมตนเอง (รวม ๖๓๗ คน) 



๘๒ 

 

 

จ านวนพีน้่อง จ านวน ร้อยละ 
๑ คน 
๒ คน 
๓ คน 
มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คน 

๑๔๕ 
๓๒๐ 
๑๔๑ 
๓๑ 

๒๒.๘ 
๕๐.๒ 
๒๒.๑ 
๔.๙ 

  
จากตารางท่ี ๔.๕  พบว่าตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษามีจ านวนพี่น้องรวมตนเองจ านวน ๑ คน

เป็น จ านวน ๑๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘ มีจ านวนพี่นอ้งรวมตนเองจ านวน ๒ คน เป็นจ านวน 
๓๒๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒, มีจ านวนพี่นอ้งรวมตนเองจ านวน ๓ คน เป็นจ านวน ๑๔๑ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๑ และมีจ านวนพี่นอ้งรวมตนเองมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คน เป็นจ านวน ๓๑ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๔.๙ 

 
ตารางที่ ๔.๖  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามแบ่งตามล าดับบุตร (รวม ๖๑๕ คน) 
 
ล าดับบุตร จ านวน ร้อยละ 
คนท่ี ๑ 
คนท่ี ๒ 
ตั้งแต่คนท่ี ๓ ข้ึนไป 

๓๐๗ 
๒๒๖ 
๘๒ 

๔๙.๙ 
๓๖.๘ 
๑๓.๓ 

  
จากตารางท่ี ๔.๖  พบว่าตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาเป็นล าดบับุตรคนท่ี ๑ จ านวน ๓๐๗ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙, เป็นล าดบับุตรคนท่ี ๒ จ านวน ๒๒๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘ และเป็นล าดบั
บุตรตั้งแต่คนท่ี ๓ ข้ึนไปจ านวน ๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓  
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามสถานภาพสมรสบิดา, มารดาและผู้ปกครอง 
 

สถานภาพสมรส 
บิดา (รวม ๖๓๕ คน) มารดา (รวม ๖๓๖ คน) ผู้ปกครอง (รวม ๘๖ คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คู่ ๕๔๘ ๘๖.๓ ๕๔๗ ๘๖ ๖๐ ๖๙.๘ 

หมา้ย ๕ ๐.๘ ๑๗ ๒.๗ ๑๑ ๑๒.๘ 
หยา่ ๖๔ ๑๐.๑ ๖๕ ๑๐ ๑๔ ๑๖.๓ 

เสียชีวติ ๑๘ ๒.๘ ๗ ๑.๑ ๑ ๑.๒ 
  

จากตารางท่ี ๔.๗  พบว่าตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีบิดา, มารดาและผูป้กครอง  ซ่ึงมี
สถานภาพสมรสดงัน้ี  สถานภาพสมรสคู่เป็นจ านวน ๕๔๘, ๕๔๗ และ ๖๐ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๓, ๘๖ และ ๖๙.๘ ตามล าดบั,  สถานภาพสมรสหมา้ย เป็นจ านวน ๕, ๑๗, ๑๑ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๐.๘, ๒.๗, และ ๑๒.๘ ตามล าดบั  สถานภาพสมรสหยา่  เป็นจ านวน ๖๔, ๖๕, และ ๑๔ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๑, ๑๐ และ ๑๖.๓ ตามล าดบั  สถานภาพสมรส เสียชีวติ  เป็นการเสียชีวิตจ านวน ๑๘, 
๗ และ ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๘, ๑.๑ และ ๑.๒ 
 
ตารางที่ ๔.๘  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามอายุบิดา, มารดาและผู้ปกครอง 
 

อายุ (ปี) 
บิดา (รวม ๕๙๖ คน) มารดา (รวม ๖๑๐ คน) ผู้ปกครอง (รวม ๑๐๖ คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ๔๐ ปี ๑๒๒ ๒๐.๕ ๒๑๔ ๓๕.๑ ๒๙ ๒๗.๓ 
๔๑ ถึง ๕๐ ปี ๓๖๖ ๖๑.๔ ๓๕๔ ๕๘ ๒๕ ๒๓.๖ 
๕๑ ถึง ๖๐ ปี ๑๐๐ ๑๖.๘ ๔๑ ๖.๗ ๒๕ ๒๓.๖ 
๖๑ ปี ข้ึนไป ๘ ๑.๓ ๑ ๐.๒ ๒๗ ๒๕.๕ 
  

จากตารางท่ี ๔.๘  พบวา่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามีบิดา, มารดาและผูป้กครอง มีอายุดงัน้ี  
อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ๔๐ ปี  เป็นจ านวน ๑๒๒, ๒๑๔ และ ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕, ๓๕.๑ 



๘๔ 

 

 

และ ๒๗.๓ ตามล าดบั  อายุตั้งแต่ ๔๑ ถึง ๕๐ ปี เป็นจ านวน ๓๖๖, ๓๕๔ และ ๒๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๑.๔, ๕๘ และ ๒๓.๖ ตามล าดบั  อายุตั้งแต่ ๕๑ ถึง ๖๐ ปี เป็นจ านวน ๑๐๐, ๔๑ และ ๒๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘, ๖.๗ และ ๒๓.๖ ตามล าดบั  และอายุ ๖๑ ปีข้ึนไป เป็นจ านวน ๘, ๑ และ ๒๗ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๓, ๐.๒ และ ๒๕.๕  อายุเฉล่ียของบิดา, มารดา และผูป้กครอง เป็นปีมีค่า 
๔๕.๕, ๔๒.๔ และ ๔๙.๔ ตามล าดบั  โดยมีช่วงอายุ ๒๘ – ๖๙ ปี, ๒๕ – ๖๑ ปี และ ๑๗ – ๘๒ ปี  
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ ๔.๙ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามระดับการศึกษาของบิดา, มารดาและผู้ปกครอง 
 

ระดับการศึกษา 

บิดา  
(รวม ๖๒๒ คน) 

มารดา 
 (รวม ๖๓๒ คน) 

ผู้ปกครอง  
(รวม ๑๐๘ คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา ๖๙ ๑๑.๑ ๘๗ ๑๓.๘ ๒๗ ๒๕ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ๕๓ ๘.๕ ๔๙ ๗.๘ ๙ ๘.๓ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๕ ๑๖.๙ ๘๔ ๑๓.๓ ๑๗ ๑๕.๗ 

อนุปริญญา ๗๐ ๑๑.๓ ๘๒ ๑๓ ๘ ๗.๔ 
ปริญญาตรี ๒๐๒ ๓๒.๕ ๒๔๕ ๓๘.๘ ๒๖ ๒๔.๑ 

ปริญญาโทหรือเอก ๑๒๐ ๑๙.๓ ๘๐ ๑๒.๗ ๑๔ ๑๓ 

อ่ืน ๆ ๓ ๐.๕ ๕ ๐.๘ ๗ ๖.๕ 
  

 
จากตารางท่ี ๔.๙  พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีบิดา, มารดา และผูป้กครอง  ซ่ึงมีระดบั

การศึกษาดงัน้ี  ระดบัประถมศึกษาเป็นจ านวน ๖๙, ๘๗ และ ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑, ๑๓.๘ 
และ ๒๕ ตามล าดบั,  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นจ านวน ๕๓, ๔๙ และ ๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘.๕,๗.๘ และ ๘.๓ ตามล าดบั,  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นจ านวน ๑๐๕, ๘๔ และ ๑๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๙, ๑๓.๓ และ ๑๕.๗ ตามล าดบั, ระดบัอนุปริญญาเป็นจ านวน ๗๐, ๘๒ และ ๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓, ๑๓ และ ๗.๔ ตามล าดบั,  ระดบัปริญญาตรีเป็นจ านวน ๒๐๒, ๒๔๕ และ ๒๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕, ๓๘.๘ และ ๒๔.๑ ตามล าดบั, ระดบัปริญญาโทหรือเอกเป็นจ านวน 



๘๕ 

 

 

๑๒๐, ๘๐, ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓, ๑๒.๗ และ ๑๓ ตามล าดบั, อ่ืน ๆ ไม่ไดร้ะบุเป็นจ านวน ๓, 
๕ และ ๗  คิดเป็นร้อยละ ๐.๕, ๐.๘ และ ๖.๕ ตามล าดบั 

 
ตารางที่ ๔.๑๐  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามประเภทอาชีพของบิดา, มารดาและผู้ปกครอง 
 

อาชีพ 

บิดา  
(รวม ๖๒๖ คน) 

มารดา 
 (รวม ๖๓๔ คน) 

ผู้ปกครอง  
(รวม ๑๑๐ คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ ๑๕๙ ๒๕.๔ ๑๑๔ ๑๘ ๒๑ ๑๙.๑ 

บริษทั ๒๑๓ ๓๔ ๒๗๐ ๒๗.๘ ๑๗ ๑๕.๕ 

ธุรกิจส่วนตวั ๑๗๘ ๒๘.๔ ๑๔๓ ๒๒.๖ ๒๔ ๒๑.๘ 

งานบา้น ๓ ๐.๕ ๑๒๓ ๑๙.๔ ๑๖ ๑๔.๕ 
ไม่ไดท้  างาน ๑๐ ๑.๖ ๒๐ ๓.๒ ๑๑ ๑๐ 

อ่ืน ๆ ๖๓ ๑๐.๑ ๕๘ ๙.๑ ๒๑ ๑๙.๑ 
  

จากตารางท่ี ๔.๑๐  พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีบิดา, มารดาและผูป้กครอง  ซ่ึงมีอาชีพ 
ดงัน้ี   รับราชการเป็นจ านวน ๑๕๙, ๑๑๔ และ ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔, ๑๘ และ ๑๙.๑ 
ตามล าดบั, ท างานบริษทัเป็นจ านวน ๒๑๓, ๒๗๐ และ ๑๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๔, ๒๗.๘ และ 
๑๕.๕ ตามล าดับ,  ธุรกิจส่วนตวัเป็นจ านวน ๑๗๘, ๑๔๓ และ ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔, 
๒๒.๖ และ ๒๑.๘ ตามล าดบั, งานบา้นเป็นจ านวน ๓, ๑๒๓ และ ๑๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๕, ๑๙.๔ 
และ ๑๔.๕ ตามล าดบั, ไม่ไดท้  างานเป็นจ านวน ๑๐, ๒๐ และ ๑๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๖, ๓.๒ และ 
๑๐ ตามล าดับ, อ่ืน ๆ เป็นจ านวน ๖๓, ๕๘ และ ๒๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑, ๙.๑ และ ๑๙.๑ 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามรายได้รวมครอบครัวต่อเดือน (รวม ๖๔๐ ครอบครัว) 
 
รายได้รวมต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
‹ ๓,๐๐๐ บาท 
๓,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท 
๘,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท 
๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
› ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๑ 
๓๘ 
๕๗ 
๓๑๕ 
๑๕๔ 
๖๕ 

๑.๗ 
๕.๙ 
๘.๙ 
๔๙.๒ 
๒๔.๑ 
๑๐.๒ 

  
จากตารางท่ี ๑๑  พบวา่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีรายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือนต ่ากวา่ 

๓,๐๐๐ บาท เป็นจ านวน ๑๑ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๑.๗ , รายไดร้วม ๓,๐๐๑ ถึง ๘,๐๐๐ บาท 
เป็นจ านวน ๓๘ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๕.๙, รายไดร้วม ๘,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจ านวน 
๕๗ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๘.๙, รายได้รวม ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นจ านวน ๓๑๕ 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒, รายได้รวม ๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจ านวน ๑๕๔ 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ และรายได ้๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป เป็นจ านวน ๖๕ ครอบครัว  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๒  
 
ตอนที ่๑.๒ วเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 

ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน ไดแ้ก่ การสวดมนต ์
การตกับาตร การฟังเทศนา การฟังธรรมผา่นส่ือ การอ่านหนงัสือ การนัง่สมาธิการบวชเณรหรือถือ
ศีลท่ีวดั การเวียนเทียน การร่วมกิจกรรมศาสนาท่ีโรงเรียน การเข้าชมรมศาสนา การเคยฝึกสติ 
ความคิดวา่สติมีประโยชน์ ความประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติ และกิจกรรมฝึกสติท่ีประสงคอ์ยาก
ใหจ้ดั มาใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดงัน้ี 

ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียน แบ่งไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ   
 ส่วนท่ี ๑  พฤติกรรมนกัเรียนในดา้นพิธีกรรม  ไดแ้ก่ การสวดมนต ์ การตกับาตร  และการ
เวยีนเทียน  การร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนและการเขา้ร่วมชมรมท่ีโรงเรียน 



๘๗ 

 

 

 ส่วนท่ี ๒  พฤติกรรมนักเรียนทางธรรม  ได้แก่ การฟังเทศนา  ฟังธรรมะ  อ่านหนังสือ
ธรรมะ การนัง่สมาธิ  และการเคยบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดัหรือสถานท่ีปฏิบติัธรรม 
 ส่วนท่ี ๓  พฤติกรรมและความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัสติ    ไดแ้ก่เคยฝึกสติมาก่อน 
เห็นประโยชน์ของสติ ตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกสติ และกิจกรรมสติท่ีตอ้งการ 
 
ตารางที ่๔.๑๒  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพิธีกรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการสวดมนต์ทีบ้่าน 
 
การสวดมนต์ทีบ้่านโดยเฉลีย่ (รวม ๖๕๒ คน) จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 
๔-๖ วนั ต่อสัปดาห์ 
๓ วนัต่อสัปดาห์ 
๑-๒ วนัต่อสัปดาห์ 
ไม่ไดส้วดมนตเ์ลย 

๑๐๔ 
๖๘ 
๕๓ 
๒๔๙ 
         ๑๗๘ 

๑๖ 
๑๐.๔ 
๘.๑ 
๓๘.๒ 
๒๗.๓ 

 
พฤติกรรมนักเรียนในด้านพธีิกรรม  จากตารางท่ี ๔.๑๒  พบวา่นกัเรียนทั้งหมดมีพฤติกรรม

ทางพุทธศาสนา  การปฏิบติัเชิงพิธีกรรมเร่ืองการสวดมนตท่ี์บา้นทุกวนัเป็นจ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖  สวดมนต ์๔-๖ วนัต่อสัปดาห์เป็นจ านวน ๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔  สวดมนต ์๓ วนั
ต่อสัปดาห์เป็นจ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ สวดมนต ์ ๑-๒ วนัต่อสัปดาห์เป็นจ านวน ๒๔๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ ไม่ไดส้วดมนตเ์ลยเป็นจ านวน ๑๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๘ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๓ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพิธีกรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการท าบุญตักบาตร 

 

การท าบุญตักบาตร (รวม ๖๕๑ คน) จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 
ท าบางวนัทุกสัปดาห์ หรือท าทุกวนัพระ 
ท านอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน 
ท าเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา/วนัเกิด/วนัท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา 

๑๖ 
๑๔๕ 
๑๐๒ 
๓๕๙ 
๒๙ 

๒.๕ 
๒๒.๒ 
๑๕.๗ 
๕๕.๑ 
๔.๕ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ การท าบุญตกับาตร ทุกวนัเป็นจ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕  บาง

วนัทุกสัปดาห์หรือท าทุกวนัพระเป็นจ านวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓   น้อยกวา่ ๔ คร้ังต่อ
เดือนเป็นจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗  ท าบุญเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา/วนัเกิด/วนัท่ี
ทางโรงเรียนก าหนดเป็นจ านวน ๓๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑  และไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา
เป็นจ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕    
 
ตารางที ่๔.๑๔ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพิธีกรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการเวยีนเทยีนทีว่ดัในวนัส าคัญทางศาสนา  
 
เวยีนเทยีนทีว่ดัในวนัส าคัญทางศาสนา (รวม ๖๔๖ คน) จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ ๒ คร้ังต่อปี 
ปฏิบติัเพียง ๑-๒ คร้ังต่อปี 
ปฏิบติับางปี 
ไม่เคย 

๒๘๐ 
๑๐๓ 
๘๒ 
๑๔๙ 
๓๒ 

๔๓.๓ 
๑๕.๙ 
๑๒.๗ 
๒๓.๑ 
๕.๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ การไปเวียนเทียนท่ีวดัในวนัส าคญัทางศาสนา นักเรียนปฏิบติัทุกวนั

ส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓  ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ ๒ คร้ังต่อปี
เป็นจ านวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙  ปฏิบติัเพียง ๑-๒ คร้ังต่อปีเป็นจ านวน ๘๒ คน คิดเป็น



๘๙ 

 

 

ร้อยละ ๑๒.๗   ปฏิบติับางปีเป็นจ านวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑  และไม่เคยปฏิบติัเป็น
จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ๕.๐   

 
ตารางที ่๔.๑๕ ค่าความถี่และค่าร้อยละ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด เช่น การบวชเณร
ภาคฤดูร้อน, การฟังพระเทศน์, การร่วมท าบุญตักบาตร, การจัดนิทรรศการทางศาสนา, จัดขบวน
แห่เทยีนพรรษา 
 
การร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีโ่รงเรียนจัด เช่น การบวชเณรภาคฤดูร้อน, 
 การฟังพระเทศน์, การร่วมท าบุญตักบาตร, การจัดนิทรรศการทางศาสนา, 
 จัดขบวนแห่เทยีนพรรษา (รวม ๖๔๗ คน) 

จ านวน ร้อยละ 

ปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ ๒ คร้ังต่อปี 
ปฏิบติัเพียง ๑-๒ คร้ังต่อปี 
ปฏิบติับางปี 
ไม่เคย 

๑๘๓ 
๑๗๑ 
๙๓ 
๑๒๐ 
๘๐ 

๒๘.๓ 
๒๖.๔ 
๑๔.๔ 
๑๘.๕ 
๑๒.๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๕ เร่ืองการร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนจดั เช่น การบวชเณรภาคฤดู

ร้อน, การฟังพระเทศน์, การร่วมท าบุญตกับาตร, การจดันิทรรศการทางศาสนา, จดัขบวนแห่เทียน
พรรษา  ปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓  ปฏิบติับางวนั
แต่มากกวา่ ๒ คร้ังต่อปีเป็นจ านวน ๑๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔   ปฏิบติัเพียง ๑-๒  คร้ังต่อปีเป็น
จ านวน ๙๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ปฏิบติับางปีเป็นจ านวน ๑๒๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕  และไม่
เคยปฏิบติัเป็นจ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔    

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพิธีกรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการเข้าร่วมชมรม/วชิาเลือก พุทธศาสนาในโรงเรียน 
 
การเข้าร่วมชมรม/วชิาเลือก พุทธศาสนาในโรงเรียน (รวม ๖๒๓ คน) จ านวน ร้อยละ 
สมคัรเป็นสมาชิกและไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรม 
สมคัรเป็นสมาชิกแต่ไม่ไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรม 
เคยเป็นสมาชิกในอดีต ตอนน้ีไม่ไดร่้วมชมรม 
เคยคิดจะสมคัรเป็นสมาชิกแต่ยงัไม่ไดส้มคัร 
ไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรม 

๕๔ 
๑๒ 
๖๓ 
๒๑๖ 
  ๒๗๘ 

๘.๗ 
๑.๙ 
๑๐.๑ 
๓๔.๗ 
๔๔.๖ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ เร่ืองการเขา้ร่วมชมรม/วิชาเลือกพุทธศาสนาในโรงเรียนการสมคัรเป็น

สมาชิกและไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรมเป็นจ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗   สมคัรเป็นสมาชิก
แต่ไม่ไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรมเป็นจ านวน  ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙  เคยเป็นสมาชิกในอดีตแต่
ตอนน้ีไม่ไดร่้วมชมรมเป็นจ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ เคยคิดจะสมคัรเป็นสมาชิกแต่ยงั
ไม่ได้สมคัรเป็นจ านวน ๒๑๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗ และไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรมเป็นจ านวน 
๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖  
 
ตารางที ่๔.๑๗ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการฟังเทศนาธรรมทีว่ดั 

 
การฟังเทศนาธรรมทีว่ดั (รวม ๖๔๙ คน) จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน 
บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
๑-๒ คร้ังต่อปี 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา 

๒๙ 
๗๑ 
๒๘๕ 
๑๘๙ 
๗๕ 
 

๔.๕ 
๑๐.๙ 
๔๓.๙ 
๒๙.๑ 
๑๑.๖ 

 
พฤติกรรมนักเรียนทางธรรม  จากตารางท่ี  ๔.๑๗  พฤติกรรมทางศาสนาพุทธด้าน

พฤติกรรมทางธรรมเร่ืองการฟังเทศนาธรรมท่ีวดั พบวา่นกัเรียนฟังเทศนาธรรมมากกวา่หรือเท่ากบั 



๙๑ 

 

 

๔ คร้ังต่อเดือนหรือทุกวนัพระเป็นจ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือนเป็น
จ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ๑๐.๙  ปฏิบติับางเดือนหรือทุกวนัส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๒๘๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีเป็นจ านวน ๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑ และไม่
เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖    

 
ตารางที ่๔.๑๘ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการชม/ฟังรายการ ธรรมเทศนา  โดยผ่านทางส่ือโทรทศัน์/วิทยุ หรือเทปธรรมะ 
 

การชม/ฟังรายการ ธรรมเทศนา  โดยผ่านทางส่ือโทรทัศน์/วิทยุ หรือเทป
ธรรมะ (รวม ๖๔๙ คน) 

จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน 
บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
๑-๒ คร้ังต่อปี 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา 

๘๑ 
๑๒๒ 
๑๓๘ 
๑๗๔ 
๑๓๔ 

๑๒.๕ 
๑๘.๕ 
๒๑.๓ 
๒๖.๘ 
๒๐.๖ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๘ เร่ืองการชมหรือฟังรายการธรรมเทศนาโดยผ่านทางส่ือโทรทศัน์, วิทย ุ

หรือเทปธรรมะ พบวา่มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือนเป็นจ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 
นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือนเป็นจ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘  ปฏิบติับางเดือนหรือ เฉพาะวนั
ส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓  ปฏิบติั ๑- ๒ คร้ังต่อปี เป็นจ าวน 
๑๗๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๖   

 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๙ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการอ่านหนังสือ/วารสารธรรมะหรือเกีย่วกบัศาสนา 
 

การอ่านหนังสือ/วารสารธรรมะหรือเกีย่วกบัศาสนา 
 (มิใช่ต าราเรียนในหลกัสูตร) (รวม ๖๔๗ คน) 

จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน 
บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
๑-๒ คร้ังต่อปี 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา 

๘๐ 
๑๒๕ 
๑๑๔ 
๑๘๕ 
๑๔๓ 

๑๒.๔ 
๑๙.๓ 
๑๗.๖ 
๒๘.๖ 
๒๒.๑ 

 
จากตารางท่ี ๑๔.๑๙ เร่ืองการอ่านหนงัสือ วารสารธรรมะหรือเก่ียวกบัศาสนา (มิใช่ต ารา

เรียนในหลกัสูตร) พบว่ามากกว่าหรือเท่ากบั ๔ คร้ัง ต่อเดือนเป็นจ านวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๒.๔  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือนเป็นจ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓   บางเดือนหรือเฉพาะ
วนัส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีเป็นจ านวน 
๑๘๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖  และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวน ๑๔๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๑   
 
ตารางที ่๔.๒๐ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการน่ังสมาธิของนักเรียน 
 
การน่ังสมาธิของนักเรียน (รวม ๖๔๘ คน) จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน   
นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน 
บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
๑-๒ คร้ังต่อปี 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา 

๔๑๔ 
๗๑ 
๘๙ 
๕๒ 
๒๒ 

๖๓.๙ 
๑๑ 
๑๓.๗ 
๘ 
๓.๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๐ เร่ืองการนัง่สมาธิ พบว่านกัเรียนปฏิบติัมากกวา่หรือเท่ากบั ๔  คร้ังต่อ

เดือนเป็นจ านวน ๔๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙ ปฏิบติันอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือนเป็นจ านวน ๗๑ คน 



๙๓ 

 

 

คิดเป็นร้อยละ ๑๑   ปฏิบติับางเดือนหรือเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนาเป็นจ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๗  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีเป็นจ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘  และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปี
ท่ีผา่นมาเป็นจ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔  
 
ตารางที ่๔.๒๑ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านทางธรรมของนักเรียน
ทั้งหมดด้านการเคยบวชเณร หรือ ถือศีลทีว่ดั/สถานปฏิบัติธรรม 
 

การเคยบวชเณร หรือ ถือศีลทีว่ดั/สถานปฏิบัติธรรม (รวม ๖๕๐ คน) จ านวน ร้อยละ 
เคยมากกวา่ ๑ คร้ัง 
เคย ๑ คร้ัง 
ไม่เคย 

๙๕ 
๑๒๐ 
๔๓๕ 

๑๔.๖ 
๑๘.๕ 
๖๖.๙ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๑ เร่ืองการเคยบวชเณร, ถือศีลท่ีวดัหรือสถานปฏิบติัธรรมพบว่า เคย

มากกวา่ ๑ คร้ัง เป็นจ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖  เคยปฏิบติั ๑ คร้ัง เป็นจ านวน ๑๒๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕  ไม่เคยปฏิบติัเป็นจ านวน ๔๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙   
 
ตารางที ่๔.๒๒ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านการเคยฝึกสติมาก่อน 
 

การเคยฝึกสติมาก่อน (รวม ๖๔๐ คน) จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่ ๑ คร้ัง 
๑ คร้ัง 
ไม่เคยฝึก 

๓๙๒ 
๑๑๗ 
๑๓๑ 

๖๑.๓ 
๑๘.๓ 
๒๐.๕ 

 
พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสติ จากตารางท่ี ๔.๒๒  ขอ้มูลพฤติกรรม

และความเห็นดา้นสติ  นกัเรียนเคยฝึกสติมาก่อน  มากกวา่ ๑ คร้ัง, เพียง ๑ คร้ัง และไม่เคยฝึกมาก่อน 
จ านวน ๓๙๒, ๑๑๗ และ ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓, ๑๘.๓ และ ๒๐.๕  ตามล าดบั   
 
 



๙๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านการเห็นประโยชน์ของสติ 
 

การเห็นประโยชน์ของสติ (รวม ๖๔๕ คน) จ านวน ร้อยละ 
เห็นประโยชน์มาก 
เห็นประโยชน์ปานกลาง 
เห็นประโยชน์นอ้ย 
ไม่เห็นประโยชน์ 

๕๘๕ 
๔๖ 
๙ 
๕ 

๙๐.๗ 
๗.๑ 
๑.๔ 
๐.๘ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๓ นักเรียนเห็นประโยชน์ของสติมาก ปานกลาง น้อย  และไม่เห็น

ประโยชน์ของสติ จ านวน ๕๘๕,๔๖,๙ และ ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗, ๗.๑, ๑.๔ และ ๐.๘  
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ ๔.๒๔ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านความต้องการทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติ 
 
ความต้องการทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติ จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการ 
ไม่ตอ้งการ 

๓๗๘ 
๒๕๑ 

๖๐.๑ 
๓๙.๙ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ นกัเรียนตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติจ านวน ๓๗๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑ 
ของนกัเรียนทั้งหมด   
 
 



๙๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๒๕ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ข้อมูลพฤติกรรมทางพุทธศาสนาด้านพฤติกรรมและความ
คิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบัสติด้านกจิกรรมสติทีนั่กเรียนต้องการให้จัด  
 
กจิกรรมสติทีนั่กเรียนต้องการให้จัด (เลือกได้หลายข้อ) จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการนิทาน (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการกรณีศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์และโทษของสติ (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการ VDO แสดงประโยชน์และโทษของสติ (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการเกมการฝึกสติ (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการนัง่ฝึกสติ (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการเดินฝึกสติ  (รวม ๖๕๐ คน) 
ตอ้งการกิจกรรมคิดอยา่งมีสติ (รวม ๖๕๐ คน) 

๒๗๕ 
๒๔๕ 
๒๙๙ 
๔๑๙ 
๑๒๑ 
๑๐๖ 
๒๓๗ 

๔๒.๓ 
๓๗.๗ 
๔๖.๐ 
๖๔.๓ 
๑๘.๖ 
๑๖.๓ 
๓๖.๕ 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๕  นกัเรียนเลือกกิจกรรมฝึกสติ ไดห้ลายขอ้ดงัน้ี   นกัเรียนตอ้งการ นิทาน 

จ านวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓  ตอ้งการกรณีศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์และโทษของสติ 
จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗  ตอ้งการ VDO แสดงประโยชน์และโทษของสติ จ านวน 
๒๙๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ตอ้งการเกมฝึกสติ ๔๑๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ ตอ้งการการนัง่ฝึก
สติ  จ  านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖  ตอ้งการการเดินฝึกสติ จ านวน ๑๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๓  ตอ้งการกิจกรรมคิดอยา่งมีสติ  จ  านวน ๒๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ กิจกรรมการฝึกสติ
ท่ีนกัเรียนเลือกมากท่ีสุด คือตอ้งการเกมการฝึกสติ จ านวน ๔๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๖ 

 

 

ตอนที ่๑.๓. วเิคราะห์คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมลักษณะความเป็นผู้มีสติของ
นักเรียนทั้งหมด 
 

โรงเรียน n X  S.D. แปลผล 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ๓๖๒ ๒๐๐.๕ ๒๐.๘ ปานกลาง 

 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั ๒๕๗ ๒๑๐.๖ ๒๑.๑ มาก 

 โรงเรียนสวนอนนัต ์ ๓๓ ๑๘๑.๓ ๒๕.๕ นอ้ย 

 รวม ๖๕๒ ๒๐๓.๔ ๒๒.๓  

 
 คะแนนรวมลักษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดมีค่าตั้งแต่ ๑๓๖ – ๒๓๕ จาก
ตารางท่ี ๔.๒๖  คะแนนรวม มีค่าเฉล่ีย ๒๐๓.๔ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒๒.๓ โรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลยั โรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนสวนอนนัต์ มีค่าเฉล่ีย ๒๐๐.๕,๒๑๐.๖ และ ๑๘๑.๓ 
ตามล าดบั มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๒๐.๘,๒๑.๑และ ๒๕.๕ ตามล าดบั 
 
ตารางที่ ๔.๒๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละด้านของคะแนนลักษณะความ
เป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 
 
ด้านของสติ n X  S.D. แปลผล 
ควบคุมตนเอง ๖๕๒ ๕๐.๖ ๖.๒ ปานกลาง 
รวดเร็วทนัเวลา ๖๕๒ ๕๓.๐ ๗.๓ มาก 
ยบัย ั้งชัง่ใจ ๖๕๒ ๔๙.๓ ๕.๙ ปานกลาง 
แสวงหาบริโภคปัจจยั ๖๕๒ ๕๐.๔ ๖.๕ ปานกลาง 
รวมทั้งหมด ๖๕๒ ๒๐๓.๕ ๒๒.๓  
 
 ตารางท่ี ๔.๒๗  แสดงคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของสติในดา้นสติในการควบคุมตนเอง 
รวดเร็วทนัเวลา  ยบัย ั้งชั่งใจ และแสวงหาบริโภคปัจจยัมีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๖, ๕๓.๐, ๔๙.๓ และ 
๕๐.๔ ตามล าดบั 



๙๗ 

 

 

ตอนที ่๑.๔. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากับ
ความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่นของนักเรียนทั้งหมด 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์( r ) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
และพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่นของนกัเรียนทั้งหมดพบวา่มีค่าต ่า
มาก คือมีค่า < ๐.๓ ทุกค่า ค่าความสัมพนัธ์ท่ีสูงควรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ > ๐.๕ ข้ึนไป การมี
ค่าต ่า แสดงถึงไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 
กบัคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่๔.๒๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับเพศ
ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพศ 

๐.๒๒๑ ๐.๐๐๐ 

 
 จากตาราง ๔.๒๘ พบว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า 
Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๒๙ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับอายุ
ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อาย ุ

-๐.๐๕๕ ๐.๑๖๒ 

 
 จากตาราง ๔.๒๙ พบว่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า 
Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
 
 



๙๘ 

 

 

ตารางที ่๔.๓๐ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับเกรด
ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เกรดเฉล่ีย 

๐.๒๐๔ ๐.๐๐๐ 

 
 จากตาราง ๔.๓๐ พบว่าเกรดไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า 
Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๓๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
โรงเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
โรงเรียน 

-๐.๒๓ ๐.๐๐๐ 

 
 จากตาราง ๔.๓๑ พบวา่โรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะ
ค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๓๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
จ านวนพีน้่องของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
จ านวนพี่นอ้ง 

-๐.๑๐๓ ๐.๐๐๙ 

 
 จากตาราง ๔.๓๒ พบว่าจ านวนพี่น้องไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๙๙ 

 

 

ตารางที่ ๔.๓๓ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
ล าดับบุตรในครอบครัวของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
ล าดบับุตร 

-๐.๐๖ ๐.๑๓ 

 
 จากตาราง ๔.๓๓ พบว่าล าดับบุตรไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๓๔ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับอายุ
บิดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อายบิุดา 

๐.๐๒๑ ๐.๖๑๓ 

 
 จากตาราง ๔.๓๔ พบวา่อายุบิดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะ
ค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๓๕ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
สภาพสมรสของบิดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
สภาพสมรสของบิดา 

๐.๐๒๗ ๐.๔๙ 

 
 จากตาราง ๔.๓๕ พบวา่สภาพสมรสของบิดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผู ้
มีสติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๓๖ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
อาชีพของบิดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อาชีพของบิดา 

๐.๐๔๖ ๐.๒๕ 

 
 จากตาราง ๔.๓๖ พบวา่อาชีพของบิดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๓๗ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
การศึกษาของบิดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การศึกษาของบิดา 

๐.๐๔๑ ๐.๒๙ 

 
 จากตาราง ๔.๓๗ พบวา่การศึกษาของบิดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้
สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๓๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับอายุ
มารดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อายมุารดา 

๐.๐๗๖ ๐.๐๖๒ 

 
 จากตาราง ๔.๓๘ พบว่าอายุมารดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
สภาพสมรสมารดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
สภาพสมรสมารดา 

-๐.๐๕ ๐.๒๑ 

 
 จากตาราง ๔.๓๙ พบวา่สภาพสมรสมารดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้
สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๔๐ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
อาชีพมารดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อาชีพมารดา 

๐.๐๑๔ ๐.๗๒ 

 
 จากตาราง ๔.๔๐ พบว่าอาชีพมารดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๔๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
การศึกษามารดาของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การศึกษามารดา 

๐.๐๘ ๐.๐๓ 

 
 จากตาราง ๔.๔๑ พบวา่การศึกษามารดาไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๔๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
รายได้เฉลีย่ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
รายไดเ้ฉล่ีย 

-๐.๐๗๑ ๐.๐๗๓ 

 
 จากตาราง ๔.๔๒ พบวา่รายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า 
Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๔๓ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับอายุ
ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อายผุูป้กครอง 

-๐.๐๕ ๐.๗ 

 
 จากตาราง ๔.๔๓ พบวา่อายุผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๔๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
สภาพสมรสผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
สภาพสมรสผูป้กครอง 

-๐.๐๖ ๐.๕๗ 

 
 จากตาราง ๔.๔๔ พบวา่สภาพสมรสผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็น
ผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๔๕ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
อาชีพผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
อาชีพผูป้กครอง 

-๐.๐๓ ๐.๔๗ 

 
 จากตาราง ๔.๔๕ พบวา่อาชีพผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที่ ๔.๔๖ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับ
การศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การศึกษาผูป้กครอง 

-๐.๐๗ ๐.๐๗ 

 
 จากตาราง ๔.๔๖ พบวา่การศึกษาผูป้กครองไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้
สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๔๗ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
สวดมนต์ของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การสวดมนต ์

-๐.๐๑๔ ๐.๗๑๔ 

 
 จากตาราง ๔.๔๗ พบว่าการสวดมนต์ไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๔ 

 

 

ตารางที ่๔.๔๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
ท าบุญตักบาตรของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
ท าบุญตกับาตร 

๐.๐๐๗ ๐.๘๖ 

 
 จากตาราง ๔.๔๘ พบวา่ท าบุญตกับาตรไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๔๙ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
ฟังเทศน์ทีว่ดัของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การฟังเทศน์ท่ีวดั 

-๐.๐๑ ๐.๗๘ 

 
 จากตาราง ๔.๔๙ พบวา่การฟังเทศน์ท่ีวดัไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๐ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
บวชเณรหรือถือศีลทีว่ดัของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดั 

-๐.๐๔ ๐.๖ 

 
 จากตาราง ๔.๕๐ พบวา่การบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดัไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความ
เป็นผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๕ 

 

 

ตารางที ่๔.๕๑ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
ฟังธรรมผ่านส่ือโทรทศัน์วิทยุของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การฟังธรรมผา่นส่ือโทรทศัน์วทิย ุ

๐.๐๖๙ ๐.๐๘ 

 
 จากตาราง ๔.๕๑ พบว่าการฟังธรรมผ่านส่ือโทรทัศน์วิทยุไม่มีความสัมพนัธ์คะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๒ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
อ่านหนังสือธรรมของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การอ่านหนงัสือธรรม 

๐.๐๙๕ ๐.๐๑๕ 

 
 จากตาราง ๔.๕๒ พบวา่การอ่านหนงัสือธรรมไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็น
ผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๓ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
น่ังสมาธิของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การนัง่สมาธิ 

๐.๐๖๗ ๐.๐๘๗ 

 
 จากตาราง ๔.๕๓ พบว่าการนั่งสมาธิไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๖ 

 

 

ตารางที ่๔.๕๔ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
เวยีนเทยีนของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การเวยีนเทียน 

๐.๐๔๑ ๐.๓ 

 
 จากตาราง ๔.๕๔ พบวา่การการเวียนเทียนไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้
สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๕ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
ร่วมกจิกรรมทางศาสนาของโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การร่วมกิจกรรมศาสนาของโรงเรียน 

๐.๐๘ ๐.๐๔ 

 
 จากตาราง ๔.๕๕ พบว่าการร่วมกิจกรรมศาสนาของโรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์คะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๖ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
เข้าชมรมของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การเขา้ชมรม 

๐.๐๔ ๐.๒๔ 

 
 จากตาราง ๔.๕๖ พบว่าการเขา้ชมรมไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 



๑๐๗ 

 

 

ตารางที ่๔.๕๗ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
เคยฝึกสติของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การเคยฝึกสติ 

๐.๐๓๖ ๐.๓๖๖ 

 
 จากตาราง ๔.๕๗ พบว่าการเคยฝึกสติไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๘ ความสัมพนัธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
เห็นประโยชน์ของสติของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การเห็นประโยชน์ของสติ 

๐.๑๑ ๐.๐๐๔ 

 
 จากตาราง ๔.๕๘ พบวา่การเห็นประโยชน์ของสติไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะความ
เป็นผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 
 
ตารางที ่๔.๕๙ ความสัมพันธ์ระหว่าง คะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด กับการ
อยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติของนักเรียนทั้งหมด 
 
ความสัมพนัธ์ Pearson Correlation  Sig. 
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ 
การอยากเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติ 

-๐.๑๐๙     ๐.๐๐๖ 

 
 จากตาราง ๔.๕๙ พบวา่การอยากเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติไม่มีความสัมพนัธ์คะแนนลกัษณะ
ความเป็นผูมี้สติ เพราะค่า Pearson Correlation มีค่าต ่ามาก 



๑๐๘ 

 

 

ตอนที่ ๑.๕  เปรียบเทียบคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
พฤติกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทั้งหมด 

เปรียบเทียบคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของคะแนนจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมพุทธศาสนาท่ีต่างกนั ใชก้ารวเิคราะห์โดยหา 
ค่าเฉล่ีย(X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่ค่าสถิติที 
(t-test) ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one 
way ANOVA น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
ตารางที่ ๔.๖๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามเพศของนักเรียน 
 
เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย ๓๘๑ ๑๙๙.๓ ๒๑.๕ ปานกลาง 

มาก หญิง ๒๗๑ ๒๐๙.๓ ๒๒.๒ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๖๐ พบว่า เพศหญิงมีคะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติเฉล่ีย ๒๐๙.๓
มากกวา่ชายซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย ๑๙๙.๓  
 
ตารางที่ ๔.๖๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเพศของนักเรียน 
 
เพศ X  S.D. t Sig. 
ชาย ๑๙๙.๓ ๒๑.๕ -๕.๗๗๙ ๐.๐๐๐ 
หญิง ๒๐๙.๓ ๒๒.๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๑  นกัเรียนเพศหญิงมีค่าคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติสูงกว่านกัเรียน
ชายโดยมี คะแนนเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ๒๐๙.๓ ± ๒๒.๒ และมากกวา่นกัเรียน
เพศชาย  ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย ๑๙๙.๓ ± ๒๑.๕ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๐๐๐)  
 
 



๑๐๙ 

 

 

ตารางที่ ๔.๖๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามโรงเรียน 
 

โรงเรียน n X  S.D. แปลผล 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ๓๖๒ ๒๐๐.๕ ๒๐.๘ ปานกลาง 
 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั ๒๕๗ ๒๑๐.๖ ๒๑.๑ มาก 
 โรงเรียนสวนอนนัต ์ ๓๓ ๑๘๑.๓ ๒๕.๕ นอ้ย 
 รวม ๖๕๒ ๒๐๓.๔ ๒๒.๓  
 
 จากตาราง ๔.๖๒ โรงเรียนสตรีวดัระฆงัมีคะแนนสูงสุด โรงเรียนสวนกุหลาบมีคะแนนสูง
อนัดบัสอง มากกวา่โรงเรียนสวนอนนัต ์
 
ตารางที่ ๔.๖๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามโรงเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๓๒๓๗๐.๔ ๒ ๑๖๑๘๕.๒ 

๔๔๙.๕ 
๓๖.๐ ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๙๑๗๙๒.๕ ๖๔๙ 
รวม ๓๒๔๑๒๒.๙ ๖๕๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๓ เปรียบเทียบคะแนนรวมลกัษณะความเป็นผูมี้สติ โรงเรียนหญิงลว้นคือ 
โรงเรียนสตรีวดัระฆงัมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่โรงเรียนชายลว้น คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัและ
โรงเรียนสหศึกษาคือ โรงเรียนสวนอนนัตอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๐๐๐)  

 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๖๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ของนักเรียน 
 

เกรดเฉลีย่  n X  S.D. แปลผล 
๑.๐ – ๒.๐ ๖ ๑๙๐.๗ ๑๙๐.๗ นอ้ย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

๒.๑ – ๒.๙ ๖๔ ๑๘๕.๑ ๑๙๕.๑ 
๓.๐ – ๔.๐ ๕๗๐ ๒๐๔.๖ ๒๐๔.๖ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๔ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เกรดเฉล่ีย ๑.๐ – ๒.๐, เกรดเฉล่ีย ๒.๑ – ๒.๙  
และ  เกรดเฉล่ีย ๓.๐ – ๔.๐ มีคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ คะแนนเฉล่ีย ๑๙๐.๗ , ๑๙๕.๑ และ 
๒๐๔.๖ ตามล าดบั   
 
ตารางที่ ๔.๖๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๖๒๕๘.๓ ๒ ๓๑๒๙.๑ 

๔๙๐.๘ 
๖.๔ ๐.๐๐๒ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๒๖๖๘.๓ ๖๓๗ 
รวม ๓๑๘๙๒๖.๖ ๖๓๙ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๕ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีกวา่มีเกรดเฉล่ีย ๓.๐ – ๔.๐ มีคะแนนเฉล่ียของ
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติสูงกว่านกัเรียนท่ีมีผลเกรดเฉล่ียต ่ากว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = 
๐.๐๐๒)  
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๖๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดาของนักเรียน 
 

สถานภาพสมรสบิดาของนักเรียน n X  S.D. แปลผล 
คู่ ๕๔๘ ๒๐๔.๒ ๒๑.๕ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

หมา้ย ๕ ๒๐๓.๒ ๒๖.๘ 
หยา่ ๖๔ ๑๙๙.๒ ๒๗.๔ 
เสียชีวติ ๑๘ ๒๐๙.๕ ๑๘.๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๖  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดาของ
นกัเรียน สถานภาพสมรสของบิดา  อนัประกอบดว้ย สถานภาพสมรสคู่  หมา้ย  หย่า  และเสียชีวิต  
นกัเรียนมีคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ค่าเฉล่ีย คือ ๒๐๔.๒, ๒๐๓.๒, ๑๙๙.๒ และ ๒๐๙.๕ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ ๒๑.๕ ๒๖.๘ ๒๗.๔ และ ๑๘.๑ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๖๗  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดาของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๒๐๕๘.๒ ๓ ๖๘๖.๑ 

๔๘๙.๗ 
๑.๔ ๐.๓๖๒ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๙๐๒๐.๑ ๖๓๑ 
รวม ๓๑๑๐๗๘.๓ ๖๓๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๗  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดาของ
นกัเรียน สถานภาพสมรสของบิดา  อนัประกอบดว้ย สถานภาพสมรสคู่  หมา้ย  หย่า  และเสียชีวิต  
นกัเรียนมีคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติโดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (sig. = ๐.๓๖๒) 

 



๑๑๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๖๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของบิดาของนักเรียน 
 
อาชีพบิดา n X  S.D. แปลผล 
รับราชการ ๑๕๙ ๒๐๕.๒ ๒๑.๕ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บริษทั ๔๓ ๒๐๕.๓ ๒๒.๖ 
ธุรกิจส่วนตวั ๑๗๘ ๒๐๐.๗ ๒๒.๐ 
ท างานบา้น ๓ ๒๑๙.๐ ๗.๐ 
ไม่มีงาน ๑๐ ๑๙๗.๗ ๒๕.๓ 
อ่ืน ๆ ๖๓ ๒๐๐.๖ ๒๓.๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๘ อาชีพของบิดา อนัประกอบด้วย รับราชการ, บริษทั, ธุรกิจส่วนตวั, 
ท างานบา้น, ไม่ไดท้  างาน และอ่ืน ๆ นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๕.๒, ๒๐๕.๓, ๒๐๐.๗, 
๒๑๙.๐,๑๙๗.๗, ๒๐๐.๖ ตามล าดบั  
 
ตารางที ่๔.๖๙  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของบิดาของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๔๐๓๖.๔ ๕ ๘๐๗.๓ 

๔๙๔.๒ 
๑.๖ ๐.๑๕ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๖๔๒๙.๒ ๖๒๐ 
รวม ๓๑๐๔๖๕.๖ ๖๒๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๖๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของบิดาของนกัเรียนอาชีพ
ของบิดา อนัประกอบดว้ย รับราชการ, บริษทั, ธุรกิจส่วนตวั, ท างานบา้น, ไม่ไดท้  างาน และอ่ืน ๆ
โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๑๔๙) 

 
 



๑๑๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของบิดาของนักเรียน 
 
การศึกษาบิดา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา ๖๙ ๒๐๖.๔ ๒๑.๒ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ๕๓ ๒๐๘.๙ ๒๑.๖ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ๑๐๕ ๒๐๕.๒ ๒๔.๑ 
อนุปริญญา ๗๐ ๒๐๒.๓ ๒๑.๙ 
ปริญญาตรี ๒๐๒ ๒๐๑.๙ ๒๒.๒ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๒๐ ๒๐๑.๔ ๒๐.๗ 
อ่ืน ๆ ๓ ๑๙๐.๐ ๓๕.๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗๐ ระดับการศึกษาของบิดา อันประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา, 
มธัยมศึกษาตอนตน้, มธัยมศึกษาตอนปลาย, อนุปริญญา, ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีและอ่ืน 
ๆ  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๖.๔, ๒๐๘.๙, ๒๐๕.๒, ๒๐๒.๓, ๒๐๑.๙, ๒๐๑.๔, ๑๙๐.๐  
ตามล าดบั   
 
ตารางที่ ๔.๗๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของบิดาของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๔๐๘๔.๒ ๖ ๖๘๐.๗ 

๔๙๐.๙ 
๑.๔ ๐.๒๑๘ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๑๘๘๘.๑ ๖๑๕ 
รวม ๓๐๕๙๗๒.๓ ๖๒๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของบิดาของนักเรียน  
ระดบัการศึกษาของบิดา อนัประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา, มธัยมศึกษาตอนตน้, มธัยมศึกษา
ตอนปลาย, อนุปริญญา, ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีและอ่ืน ๆโดยไม่มีความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัของสถิติ (sig. = ๐.๒๑๘) 



๑๑๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดาของนักเรียน 
 

สภาพสมรสของมารดา n X  S.D. แปลผล 
คู่ ๕๔๗ ๒๐๔.๓ ๒๑.๕ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

หมา้ย ๑๗ ๒๐๔.๕ ๒๑.๖ 
หยา่ ๖๕ ๒๐๐.๑ ๒๗.๗ 
เสียชีวติ ๗ ๒๐๑.๖ ๒๐.๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ
ของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดาของนกัเรียน อนัประกอบดว้ยสถานภาพ
สมรส คู่ หมา้ย หย่า และเสียชีวิต นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๔.๓, ๒๐๔.๕, ๒๐๐.๑ และ 
๒๐๑.๖  ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๗๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดาของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๑๐๒๖.๖ ๓ ๓๔๒.๒ 

๔๙๔.๒ 
๐.๗ ๐.๕๕๗ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๒๓๑๑.๔ ๖๓๒ 
รวม ๓๑๓๓๓๘.๐ ๖๓๕ 
 

 ตารางท่ี ๔.๗๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดาของ
นกัเรียนค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมด
จ าแนกตามสถานภาพสมรสของมารดาของนกัเรียน อนัประกอบดว้ยสถานภาพสมรส คู่ หมา้ย หยา่ 
และเสียชีวติโดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๕๕๗) 
 
 



๑๑๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของมารดาของนักเรียน 
 
อาชีพมารดา n X  S.D. แปลผล 
รับราชการ ๑๑๔ ๒๐๒.๙ ๒๒.๒ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บริษทั ๑๗๖ ๒๐๕.๒ ๒๒.๙ 
ธุรกิจส่วนตวั ๑๔๓ ๒๐๓.๒ ๒๑.๐ 
ท างานบา้น ๑๒๓ ๒๐๔.๔ ๒๑.๐ 
ไม่มีงาน ๒๐ ๑๙๕.๘ ๒๗.๐ 
อ่ืน ๆ ๕๘ ๒๐๒.๑ ๒๕.๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗๔ อาชีพของมารดา  อนัประกอบดว้ย รับราชการ  บริษทั  ธุรกิจส่วนตวั  
ท างานบา้น  ไม่มีงาน  และอ่ืน ๆ  นักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๒.๙, ๒๐๕.๒, ๒๐๓.๒, 
๒๐๔.๒, ๑๙๕.๘ และ ๒๐๒.๑  ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๗๕  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของมารดาของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๑๙๓๑.๓ ๕ ๓๘๖.๓ 

๕๐๑.๖ 
๐.๘ ๐.๕๗๒ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๕๐๐๑.๒ ๖๒๘ 
รวม ๓๑๖๙๓๒.๕ ๖๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๗๕  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของมารดาของนกัเรียน  อาชีพของ
มารดา  อนัประกอบดว้ย รับราชการ  บริษทั  ธุรกิจส่วนตวั  ท างานบา้น  ไม่มีงาน  และอ่ืน ๆ  โดย
ไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๕๗๒) 

 
 



๑๑๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๗๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของมารดาของนักเรียน 
 
การศึกษามารดา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา ๘๗ ๒๐๕.๘ ๒๒.๙ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ๔๙ ๒๐๕.๕ ๒๔.๒ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ๘๔ ๒๐๖.๘ ๒๓.๗ 
อนุปริญญา ๘๒ ๒๐๔.๓ ๒๐.๕ 
ปริญญาตรี ๒๔๕ ๒๐๒.๒ ๒๑.๕ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๘๐ ๑๙๙.๙ ๒๒.๗ 
อ่ืน ๆ ๕ ๒๑๙.๒ ๑๗.๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๗๖ การศึกษาของมารดา อนัประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา
ตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  และอ่ืน ๆ  นกัเรียนมี
คะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๕.๘, ๒๐๕.๕, ๒๐๖.๘, ๒๐๒.๓, ๒๐๒.๒, ๑๙๙.๙ และ ๒๑๙.๒  
ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๗๗ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของมารดาของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๔๓๓๙.๐ ๖ ๗๒๓.๒ 

๔๙๕.๔ 
๑.๕ ๐.๑๙ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๙๖๔๔.๙ ๖๒๕ 
รวม ๓๑๓๙๘๓.๙ ๖๓๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๗๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของมารดาของนกัเรียนการศึกษา
ของมารดา อนัประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น  มธัยมศึกษาตอนปลาย  
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี  และอ่ืน ๆ  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๑๙) 



๑๑๗ 

 

 

ตารางที ่๔.๗๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ปกครองของนักเรียน 
 
สภาพสมรสของผู้ปกครอง n X  S.D. แปลผล 
คู่ ๖๐ ๒๐๕.๕ ๒๓.๑ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
สูง 

หมา้ย ๑๑ ๒๐๒.๕ ๒๐.๕ 
หยา่ ๑๔ ๑๙๐.๘ ๒๕.๗ 
เสียชีวติ ๑ ๒๒๗ ๒๒.๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๗๘  สถานภาพสมรสของผูป้กครอง อนัประกอบด้วย สถานภาพสมรส  คู่  

หมา้ย  หยา่  และเสียชีวิต  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๕.๕, ๒๐๒.๕, ๑๙๐.๘ และ ๒๒๗.๐ 
ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๗๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ปกครองของนักเรียน 
 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๓๐๔๗.๙ ๓ ๑๐๑๖.๐ 

๕๔๑.๒ 
๑.๙ ๐.๑๔ 

ภายในกลุ่ม ๔๔๓๗๘.๑ ๘๒ 
รวม ๔๗๔๒๖.๐ ๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๗๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสมรสของผูป้กครองของนกัเรียน
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง อนัประกอบดว้ย สถานภาพสมรส  คู่  หมา้ย  หยา่  และเสียชีวติ 
โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๑๔)   
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 

ตารางที่ ๔.๘๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียน 
 
อาชีพผู้ปกครอง n X  S.D. แปลผล 
รับราชการ ๒๑ ๒๐๐.๓ ๒๑.๒ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บริษทั ๑๗ ๑๙๗.๑ ๓๑.๖ 
ธุรกิจส่วนตวั ๒๔ ๒๐๒.๘ ๒๑.๙ 
ท างานบา้น ๑๖ ๒๑๑.๔ ๒๐.๕ 
ไม่มีงาน ๑๑ ๒๐๓.๕ ๒๗.๑ 
อ่ืน ๆ ๒๑ ๒๐๖.๙ ๑๘.๗ 

 
จากตารางท่ี ๔.๘๐ อาชีพของผูป้กครอง  อนัประกอบด้วย  รับราชการ  บริษทั  ธุรกิจ

ส่วนตวั  ท างานบา้น  ไม่มีงาน  และอ่ืน ๆ นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย  ๒๐๐.๓, ๑๙๗.๑, ๒๐๒.๘, 
๒๑๑.๔, ๒๐๓.๕ และ ๒๐๖.๙  ตามล าดบั   
 
ตารางที่ ๔.๘๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๒๑๘๐.๗ ๕ ๔๓๖.๒ 

๕๔๕.๔ 
๐.๘ ๐.๕๕๒ 

ภายในกลุ่ม ๕๖๗๒๖.๖ ๑๐๔ 
รวม ๕๘๙๐๗.๓ ๑๐๙ 
 
 

จากตารางท่ี ๔.๘๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองของนกัเรียน
อาชีพของผูป้กครอง  อนัประกอบด้วย  รับราชการ  บริษัท  ธุรกิจส่วนตวั  ท างานบา้น  ไม่มีงาน  
และอ่ืน ๆโดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัของสถิติ (sig. = ๐.๕๕๒) 

 
 



๑๑๙ 

 

 

ตารางที่ ๔.๘๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียน 
 
การศึกษาผู้ปกครอง n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา ๒๗ ๒๐๔.๙ ๒๕.๓ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ๙ ๒๐๙.๐ ๒๗.๖ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ๑๗ ๒๐๑.๓ ๒๖.๙ 
อนุปริญญา ๘ ๑๙๒.๖ ๑๔.๕ 
ปริญญาตรี ๒๖ ๒๐๑.๓ ๒๓.๗ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑๔ ๒๐๖.๖ ๑๙.๐ 
อ่ืน ๆ ๗ ๒๑๔.๗ ๑๖.๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๘๒ การศึกษาของผู ้ปกครอง  อันประกอบด้วยระดับประถมศึกษา  
มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา ปริญญาตรี  สูงกวา่ปริญญาตรี  และอ่ืน ๆ  
นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ  ๒๐๔.๙, ๒๐๙.๐, ๒๐๑.๓, ๑๙๒.๖, ๒๐๑.๓, ๒๐๖.๖ และ ๒๑๔.๗  
ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๘๓  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียน 

 
แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๒๔๙๑.๘ ๖ ๔๑๕.๓ 

๕๕๗.๕ 
๐.๗ ๐.๖๑๕ 

ภายในกลุ่ม ๕๖๓๑๑.๔ ๑๐๑ 
รวม ๕๘๘๐๓.๒ ๑๐๗ 

 
จากตารางท่ี ๔.๘๓  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

คะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการศึกษาของผูป้กครองของ
นักเรียนการศึกษาของผูป้กครอง  อันประกอบด้วยระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  อนุปริญญา ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  และอ่ืน ๆ  โดยไม่มีความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัของสถิติ (sig. = ๐.๖๑๕) 



๑๒๐ 

 

 

พฤติกรรมพระพุทธศาสนาของนัก เรียนต่อคะแนนรวมลักษณะความเป็นผู ้มีสติ 
ประกอบดว้ย ๓ ดา้น คือ ดา้นพิธีกรรม ดา้นทางธรรม และดา้นพฤติกรรมและความคิดเห็นดา้นสติ 
 
ตารางที่ ๔.๘๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการสวดมนต์ของนักเรียน 

 
นักเรียนสวดมนต์ทีบ้่าน n X  S.D. แปลผล 
ทุกวนั ๑๐๔ ๒๐๔.๑ ๒๑.๗ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

๔ – ๖ วนั/สัปดาห์ ๖๘ ๒๐๑.๕ ๒๕.๙ 
๓ วนั/สัปดาห์ ๕๓ ๒๐๒.๖ ๒๔.๕ 
๑ – ๒ วนั/สัปดาห์ ๒๔๙ ๒๐๓.๖ ๒๑.๖ 
ไม่ไดส้วดมนต ์ ๑๗๘ ๒๐๔.๐ ๒๑.๗ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๘๔นกัเรียนสวดมนต์ประกอบดว้ย  นกัเรียนท่ีสวดมนต ์ ทุกวนั ๔ – ๖ วนั ต่อ

สัปดาห์,  สวดมนต ์๓ วนัต่อสัปดาห์,  สวดมนต ์๑-๒ วนัต่อสัปดาห์  และไม่ไดส้วดมนต ์ มีคะแนน
รวมเฉล่ีย ๒๐๔.๑, ๒๐๑.๕, ๒๐๒.๖, ๒๐๓.๖ และ ๒๐๔.๐  ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๘๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการสวดมนต์ของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๓๙๖.๒ ๔ ๙๙.๑ 

๕๐๐.๔ 
๐.๒ ๐.๙๔ 

ภายในกลุ่ม ๓๒๓๗๒๖.๗ ๖๔๗ 
รวม ๓๒๔๑๒๒.๙ ๖๕๑ 

 
ดา้นพิธีกรรม เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการสวดมนต์ของนกัเรียน พฤติกรรมการ
สวดมนต ์ พบวา่ไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๙๔)  

 



๑๒๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๘๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการตักบาตรของนักเรียน 

 
ท าบุญตักบาตร n X  S.D. แปลผล 
ทุกวนั ๑๖ ๑๙๘.๙ ๒๗.๘ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ทุกสัปดาห์ ๑๔๕ ๒๐๒.๔ ๒๓.๖ 
มากกวา่ ๔ คร้ัง/เดือน ๑๐๒ ๒๐๓.๕ ๒๑.๙ 
บางวนั ๓๕๙ ๒๐๔.๒ ๒๑.๘ 
ไม่ไดท้  า ๒๙ ๒๐๒.๘ ๒๑.๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๘๖ พฤติกรรมการท าบุญตกับาตร  ประกอบดว้ย  นกัเรียนท่ีท าบุญตกับาตร
ทุกวนั  ทุกสัปดาห์  น้อยกว่า ๔ วนัต่อเดือน  บางวนั  และไม่เคยท า  มีคะแนนรวมเฉล่ีย  ๑๙๘.๙, 
๒๐๒.๔, ๒๐๓.๕, ๒๐๔.๒ และ ๒๐๒.๘  ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๘๗  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการตักบาตรของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๖๙๔.๓ ๔ ๑๗๓.๖ 

๕๐๐.๔ 
๐.๓ ๐.๘๔๖ 

ภายในกลุ่ม ๓๒๓๒๗๑.๙ ๖๔๖ 
รวม ๓๒๓๙๖๖.๒ ๖๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๘๗  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมด  จ าแนกตามการตกับาตรของนกัเรียน   พฤติกรรมการ
ท าบุญตกับาตร  ประกอบดว้ย  นกัเรียนท่ีท าบุญตกับาตรทุกวนั  ทุกสัปดาห์  นอ้ยกวา่ ๔ วนัต่อเดือน  
บางวนั  และไม่เคยท า  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.= 
๐.๘๔๖) 

 
 
 



๑๒๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๘๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการฟังเทศนาธรรมทีว่ดัของนักเรียน 

 
ฟังเทศนาธรรมทีว่ดั n X  S.D. แปลผล 
มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน ๒๙ ๑๙๓.๑ ๒๗.๑ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน ๗๑ ๑๙๗.๖ ๒๕.๕ 
บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา ๒๘๕ ๒๐๕.๓ ๒๑.๓ 
๑-๒ คร้ังต่อปี ๑๘๙ ๒๐๔.๒ ๒๑.๕ 
ไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา ๗๕ ๒๐๔.๑ ๒๑.๙ 

 
จากตารางท่ี ๔.๘๘ พฤติกรรมทางธรรมดา้นการฟังเทศนาธรรมท่ีวดัประกอบดว้ย  การฟัง

เทศนามากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน  ปฏิบติับางเดือน ๑ – ๒ คร้ังต่อ
เดือน  หรือไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมา  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๑๙๓.๑, ๑๙๗.๖, ๒๐๕.๓, 
๒๐๔.๒  และ ๒๐๔.๑  ตามล าดบั   

 
ตารางที่ ๔.๘๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังเทศนาธรรมทีว่ดัของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๖๖๙๒.๓ ๔ ๑๖๗๓.๑ 

๔๙๒.๖ 
๓.๔ ๐.๐๖ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๗๒๕๙.๒ ๖๔๔ 
รวม ๓๒๓๙๕๑.๕ ๖๔๘ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๘๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ลักษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้ งหมดจ าแนกตามการฟังเทศนาธรรมท่ีวดัของนักเรียน
พฤติกรรมทางธรรมดา้นการฟังเทศนาธรรมท่ีวดัประกอบดว้ย  การฟังเทศนามากกวา่หรือเท่ากบั ๔ 
คร้ังต่อเดือน  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน  ปฏิบติับางเดือน ๑ – ๒ คร้ังต่อเดือน  หรือไม่เคยท าตลอด ๑ 
ปีท่ีผา่นมา  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๐๖) 
 



๑๒๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๙๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการบวชเณรหรือถือศีลทีว่ดัของนักเรียน 
 

เคยบวชเณร/ถือศีลทีว่ดั/สถานปฏิบัติธรรม n X  S.D. แปลผล 
มากกวา่ ๑ คร้ัง ๙๕ ๒๐๒.๓ ๒๒.๙ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

๑ คร้ัง ๑๒๐ ๒๐๐.๖ ๒๒.๙ 
ไม่เคยเลย ๔๓๔ ๒๐๔.๖ ๒๑.๙ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙๐ พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นบวชเณร หรือ ถือศีลท่ีวดั/สถานปฏิบติัธรรม  
ประกอบดว้ย  เคยมากกวา่ ๑ คร้ัง  เคย ๑ คร้ัง  และไม่เคยเลย  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย ๒๐๒.๓, 
๒๐๐.๖ และ ๒๐๔.๖ ตามล าดบั   
 
ตารางที่ ๔.๙๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการบวชเณรหรือถือศีลทีว่ดัของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๑๖๔๓.๐ ๓ ๕๔๗.๗ 

๔๙๖.๒ 
๑.๑ ๐.๓๕ 

ภายในกลุ่ม ๓๒๐๕๑๖.๘ ๖๔๖ 
รวม ๓๒๒๑๕๙.๘ ๖๔๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๙๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการบวชเณรหรือถือศีลท่ีวดัของนกัเรียน
ดา้นบวชเณร หรือ ถือศีลท่ีวดั/สถานปฏิบติัธรรม  ประกอบดว้ย  เคยมากกว่า ๑ คร้ัง  เคย ๑ คร้ัง  
และไม่เคยเลย  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ีย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.= ๐.๓๕) 

 
 
 

 
 



๑๒๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๙๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการฟังธรรมเทศนาผ่านส่ือของนักเรียน 

 
ชม/ฟังธรรมเทศนา ผ่านส่ือโทรทศัน์/วทิยุ n X  S.D. แปลผล 
มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ัง/เดือน ๘๑ ๒๐๐.๕ ๒๓.๖ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอ้ยกวา่ ๔ คร้ัง/เดือน ๑๒๒ ๒๐๖.๖ ๒๐.๙ 
บางคร้ัง ๑๓๘ ๒๐๗.๒ ๒๑.๙ 
๑ – ๒ คร้ัง/ปี ๑๗๔ ๒๐๒.๑ ๒๒.๒ 
ไม่เคย ๑๓๔ ๒๐๐.๕ ๒๒.๕ 

 
จากตารางท่ี ๔.๙๒ พฤติกรรมทางธรรม  ด้านการชม/ฟังรายการธรรมเทศนา  ผ่านส่ือ

โทรทศัน์/วทิย ุหรือเทปธรรมะ  ประกอบดว้ย  จ  านวนมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  นอ้ยกวา่ 
๔ คร้ังต่อเดือน  บางเดือน  ๑-๒ คร้ังต่อปี  และไม่เคยท าเลย  นักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ 
๒๐๐.๕, ๒๐๖.๖, ๒๐๗.๒, ๒๐๒.๑  และ ๒๐๐.๕  ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๙๓  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังธรรมเทศนาผ่านส่ือของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๕๓๑๑.๘ ๔ ๑๓๒๘.๐ 

๔๙๑.๑ 
๒.๗ ๐.๐๖ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๖๒๙๖.๔ ๖๔๔ 
รวม ๓๒๑๖๐๘.๒ ๖๔๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๙๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการฟังธรรมเทศนาผ่านส่ือของนักเรียน
ประกอบดว้ย  จ  านวนมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน  บางเดือน  ๑-๒ 
คร้ังต่อปี  และไม่เคยท าเลย  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Sig. = ๐.๐๖) 

 
 



๑๒๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๙๔ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียน 

 
อ่านหนังสือ/วารสารธรรมะ n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ัง/เดือน ๘๐ ๒๐๓.๘ ๑๙.๙ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มากกวา่ ๔ คร้ัง/เดือน ๑๒๕ ๒๐๓.๘ ๒๒.๖ 
บางคร้ัง ๑๑๔ ๒๐๖.๗ ๒๑.๐ 
๑ – ๒ คร้ัง/ปี ๑๘๕ ๒๐๔.๑ ๒๒.๓ 
ไม่เคย ๑๔๓ ๑๙๙.๔ ๒๓.๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙๔ พฤติกรรมทางธรรม  ด้านการอ่านหนังสือ/วารสารธรรมะเก่ียวกับ
ศาสนา  ประกอบดว้ย  จ  านวนมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  น้อยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือน  บาง
เดือน  ๑ – ๒ คร้ังต่อปี  และไม่เคยท าเลย  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย ๒๐๓.๘, ๒๐๓.๘, ๒๐๖.๗, 
๒๐๔.๑ และ ๑๙๙.๔   ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๙๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๓๖๐๗.๙ ๔ ๙๐๒.๐ 

๔๙๔.๒ 
๑.๘ ๐.๑๒๒ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๗๒๕๙.๓ ๖๔๒ 
รวม ๓๒๐๘๖๗.๒ ๖๔๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๙๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลักษณะความเป็นผู ้มีสติของนักเรียนทั้ งหมดจ าแนกตามการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียน
ประกอบดว้ย  จ  านวนมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือน  บางเดือน  ๑ – 
๒ คร้ังต่อปี  และไม่เคยท าเลย  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (Sig.= ๐.๑๒๒) 

 
 



๑๒๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๙๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการน่ังสมาธิของนักเรียน 
 
น่ังสมาธิ n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ัง/เดือน ๔๑๔ ๒๐๕.๒ ๒๐.๗ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มากกวา่ ๔ คร้ัง/เดือน ๗๑ ๒๐๐.๕ ๒๖.๒ 
บางเดือน ๘๙ ๒๐๐.๖ ๒๔.๕ 
๑ – ๒ คร้ัง/ปี ๕๒ ๒๐๑.๘ ๒๐.๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๙๖พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นการนัง่สมาธิ  ประกอบดว้ย  นัง่สมาธิมากกวา่

หรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือน  น้อยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือน  บางเดือน  ๑ - ๒ คร้ังต่อปี  หรือไม่เคยท า  
นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย  ๒๐๕.๒, ๒๐๐.๕, ๒๐๐.๖, ๒๐๑.๘  และ ๑๙๙.๕  ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๙๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการน่ังสมาธิของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๔๑๕๘.๘ ๔ ๑๐๓๙.๗ 

๔๙๒.๘ 
๒.๑ ๐.๐๗๘ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๖๘๖๕.๒ ๖๔๓ 
รวม ๓๒๑๐๔๔.๐ ๖๔๗ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๙๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการนัง่สมาธิของนกัเรียนประกอบดว้ย  นัง่
สมาธิมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ คร้ังต่อเดือน  น้อยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือน  บางเดือน  ๑ - ๒ คร้ังต่อปี  
หรือไม่เคยท า  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (Sig. = 
๐.๐๗๘)   

 
 
 



๑๒๗ 

 

 

ตารางที่ ๔.๙๘ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเวยีนเทียนทีว่ดัของนักเรียน 

 

เวยีนเทยีนทีว่ดั n X  S.D. แปลผล 
  ทุกวนัส าคญัทางศาสนา ๒๘๐ ๒๐๔.๔ ๒๒.๕ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 มากกวา่ ๒ คร้ัง/ปี ๑๐๓ ๒๐๔.๖ ๒๒.๑ 
 ๒ คร้ัง/ปี ๘๒ ๒๐๐.๙ ๒๒.๙ 
 บางวนั ๑๔๙ ๒๐๓.๘ ๒๑.๖ 
 ไม่เคย ๓๒ ๑๙๙.๖ ๒๓.๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๙๘ พฤติกรรมการเวียนเทียน  ประกอบดว้ย  นกัเรียนท่ีไปเวียนเทียนทุกวนั

ส าคญั  มากกว่า ๒ คร้ังต่อปี  ๑-๒ คร้ังต่อปี  บางวนั  และไม่เคยไปเวียนเทียนเลย  มีคะแนนรวม
เฉล่ีย  ๒๐๔.๔, ๒๐๔.๖, ๒๐๐.๙, ๒๐๓.๘ และ ๑๙๙.๖  ตามล าดบั   
 
ตารางที่ ๔.๙๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเวยีนเทียนทีว่ดัของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๖๙๔.๓ ๔ ๑๗๓.๖ 

๕๐๐.๔ 
๐.๓ ๐.๕๘๙ 

ภายในกลุ่ม ๓๒๓๒๗๑.๙ ๖๔๖ 
รวม ๓๒๓๙๖๖.๒ ๖๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๙๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลักษณะความเป็นผู ้มีสติของนักเรียนทั้ งหมดจ าแนกตามการเวียนเทียนท่ีว ัดของนักเรียน
ประกอบดว้ย  นกัเรียนท่ีไปเวียนเทียนทุกวนัส าคญั  มากกว่า ๒ คร้ังต่อปี  ๑-๒ คร้ังต่อปี  บางวนั  
และไม่เคยไปเวียนเทียนเลย  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Sig. = ๐.๕๘๙) 

 
 
 



๑๒๘ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๐๐ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามกจิกรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน 

 
กิจกรรมทางพุทธศาสนาของ
โรงเรียน 

n X  S.D. แปลผล 

  ทุกวนัส าคญัทางศาสนา ๑๘๓ ๒๐๕.๓ ๒๑.๓ ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 มากกวา่ ๒ คร้ัง/ปี ๑๗๑ ๒๐๓.๑ ๒๓.๔ 
 ๒ คร้ัง/ปี ๙๓ ๒๐๕.๙ ๒๐.๒ 
 บางวนั ๑๒๐ ๒๐๒.๗ ๒๒.๔ 
 ไม่เคย ๘๐ ๑๙๘.๘ ๒๓.๗ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐๐ พฤติกรรมการรักษากิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนจดั  ประกอบดว้ย

การเข้าร่วมทุกวนัส าคญัทางศาสนา  ปฏิบติับางวนัมากกว่า ๒ คร้ังต่อปี  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปี  
ปฏิบติับางปี  และไม่เคยปฏิบติัเลย  มีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๕.๓, ๒๐๓.๑, ๒๐๕.๙, ๒๐๒.๗ 
และ ๑๙๘.๘  ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๑๐๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามกจิกรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๓๐๖๕.๔ ๔ ๗๖๖.๔ 

๔๙๕.๗ 
๑.๕ ๐.๑๘๗ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๘๒๖๐.๖ ๖๔๒ 
รวม ๓๒๑๓๒๖.๐ ๖๔๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามกิจกรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียน
ประกอบดว้ยการเขา้ร่วมทุกวนัส าคญัทางศาสนา  ปฏิบติับางวนัมากกว่า ๒ คร้ังต่อปี  ปฏิบติั ๑-๒ 
คร้ังต่อปี  ปฏิบติับางปี  และไม่เคยปฏิบติัเลยโดยไม่มีความแตกต่างของคะแนน รวมเฉล่ียอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๑๘๗) 

 



๑๒๙ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๐๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการเข้าร่วมชมรมพระพุทธศาสนาของนักเรียน 

 
เข้าร่วมชมรม/วชิาเลือกพุทธศาสนา 
ในโรงเรียน 

n X  S.D. แปลผล 

 เป็นสมาชิกและท ากิจกรรม ๕๔ ๒๐๑.๓ ๒๗.๓ ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 เป็นสมาชิก ๑๒ ๑๙๘.๐ ๒๘.๒ 
 เคยเป็นสมาชิก ๖๓ ๒๐๓.๙ ๒๕.๔ 
 เคยคิดสมคัรเป็นสมาชิก ๒๑๖ ๒๐๕.๖ ๒๐.๘ 
 ไม่สนใจสมคัร ๒๗๘ ๒๐๒.๔ ๒๑.๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐๒ พฤติกรรมการเขา้ร่วมชมรม/วิชาเลือก และเป็นสมาชิก ประกอบดว้ย
การสมคัรเป็นสมาชิกและท ากิจกรรม  การสมคัรเป็นสมาชิกแต่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรม เคยเป็น
สมาชิก  เคยคิดสมคัร และไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรม  มีคะแนนรวมเฉล่ีย ๒๐๑.๓, ๑๙๘.๐, ๒๐๓.๙, 
๒๐๕.๖ และ ๒๐๒.๔ ตามล าดบั   
 
ตารางที ่๔.๑๐๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเข้าร่วมชมรมพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๒๐๓๒.๔ ๔ ๕๐๘.๑ 

๕๐๑.๘ 
๑.๐ ๐.๔ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๐๑๐๒.๙ ๖๑๘ 
รวม ๓๑๒๑๓๕.๓ ๖๒๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน

ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเขา้ร่วมชมรมพระพุทธศาสนาของ
นกัเรียนประกอบดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิกและท ากิจกรรม  การสมคัรเป็นสมาชิกแต่ไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ท ากิจกรรม เคยเป็นสมาชิก  เคยคิดสมคัร และไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรม  โดยไม่มีความแตกต่างของ
คะแนนรวมเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๔๓๓) 
 



๑๓๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๐๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการเคยฝึกสติของนักเรียน 
 
เคยฝึกสติ n X  S.D. แปลผล 
มากกวา่ ๑ คร้ัง ๓๙๒ ๒๐๔.๕ ๒๑.๔ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

เคยฝึก ๑ คร้ัง ๑๑๗ ๒๐๒.๑ ๒๓.๑ 
ไม่เคยฝึก ๑๓๑ ๒๐๒.๐ ๒๒.๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐๔ พฤติกรรมความเห็นดา้นสติกบัคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของ
นกัเรียน  นกัเรียนท่ีเคยฝึกสติ  ประกอบดว้ย  ฝึกสติมากกวา่ ๑ คร้ัง   ฝึกสติ ๑ คร้ัง  และไม่เคยฝึก  มี
คะแนนรวมเฉล่ีย ๒๐๔.๕, ๒๐๒.๑  และ ๒๐๒.๐   ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๑๐๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเคยฝึกสติของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๙๐๖.๗ ๒ ๔๕๓.๔ 

๔๘๖.๗ 
๐.๙ ๐.๓๙๕ 

ภายในกลุ่ม ๓๑๐๐๓๒.๗ ๖๓๗ 
รวม ๓๑๐๙๓๙.๔ ๖๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเคยฝึกสติของนกัเรียนประกอบดว้ย  ฝึก
สติมากกวา่ ๑ คร้ัง   ฝึกสติ ๑ คร้ัง  และไม่เคยฝึก  โดยไม่มีความแตกต่างของคะแนนรวมเฉล่ียอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๓๙๕) 

 
 

 
 
 



๑๓๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๐๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการเห็นประโยชน์ของสติของนักเรียน 
 
เห็นประโยชน์ของสติ n X  S.D. แปลผล 
มีประโยชน์มาก ๕๘๕ ๒๐๔.๗ ๒๑.๔ ปานกลาง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอ้ย 

มีประโยชน์ปานกลาง ๔๖ ๑๙๕.๓ ๒๗.๐ 
มีประโยชน์นอ้ย ๙ ๑๙๑.๒ ๒๗.๙ 
ไม่มีประโยชน์ ๕ ๑๗๘.๘ ๑๗.๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐๖ นกัเรียนท่ีเห็นประโยชน์ของสติ  ประกอบดว้ย  เห็นประโยชน์มาก  
ปานกลาง  นอ้ย  และไม่เห็นประโยชน์  นกัเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ีย คือ ๒๐๔.๗, ๑๙๕.๓, ๑๙๑.๒  
และ ๑๗๘.๘  ตามล าดบั   

 
ตารางที ่๔.๑๐๗ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเห็นประโยชน์ของสติของนักเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig., 
ระหวา่งกลุ่ม ๘๓๕๕.๖ ๓ ๒๗๘๕.๒ 

๔๘๐.๙ 
๕.๘ ๐.๐๑๔ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๘๒๓๒.๔ ๖๔๑ 
รวม ๓๑๖๕๘๘.๐ ๖๔๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการเห็นประโยชน์ของสติของนักเรียน
ประกอบด้วย  เห็นประโยชน์มาก  ปานกลาง  น้อย  และไม่เห็นประโยชน์  โดยนักเรียนท่ีเห็น
ประโยชน์มีคะแนนสูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๐๑๔) 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๐๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามการอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติของนักเรียน 
 
อยากเข้าร่วมกจิกรรม n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการฝึกสติ ๓๗๘ ๒๐๕.๕ ๒๑.๗ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการฝึกสติ ๒๕๑ ๒๐๐.๖ ๒๒.๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๐๘ นกัเรียนท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย  ๒๐๕.๕  นกัเรียน
ท่ีไม่อยากเขา้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๐.๖   
 
ตารางที ่๔.๑๐๙ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติของนักเรียน 
 

อยากเข้าร่วมกจิกรรม X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการฝึกสติ ๒๐๕.๕ ๒๑.๗ ๒.๗๔ ๐.๐๐๖ 
ไม่ตอ้งการฝึกสติ ๒๐๐.๖ ๒๒.๒ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลักษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามการอยากเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสติของ
นกัเรียน นักเรียนท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย  มากกว่านักเรียนท่ีไม่อยากเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(Sig. = ๐.๐๐๖) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบนิทานของนักเรียน 
 
นิทาน n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๒๗๕ ๒๐๓.๔ ๒๔.๖ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๓๗๕ ๒๐๓.๗ ๒๒.๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑๐ นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๓.๔ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึก
สติแบบนิทานไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๓.๗ คะแนน  
 
ตารางที ่๔.๑๑๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบนิทานของ
นักเรียน 
 

นิทาน X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๓.๔ ๒๔.๖ -๐.๑๘ ๐.๘๕๖ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๓.๗ ๒๒.๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบนิทานของ
นกัเรียนคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(sig.= ๐.๘๕๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบกรณศึีกษาของนักเรียน 
 
กรณศึีกษา n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๒๔๕ ๒๐๕.๖ ๒๒.๒ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๔๐๕ ๒๐๒.๔ ๒๒.๓ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑๒ นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๕.๖ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึก
สติแบบกรณีศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๒.๔  

 
ตารางที ่๔.๑๑๓ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบกรณีศึกษาของ
นักเรียน 
 

กรณศึีกษา X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๕.๖ ๒๒.๒ ๑.๗๙ ๐.๐๗๓ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๒.๔ ๒๒.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลักษณะความเป็นผู ้มีสติของนักเรียนทั้ งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบ
กรณีศึกษาของนักเรียนคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
(sig.= ๐.๐๗๓) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมฝึกสติแบบวดิิโอแสดงประโยชน์ของสติของนักเรียน 
 

วดีีโอแสดงประโยชน์ของสติ n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๒๙๙ ๒๐๖.๘ ๒๐.๓ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๓๕๑ ๒๐๐.๘ ๒๓.๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑๔ นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบวิดิโอแสดงประโยชน์ของสติได้
คะแนนเฉล่ียลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ๒๐๖.๘ นกัเรียนท่ีไม่ตอ้งการไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๐.๘  

 
ตารางที ่๔.๑๑๕ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบวิดิโอแสดง
ประโยชน์ของสติของนักเรียน 
 

วดีีโอแสดงประโยชน์ของสติ X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๖.๘ ๒๐.๓ ๓.๓๙ ๐.๐๐๑ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๐.๘ ๒๓.๕ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑๕ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบวิดิโอ
แสดงประโยชน์ของสติของนักเรียนนักเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบวิดิโอแสดงประโยชน์
ของสติไดค้ะแนนเฉล่ียลกัษณะความเป็นผูมี้สติ มากกว่านกัเรียนท่ีไม่ตอ้งการอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (sig.= ๐.๐๐๑) 

 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๑๖ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติ
ของนักเรียน 
 
เกมการฝึกสติ n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๔๑๙ ๒๐๕.๓ ๒๑.๘ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๒๓๑ ๒๐๐.๔ ๒๒.๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑๖ นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติไดค้ะแนนลกัษณะ
ความเป็นผูมี้สติเฉล่ีย ๒๐๕.๓ นกัเรียนท่ีไม่ตอ้งการเกมการฝึกสติซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๐.๔  

 
 

ตารางที ่๔.๑๑๗ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติ
ของนักเรียน 

 
เกมการฝึกสติ X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๕.๓ ๒๑.๘ ๒.๗๑ ๐.๐๐๗ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๐.๔ ๒๒.๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑๗ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการ
ฝึกสติของนกัเรียน นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติไดค้ะแนนลกัษณะความเป็น
ผูมี้สติเฉล่ีย เปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีไม่ต้องการเกมการฝึกสติ สูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (sig.= ๐.๐๐๗) 

 
 

 



๑๓๗ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่าน่ังของนักเรียน 
 
ฝึกสติท่าน่ัง n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๑๒๑ ๒๐๕.๘ ๒๐.๘ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๕๒๙ ๒๐๓.๑ ๒๒.๖ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑๘ นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๕.๘ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึก
สติแบบการฝึกสติท่านัง่ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๓.๑  

 
ตารางที ่๔.๑๑๙ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่าน่ังของนักเรียน 
 
ฝึกสติท่าน่ัง X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๕.๘ ๒๐.๘ ๑.๒๒ ๐.๒๒๓ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๓.๑ ๒๒.๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑๙ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการกิจกรรมการฝึกสติท่านัง่ของ
นกัเรียน นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๕.๘ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบการฝึกสติท่า
นัง่ไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๓.๑ คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
(sig.= ๐.๒๒๓) 

 
ตารางที่ ๔.๑๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่ายืนของนักเรียน 
 
ฝึกสติท่าเดิน n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๑๐๖ ๒๐๖.๐ ๒๑.๒ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๕๔๙ ๒๐๓.๑ ๒๒.๕ 
 



๑๓๘ 

 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒๐ นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๖.๐ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึก
สติแบบการฝึกสติท่าเดินไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๓.๑ คะแนน  

 
ตารางที ่๔.๑๒๑ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะ
ความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการกจิกรรมการฝึกสติท่ายืนของนักเรียน 

 
ฝึกสติท่าเดิน X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๖.๐ ๒๑.๒ ๑.๒๒ ๐.๒๒๒ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๓.๑ ๒๒.๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒๑ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการกิจกรรมการฝึกสติท่า
ยืนของนักเรียนนักเรียนท่ีต้องการมีคะแนนเฉล่ีย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(sig.= 
๐.๒๒๒) 

 
ตารางที ่๔.๑๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการการจัดกจิกรรมคิดอย่างมีสติของนักเรียน 
 
การจัดกจิกรรมคิดอย่างมีสติ n X  S.D. แปลผล 
ตอ้งการ ๒๓๗ ๒๐๖.๙ ๒๐.๐ ปานกลาง 

ปานกลาง ไม่ตอ้งการ ๔๑๓ ๒๐๑.๗ ๒๓.๓ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๒๒ นกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ๒๐๖.๙ และไม่ตอ้งการกิจกรรมฝึก
สติแบบการจดักิจกรรมคิดอย่างมีสติไดค้ะแนนเฉล่ีย ๒๐๑.๗ คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติสูง
กวา่และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(sig.= ๐.๐๐๔) 
 



๑๓๙ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๒๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความต้องการการจัดกิจกรรมคิดอย่างมีสติ
ของนักเรียน 
 

การจัดกจิกรรมคิดอย่างมีสติ X  S.D. t Sig. 
ตอ้งการ ๒๐๖.๙ ๒๐.๐ ๒.๗๙ ๐.๐๐๔ 
ไม่ตอ้งการ ๒๐๑.๗ ๒๓.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒๓ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนกตามความตอ้งการการจดักิจกรรมคิด
อยา่งมีสติของนกัเรียนนกัเรียนท่ีตอ้งการมีคะแนนเฉล่ีย ลกัษณะความเป็นผูมี้สติสูงกวา่และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(sig.= ๐.๐๐๔) 

กิจกรรมฝึกสติท่ีนักเรียนต้องการ  ซ่ึงเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ  พบว่านักเรียนท่ีเลือกท า
กิจกรรม วดีีโอแสดงประโยชน์สติ  เกมการฝึกสติ และการจดักิจกรรมคิดอยา่งมีสติ  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่ นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ลือกกิจกรรมดงักล่าว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๐๐๑, ๐.๐๐๗ และ 
๐.๐๐๔ ตามล าดบั)  โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ส่วนที ่๒. ศึกษาประสิทธิผลกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  
ตอนที๒่.๑ ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 

จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองคือกลุ่ม A  ท่ีผ่านการท ากิจกรรม ๘ คร้ัง และตอบ
แบบทดสอบได้ครบถ้วนมี ๑๔ คน และในกลุ่มควบคุม ไม่ได้ท  ากิจกรรมคือกลุ่ม B ท่ีตอบ
แบบทดสอบไดค้รบถว้น มี ๑๙ คน  

 



๑๔๐ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๒๔  จ านวน ความถี่และร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน กลุ่ม A และ B 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน  กลุ่ม A  
จ านวน(ร้อยละ) 

กลุ่ม B 
จ านวน(ร้อยละ) 

๑. จ านวนนักเรียนในกลุ่ม                                                      
๒. อายุเฉลีย่ (ปี) 
๓. เกรดเฉลีย่เม่ือจบประถมศึกษาปีที ่๖ 
๔.  เกรดเฉลีย่ตามระดับเม่ือจบประถมศึกษาปีที ่๖  
 -  เกรด ๒.๑ – ๒.๙ 
 -  เกรด ๓.๐ - ๔.๐ 

๑๔(๑๐๐) 
๑๒.๖ 
๓.๗ 
 
๒(๑๔.๓) 
๑๒(๙๒.๙) 

๑๙(๑๐๐) 
๑๒.๕ 
๓.๖ 
 
๑(๕.๓) 
๑๘(๙๔.๗) 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒๔ ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม จ านวน ๓๓คน พบว่า

อายุเฉล่ียเป็น ๑๒.๖ ปีในกลุ่ม A และ๑๒.๕ ปีในกลุ่ม B  เกรดเฉล่ียเม่ือจบประถมศึกษาปีท่ี ๖เป็น 
๓.๗ในกลุ่ม A และ๓.๖ในกลุ่ม Bพบวา่ เกรดท่ีแบ่งเป็นระดบัส่วนใหญ่อยูใ่นเกรดท่ีดีคือ ร้อยละ 
๙๒.๙ ของกลุ่มA และ ๙๔.๗ในกลุ่ม B มีเกรดระดบั ๓- ๔  ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ มีค่าใกลเ้คียงกบัขอ้มูลของนกัเรียนกลุ่มใหญ่ ๖๕๒ คน 

  
ตอนที่  ๒.๒ เปรียบเทียบคะแนนวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัด
ประสิทธิผลของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๒๕ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อน
และหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 
คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

n X  S.D. แปลผล 

ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๒๐๘.๔ ๒๑.๖ ปานกลาง 
สูง หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๒๒๔.๑ ๕.๖ 

 



๑๔๑ 

 

 

ตาราง ๔.๑๒๕ คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A  พบวา่ คะแนนสติเพิ่มข้ึน
จาก ๒๐๘.๔ ± ๒๑.๖ ก่อนมีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๒๒๔.๑ ± ๕.๖ หลงัมีกิจกรรม  
 
ตารางที่ ๔.๑๒๖ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 

คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

X  S.D. t Sig. 

ก่อนท ากิจกรรม ๒๐๘.๔ ๒๑.๖ -๓.๔๔๓ ๐.๐๐๖ 
หลงัท ากิจกรรม ๒๒๔.๑ ๕.๖ 
 

จากตาราง ๔.๑๒๖ การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A  
พบว่า คะแนนรวมเฉล่ีย สติ เพิ่มข้ึนมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (sig. = ๐.๐๐๖ )  แสดงถึง
ประสิทธิผลของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 

 
ตารางที ่๔.๑๒๗ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อน
ท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรก 

 
คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๒๐๘.๔ ๒๑.๖ ปานกลาง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๒๑๒.๔ ๒๔.๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒๗ แสดงคะแนนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรมและของ

นกัเรียนกลุ่มควบคุม B วดัคร้ังแรก  คะแนนรวมเฉล่ียของสติ  มีคะแนน ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เป็น๒๐๘.๔ ± ๒๑.๖ ในกลุ่ม A วดัก่อนท ากิจกรรมและ ๒๑๒.๔ ±  ๒๔.๓ในการวดัคร้ังแรกของ
กลุ่ม B  

 



๑๔๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๒๘ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วัด
คร้ังแรกไม่มีกจิกรรม 
 

คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
 

X  S.D. t Sig. 

กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๒๐๘.๔ ๒๑.๖ -๐.๔๙๗ ๐.๖๓๒ 
กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๒๑๒.๔ ๕.๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒๘ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้
สติของนกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม 
B)วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม แสดงคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรมและของ
นกัเรียนกลุ่มควบคุม B วดัคร้ังแรก  คะแนนรวมเฉล่ียของสติ  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (sig. = ๐.๖๒๓) แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัของทั้งสองกลุ่ม  
 
ตารางที ่๔.๑๒๙ ค่าเฉลีย่ของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลัง
ท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม 
 
คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๒๒๔.๑ ๒๒.๒ สูง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๒๑๑.๗ ๒๑.๓ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒๙ คะแนนเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม 

กบั กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง พบวา่ คะแนนรวมเฉล่ีย สติ  ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม เป็น ๒๒๔.๑ ±  
๕.๖ มากกว่า ๒๑๑.๗ ± ๒๑.๓  ซ่ึงเป็น คะแนนรวมเฉล่ีย สติของ กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง แสดงถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธในการเพิ่มสติในนักเรียน  กลุ่ม B วดัสองคร้ัง
คะแนนใกลเ้คียงกนัมาก ระหวา่ง ๒๑๒.๔ คร้ังแรก กบั ๒๑๑.๗ วดัคร้ังท่ีสอง 
 



๑๔๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๓๐ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลังท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกับ กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วัด
คร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม 
 
คะแนนลกัษณะความเป็นผู้มีสติ 
 

X  S.D. t Sig. 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๒๒๔.๑ ๒๒.๒ ๒.๔๓๘ ๐.๐๐๓ 
กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๒๑๑.๗ ๒๑.๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓๐ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) 
วดัคร้ังท่ีสองไม่ได้ท ากิจกรรม มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig.= ๐.๐๐๓)แสดงถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธในการเพิ่มสติในนกัเรียน 
 
ตอนที่ ๒.๓ เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผล
ของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 
ตารางที่ ๔.๑๓๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อน
และหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

n X  S.D. แปลผล 

ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๑๓๙.๓ ๑๕.๖ ปานกลาง 
สูง หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๑๕๖.๕ ๑๖.๑ 

 
จากตาราง ๔.๑๓๑ คะแนน ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A 

พบวา่คะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ จาก๑๓๙.๓ ± ๑๕.๖ ก่อนมีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๑๕๖.๕ 
±๑๖.๑ หลงัมีกิจกรรม  

 



๑๔๔ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๓๒ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

X  S.D. t Sig. 

ก่อนท ากิจกรรม ๑๓๙.๓ ๑๕.๖ -๓.๒๗๑ ๐.๐๐๔ 
หลงัท ากิจกรรม ๑๕๖.๕ ๑๖.๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓๒ การเปรียบเทียบคะแนน ก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A พบว่า
คะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ มากกวา่คะแนนก่อนมีกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(sig. = ๐.๐๐๔ )  
 
ตารางที่ ๔.๑๓๓ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อน
ท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๑๓๙.๓ ๑๕.๖ ปานกลาง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๑๕๓.๑ ๑๕.๔ 

 
ในตารางท่ี ๔.๑๓๓ แสดงคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรมและของ

นกัเรียนกลุ่มควบคุม B วดัคร้ังแรก พบวา่คะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ มีคะแนน ± ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น ๑๓๙.๓ ± ๑๕.๖ในกลุ่ม A วดัก่อนท ากิจกรรมและนอ้ยกวา่คะแนน ๑๕๓.๑ 
± ๑๕.๔ ในการวดัคร้ังแรกของกลุ่ม B  

 



๑๔๕ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๓๔ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วัด
คร้ังแรกไม่มีกจิกรรม 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ X  S.D. t Sig. 
กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๑๓๙.๓ ๑๕.๖ -๒.๔๙๔ ๐.๐๑๘ 
กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๑๕๓.๑ ๑๕.๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓๔ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)
วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม นอ้ยกวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(Sig.=๐.๐๑๘) 

 
ตารางที่ ๔.๑๓๕ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลัง
ท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๑๕๖.๕ ๑๖.๑ สูง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๑๕๓.๐ ๑๖.๘ 

 
จาก ตารางท่ี ๔.๑๓๕ แสดงคะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่ม A หลงัท า

กิจกรรม  เป็น ๑๕๖.๕ ± ๑๖.๑  เปรียบเทียบกบั ๑๕๓ ± ๑๖.๘ ซ่ึงเป็นคะแนนรวมเฉล่ียความฉลาด
ทางอารมณ์ของ กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง 
 



๑๔๖ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๓๖ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลังท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกับ กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วัด
คร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม 
 

คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
 

X  S.D. t Sig. 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๑๕๖.๕ ๑๖.๑ ๐.๗๔๒ ๐.๐๑๘ 
กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๑๕๓.๐ ๑๖.๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓๖ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) 
วดัคร้ังท่ีสองไม่ได้ท ากิจกรรม คะแนนความฉลาดทางอารมณ์หลงัท ากิจกรรมเพิ่มสูงกว่าอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ(Sig.= ๐.๐๑๘)แสดงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตอนที่ ๒.๔ เปรียบเทียบคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผลของ
การท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๓๗ ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและ
หลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

n X  S.D. แปลผล 

ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๖๑.๓ ๑๓.๒ ปานกลาง 
สูง หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๗๑.๑ ๘.๑ 

 
จากตาราง ๔.๑๓๗ คะแนนเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัท ากิจกรรมของ

กลุ่ม A พบวา่ คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติมาส( MAAS) จาก ๖๑.๓ ± ๑๓.๒ ก่อนมีกิจกรรม
เพิ่มเป็น ๗๑.๑ ± ๘.๑ หลงัมีกิจกรรม  

 



๑๔๗ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๓๘ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) 
กลุ่มทดลอง(กลุ่มA) 

X  S.D. t Sig. 

ก่อนท ากิจกรรม ๖๑.๓ ๑๓.๒ -๓.๐๖๓ ๐.๐๑ 
หลงัท ากิจกรรม ๗๑.๑ ๘.๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓๘ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนและหลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธพบว่า คะแนนรวม
เฉล่ีย คะแนนการวดัสติมาส( MAAS) ก่อนมีกิจกรรมเพิ่ม หลงัมีกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(sig. = ๐.๐๑ )   
 
ตารางที่ ๔.๑๓๙ ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท า
กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดัคร้ังแรกไม่มีกจิกรรม 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๑๔ ๖๑.๓ ๑๓.๒ ปานกลาง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๖๓.๖ ๑๑.๘ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๓๙ คะแนนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรมและของนกัเรียน

กลุ่มควบคุม B วดัคร้ังแรก คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติ MAAS มีคะแนน ± ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเป็น ๖๑.๓ ± ๑๓.๒ในกลุ่ม A วดัก่อนท ากิจกรรมและ ๖๓.๖ ± ๑๑.๘ในการวดัคร้ังแรก 
ของกลุ่ม B 

  



๑๔๘ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๔๐ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วัดคร้ังแรกไม่
มีกจิกรรม 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) X  S.D. t Sig. 
กลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรม ๖๑.๓ ๑๓.๒ -๐.๕๒๔ ๐.๖๐๔ 
กลุ่ม B วดัคร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ๖๓.๖ ๑๑.๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔๐ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)ก่อนท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธและกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B)วดั
คร้ังแรกไม่มีกิจกรรม ไม่พบความแตกต่างของคะแนนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(Sig.=๐.๖๐๔) 

 
ตารางที่ ๔.๑๔๑ ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลังท า
กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดัคร้ังทีส่องไม่ได้ท ากจิกรรม 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) 
 

n X  S.D. แปลผล 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๑๔ ๗๑.๑ ๘.๑ สูง 
ปานกลาง กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๑๙ ๖๓.๕ ๑๕.๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๔๑ คะแนน±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม กบั กลุ่ม 

B วดัคร้ังท่ีสอง พบวา่คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติ(MAAS)ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม  เป็น 
๗๑.๑ ± ๘.๑ เปรียบเทียบกบั ๖๓.๕ ± ๑๕  ซ่ึงเป็นคะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติ(MAAS) ของ
กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง  

 



๑๔๙ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๔๒ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของนักเรียน
กลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลังท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกับ กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วัดคร้ังที่สอง
ไม่ได้ท ากจิกรรม 
 

คะแนนวดัสติมาส(MAAS) 
 

X  S.D. t Sig. 

กลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม ๗๑.๑ ๘.๑ ๑.๘๗๑ ๐.๐๑๓ 
กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองไม่มีกิจกรรม ๖๓.๕ ๑๕.๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔๒ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนวดัสติมาส(MAAS)ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)หลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธกบั กลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) วดั
คร้ังท่ีสองไม่ไดท้  ากิจกรรม พบว่าคะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติ(MAAS)ของกลุ่ม A หลงัท า
กิจกรรม  มากกวา่ และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(sig. = ๐.๐๑๓ )แสดงถึงประสิทธิผล
ของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธในการเพิ่มคะแนนสติมาส(MAAS) 

 
ตอนที่ ๒.๕ เปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของ
วยัรุ่นจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติของวยัรุ่นของกลุ่ม A จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา
เทียบกบักลุ่ม Bโดยใช ้แบบทดสอบไค-สแควร์   2   (Chi-square Test) ในตวัแปรสัดส่วน 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัพฤติกรรมพระพุทธศาสนาทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.> ๐.๐๕) ในทุกปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่๔.๑๔๓ เปรียบเทยีบปัจจัยเกรดเฉลีย่ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

เกรดเฉลีย่ กลุ่ม A กลุ่ม B 2 

 

Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระหวา่ง ๒.๑ – ๒.๙ ๑ ๗.๗ ๑ ๕.๓ ๐.๐๗๘ ๐.๖๕๕ 
ระหวา่ง ๓.๐ – ๔.๐ ๑๒ ๙๒.๓ ๑๘ ๙๔.๗ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 



๑๕๐ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔๓ พบวา่ไม่มีความแตกต่างของเกรดระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 

 
ตารางที ่๔.๑๔๔ เปรียบเทยีบปัจจัยสภาพสมรสของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

สภาพสมรสของบิดา กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คู่ ๙ ๖๔.๓ ๑๕ ๗๘.๙ ๐.๙๐๖ ๐.๖๓๖ 
หยา่ ๔ ๒๘.๖ ๓ ๑๕.๘ 
ตาย ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

 ตารางท่ี ๔.๑๔๔ ไม่พบว่าสภาพสมรสของบิดามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A 
และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
ตารางที ่๔.๑๔๕ เปรียบเทยีบปัจจัยอาชีพของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

อาชีพของบิดา 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ ๓ ๒๓.๑ ๓ ๑๖.๗ ๐.๔๒๗ ๐.๙๓๕ 
บริษทั ๗ ๕๓.๘ ๑๑ ๖๑.๑ 
เอกชน ๑ ๗.๗ ๒ ๑๑.๑ 
อ่ืนๆ ๒ ๑๕.๔ ๒ ๑๑.๑ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๘ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔๕ เปรียบเทียบปัจจยัอาชีพของบิดาของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
ไม่พบวา่อาชีพของบิดาของนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 

 



๑๕๑ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๔๖ เปรียบเทยีบปัจจัยการศึกษาของบิดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การศึกษาของบิดา 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๔ ๓๓.๓ ๔ ๒๒.๒ ๓.๘๗๘ ๐.๕๖๗ 
มธัยมตน้ ๒ ๑๖.๗ ๒ ๑๑.๑ 
มธัยมปลาย ๔ ๓๓.๓ ๙ ๕๐.๐ 
อนุปริญญา ๑ ๘.๓ ๑ ๕.๖ 
ปริญญาตรี ๐ ๐ ๒ ๑๑.๑ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑ ๘.๓ ๐ ๐ 
รวม ๑๒ ๑๐๐ ๑๘ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔๖ เปรียบเทียบปัจจยัการศึกษาของบิดาของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม 
B ไม่พบว่าการศึกษาของบิดาของนกัเรียนมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๔๗ เปรียบเทยีบปัจจัยสภาพสมรสของมารดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

สภาพสมรสของมารดา กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คู่ ๑๐ ๗๑.๔ ๑๖ ๘๔.๒ ๐.๗๘๘ ๐.๓๒๑ 
หยา่ ๔ ๒๘.๖ ๓ ๑๕.๘ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

 ตารางท่ี ๔.๑๔๗ ไม่พบวา่สภาพสมรสของมารดามีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A 
และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 



๑๕๒ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๔๘ เปรียบเทยีบปัจจัยอาชีพของมารดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

อาชีพของมารดา 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ ๑.๗๔๙ ๐.๘๘๓ 
บริษทั ๘ ๕๗.๑ ๑๒ ๖๓.๒ 
เอกชน ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ 
งานบา้น ๒ ๑๔.๓ ๔ ๒๑.๑ 
ไม่มีงาน ๑ ๗.๑ ๐ ๐ 
อ่ืนๆ ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔๘ เปรียบเทียบปัจจยัอาชีพของมารดาของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม 
B ไม่พบวา่อาชีพของมารดาของนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๔๙ เปรียบเทยีบปัจจัยการศึกษาของมารดาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การศึกษาของมารดา 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๓ ๒๓.๑ ๘ ๔๒.๑ ๗.๔๐๘ ๐.๑๙๒ 
มธัยมตน้ ๓ ๒๓.๑ ๑ ๕.๓ 
มธัยมปลาย ๕ ๓๘.๕ ๕ ๒๖.๓ 
อนุปริญญา ๑ ๗.๗ ๑ ๕.๓ 
ปริญญาตรี ๐ ๐ ๔ ๒๑.๑ 
สูงกวา่ปริญญาตรี ๑ ๗.๗ ๐ ๐ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 



๑๕๓ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔๙ เปรียบเทียบปัจจยัการศึกษาของมารดาของนกัเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B ไม่พบวา่การศึกษาของมารดาของนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๐ เปรียบเทยีบปัจจัยรายได้ของครอบครัวของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

รายได้ของครอบครัว 
ของนักเรียนต่อเดือน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๓,๐๐๑ - ๘,๐๐๐ บาท ๔ ๓๓.๓ ๕ ๒๖.๓ ๓.๙๗๑ ๐.๒๖๕ 
๘,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๔ ๓๓.๓ ๒ ๑๐.๕ 
๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๓ ๒๕.๐ ๑๑ ๕๗.๙ 
มากกวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑ ๘.๓ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๒ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๐ เปรียบเทียบปัจจยัรายไดข้องครอบครัวของนกัเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B ไม่พบความแตกต่างของรายไดข้องครอบครัวทั้งสองกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๑ เปรียบเทยีบปัจจัยการสวดมนต์ของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การสวดมนต์ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั ๓ ๒๑.๔ ๒ ๑๐.๕ ๖.๑๖๗ ๐.๑๘๗ 
๔-๖ วนั/สัปดาห์ ๐ ๐ ๕ ๒๖.๓ 
๓ วนั/สัปดาห์ ๑ ๗.๑ ๒ ๑๐.๕ 
๑-๒ วนั/สัปดาห์ ๙ ๖๔.๓ ๗ ๓๖.๘ 
ไม่ไดส้วดมนต ์ ๑ ๗.๑ ๓ ๑๕.๘ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 



๑๕๔ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕๑ เปรียบเทียบปัจจยัการสวดมนตข์องนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ไม่
พบวา่การสวดมนตข์องนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๒ เปรียบเทยีบปัจจัยการตักบาตรของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การตักบาตร 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั ๐ ๐ ๑ ๕.๓ ๑.๙๙๖ ๐.๗๓๖ 
ทุกสัปดาห์ ๒ ๑๔.๓ ๕ ๒๖.๓ 
< ๔ คร้ัง/เดือน ๓ ๒๑.๔ ๒ ๑๐.๕ 
บางวนั ๘ ๕๗.๑ ๑๐ ๕๒.๖ 
ไม่ไดท้  าเลย ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๒ เปรียบเทียบปัจจยัการตกับาตรของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ไม่
พบวา่การตกับาตรของนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๓ เปรียบเทยีบปัจจัยการฟังเทศนาธรรมของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การฟังเทศนาธรรม 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนัพระ ๑ ๗.๑ ๑ ๕.๓ ๑.๙๙๖ ๐.๗๓๖ 
< ๔ คร้ัง/เดือน ๒ ๑๔.๓ ๓ ๑๕.๘ 
บางวนัส าคญัทางศาสนา ๘ ๕๗.๑ ๑๐ ๕๒.๖ 
๑-๒คร้ัง/ปี ๒ ๑๔.๓ ๕ ๒๖.๓ 
ไม่ไดท้  า ๑ ๗.๑ ๐ ๐ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 



๑๕๕ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕๓ เปรียบเทียบปัจจยัการฟังเทศนาธรรมของนกัเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B พบวา่ปัจจยัการฟังเทศนาธรรมของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๔ เปรียบเทยีบปัจจัยการฟังธรรมผ่านส่ือของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การฟังธรรมผ่านส่ือ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๔คร้ัง/เดือนข้ึนไป ๓ ๒๓.๑ ๑ ๕.๓ ๒.๙๑๑ ๐.๕๗๓ 
< ๔ คร้ัง/เดือน ๓ ๒๓.๑ ๓ ๑๕.๘ 
วนัส าคญัทางศาสนา ๓ ๒๓.๑ ๖ ๓๑.๖ 
บางวนั ๓ ๒๓.๑ ๗ ๓๖.๘ 
ไม่ไดท้  า ๑ ๗.๗ ๒ ๑๐.๕ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๔ เปรียบเทียบปัจจยัการฟังธรรมผ่านส่ือของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และ
กลุ่ม B พบวา่ปัจจยัการฟังธรรมผา่นส่ือของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๕ เปรียบเทยีบปัจจัยการอ่านหนังสือธรรมของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การอ่านหนังสือธรรม 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๔คร้ัง/เดือนข้ึนไป ๒ ๑๕.๔ ๑ ๕.๓ ๒.๑ ๐.๗๑๗ 
< ๔ คร้ัง/เดือน ๔ ๓๐.๘ ๔ ๒๑.๑ 
วนัส าคญัทางศาสนา ๒ ๑๕.๔ ๖ ๓๑.๖ 
บางวนั ๔ ๓๐.๘ ๗ ๓๖.๘ 
ไม่ไดท้  า ๑ ๗.๗ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 



๑๕๖ 

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๕๕ เปรียบเทียบปัจจยัการอ่านหนงัสือธรรมของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และ
กลุ่ม B พบวา่ปัจจยัการอ่านหนงัสือธรรมของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๖ เปรียบเทยีบปัจจัยการน่ังสมาธิของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การน่ังสมาธิ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๔คร้ัง/เดือนข้ึนไป ๑๑ ๗๘.๖ ๑๐ ๕๒.๖ ๓.๓๖๗ ๐.๓๓๘ 
< ๔ คร้ัง/เดือน ๒ ๑๔.๓ ๔ ๒๑.๑ 
วนัส าคญัทางศาสนา ๐ ๐ ๓ ๑๕.๘ 
บางวนั ๑ ๗.๑ ๒ ๑๐.๕ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๖ เปรียบเทียบปัจจยัการนัง่สมาธิของนกัเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
พบวา่ปัจจยัการนัง่สมาธิของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๕๗ เปรียบเทยีบปัจจัยการถือศีลทีว่ดัของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การถือศีลทีว่ดัของนักเรียน กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่๑คร้ัง ๐ ๐ ๓ ๑๕.๘ ๒.๕๔๑ ๐.๒๘๑ 
๑คร้ัง ๒ ๑๔.๓ ๓ ๑๕.๘ 
ไม่เคย ๑๒ ๘๕.๗ ๑๓ ๖๘.๔ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๗ เปรียบเทียบปัจจยัการถือศีลท่ีวดัของนกัเรียนระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
พบว่าปัจจยัการถือศีลท่ีวดัของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 



๑๕๗ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๕๘ เปรียบเทยีบปัจจัยการเวยีนเทยีนทีว่ดัของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเวยีนเทยีนทีว่ดั 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนัส าคญัทางศาสนา ๘ ๕๗.๑ ๑๒ ๖๓.๒ ๖.๓๓๑ ๐.๑๗๖ 
มากกวา่๒คร้ัง/ปี ๔ ๒๘.๖ ๓ ๑๕.๘ 
๑-๒คร้ัง/ปี ๑ ๗.๑ ๐ ๐ 
บางปี ๐ ๐ ๔ ๒๑.๑ 
ไม่เคย ๑ ๗.๑ ๐ ๐ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๘ เปรียบเทียบปัจจยัการเวียนเทียนท่ีวดัของนกัเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B พบวา่ปัจจยัการเวียนเทียนท่ีวดัของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕๙ เปรียบเทียบปัจจัยการร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B 
 

ก า ร ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศาสนาของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนัส าคญัทางศาสนา ๗ ๕๐ ๗ ๓๖.๘ ๑.๖๑๓ ๐.๘๐๖ 
มากกวา่๒คร้ัง/ปี ๓ ๒๑.๔ ๖ ๓๑.๖ 
๑-๒คร้ัง/ปี ๑ ๗.๑ ๒ ๑๐.๕ 
บางปี ๓ ๒๑.๔ ๓ ๑๕.๘ 
ไม่เคย ๐ ๐ ๑ ๕.๓ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕๙ พบว่าปัจจยัการร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวถีิพุทธ 



๑๕๘ 

 

 

 
ตารางที่ ๔.๑๖๐ เปรียบเทียบปัจจัยการร่วมชมรมพุทธศาสนาในโรงเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่ม 
A และกลุ่ม B 
 

การร่วมชมรมพุทธศาสนา
ในโรงเรียนของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สมาชิกร่วมกิจกรรม ๑ ๗.๑ ๒ ๑๑.๘ ๑.๗๔๕ ๐.๖๒๗ 
สมาชิกไม่ร่วมกิจกรรม ๓ ๒๑.๔ ๑ ๕.๙ 
คิดจะสมคัร ๖ ๔๒.๙ ๘ ๔๗.๑ 
ไม่สนใจ ๔ ๒๘.๖ ๖ ๓๕.๓ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๐ พบว่าปัจจยัการร่วมชมรมพุทธศาสนาในโรงเรียนของนกัเรียนไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรม
กลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๖๑ เปรียบเทยีบปัจจัยการเคยฝึกสติของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเคยฝึกสติของนักเรียน กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เคยฝึกมากกวา่ ๑ คร้ัง ๘ ๕๗.๑ ๑๑ ๖๔.๗ ๑.๕๓๑ ๐.๔๖๕ 
เคย ๑ คร้ัง ๒ ๑๔.๓ ๔ ๒๓.๕ 
ไม่เคย ๔ ๒๘.๖ ๒ ๑๑.๘ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๑ พบว่าปัจจยัการเคยฝึกสติของนกัเรียนไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A 
และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
 
 



๑๕๙ 

 

 

ตารางที ่๔.๑๖๒ เปรียบเทยีบปัจจัยการคิดว่าสติมีประโยชน์ของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การคิดว่าสติมีประโยชน์
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีประโยชน์มาก ๑๔ ๑๐๐ ๑๗ ๙๔.๔ ๐.๘๐๓ ๐.๕๖๓ 
มีประโยชน์ปานกลาง ๐ ๐ ๑ ๕.๖ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๒ พบว่าปัจจยัการคิดว่าสติมีประโยชน์ของนักเรียนไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๖๓ เปรียบเทยีบปัจจัยการอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสติของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A และ
กลุ่ม B 
 

การอยากเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกสติของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อยากเขา้ร่วมกิจกรรม ๑๒ ๑๐๐ ๑๓ ๗๖.๕ ๓.๒๗๕ ๐.๑ 
ไม่อยากเขา้ร่วมกิจกรรม ๐ ๐ ๔ ๒๓.๕ 
รวม ๑๒ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๓ พบวา่ปัจจยัการอยากเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวถีิพุทธ 
 



๑๖๐ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๖๔ เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกนิทานเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนระหว่างกลุ่ม A 
และกลุ่ม B 
 

ก า ร เ ลื อ ก นิ ท า น เ ป็ น
กจิกรรมฝึกสติของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เลือกนิทาน ๙ ๖๔.๓ ๙ ๔๗.๔ ๐.๙๓ ๐.๒๗๑ 
ไม่เลือกนิทาน ๕ ๓๕.๗ ๑๐ ๕๒.๖ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๔ พบว่าปัจจยัการเลือกนิทานเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรม
กลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๖๕ เปรียบเทยีบปัจจัยการเลือกกรณีศึกษาเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนระหว่างกลุ่ม 
A และกลุ่ม B 
 

การเลือกกรณีศึกษาเป็น
กจิกรรมฝึกสติของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เลือกกรณีศึกษา ๙ ๖๔.๓ ๘ ๔๒.๑ ๑.๕๘๘ ๐.๑๘๒ 
ไม่เลือกกรณีศึกษา ๕ ๓๕.๗ ๑๑ ๕๗.๙ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๕ พบวา่ปัจจยัการเลือกกรณีศึกษาเป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผลกิจกรรม
กลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 



๑๖๑ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๖๖ เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกวิดิโอประโยชน์สติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียน
ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเลือกวดิิโอประโยชน์สติ
เป็นกจิกรรมฝึกสติ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกวดิิโอ ๗ ๕๐ ๑๐ ๕๒.๖ ๐.๐๒๒ ๐.๕๘ 
ไม่เลือกวดิิโอ ๗ ๕๐ ๙ ๔๗.๔ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๖ พบวา่ปัจจยัการเลือกวดิิโอประโยชน์สติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่
มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผล
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที่ ๔.๑๖๗ เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกเกมการฝึกสติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนระหว่าง
กลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเลือกเกมการฝึกสติเป็น
กจิกรรมฝึกสติ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกเกมการฝึกสติ ๕ ๓๕.๗ ๖ ๓๑.๖ ๐.๐๖๒ ๐.๕๔๗ 
ไม่เลือกเกมการฝึกสติ ๙ ๖๔.๓ ๑๓ ๖๘.๔ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๗ พบว่าปัจจยัการเลือกเกมการฝึกสติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผล
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 



๑๖๒ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๖๘ เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกการฝึกสติในท่าน่ังเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียน
ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเลือกการฝึกสติในท่าน่ัง
เป็นกจิกรรมฝึกสติ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกการฝึกสติในท่านัง่ ๑๑ ๗๘.๖ ๑๖ ๘๔.๒ ๐.๑๗๒ ๐.๕๑ 
ไม่เลือกการฝึกสติในท่านัง่ ๓ ๒๑.๔ ๓ ๑๕.๘ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๘ พบวา่ปัจจยัการเลือกการฝึกสติในท่านัง่เป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่
มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผล
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตารางที ่๔.๑๖๙ เปรียบเทยีบปัจจัยการเลือกฝึกสติในท่าเดินเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียนระหว่าง
กลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเลือกการฝึกสติในท่า
เดินเป็นกจิกรรมฝึกสติ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกฝึกสติในท่าเดิน ๑๓ ๙๒.๙ ๑๕ ๗๘.๙ ๑.๒๑๓ ๐.๒๗๘ 
ไม่เลือกฝึกสติในท่าเดิน ๑ ๗.๑ ๔ ๒๑.๑ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖๙ พบวา่ปัจจยัการเลือกฝึกสติในท่าเดินเป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียนไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผล
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 



๑๖๓ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑๗๐ เปรียบเทียบปัจจัยการเลือกกิจกรรมคิดอย่างมีสติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนักเรียน
ระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B 
 

การเลือกกิจกรรมคิดอย่างมีสติ
เป็นกจิกรรมฝึกสติ 
ของนักเรียน 

กลุ่ม A กลุ่ม B 2 Sig. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เลือกกิจกรรมคิดอยา่งมีสติ ๘ ๕๗.๑ ๑๑ ๕๗.๙ ๐.๐๐๒ ๐.๖๒๒ 
ไม่เลือกกิจกรรมคิดอยา่งมีสติ ๖ ๔๒.๙ ๘ ๔๒.๑ 
รวม ๑๔ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗๐ พบวา่ปัจจยัการเลือกกิจกรรมคิดอยา่งมีสติเป็นกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียน
ไม่มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม A และกลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และไม่มีผลต่อประสิทธิผล
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 
ตอนที่ ๒.๖ วิเคราะห์ความพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม 
A)จ านวน ๑๔ คนหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  
จ านวน ๑๔ คนหลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ 
 น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
ตารางที ่๔.๑๗๑ คะแนนเฉลีย่ความพอใจในกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
  
หัวข้อ ประเด็นความพอใจในกจิกรรมกลุ่ม X  S.D. 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่ม 
ความพอใจในกิจกรรมกลุ่ม 
ประโยชน์ของเกมฝึกสติ 
ประโยชน์ของการนัง่ฝึกสติ 
ประโยชน์ของการเดินฝึกสติ 
ประโยชน์ของการดู วดิิโอฝึกสติ 
ความเหมาะสมการฝึกสติดว้ยกิจกรรมกลุ่ม 

๙.๙ 
๙.๔ 
๙.๖ 
๙.๘ 
๙.๖ 
๙.๔ 
๙.๗ 

๐.๔ 
๐.๙ 
๐.๖ 
๐.๓ 
๐.๔ 
๐.๖ 
๐.๙ 



๑๖๔ 

 

 

๘ 
๙ 
๑๐ 

ความเหมาะสมของวทิยากร 
ความเหมาะสมของหอ้งกิจกรรม 
ความเหมาะสมของเวลาและจ านวนคร้ังท่ีจดั 
 

๑๐ 
๙.๕ 
๙.๘ 
 

๐ 
๐.๓ 
๐.๔ 
 

 
คะแนนความพอใจในกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ แสดงในตารางท่ี ๖.๑๗๑ ส่วนใหญ่

พอใจในการจดักิจกรรมกลุ่มมากในทุกดา้น และให้ความพอใจต่อวิทยากรมากท่ีสุดท่ี ๑๐ คะแนน
เตม็ทุกคน 
 ผลการวิจัยแสดงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ สามารถพัฒนา
คุณธรรมดา้นสติให้เกิดมีมากข้ึน รวมทั้งพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุ่นให้มีมากข้ึน เม่ือ
เทียบกบักลุ่มทดลอง โดยได้รับความพอใจสูงเน่ืองจากไดป้รับกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่นตาม
หลกัวชิาการทางพระพุทธศาสนา จิตเวชศาสตร์และจิตวทิยา 
 
ตอนที่ ๒.๗ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)จ านวน ๑๔ คนหลังท า
กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
  

การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัความคิดเห็นของนักเรียนในการ
พฒันาคุณธรรมด้านสติ ในนักเรียนของนักเรียน กลุ่ม A เพื่อให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดของ
องคป์ระกอบปัจจยัท่ีท าใหส้ติดีข้ึน การน าสติไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ประโยชน์ของสติ ความหมาย
ของสติ และการฝึกสติของนักเรียนในอนาคต  นักเรียนจ านวน ๑๔ คน ในกลุ่มทดลอง กลุ่ม A 
ได้รับการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตแนวคิด ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสติและ 
บุคลิกภาพของนักเรียนหลังท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ออกแบบโดย รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ประกอบดว้ย
ค าถาม ๕ ดา้น คือ ความรู้พื้นฐานของสติ ประโยชน์ของสติ หลกัการฝึกสติ ปัจจยัในการพฒันาสติ
ใหเ้กิดข้ึน และแนวทางในการน าสติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานของสติ ดีถึงดีมากทุกคน
นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกว่า สติ คือการระลึกได ้ไม่ประมาท จ านวน ๑๐ ใน ๑๔ คน ท่ีเหลือเป็น
สมาธิ จดจ่อ ควบคุมตนเองและรอบคอบ นกัเรียนสามารถตอบไดว้า่สติมี ๔ ดา้นไดถู้กตอ้ง ๑๑ ใน 
๑๔ คน นกัเรียนมีความสนใจ ความตั้งใจในการเรียน การตอบและในการร่วมกิจกรรมดีมาก 



๑๖๕ 

 

 

นกัเรียนทุกคนเห็นประโยชน์ของสติและประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ใน
การพฒันาคุณธรรมดา้นสติใหมี้มากข้ึน  

นกัเรียนทุกคนทราบหลกัการฝึกสติและชอบการฝึกสติวิธีน้ีมาก เพราะสนุกสนาน ไม่น่า
เบ่ือ มีกิจกรรมประกอบหลากหลาย มีกิจกรรมกลุ่มท่ีมีวิชาการผสมผสานไดล้งตวัของการฝึกสติกบั
กิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนประทบัใจวทิยากรมากในการน ากลุ่ม 
 ปัจจยัท่ีท าให้สติมีมากข้ึนนกัเรียนส่วนใหญ่ ชืืื่อว่าเกิดจากปัจจยัภายในของตนเอง คือ
การฝึกฝนให้เกิดมีมากข้ึนดว้ยตนเอง มากกว่าปัจจยัภายนอก เช่น การฝึกสติ การนัง่สมาธิและการ
เดินจงกรม จ านวน ๑๒ ใน ๑๔ คน ท่ีเหลือเช่ือว่าเกิดจากการพฒันาการคิด การระลึก การรู้สึกตวั
ตลอดเวลา และฝึกสติใหมี้ในชีวติประจ าวนัเสมอๆ   
 นกัเรียนทุกคนเห็นวา่ สติ มีประโยชน์น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่ม
ช่วยพฒันาสติอยา่งมาก นกัเรียนไดย้กตวัอยา่งดงัน้ี ช่วยให้ไม่ข้ีลืม เรียนดีข้ึน ช่วยในการท างาน ท า
การบา้น การลา้งจาน การเดินขา้มถนน ช่วยควบคุมค่าใชจ่้าย ประหยดั ยบัย ั้งชัง่ใจ กรณีฉุกเฉิน การ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้า นกัเรียนทุกคนเช่ือวา่การฝึกฝนเสมอๆ ท าให้สติดีข้ึนในอนาคต ฝึกสมาธิ ฝึก
การระลึก ระวงัและรู้ตวัเสมอๆ 



๑๖๖ 

 

 

บทที ่๕ 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติ

ของวยัรุ่น”  ผูว้จิยัขอน าเสนอ วตัถุประสงคข์องการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติ
ท่ีใชใ้นการวจิยั สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อ
การพฒันาสติของวยัรุ่น เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการ
พฒันาสติของวยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของ
วยัรุ่น เพื่อบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่นด้วยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ และเพื่อ
น าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบบูรณาการการพฒันาสติของวยัรุ่น
ดว้ยการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ  

กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาประกอบดว้ย ๒ ส่วน  
ส่วนที่หน่ึง การศึกษาลักษณะความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่น กลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ จาก ๓ โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมให้เขา้ร่วมโครงการวิจยั 
นักเรียนยินยอมเข้ารับการศึกษา และตอบแบบสอบถามครบถ้วน จ านวน ๖๕๒ คน เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จากโรงเรียนชายลว้น คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั จ านวน ๓๖๒ คน โรงเรียนหญิง
ลว้นคือโรงเรียนสตรีวดัระฆงั จ านวน  ๒๕๗ คน โรงเรียนสหศึกษาคือโรงเรียนสวนอนนัต ์จ านวน  
๓๓ คน    

ส่วนทีส่อง การศึกษาประสิทธิผลการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติใน
วัยรุ่น   ศึกษาในกลุ่มเด็กจากโรงเรียนหญิงล้วนคือโรงเรียนสตรีวดัระฆงั  ตอบแบบทดสอบใน
การศึกษาส่วนท่ีหน่ึงครบถว้นแลว้และ ไดส้มคัรใจเขา้ร่วมศึกษาจ านวน  ๔๐ คน และแบ่งเป็น ๒ 
กลุ่ม โดยวธีิสุ่มทดลอง(randomization)  กลุ่มละ ๒๐ คน 

กลุ่มแรก กลุ่มทดลอง( กลุ่ม A )มีนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธทุกวนั
เสาร์ คร้ังละ ๓ ชม. รวม ๘ คร้ัง และตอบแบบทดสอบครบ จ านวน ๑๔ คน  

กลุ่มสอง  กลุ่มควบคุม( กลุ่ม B ) ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มีจ านวนนกัเรียนในกลุ่มน้ีท่ีตอบ
แบบทดสอบครบ จ านวน ๑๙ คน   รวมสองกลุ่ม ๓๓ คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย     การศึกษาประกอบดว้ย ๒ ส่วน  



๑๖๗ 

 

 

ส่วนที่หน่ึง การศึกษาลักษณะความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่น    นักเรียน ๖๕๒ คนตอบ
แบบสอบถาม เคร่ืองมือประกอบด้วย ๑. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนักเรียนและบิดามารดา
ผูป้กครอง เช่น เพศ อายุ ผลการศึกษา เป็นตน้   ๒. แบบสอบถามพฤติกรรมทางพุทธศาสนาของ
นกัเรียน เช่นการสวดมนต์เป็นตน้  ๓. แบบทดสอบประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์
ในพรม  

ส่วนทีส่อง การศึกษาประสิทธิผลการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติใน
วยัรุ่น   ในสัปดาห์แรก นกัเรียนทั้งสองกลุ่ม ๓๓ คน ท าแบบทดสอบ ๑. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป
ของนกัเรียนและบิดามารดาผูป้กครอง เช่น เพศ อายุ ผลการศึกษา เป็นตน้   ๒. แบบสอบถาม
พฤติกรรมทางพุทธศาสนาของนกัเรียน เช่นการสวดมนตเ์ป็นตน้  ๓. แบบทดสอบประเมินลกัษณะ
ความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม ๔.วดัความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)จ านวน ๕๒ ขอ้ และ ๕.
แบบทดสอบวดัสติมาส(MAAS) จ านวน ๑๕ ขอ้ คร้ังท่ี ๑ ต่อมา กลุ่ม A ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการ
วถีิพุทธ ๘คร้ัง   กลุ่ม B ไม่มีกิจกรรม  

ในสัปดาห์ท่ี ๘  ทั้ งสองกลุ่ม ท าแบบทดสอบวดัความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และ 
แบบทดสอบวดัสติมาส(MAAS) คร้ังท่ี ๒ ประเมินลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ของรวงทิพย ์ในพรม 
คร้ังท่ี ๒   และ  กลุ่ม A ให้คะแนนความพอใจในการท ากิจกรรม มีคะแนน ๐ – ๑๐ โดยมีคะแนน 
๑๐ เป็นคะแนนความพอใจสูงสุด และไดรั้บการสัมภาษณ์เชิงลึก  ถึงความรู้พื้นฐานสติ  ประโยชน์
ของสติ ปัจจยั ของความเป็นผูมี้สติ และการน าเอาสติไปใช ้

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ข้อมูลแสดงในค่าความถ่ีและค่าร้อยละค่าเฉล่ีย สาวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทั้งขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมพุทธศาสนาของนกัเรียน
ทั้งหมด คะแนนวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ความฉลาดทางอารมณ์ คะแนนสติมาส(MASS) แสดง
ดว้ยค่าเฉล่ีย(X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D.)  ค่าสถิติส าหรับการเปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่
ค่าสถิติที (t-test) ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ขอ้มูลท่ีมีค่าเป็นสัดส่วนใช้แบบทดสอบ 2   ไค-
สแควร์ (Chi-square Test)       ส าหรับการเปรียบเทียบขอ้มูลมากกวา่ ๒ กลุ่มไดแ้ก่ค่าสถิติ one way 
ANOVA  
 
๕.๑ สรุปผลการวจัิย 

๕.๑.๑ ผลการวจัิยส่วนทีห่น่ึง การศึกษาลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่น     
ประกอบด้วย ๕ ตอน 

ตอนที ่๑.๑ ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนและบิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน 



๑๖๘ 

 

 

๑)จ าแนกตามโรงเรียน พบวา่นกัเรียนท่ีใชใ้นการศึกษามาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
ร้อยละ  ๕๕.๕ ,  โรงเรียนสตรีวดัร้อยละ ๓๙.๔ และโรงเรียนสวนร้อยละ ๕.๑  

๒)จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศชายร้อยละ ๕๘.๔  เพศหญิงร้อยละ ๔๑.๖               
๓)จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ ๑๑ ปี  ร้อยละ ๑.๑, อายุ ๑๒ ปี  ร้อยละ  ๕๗.๒, อายุ ๑๓ ปี  

ร้อยละ ๔๐, อาย ุ๑๔ ปี  ร้อยละ ๑.๔ และอาย ุ๑๕ ปี ร้อยละ ๐.๓  อายเุฉล่ียของกลุ่ม มีค่า ๑๒.๔ ปี  
๔)จ าแนกตามการศึกษา พบว่านกัเรียนมีเกรดเฉล่ียระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖  ตั้งแต่ เกรด 

๑.๐ ถึง ๒.๐ ร้อยละ ๐.๙, เกรดตั้งแต่ ๒.๑ ถึง ๒.๙ ร้อยละ ๑๐ และเกรด ๓.๐ ถึง ๔.๐ ร้อยละ ๘๙.๑ 
๕)จ าแนกตามจ านวนพี่น้อง พบว่า จ  านวนพี่นอ้ง ๑ คนร้อยละ ๒๒.๘ จ านวน ๒ คน ร้อย

ละ ๕๐.๒, จ านวน ๓ คน ร้อยละ ๒๒.๑ และมากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คน ร้อยละ ๔.๙ 
๖)จ าแนกตามล าดบับุตร พบวา่ ล าดบับุตรคนท่ี ๑ ร้อยละ ๔๙.๙, เป็นล าดบับุตรคนท่ี ๒ คิด

เป็นร้อยละ ๓๖.๘ และเป็นล าดบับุตรตั้งแต่คนท่ี ๓ ข้ึนไปร้อยละ ๑๓.๓  
๗)จ าแนกตามสภาพสมรสของบิดา, มารดาและผูป้กครอง พบว่ามีสถานภาพสมรสดงัน้ี  

สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ ๘๖.๓, ๘๖ และ ๖๙.๘ ตามล าดบั,  หมา้ย ร้อยละ ๐.๘, ๒.๗, และ ๑๒.๘ 
ตามล าดบั  หย่า  ร้อยละ ๑๐.๑, ๑๐ และ ๑๖.๓ ตามล าดบั  เสียชีวิต  ร้อยละ ๒.๘, ๑.๑ และ ๑.๒ 
ตามล าดบั 

๘)จ าแนกตามอายขุองบิดา, มารดาและผูป้กครอง พบวา่มีอายุดงัน้ี  อายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
๔๐ ปี  ร้อยละ ๒๐.๕, ๓๕.๑ และ ๒๗.๓ ตามล าดบั  อายุตั้งแต่ ๔๑ ถึง ๕๐ ปี ร้อยละ ๖๑.๔, ๕๘ 
และ ๒๓.๖ ตามล าดบั  อายตุั้งแต่ ๕๑ ถึง ๖๐ ปี ร้อยละ ๑๖.๘, ๖.๗ และ ๒๓.๖ ตามล าดบั  และอาย ุ
๖๑ ปีข้ึนร้อยละ ๑.๓, ๐.๒ และ ๒๕.๕  อายเุฉล่ียของบิดา, มารดา และผูป้กครอง เป็นปีมีค่า ๔๕.๕, 
๔๒.๔ และ ๔๙.๔ ตามล าดบั   

๙)จ าแนกตามระดบัการศึกษาของบิดา, มารดา และผูป้กครอง พบวา่มีระดบัการศึกษาดงัน้ี  
ระดบัประถมศึกษาร้อยละ ๑๑.๑, ๑๓.๘ และ ๒๕ ตามล าดบั,  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ร้อยละ 
๘.๕,๗.๘ และ ๘.๓ ตามล าดับ,  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ ๑๖.๙, ๑๓.๓ และ ๑๕.๗ 
ตามล าดบั, ระดบัอนุปริญญาร้อยละ ๑๑.๓, ๑๓ และ ๗.๔ ตามล าดับ,  ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 
๓๒.๕, ๓๘.๘ และ ๒๔.๑ ตามล าดบั, ระดบัปริญญาโทหรือเอกร้อยละ ๑๙.๓, ๑๒.๗ และ ๑๓ 
ตามล าดบั, อ่ืน ๆ ไม่ไดร้ะบุร้อยละ ๐.๕, ๐.๘ และ ๖.๕ ตามล าดบั 

๑๐)จ าแนกตามอาชีพของบิดา, มารดาและผูป้กครอง พบวา่มีอาชีพ ดงัน้ี   รับราชการร้อยละ 
๒๕.๔, ๑๘ และ ๑๙.๑ ตามล าดบั, ท างานบริษทัร้อยละ ๓๔, ๒๗.๘ และ ๑๕.๕ ตามล าดบั,  ธุรกิจ
ส่วนตวัร้อยละ ๒๘.๔, ๒๒.๖ และ ๒๑.๘ ตามล าดับ, งานบ้านร้อยละ ๐.๕, ๑๙.๔ และ ๑๔.๕ 



๑๖๙ 

 

 

ตามล าดบั, ไม่ไดท้  างานร้อยละ ๑.๖, ๓.๒ และ ๑๐ ตามล าดบั, อ่ืน ๆ ร้อยละ ๑๐.๑, ๙.๑ และ ๑๙.๑ 
ตามล าดบั 

๑๑)จ าแนกตามรายไดร้วมของครอบครัวต่อเดือน พบวา่รายไดต้  ่ากว่า ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ 
๑.๗ , รายไดร้วม ๓,๐๐๑ ถึง ๘,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕.๙, รายไดร้วม ๘,๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘.๙, 
รายไดร้วม ๑๐,๐๐๑ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๔๙.๒, รายไดร้วม ๕๐,๐๐๑ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อย
ละ ๒๔.๑ และรายได ้๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ร้อยละ ๑๐.๒  

 
ตอนที ่๑.๒ ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 

นกัเรียนทั้งหมดมีพฤติกรรมทางพุทธศาสนา  ดงัน้ี 
๑)จ าแนกตามการปฏิบติัเชิงพิธีกรรมเร่ืองการสวดมนตท่ี์บา้น พบวา่สวดมนตทุ์กวนัร้อยละ 

๑๖  สวดมนต์ ๔-๖ วนัต่อสัปดาห์ร้อยละ ๑๐.๔  สวดมนต์ ๓ วนัต่อสัปดาห์ร้อยละ ๘.๑ สวดมนต ์ 
๑-๒ วนัต่อสัปดาห์ร้อยละ ๓๘.๒ ไม่ไดส้วดมนตเ์ลยร้อยละ ๒๗.๓   

๒)จ าแนกตามการท าบุญตกับาตร พบว่าตกับาตรทุกวนัร้อยละ ๒.๕  บางวนัทุกสัปดาห์
หรือท าทุกวนัพระร้อยละ ๒๒.๓   นอ้ยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ ๑๕.๗  ท าบุญเฉพาะวนัส าคญั
ทางศาสนา/วนัเกิด/วนัท่ีทางโรงเรียนก าหนดร้อยละ ๕๕.๑  และไม่เคยท าตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
๔.๕    

๓)จ าแนกตามการไปเวียนเทียนท่ีวดัในวนัส าคญัทางศาสนา พบว่านักเรียนปฏิบติัทุกวนั
ส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๔๓.๓  ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ ๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๑๕.๙  ปฏิบติัเพียง ๑-
๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๑๒.๗   ปฏิบติับางปีร้อยละ ๒๓.๑  และไม่เคยปฏิบติัร้อยละ๕.๐   

๔)จ าแนกตามการร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนจดั เช่น การบวชเณรภาคฤดูร้อน, การ
ฟังพระเทศน์, การร่วมท าบุญตกับาตร, การจดันิทรรศการทางศาสนา, จดัขบวนแห่เทียนพรรษา  
พบว่าปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๒๘.๓  ปฏิบติับางวนัแต่มากกว่า ๒ คร้ังต่อปีร้อยละ 
๒๖.๔   ปฏิบติัเพียง ๑-๒  คร้ังต่อปีร้อยละ ๑๔.๔ ปฏิบติับางปีร้อยละ ๑๘.๕  และไม่เคยปฏิบติัร้อย
ละ ๑๒.๔    

๕)จ าแนกตามการเขา้ร่วมชมรม/วิชาเลือกพุทธศาสนาในโรงเรียน  พบว่าการสมคัรเป็น
สมาชิกและไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรมร้อยละ ๘.๗   สมคัรเป็นสมาชิกแต่ไม่ไดร่้วมท ากิจกรรมใน
ชมรมร้อยละ ๑.๙  เคยเป็นสมาชิกในอดีตแต่ตอนน้ีไม่ไดร่้วมชมรมร้อยละ ๑๐.๑ เคยคิดจะสมคัรเป็น
สมาชิกแต่ยงัไม่ไดส้มคัรร้อยละ ๓๔.๗ และไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรมร้อยละ ๔๔.๖  

๖)จ าแนกตามพฤติกรรมทางศาสนาพุทธดา้นพฤติกรรมทางธรรมเร่ืองการฟังเทศนาธรรมท่ี
วดั พบว่านกัเรียนฟังเทศนาธรรมมากกว่าหรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือนหรือทุกวนัพระร้อยละ ๔.๕  



๑๗๐ 

 

 

น้อยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ๑๐.๙  ปฏิบติับางเดือนหรือทุกวนัส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๔๓.๙  
ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๒๙.๑ และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาเป็นร้อยละ ๑๑.๖    

๗)จ าแนกตามการชมหรือฟังรายการธรรมเทศนาโดยผา่นทางส่ือโทรทศัน์, วิทยุ หรือเทป
ธรรมะ พบว่ามากกว่าหรือเท่ากบั ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ ๑๒.๕ น้อยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ 
๑๘.๘  ปฏิบติับางเดือนหรือ เฉพาะวนัส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๒๑.๓  ปฏิบติั ๑- ๒ คร้ังต่อปี ร้อย
ละ ๒๖.๘ และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาร้อยละ ๒๐.๖   

๘)จ าแนกตามการอ่านหนังสือ วารสารธรรมะหรือเก่ียวกับศาสนา (มิใช่ต าราเรียนใน
หลกัสูตร) พบวา่มากกวา่หรือเท่ากบั ๔ คร้ัง ต่อเดือนร้อยละ๑๒.๔  นอ้ยกวา่ ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ 
๑๙.๓   บางเดือนหรือเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนาร้อยละ ๑๗.๖  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๒๘.๖  
และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาร้อยละ ๒๒.๑   

๙)จ าแนกตามการนัง่สมาธิ พบวา่นกัเรียนปฏิบติัมากกวา่หรือเท่ากบั ๔  คร้ังต่อเดือนร้อยละ 
๖๓.๙ ปฏิบติันอ้ยกว่า ๔ คร้ังต่อเดือนร้อยละ ๑๑   ปฏิบติับางเดือนหรือเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา
ร้อยละ ๑๓.๗  ปฏิบติั ๑-๒ คร้ังต่อปีร้อยละ ๘  และไม่เคยปฏิบติัตลอด ๑ ปีท่ีผา่นมาร้อยละ ๓.๔  

๑๐)จ าแนกตามการเคยบวชเณร, ถือศีลท่ีวดัหรือสถานปฏิบติัธรรม พบว่า เคยมากกว่า ๑ 
คร้ัง ร้อยละ ๑๔.๖  เคยปฏิบติั ๑ คร้ัง ร้อยละ ๑๘.๕  ไม่เคยปฏิบติัร้อยละ ๖๖.๙   

๑๑)จ าแนกตามขอ้มูลพฤติกรรมและความเห็นด้านสติ  พบว่านักเรียนเคยฝึกสติมาก่อน  
มากกวา่ ๑ คร้ัง, เพียง ๑ คร้ัง และไม่เคยฝึกมาก่อน ร้อยละ ๖๑.๓, ๑๘.๓ และ ๒๐.๕  ตามล าดบั   

๑๒)จ าแนกตามกิจกรรมฝึกสติท่ีนักเรียนเลือกได้หลายขอ้ดงัน้ี   พบว่านักเรียนตอ้งการ 
นิทาน ร้อยละ ๔๒.๓  ต้องการกรณีศึกษาเก่ียวกับประโยชน์และโทษของสติ ร้อยละ ๓๗.๗  
ต้องการ VDO แสดงประโยชน์และโทษของสติ ร้อยละ ๔๖ ต้องการเกมฝึกสติ ร้อยละ ๖๔.๓ 
ตอ้งการการนัง่ฝึกสติ  ร้อยละ ๑๘.๖  ตอ้งการการเดินฝึกสติ ร้อยละ ๑๖.๓  ตอ้งการกิจกรรมคิดอยา่ง
มีสติ  ร้อยละ ๓๖.๕ กิจกรรมการฝึกสติท่ีนกัเรียนเลือกมากท่ีสุด คือตอ้งการเกมการฝึกสติ ร้อยละ 
๖๔.๓ 

 
ตอนที ่๑.๓. คะแนนรวมลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 

นกัเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน  มีคะแนนรวมวดัลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ตั้งแต่ ๑๓๖ – ๒๓๕ 
คะแนน  โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนน ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ๒๐๓.๔ ± ๒๒.๓ และแสดง
คะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของสติในดา้นสติในการควบคุมตนเอง รวดเร็วทนัเวลา  ยบัย ั้งชัง่ใจ และ
แสวงหาบริโภคปัจจยัมีคะแนนเฉล่ีย ๕๐.๖, ๕๓.๐, ๔๙.๓ และ ๕๐.๔ ตามล าดบั ดา้นสติรวดเร็ว
ทนัเวลา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ดา้นสติในการยบัย ั้งชัง่ใจ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 



๑๗๑ 

 

 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนสตรีวดัระฆงั โรงเรียนสวนอนนัตมี์คะแนน± ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๒๐๐.๕ ± ๒๐.๘, ๒๑๐.๖ ±๒๑.๑,และ ๑๘๑.๘ ±๒๕.๕ตามล าดับ
โรงเรียนสตรีวดัระฆงัมีค่าเฉล่ียสูงสุด โรงเรียนสวนอนนัตมี์ค่าเฉล่ียต ่าสุด 
 
ตอนที่  ๑ .๔.  วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั่วไปส่วนบุคคลและพฤติกรรมทาง
พระพุทธศาสนากบัความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่นของนักเรียนทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์( r ) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่นของนกัเรียนทั้งหมด พบวา่มี
ค่า < ๐.๓ ทุกค่า แสดงถึงการไม่มีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัทัว่ไปส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ทางพระพุทธศาสนากบัความเป็นผูมี้สติของวยัรุ่นของนกัเรียนทั้งหมด 
 
ตอนที่ ๑.๕  เปรียบเทียบคะแนนลักษณะความเป็นผู้มีสติจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
พฤติกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทั้งหมด 

๑)จ าแนกตามเพศ พบว่านักเรียนเพศหญิงมีค่าคะแนนลักษณะความเป็นผูมี้สติสูงกว่า
นกัเรียนชายโดยมี คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั ๒๐๙.๓ และมากกว่านักเรียนเพศชาย  ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 
๑๙๙.๓ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๐๐๐)  

๒)จ าแนกตามโรงเรียน พบว่า โรงเรียนสตรีวดัระฆงัมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลยัและ โรงเรียนสวนอนนัตอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๐๐๒)  

๓)จ าแนกตามเกรด พบวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เกรดเฉล่ีย ๑.๐ – ๒.๐, เกรดเฉล่ีย ๒.๑ – 
๒.๙  และ  เกรดเฉล่ีย ๓.๐ – ๔.๐ มีคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติ คะแนนเฉล่ีย ๑๙๐.๗ , ๑๙๕.๑ 
และ ๒๐๔.๖ ตามล าดบั  โดยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีกว่ามีเกรดเฉล่ีย ๓.๐ – ๔.๐ มีคะแนนเฉล่ีย
ของลกัษณะความเป็นผูมี้สติสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีผลเกรดเฉล่ียต ่ากวา่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = 
๐.๐๐๐)  

๔)จ าแนกตามสถานภาพสมรส อาชีพและการศึกษาของบิดา มารดาและผู ้ปกครอง ของ
นกัเรียน พบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมด ตามสภาพสมรส อาชีพและการศึกษาของบิดา 
มารดาและผูป้กครอง ไม่พบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัของสถิติ    

๕)จ าแนกตามพฤติกรรมพระพุทธศาสนา พบวา่การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียนทั้งหมดจ าแนก
ตาม พฤติกรรมการท าบุญตกับาตร  พฤติกรรมการเวียนเทียน  พฤติกรรมการรักษากิจกรรมทาง



๑๗๒ 

 

 

ศาสนาท่ีโรงเรียนจดั  พฤติกรรมการเขา้ร่วมชมรม/วิชาเลือก และเป็นสมาชิก พฤติกรรมทางธรรม
ดา้นการฟังเทศนาธรรมท่ีวดั  พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นการชม/ฟังรายการธรรมเทศนา  ผ่านส่ือ
โทรทศัน์/วิทยุ หรือเทปธรรมะ  พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นการอ่านหนงัสือ/วารสารธรรมะเก่ียวกบั
ศาสนา  พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นการนัง่สมาธิ  พฤติกรรมทางธรรม  ดา้นบวชเณร หรือ ถือศีลท่ีวดั/
สถานปฏิบติัธรรม  พฤติกรรมความเห็นด้านสติกบัคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนักเรียน  
นกัเรียนท่ีเคยฝึกสติ  นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบนิทาน นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติ
แบบกรณีศึกษา   นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบการฝึกสติท่านัง่   นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรม
ฝึกสติแบบการฝึกสติท่าเดิน พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

๖)จ าแนกตามปัจจยัการเห็นประโยชน์ของสติของนกัเรียน พบวา่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตาม  นักเรียนท่ีเห็นประโยชน์ของสติ  มีคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(Sig. = ๐.๐๑๔)    

๗)จ าแนกตามปัจจยัอยากร่วมกิจกรรมฝึกสติของนกัเรียน พบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติของนกัเรียน
ทั้งหมดจ าแนกตาม  นกัเรียนท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย มากกวา่นกัเรียนท่ีไม่อยาก
เขา้ร่วมกิจกรรม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๐๐๖)  นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบ
วดิิโอแสดงประโยชน์ของสติไดค้ะแนนเฉล่ียลกัษณะความเป็นผูมี้สติ  สูงกวา่และแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig.= ๐.๐๐๑) นกัเรียนท่ีตอ้งการกิจกรรมฝึกสติแบบเกมการฝึกสติไดค้ะแนน
ลกัษณะความเป็นผูมี้สติเฉล่ีย สูงกว่าและแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (sig.= ๐.๐๐๗)  
นักเรียนท่ีต้องการกิจกรรมฝึกสติแบบการจดักิจกรรมคิดอย่างมีสติมีคะแนนเฉล่ีย สูงกว่าและ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(sig.= ๐.๐๐๔) 

 
๕.๑.๒ ผลการวิจัยส่วนที่สองประสิทธิผลกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ในนักเรียน ๓๓ 

คน  
ประกอบด้วย ๗ ตอน 

ตอนที๒่.๑ ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม จ านวน ๓๓คน พบวา่อายเุฉล่ียเป็น ๑๒.๖ ปีในกลุ่ม A 

และ๑๒.๕ ปีในกลุ่ม B  เกรดเฉล่ียเม่ือจบประถมศึกษาปีท่ี ๖เป็น ๓.๗ในกลุ่ม A และ๓.๖ในกลุ่ม B
พบวา่ เกรดท่ีแบ่งเป็นระดบัส่วนใหญ่อยูใ่นเกรดท่ีดีคือ ร้อยละ ๙๒.๙ ของกลุ่มA และ ๙๔.๗ในกลุ่ม 
B มีเกรดระดบั ๓- ๔   



๑๗๓ 

 

 

ตอนที่  ๒.๒ เปรียบเทียบคะแนนวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัด
ประสิทธิผลของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

๑)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A    พบว่า การวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนสติเพิ่มข้ึนในทุกดา้นของสติหลงัท ากิจกรรม คะแนนรวมเฉล่ีย สติ เพิ่มข้ึนมาก
จาก ๒๐๘.๔ ก่อนมีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๒๒๔.๑ หลงัมีกิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (sig. = 
๐.๐๐๖ )  แสดงถึงประสิทธิผลของการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธสามารถเพิ่มให้คะแนนใน
กลุ่มทดลองเพิ่มมากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในทุกดา้นของสติ   คะแนนในแต่ละดา้นของ สติ ก็
เป็นเช่นเดียวกนั ทั้งในด้านควบคุมตนเอง ดา้นรวดเร็วทนัเวลา ดา้นยบัย ั้งชัง่ใจ และดา้นแสวงหา
บริโภค ในกลุ่ม A คะแนนเพิ่มจาก ๕๑.๘ ,๕๒.๘, ๕๑.๔, และ ๕๒.๔ เพิ่มเป็น๕๕.๙, ๕๗.๗, 
๕๓.๙,และ ๕๖.๖ตามล าดบั 

๒)จ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรมและของนกัเรียนกลุ่ม B วดัคร้ัง
แรก  พบวา่การวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียของสติ  มีคะแนน เป็น๒๐๘.๔ ในกลุ่ม A วดั
ก่อนท ากิจกรรมและ ๒๑๒.๔ ในการวดัคร้ังแรกของกลุ่ม B โดยไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (sig. = ๐.๖๒๓) แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัของทั้งสองกลุ่ม  

๓)จ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่ม B วดั ๒ คร้ังห่างกนั ๘ สัปดาห์    พบวา่ในกลุ่ม B 
วดัคร้ังแรกมีคะแนน ๒๑๒.๔ วดัคร้ังท่ีสองมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเป็น ๒๑๑.๗ คะแนนไม่เปล่ียนแปลง 

๔)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม กบั กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง พบว่า 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ีย สติ   ของกลุ่ม A หลังท ากิจกรรม เป็น ๒๒๔.๑ 
เปรียบเทียบกบั ๒๑๑.๗ ซ่ึงเป็น คะแนนรวมเฉล่ีย สติของ กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองพบวา่มากกวา่อยา่งมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง (sig. = ๐.๐๐๓)  แสดงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการ
วถีิพุทธในการเพิ่มสติในนกัเรียน    

 
ตอนที่ ๒.๓ เปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผล
ของการท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

๑)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A     พบว่าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ จาก๑๓๙.๓ ก่อนมีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๑๕๖.๕ 
หลงัมีกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (sig. = ๐.๐๐๔ )คะแนนในแต่ละดา้นของความฉลาดทาง
อารมณ์ในกลุ่ม A  ก็เพิ่มข้ึนอยา่งมากทั้งดา้น เก่ง ดี และสุขและการแปรผลของคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์อยูใ่นระดบัสูง 



๑๗๔ 

 

 

๒)จ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรมและของนกัเรียนกลุ่ม B 
วดัคร้ังแรก    พบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ มีคะแนน 
เป็น ๑๓๙.๓ ในกลุ่ม A วดัก่อนท ากิจกรรมและนอ้ยกวา่คะแนน ๑๕๓.๑ ในการวดัคร้ังแรกของ 
กลุ่ม B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (sig. = ๐.๐๑๘) แสดงวา่ในกลุ่มควบคุม(กลุ่ม B) มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มทดลอง(กลุ่ม A )ก่อนท ากิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ขณะท่ี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มควบคุม(กลุ่มB)วดัสองคร้ังคะแนนใกล้เคียงกนัมากไม่
เปล่ียนแปลง 

๓)จ าแนกตามจ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่ม B วดั ๒ คร้ังห่างกนั ๘ สัปดาห์   
พบวา่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มควบคุม(กลุ่มB)วดัสองคร้ังคะแนนใกลเ้คียงกนัมากไม่
เปล่ียนแปลง จากวดัคร้ังแรกคะแนน ๑๕๓.๑ กบั คร้ังท่ีสอง คะแนน ๑๕๓.๐ 

๔)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม กบั กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง พบว่า 
การวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ีย ความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม  เป็น 
๑๕๖.๕ เปรียบเทียบกบั ๑๕๓ ซ่ึงเป็นคะแนนรวมเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของ กลุ่ม B วดัคร้ังท่ี
สอง คะแนนรวมเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่ม A มากกว่า กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ( sig. = ๐.๐๑๘) นอกจากน้ีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ในแต่ละดา้นของกลุ่ม 
A ทั้งดา้น เก่ง ดี และสุข สูงข้ึนมากแสดงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธในการ
เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ดว้ย 

 
ตอนที่ ๒.๔ เปรียบเทียบคะแนนวัดสติมาส(MAAS)ก่อนและหลังกิจกรรมเพ่ือวัดประสิทธิผลของ
การท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

๑)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A    พบว่า การวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม A พบว่า 
คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติมาส( MAAS) จาก ๖๑.๓  ก่อนมีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๗๑.๑ หลงัมี
กิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (sig. = ๐.๐๑ )   

๒)จ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่ม A ก่อนท ากิจกรรมและของนกัเรียนกลุ่ม B วดัคร้ัง
แรก  พบวา่การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียของนกัเรียนกลุ่มทดลอง A ก่อนท ากิจกรรม
และของนักเรียนกลุ่มควบคุม B วดัคร้ังแรก คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติมาส(MAAS) มี
คะแนน เป็น ๖๑.๓ในกลุ่ม A วดัก่อนท ากิจกรรมและ ๖๓.๖ ในการวดัคร้ังแรกของกลุ่ม Bโดยไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig. = ๐.๖๐๔) 
 



๑๗๕ 

 

 

๓)จ าแนกตามคะแนนของนกัเรียนกลุ่ม B วดั ๒ คร้ังห่างกนั ๘ สัปดาห์    พบวา่ในกลุ่ม B 
วดัคร้ังแรกมีคะแนน ๖๓.๖ วดัคร้ังท่ีสองมีค่าลดลงเล็กนอ้ยเป็น ๖๓.๕ คะแนนไม่เปล่ียนแปลง 

๔)จ าแนกตามคะแนนเฉล่ีย ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม กบั กลุ่ม B วดัคร้ังท่ีสอง พบว่า 
การวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียการวดัสติมาส(MAAS)ของกลุ่ม A หลงัท ากิจกรรม  เป็น 
๗๑.๑ เปรียบเทียบกบั   ๖๓.๕ ซ่ึงเป็นคะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติ(MAAS) ของกลุ่ม B วดั
คร้ังท่ีสอง พบว่ามากกว่า และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( sig. = ๐.๐๑๓ )แสดงถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธในการเพิ่มคะแนนสติมาส (MAAS) 

 
ตอนที่ ๒.๕ เปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพัฒนาสติของ
วยัรุ่นจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่นจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.> ๐.๐๕) ในทุกปัจจยั ทั้งทางปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน บิดา 
มารดา ผูป้กครอง ขอ้มูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนา ต่างๆ ทุกปัจจยั ไม่มีผลต่อคะแนนลกัษณะ
ความเป็นผูมี้สติ ความฉลาดทางอารมณ์ คะแนนสติมาส(MAAS)  
 
ตอนที่ ๒.๖ วิเคราะห์ความพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม 
A)จ านวน ๑๔ คนหลงัท ากจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ  

คะแนนความพอใจในกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ คะแนน ๙.๖๒๕ และให้ความพอใจ
ต่อวทิยากรมากท่ีสุดท่ี ๑๐ คะแนนเตม็ 

 
ตอนที่ ๒.๗ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A)จ านวน ๑๔ คนหลังท า
กจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 

ประกอบดว้ยค าถาม ๕ ดา้น คือ ความรู้พื้นฐานของสติ ประโยชน์ของสติ หลกัการฝึกสติ 
ปัจจยัในการพฒันาสติใหเ้กิดข้ึน และแนวทางในการน าสติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน 

พบว่า นักเรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานของสติ ดีถึงดีมากทุกคนนักเรียนทุกคนเห็น
ประโยชน์ของสติและประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ในการพฒันาคุณธรรมดา้นสติ
ใหมี้มากข้ึน นกัเรียนทุกคนทราบหลกัการฝึกสติและชอบการฝึกสติวธีิน้ีมาก 

ปัจจยัท่ีท าให้สติมีมากข้ึนนกัเรียนส่วนใหญ่ ชืืื่อว่าเกิดจากปัจจยัภายในของตนเอง คือ
การฝึกฝนใหเ้กิดมีมากข้ึนดว้ยตนเอง มากกวา่ปัจจยัภายนอก 



๑๗๖ 

 

 

 นกัเรียนทุกคนเห็นวา่ สติ มีประโยชน์น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่ม
ช่วยพฒันาสติอยา่งมาก 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่น”  ผูว้จิยัไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาอธิบายเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 
 การศึกษาน้ีแบ่งการศึกษาเป็นสองส่วน  
๕.๒.๑ ผลการวจัิยส่วนแรกลกัษณะความเป็นผู้มีสติของวยัรุ่นของนักเรียนทั้งหมด 

เป็นการศึกษาเร่ืองสติในวยัรุ่นท่ีสมบูรณ์ ทั้ งในแง่ผลการศึกษาด้านปัจจยัขอ้มูลพื้นฐาน
ทัว่ไป ขอ้มูลพฤติกรรมพระพุทธศาสนา ขอ้มูลพฤติกรรมและความคิดเห็นดา้นสติ และผลส าเร็จ
ของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ ในการสร้างสติให้เกิดข้ึนในวยัรุ่นซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ี
พฒันาข้ึน จากแนวความคิดและความรู้สมยัใหม่ดา้นจิตวิทยา จิตเวชศาสตร์ประสานไปกบัแนวคิด
และความรู้ในการพฒันาสติวิถีพุทธ เพื่อปรับให้กบัโลกสมยัใหม่ ท่ีวยัรุ่นในปัจจุบนัคุน้เคยมากกวา่
การเรียนการสอนและพฒันาสติดั้งเดิมท่ีท าเฉพาะท่ีวดั ให้สามารถท าไดท่ี้โรงเรียน ทั้งในและนอก
เวลาเรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วม มีความสนุกสนาน มีการสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมในกิจกรรมและ
สอดแทรกการสอนวิถีพุทธ เช่น การนั่งและเดินฝึกสติ โดยท่ีวยัรุ่นเต็มใจในการฝึก เม่ือน ามา
ประกอบร่วมในกิจกรรมกลุ่มดว้ยกนั 
 ขนาดตวัอยา่งทั้งสองการศึกษา คือ ๖๕๒ คนในการศึกษาส่วนท่ีหน่ึง และ ๑๔ คนในกลุ่ม 
A และ ๑๙ คนในกลุ่ม B มีขนาดเพียงพอเน่ืองจากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของทั้ง
สองการศึกษาในปัจจยัต่างๆ และในปัจจยัประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ของคะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 
และ คะแนนวดัสติมาส(MASS) ในกลุ่มทดลอง (กลุ่มA)หลงัท ากิจกรรม   
ตอนที ่๑.๑ ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนและบิดามารดาผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด ๖๕๒ คน 
 อายุของนกัเรียน  จ านวนมากที่สุด คืออายุ ๑๒ ปี ร้อยละ  ๕๗.๒ จ านวนน้อยที่สุดคือ อายุ
๑๕ ปี ร้อยละ ๐.๓  อายุเฉล่ียของกลุ่มทั้งหมด มีค่า ๑๒.๔ ปี ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมปีท่ี ๑ อายุช่วงน้ีเป็นอายุท่ีเหมาะสมในการฝึกมากตามพฒันาการทางพฤติกรรมของเด็ก อายุ
มาก การเปล่ียนพฤติกรรมท าได้ยากกว่า จากการวิจยัของดวงเดือน พนัธุมนาวิน แนะน าในการ
อบรมจริยธรรมในวยัน้ี85 
                                                 
85 ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, เพญ็แข ประจนปัจจนึก, จริยธรรมของเยาวชนไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๖๖. 



๑๗๗ 

 

 

ตอนที ่๑.๒ ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน 
 พฤติกรรมทางพุทธศาสนาของนกัเรียน จ านวนที่น้อยคือในเร่ืองการสวดมนตท่ี์บา้น พบวา่
เด็กไม่ไดส้วดมนตเ์ลยร้อยละ ๒๗.๓ ค่อนขา้งสูง การเขา้ร่วมในกิจกรรมชมรมทางพุทธศาสนานอ้ย
มากในโรงเรียนเพียงร้อยละ ๘.๗ เกิดจากเด็กไม่สนใจและโรงเรียนยงัไม่มีกิจกรรม และมีกิจกรรมท่ี
ยงัไม่ไดพ้ฒันาเป็นกลุ่มเป็นชมรม ซ่ึงถือเป็นโอกาสพฒันาไดต่้อไปในอนาคตให้เด็กไทยไดรั้บการ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมผ่านทางกิจกรรมกลุ่มวิถีพุทธ และยงัมีโอกาสเสริมการเรียนรู้ธรรมผา่น
กิจกรรมกลุ่มดว้ย เน่ืองจาก เด็กไทยเองไดรั้บความรู้ทางธรรมจากการฟังเทศนาธรรมท่ีวดันอ้ยมาก 
ฟัง ๑-๒คร้ัง/ปี ร้อยละ ๒๙.๑ และไม่ไดฟั้งเลยร้อยละ ๑๑.๖ ไม่เคยฟังธรรมทางวิทยุโทรทศัน์เลย 
ร้อยละ ๒๐.๖ ไม่เคยอ่านหนงัสือธรรมเลยร้อยละ ๒๒.๑ และไม่เคยถือศีลหรือบวชเณร หรือปฏิบติั
ท่ีวดั ถึงร้อยละ ๖๖.๙ ขณะท่ีการฝึกสติ มีนอ้ยมากฝึก ๑ คร้ังและไม่เคยฝึกร้อยละ ๓๘.๓ แต่เด็กเห็น
ประโยชน์ของสติถึงร้อยละ ๙๙.๒ และตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมการฝึกถึงร้อยละ ๖๐.๑ แสดงถึง
ช่องวา่งท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษาไทยและระบบการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน ไม่สามารถเติม
เต็มช่องว่าง ระหว่าง การเห็นประโยชน์ของการฝึกสติกบัการไดรั้บการฝึกและการจดักิจกรรมใน
โรงเรียน ท าให้เด็กไทยเติบโตโดยห่างเหินจากพระพุทธศาสนามากข้ึน ไม่เข้าวดัมากข้ึนและ
สังคมไทยมีปัญหามากข้ึนในท่ีสุดตรงกบัการศึกษาของ รศ.พญ.ฐิตวี แกว้พรสวรรค์86 และ อนญัญา 
สินรัชตานนท์87 
ตอนที ่๑.๓. คะแนนรวมลกัษณะความเป็นผู้มีสติของนักเรียนทั้งหมด 

คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติท่ีมากหรือนอ้ย ข้ึนกบัหลายปัจจยัดงัน้ี 
๑.เพศ   หญิงมีคะแนนสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เน่ืองจาก ผูห้ญิงมีความ

ยบัย ั้งชั่งใจมากกว่าชายโดยธรรมชาติ การเล้ียงดู การฝึกฝน ท่ีต่างกนั ผูห้ญิงถูกเล้ียงดูให้มีความ
ยบัย ั้งชัง่ใจมากกวา่ ตอ้งมีความระมดัระวงัมากกวา่ชาย 

๒.ผลการเรียน เกรดท่ีดี มีส่วนจากสติ สมาธิ ความตั้งใจ มีผลโดยตรงและโดยออ้มต่อ
คะแนนสติ  

                                                 
86 ฐิตว ีแกว้พรสวรรค,์ วชิราภรณ์ อรุโณทอง, “การศึกษาพฤติกรรมทางพุทธศาสนาและความ
คิดเห็นทางจริยธรรมดา้นกลัยาณมิตรของเด็กวยัรุ่นกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง”, วารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๕๕, ฉบบัท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๓๓ - ๑๔๒. 
87 อนญัญา สินรัชตานนท,์ ฐิตว ีแกว้พรสวรรค,์ “ ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี ๑ 
ของนกัเรียนในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน สาขาวชิาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควชิาจิตเวชศาสตร์”, 
วารสารสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๕๕, ฉบบัท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๕๕ – ๑๖๔. 
 



๑๗๘ 

 

 

๓.โรงเรียน   โรงเรียนหญิงลว้นคือ โรงเรียนสตรีวดัระฆงัมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียน
ชายล้วน คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัและโรงเรียนสหศึกษาคือ โรงเรียนสวนอนันต์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เกิดจากมีผูห้ญิงมากกวา่ เพศหญิงจะมีคะแนนสติสูงกวา่ 

๔.ความอยากเข้าร่วมกิจกรรมฝึกสติและการเห็นประโยชน์ของสติ  มีส่วนให้คะแนนสติ
สูงข้ึนจากความสนใจ ความประสงคใ์นการพฒันาตนเอง 

๕.กิจกรรมฝึกสติที่นักเรียนต้องการ  ซ่ึงเลือกไดม้ากกว่า ๑ ขอ้  พบว่านกัเรียนท่ีเลือกท า
กิจกรรม วดีีโอแสดงประโยชน์สติ  เกมการฝึกสติ และการจดักิจกรรมคิดอยา่งมีสติ  มีคะแนนเฉล่ีย
สูงกวา่ นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ลือกกิจกรรมดงักล่าว  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงถึงความสนใจในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มท่ีวยัรุ่นสนใจเช่น เกมฝึกสติ วิดิโอ มีส่วนสร้างให้เด็กสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม
และเด็กท่ีสนใจ 

ขณะท่ีปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของบิดามารดาผู ้ปกครอง ข้อมูลอ่ืนๆไม่มีผลต่อคะแนน 
การศึกษาน้ียืนยนัว่าการฝึกสติ คะแนนสติมีผลโดยตรงจากปัจจยัของตนเอง เช่นเกรด เพศ ความ
สนใจ สมาธิ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน ขณะท่ีปัจจยัภายนอก เช่นบิดามารดา ไม่มีผลมากต่อคะแนนสติ 
การพฒันาสติ ให้ไดผ้ลดีคือการปรับเปล่ียนตนเองให้พฒันาในการระลึกรู้ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในของ
ตนเองสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาจิตในพระพุทธศาสนา 

เป็นการศึกษาท่ีไม่มีอคติ เพราะใชก้ารสุ่มทดลอง(randomization)ในการเลือกตวัอยา่งมาเขา้
ร่วมวิจยั นกัเรียนท่ีท าคะแนนสติสูงมาก ๕ คนตน้ กบัเด็กท่ีท าคะแนนสติต ่า ๕ คนทา้ย ในจ านวน 
๑๔ คน เม่ือมาเปรียบเทียบกนัแลว้ ปัจจยัดา้นต่างๆทั้งปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลพุทธศาสนาไม่มี
ผลต่อคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของสติ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่เกิดจากการท า
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธท่ีมีผลกบัเด็กโดยตรง กิจกรรมเป็นปัจจยัภายนอกท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การพฒันาสติจากการศึกษาน้ี ข้ึนกับว่าเด็กจะพฒันาตนเองได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ
หลกัการพฒันาจิต คุณธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีข้ึนท่ีมีการพฒันาจากปัจจยัภายใน  

 
๕.๒.๒ ผลการวจัิยประสิทธิผลของกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพุทธ 
ตอนที ่๒.๑ ประสิทธิผลของกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธในการเพิ่มคะแนนลักษณะความเป็นผู้มี
สติของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 

การศึกษาน้ีพบวา่คะแนนลกัษณะความเป็นผูมี้สติเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหลงัท า
กิจกรรม คะแนนความเป็นผูมี้สติ ๔ ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นท่ี ๑. ความเป็นผูมี้สติในการควบคุมตนเอง 
 ดา้นท่ี ๒. ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี 



๑๗๙ 

 

 

 ดา้นท่ี ๓. ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ 
 ดา้นท่ี ๔. ความเป็นผูมี้สติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 

เม่ือพิจารณารายดา้นของลกัษณะความเป็นผู ้มีสติพบดงัน้ี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือดา้นท่ี 
๒ ความเป็นผูมี้สติรวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี และมีคะแนนเพิ่มข้ึนหลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการ
วถีิพุทธถึง ๔.๙ ด้านทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด  คือดา้นท่ี ๓. ความเป็นผูมี้สติยบัย ั้งชัง่ใจทนัต่อเหตุการณ์ และ
มีคะแนนเพิ่มข้ึนหลงัท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธเพียง ๒.๕ คะแนนรวมมีคะแนนเพิ่มข้ึนหลงั
ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธถึง ๑๖.๓ คะแนน แสดงถึงประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณา
การวถีิพุทธในการเพิ่มลกัษณะความเป็นผูมี้สติ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ตอนที๒่.๒ การศึกษาประสิทธิผลของกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธในการเพิ่มคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 

ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น    เป็นแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต ประกอบดว้ย
ค าถาม ๕๒ ขอ้ ขอ้ละ ๑ – ๔ คะแนน คะแนนเต็ม  ๒๐๘ ประกอบดว้ย ๓ ส่วนใหญ่ คือ ดี เก่ง และ
สุข และ ๙  ส่วนยอ่ย 
 ดา้น ดี ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย    คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผูอ่ื้นและรับผดิชอบ   
รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็  ๗๒ 
 ดา้น เก่ง ประกอบไปดว้ย๓ ส่วนยอ่ย  คือ มีแรงจูงใจ  ตดัสินใจแกปั้ญหาและสัมพนัธภาพ 
รวม ๑๘ ขอ้ คะแนนเตม็ ๗๒ 
 ดา้น  สุข ประกอบไปดว้ย ๓ ส่วนยอ่ย คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวติ และ สุขสงบทางใจ   
รวม ๑๖ ขอ้ คะแนนเตม็   ๖๔ 

คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีของนกัเรียนกลุ่มทดลอง (กลุ่ม A) จาก
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ พบวา่คะแนนรวมเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์รวม 
๓ ดา้น เพิ่มข้ึน ๑๗.๒ คะแนน  คะแนนรวมด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นดี มีค่าสูงสุด๕๖.๔ แต่
คะแนนเพิ่มข้ึนเพียง ๓.๘ คะแนนรวมดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือดา้นสุขมีค่าต ่าสุด ๔๙.๙ คะแนนมีค่า
เพิ่มมากท่ี ๖.๙ พิจารณารายดา้น ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดีของนกัเรียนกลุ่มทดลอง (กลุ่ม A)
เพิ่มข้ึน แบ่ง๓ ส่วน ในดา้นดี ส่วนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความรับผิดชอบ คะแนน๑๙.๘ และมีคะแนน
เพิ่มสูงสุดท่ี ๑.๗  ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการควบคุมอารมณ์มีคะแนน ๑๘.๒ คะแนนเพิ่ม  ๑.๔ 
คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งของนักเรียนกลุ่มทดลอง (กลุ่ม A) จาก
ประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ คะแนนเฉล่ียรวมด้านเก่ง ๕๐.๒ เพิ่มข้ึนหลงัมี
กิจกรรม ๖.๕ คะแนน พิจารณารายดา้น ในดา้นเก่ง ประกอบดว้ย ๓ ส่วนส่วนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 



๑๘๐ 

 

 

สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นคะแนน ๑๗.๘ และมีคะแนนเพิ่มสูงสุดท่ี ๒.๐   ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการ
การตดัสินใจคะแนน ๑๕ มีคะแนนเพิ่ม ๒.๐ คะแนนท่ีเพิ่มข้ึนของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข
ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง (กลุ่ม A) จากประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ คะแนนเฉล่ีย
รวม ๔๙.๙ เพิ่มข้ึนหลงัมีกิจกรรม ๖.๙ คะแนน พิจารณารายดา้น ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง แบ่ง๓ ส่วน  ส่วนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การพึงพอใจชีวิต คะแนน ๒๐.๔ และมี
คะแนนเพิ่มสูงสุดท่ี ๓.๐   ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความภูมิใจตนเองมีคะแนน ๑๑.๑ คะแนนเพิ่ม 
๐.๗ คะแนน 
 ผลจากการฝึกสติสามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ได ้ตรงกบัการศึกษาของนกัวิจยัหลาย
ท่านอาทิ เช่น พระวุฒิชัย เขียวโสภา ศึกษาพบว่าการฝึกอานาปานสติช่วยพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์และเจตนคติทางบวกในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  พระมหานิพนธ์  ฐิตวีรคุโณ พบว่า
สมาธิตามหลกัพุทธศาสนาพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ และเชาวน์ปัญญาของเยาวชนได ้ สุธรรมา 
วรนาวนิ ท าการศึกษาพบวา่การปฏิบติัสมาธิท่ีวดัโสมนสัวิหารมีผลดีต่อความฉลาดทางอารมณ์ทั้งดี 
เก่ง และสุขทั้งสามดา้นและรายงานเป็นวิทยานิพนธ์มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวทิยาลยั ไดก้ล่าวอา้งไวใ้นบทท่ีสอง 
 
ตอนที่ ๒.๓ การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธในการเพิ่มคะแนนคะแนน
การวดัสติมาส( MAAS) ของนักเรียนกลุ่มทดลอง(กลุ่ม A) 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัท ากิจกรรมของกลุ่ม
ทดลอง(กลุ่ม A) พบวา่ คะแนนรวมเฉล่ีย คะแนนการวดัสติมาส( MAAS) จาก ๖๑.๓ ± ๑๓.๒ ก่อน
มีกิจกรรมเพิ่มเป็น ๗๑.๑ ± ๘.๑ หลงัมีกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  คะแนนเพิ่มข้ึนสูงถึง ๙.๘ 
คะแนน 
    

ผลจากการวจิยัเร่ืองประสิทธิผลการท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธต่อการพฒันาสติของ
วยัรุ่นน้ี ได้พฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพฒันาคุณธรรมด้านสติในวยัรุ่น ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ ท่ีเนน้ใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ มีกิจกรรม
ท่ีสนุกสนาน ไดรั้บทั้งความรู้และแนวการฝึกฝนให้เกิดความรู้และพฒันาสติโดยประสานจิตวิทยา
การพฒันาคุณธรรมสมยัใหม่ตามหลกัจิตวทิยาและจิตเวชศาสตร์ ร่วมกบัการพฒันาคุณธรรมวิถีพุทธ
ตามค าสั่งสอนของพระพุทธองค์และสามารถท าได้ท่ีโรงเรียน เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
คุณธรรมวยัรุ่นด้วยรูปแบบ MAG model 
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 กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ ไดถู้กจดัข้ึน เน่ืองจากปัญหาวยัรุ่นไทยมีมากข้ึน การพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมในวยัรุ่น ย่อมมีความส าคญัมาก ต่อการพฒันาสังคมไทย การพฒันาคุณธรรมท่ี
ส าคัญท่ีสุดอันหน่ึง คือการพฒันาสติคุณธรรมด้านสติ ความระลึกได้ ความไม่ประมาท เป็น
หลกัธรรมท่ีส าคญัมากในพระพุทธศาสนา ถา้สามารถสร้างสติให้เกิดมีมากข้ึนในวยัรุ่นไทย ทั้งดา้น
การให้มีความควบคุมตนเอง รวดเร็วทนัเวลาสติในเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ การยบัย ั้งชั่งใจ การ
แสวงหาบริโภคปัจจยั ในวยัรุ่น ยอ่มช่วยเหลือเด็กวยัรุ่นใหมี้ความสุข ความเจริญในชีวิต ทั้งการเรียน 
การท างาน และสังคมไทยโดยส่วนรวม  

ปัจจุบนั เด็กไทยไม่ชอบเขา้วดั ไม่ชอบฟังเทศน์ ไม่ชอบฟังการสอนธรรม ไม่ชอบอยู่น่ิงๆ 
ชอบความสนุกสนาน การสอนธรรม ด้านสติ ให้เกิดมีข้ึนในเด็กวยัรุ่นโดยวิธีดั้ งเดิม ยงัมีวยัรุ่น
จ านวนนอ้ยมากเขา้ไปปฏิบติัธรรมท่ีวดั กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธจึงช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
และผลการวิจยัไดอ้อกมาวา่กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธมีประสิทธิผลในการเพิ่มและพฒันาสติ
ใหมี้มากข้ึนในวยัรุ่น  

ผลการวจิยัท่ีไดเ้กิดจากการวิจยัศึกษาลกัษณะความเป็นผูมี้สติในวยัรุ่นและประสิทธิผลการ
ท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธในการพฒันาสติในวนัรุ่น สามารถน ามาสร้างรูปแบบ (model) ท า
ใหเ้กิดองค์ความรู้ใหม่ คือ MAG model ท่ีไดรั้บการพฒันาจากองคค์วามรู้เดิม ผสมผสานความรู้ทาง
จิตวทิยาสมยัใหม่รวมเขา้กบัหลกัการพฒันาสติทางพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งกลมกลืนไดผ้ล เป็นการ
การศึกษาท่ีมีการวดัผลอยา่งละเอียด ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ท่ีส าคญั  

ค านิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “ MAG “ Model 

M   =         Mindfulness   หมายถึง สัมมาสติทางพระพุทธศาสนา 
A = Activity   หมายถึง กิจกรรม การเล่น  
G = Group Intervention หมายถึง กระบวนการกลุ่ม 
 MAG Model หมายถึง กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธท่ีได้น าหลักความรู้ทาง
พระพุทธศาสนาในการพฒันาสติ บูรณาการร่วมกบัความรู้ในการท ากิจกรรมกลุ่มจากวิชาจิตเวช
ศาสตร์และจิตวทิยาเพื่อการพฒันาแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวยัรุ่น 
 แนวคิดของ MAG Model อธิบายไดด้งัน้ี  

Mindfulness หรือสัมมาสติ เป็นคุณธรรมท่ีสามารถพฒันาให้เกิดมีข้ึนได ้ตามหลกัความรู้
ในทางพระพุทธศาสนา การพฒันาสติ จากการฝึกฝนอบรมมาแต่ดั้งเดิมในประเทศไทย มีปัญหาและ
อุปสรรคส าหรับวยัรุ่นมากในการเขา้ถึง เพราะวยัรุ่นเป็นวยัรุ่นท่ีติดเพื่อน ชอบความสนุกสนาน การ
เขา้กลุ่ม การเล่น การเขา้วดั การเขา้ไปฟังธรรม ศึกษาและปฏิบติัธรรมในวดัมีนอ้ยดว้ย การไม่สนุก
ภาระในการเรียน การเล่น การท่องเท่ียว การไปศูนยก์ารคา้ต่างๆ เม่ือไม่ไดเ้ขา้มาศึกษาและปฏิบติั
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ธรรมจากวดั ในโรงเรียนเองก็ไม่มีโอกาส ดว้ยโรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนท่ีตายตวัในวิชาต่างๆท า
ใหเ้ด็กไม่ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในพระพุทธศาสนาและไม่ไดรั้บการพฒันาสติ สมาธิให้มีมากข้ึน 
ท าให้เด็กไทย รวมทั้งเด็กทัว่โลกมีปัญหาจริยธรรม คุณธรรมมาก ปัญหาความอว้นจากทานอาหาร
มาก ปัญหาทางการเรียน การคบเพื่อน การติดเกม ติดยา การพนัน ปัญหาทางเพศ สติจึงเป็น
คุณธรรมท่ีส าคญัท่ีควรปลูกฝังใหมี้มากข้ึนในเด็กไทยเปรียบการสร้างภูมิคุม้กนัภยัใหเ้ด็ก ท าอยา่งไร
จึงจะท าให้เด็กไทยมีสติมากข้ึน การหาองค์ความรู้ใหม่ท่ีปรับให้เข้ากับเด็กไทยจึงเกิดข้ึนจาก
งานวจิยัน้ี คือใหมี้การบูรณาการกบัความรู้ในทางจิตวทิยาสมยัใหม่ร่วมไปกบัการพฒันาสติ 

Activity  กิจกรรม การเล่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเคล่ือนไหวร่างกาย ได้น ามา
บูรณาการร่วมกบัการพฒันาสติไดอ้ยา่งกลมกลืน ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมท่ีเด็กชอบและสามารถพฒันา
สติไปพร้อมกนักบัความสนุกสนานและการไดรั้บความรู้และเขา้ใจเร่ืองสติ 

Group Intervention กระบวนการกลุ่มบูรณาการความรู้ในการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับ
พฤติกรรมเด็กของวชิาจิตวทิยาและจิตเวชศาสตร์ท่ีสามารถท าให้เด็กสนุกเพราะมีเพื่อนในกลุ่ม และ
การท ากลุ่มกบัเพื่อนท าให้เกิดพลงัในการเปล่ียนพฤติกรรมวยัรุ่นไดดี้ เด็กเห็นเพื่อนท า ก็จะท าบา้ง
เพราะกลุ่มมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นมาก ในกระบวนการกลุ่มจะมีกิจกรรมท่ีปรับให้เหมาะสมกบัเด็กและมี
หลกัการในการท าให้เด็กมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาสติไดอ้ยา่งดี จากผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึนจึง
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในรูปแบบพฒันาคุณธรรมวยัรุ่นดว้ย “MAG Model” 
   
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ขอ้เสนอแนะในการน าไปประยกุตใ์ช ้

๑. หลกัธรรมพุทธศาสนาคือหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติ  เป็นสากล  จึงเป็นหลกัท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกวา้ง เช่นในเร่ืองการฝึก สติ ความไม่ประมาท ความระลึกได ้
ความรู้ตวั สัมปชญัญะ  ความยบัย ั้งชัง่ใจ ความควบคุมตนเอง ความมีสติในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึนมาในชีวติ การมีสติในการแสวงหาและบริโภคปัจจยัเหล่าน้ีสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้
แมแ้ต่ในนกัเรียนกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธ เราสามารถประยุกตใ์ห้เป็นความรู้สากลมากข้ึน 
เช่น การจดักิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ โดยไม่เนน้พิธีกรรม แต่เนน้การฝึกสติ ให้ระลึกและเกิด
มีข้ึนท่ีจิต ผา่นทางกิจกรรม MAG model 
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๒.สามารถประยุกต์ กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ MAG model ในหวัขอ้คุณธรรมอ่ืนๆ
ไดโ้ดยเลือกปรับความรู้ในหลกัธรรมลงในกิจกรรมให้มีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัคุณธรรม
นั้นๆโดยใชเ้น้ือหาจากกิจกรรมน้ีเป็นพื้นฐานได ้

 ๓.สามารถประยุกต์กิจกรรมกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ MAG model เป็นรูปแบบท่ี
โรงเรียนในประเทศไทยสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง  โดยจดัท าเป็นคู่มือกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ 
MAG model โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย และใชช่้วงเวลาของชั้นเรียนปกติหรือในชั้นเรียนนอกเวลา 
โดยค านึงถึงเวลาและจ านวนสมาชิกในกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรม  

๔.สามารถน าไปปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทั่วไป
นอกเหนือจากนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มเป้าหมาย แลว้น าเสนอทางโรงเรียนท่ีสนใจเพื่อใช้
เป็นประโยชน์ต่อไป  โดยการเลือกบางกิจกรรมท่ีเป็นพื้นฐานของกระบวนการกลุ่ม เช่น  กิจกรรมท่ี
ใหเ้กิดการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นยอมรับความแตกต่างของผูอ่ื้น  กิจกรรมท่ีให้ส ารวจตนเอง กิจกรรมท่ี
ใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีการเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีถูกตอ้ง หรือกิจกรรมท่ีสร้างความภูมิใจให้ตนเอง  แลว้สร้าง
รูปแบบกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติมตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคลอ้งจองกบัปัญหาวยัรุ่น
ปัจจุบนัในโรงเรียนนั้น 

๕.สามารถเป็นแนวทางส าหรับครู  ผูป้กครองโรงเรียน หน่วยงานท่ีใกลชิ้ด  บุคลากรทาง
สาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งให้มีการใช้กิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ MAG model ท่ีอา้งถึงหลกัการ
ทางจิตวิทยาและหลกัทางพุทธศาสนา เพื่อพฒันาความคิดเห็นทางจริยธรรมดา้นการพฒันาสติ ให้
เห็นวา่สามารถท าไดจ้ริง โดยเดก้ใหค้วามสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๖.สามารถส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้ เก่ียวกบั การใชกิ้จกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ 
MAG model ชุดน้ีแก่พ่อแม่ผูป้กครองทุกคน มูลนิธิเด็ก องคก์รเด็ก บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
เด็กวยัรุ่น เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาความคิดเห็นทางจริยธรรมดา้นการพฒันาสติ 
การพฒันาจริยธรรมดา้นอ่ืนๆ เพื่อ เป็นการปรับปรุงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมใหดี้ข้ึน 

๗.สามารถจดักิจกรรมกลุ่มไดต่้อเน่ือง เพื่อให้เด็ก ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจดา้นการพฒันา
สติในระดบัท่ีสูงข้ึนไปเป็นล าดบั และเพื่อพฒันาคุณธรรมดา้นอ่ืนท่ีต่อเน่ืองกบัการพฒันาสติให้เกิด
มีมากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการติดตามผล  เป็นระยะหลงัมีการทดลอง  เช่นท่ี ๓ , ๖ และ๑๒ เดือน 
ตามล าดบั  เพื่อดูพฒันาการทางจริยธรรมดา้นความเป็นผูมี้สติของนกัเรียน 

 ๘.สามารถส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมของนักเรียน  ในกิจกรรมกลุ่มรูปแบบอ่ืนๆ  ท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในนกัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไปได ้  
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๙.สามารถส่งเสริมให้มีการท างานเป็นเครือข่าย องค์กร หรือจดัให้มีการประสานงานให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั บา้น วดั โรงเรียน จิตแพทย ์นกัจิตวทิยา นกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
จดัการประชุม หรือจดัหาแนวทางการให้ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกนัในภาพรวม
ของประเทศ โดยส่งเสริมและป้องกนัก่อนเกิดปัญหาพฤติกรรมท่ีเกิดจากการขาดสติ เช่น การใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย การแสวงหาปัจจยั การพฒันาการควบคุมตนเองให้มีสติ การยบัย ั้งชัง่ใจ   รวมถึงคุณธรรม
ดา้นอ่ืนๆดว้ยโดยมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยั   เพื่อพฒันาวยัรุ่นให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดีและ
เป็นก าลงัหลกัของชาติต่อไป  

๑๐.สามารถน าผลการวิจยั น าเสนอในการประชุม การเผยแพร่ในท่ีประชุมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การเผยแพร่และขอความร่วมมือกบัส่ือท่ีจะเขา้ถึงเด็กและวยัรุ่นไดง่้าย  เช่นการผลิต
ส่ือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืนๆ  หรือส่ือท่ีเป็นประโยชน์ในการท า
กิจกรรมกลุ่มกบัเด็กและวยัรุ่นการท าเวบ็เพื่อเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์  

๑๑.สามารถน าความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพ่อแม่ ผูป้กครอง องค์กร หน่วยงาน
ตลอดถึงนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มาปรับปรุงแผนกิจกรรมให้ดีข้ึน  และเหมาะสมท่ีจะใช้ใน
งานวจิยัและกิจกรรมอ่ืนต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
๑.การศึกษาน้ี ศึกษาเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นหญิง ซ่ึงไม่ใช่ตวัแทนของประชากรทั้งหมดทุกเพศ

หากมีการศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาในวยัรุ่นชายเพื่อศึกษาการพฒันาสติในวยัรุ่นชายและ
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒.สามารถขยายการวิจยัไปสู่คนกลุ่มต่างๆ หรือคนไข ้หรือกลุ่มคนท่ีมีปัญหาความเครียด
ฯลฯไดเ้ป็นอยา่งดี 
 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหามกุฏราชวิทยาลยั, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี 
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ เล่มที่ ๖, ๑๓, ๑๔, ๑๗, ๔๐, ๕๐, ๗๕. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๖. 

 

 ข้อมูลทุติยภูม ิ
 ๑) หนังสือทัว่ไป 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือความฉลาดทางอารมณ์. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส์ารสนเทศ 

และประชาสัมพนัธ์ กรมสุขภาพจิต, ๒๕๔๕.  
กีรติ บุญเจือ. ชุดพื้นฐานปรัชญาจริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช, 

๒๕๒๓. 
เกียรติศกัด์ิ อชัยานนท.์ “ค่านิยม” ในความหมายค่านิยม. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานวฒันธรรม

แห่งชาติ, ๒๕๒๗.  
จ าลอง ดิษยวนิช. วปัิสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ์. เชียงใหม่ : โรงพิมพแ์สงศิลป์, ๒๕๔๓. 

ชาญวิทย์ พรนภดล. วจันินทร์ โรหิตสุข และมะลิรมย์ หัสตินรัตน์. คู่มือวิทยากรการฝึกอบรม 
ผู้ปกครองวธีิปรับพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพมหานคร : สาขาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น, ๒๕๔๘. 

ิิตวณฺโณภิกฺขุ. วิปัสสนาภาวนา. พิมพ์คร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. จริยธรรมของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบนั
พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๐. 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. ทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการ.  พิมพ์คร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกษุ). แนะแนวจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทัศิริพสัต,์ ๒๕๐๕. 
พระธรรมวิสุทธิกวี. การบริหารจิต. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษทัเซเว่น พร้ินต้ิง กรุ๊ป

จ ากดั, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑. 



 ๑๘๖ 

_______.พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

_______.พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบนับนัลือธรรม, 
๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพจ์นัทร์เพญ็, ๒๕๕๓. 

มาโนชญ ์ตนัชวนิชย.์ ปัญหาการถ่ายทอดจริยธรรมทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บริษทัศึกษา
พรจ ากดั, ๒๕๑๙. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพน์าน
มีบุค๊ส์พบัลิเดชัน่ส์, ๒๕๔๖. 

วศิน อินทสระ. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๔. 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี. คู่มือการศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑ จิตปรมัตถ์. กรุงเทพมหานคร :            
วดัหงส์รัตนารามราชวรวหิาร, ๒๕๔๒. 

_______.คู่มือการศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหวิภาค. กรุงเทพมหานคร :                   
วดัหงส์รัตนารามราชวรวหิาร, ๒๕๔๒. 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. กิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมระดับ
ประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ ๒๕๒๘. 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐. ขอนแก่น : 
ส านกังานกฎหมายนิติรัฐ, ๒๕๕๐. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ. ปริญญาและคุณธรรมส าหรับครู. กรุงเทพมหานคร : อกัษรบณัฑิต, ๒๕๒๑. 
สุเชาวน์ พลอยชุม. พุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วทิยาลยั, ๒๕๕๒. 
สุภาพ เครือเนตร. ปฏิรูปการศึกษา ผสานหลกัศาสนา. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเ์ล่ียงเชียง, ๒๕๔๒. 
สมภพ เรืองตระกูล. ต าราจิตเวชเด็กและวยัรุ่น. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์เรือนแกว้การพิมพ,์ 

๒๕๕๑. 
อมรวิชช์ นาครทรรพ. เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม.  พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์

องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, ๒๕๔๘. 
 

 

 
 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law1/%C306/%C306-10-2550-a0001.pdf


 ๑๘๗ 

 ๒) บทความจากหนังสือรวมบทความ 
สุกรี สุวรรณจูฑะ. “Current views of adolescent health in Thailand”. ใน รู้ทันปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่. 

รวบรวมและจดัพิมพ์โดย ชมรมสุขภาพวยัรุ่น ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร : บียอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์, ๒๕๔๙ : ๑. 

อุมาพร สุทศัน์วรวฒิุ. “Obesity in Adolescents”.ใน รู้ทันปัญหาวัยรุ่นยุคใหม่. รวบรวมและจดัพิมพ์
โดย ชมรมสุขภาพวยัรุ่น ราชวิทยาลยักุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :              
บียอนด ์เอน็เทอร์ไพรซ์, ๒๕๔๙ : ๑๓-๑๔. 

 

 ๓) บทความในวารสาร 
ฐิตวี แกว้พรสวรรค์ และพชันีวรรณ อินต๊ะ. “ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพฒันาความ

คิดเห็นทางจริยธรรมดา้นความมีวินยัของวยัรุ่น”, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.  
ปีท่ี ๕๕ ฉบบัท่ี ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓ : ๑๔๓-๑๕๔. 

อนญัญา สินรัชตานนท ์และฐิตวี แกว้พรสวรรค์. “ความมีวินยัในตนเองของนกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี ๑ ของ
นกัเรียนในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวยัรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์”, 
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีท่ี ๕๕. ฉบบัท่ี ๒ เมษายน-มิถุนายน : ๑๕๕ - ๑๖๔. 

 

 ๔) บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site) 
กระทรวงสาธารณสุข, “ขอ้มูลประชากร”, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓, 
 <http://bps.ops.moph.go.th/population๒๕๕๒.xls> (27 May 2010) 
กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา, “รายงานผลการวิจัยเร่ืองการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา”,  
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔, 

 <http://www.moe.go.th/main2/article23.htm> (1 August 2011) 
 

 ๕) บทความจากอนิเตอร์เน็ต (Internet) 
แพทยพ์งษ ์วรพงษพ์ิเชษฐ, “พุทธธรรมบ าบดัโรค”, กองการแพทยท์างเลือก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔, 

<www.palungjit.com>. 
 

 ๖) วทิยานิพนธ์ 
พระมหาไสว าณวีโร.  “ผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่ีมีต่อการควบคุมอารมณ์”. 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๕. 



 ๑๘๘ 

พระมหานิพนธ์ ตวีรคุโณ. “สมาธิตามหลกัพระพุทธศาสนากบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
เยาวชนกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 

พระวฒิุชยั เขียวโสภา. “ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์และเจตคติ
ต่อการฝึกสมาธิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒”. วิทยานิพนธ์จิตวิทยาการศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๗. 

วรินทร์ทิพย์ หม้ีแสน. “ผลการฝึกสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ท่ีมีต่อเชาวอ์ารมณ์ของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี ๕โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๓. 

รวงทิพย์ ในพรม. “การสร้างแบบทดสอบวดัลักษณะความเป็นผู ้มีสติส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ สังกดักรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๘.  

สุธรรมา วรนาวิน. “ผลของการปฏิบติัสมาธิท่ีมีต่อความฉลาดทางอารมณ์ : กรณีศึกษาผูป้ฏิบติั
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
 
 

 ๑. พระเทพสิทธิมุนี 
   วฒิุการศึกษา  Ph.D. (Buddhist studies)  
   ต าแหน่ง  เจา้อาวาสวดัดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร 
  

 ๒. รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิฐิตว ี แก้วพรสวรรค์  
   วฒิุการศึกษา  พ.บ.,วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวชศาสตร์ 
      วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวชเด็กและวยัรุ่น 
   ต าแหน่ง  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ภาควชิาจิตเวชศาสตร์  
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  

 ๓. รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิศิริรัตน์  คุปติวุฒิ 
   วฒิุการศึกษา  พ.บ.,วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญจิตเวชศาสตร์ 
   ต าแหน่ง  จิตแพทยค์รอบครัว ภาควชิาจิตเวชศาสตร์  
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  

 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชีรา  ภัตรายุตวรรตน์   
   วฒิุการศึกษา  Ph.D. (educational psychology)  
   ต าแหน่ง  หวัหนา้นกัจิตวทิยา ภาควชิาจิตเวชศาสตร์  
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
  

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ชลดา  เรืองรักษ์ลขิิต  
   วฒิุการศึกษา  อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
   ต าแหน่ง  หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์  
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ภาคผนวก ค 
แบบส ารวจข้อมูลทัว่ไป 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๐ 

แบบส ารวจข้อมูลทัว่ไป 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 
1.  เพศ   1.  ชาย    2.  หญิง 
2. อายุ  ............................ ปี   
3. ผลการเรียน  เกรดเฉล่ียตอนประถมศึกษาปีท่ี 6  =  ..................................  
ระดบัเกรด      1.  เกรด 1.0 – 2.0        2.  เกรด 2.1 – 2.9         3.  เกรด 3.0 – 
4.0  
4. นักเรียนนับถือศาสนา     1. พทุธ      2. คริสต ์      3.  อิสลาม     4. อ่ืน ๆ ระบุ
....................  
5.  จ านวนพีน้่อง (รวมนักเรียน)............  คน  นักเรียนเป็นบุตรคนที ่..........   
ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียน 
6. บิดา  อาย ุ....... ปี  สถานภาพสมรส    1. คู่         2. หมา้ย        3.  หยา่       4. ถึงแก่กรรม  
7. อาชีพ    1.  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ธนาคาร      2.  รับจา้ง / พนกังานบริษทั  
    3. ธุรกิจส่วนตวั              4.  งานบา้น / พอ่บา้น  
                  5.  วา่งงาน               6.  อ่ืน ๆ ระบุ  ............................. 
8. จบการศึกษาระดบัสูงสุด  
   1.  ประถมศึกษา                2.  มธัยมศึกษาตอนตน้  
   3. มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช    4.  ปวส./ปวท./อนุปริญญา        5.  ปริญญาตรี 
   6.  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี           7.  อ่ืน ๆ ระบุ ............................. 
9. มารดา  อาย ุ....... ปี  สถานภาพสมรส      1. คู่       2. หมา้ย     3.  หยา่     4. ถึงแก่กรรม 
 
10. อาชีพ    1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ / ธนาคาร       2.  รับจา้ง / พนกังานบริษทั
  
    3. ธุรกิจส่วนตวั      4.  งานบา้น / พอ่บา้น  
    5.  วา่งงาน       6.  อ่ืน ๆ ระบุ  
............................... 
11. จบการศึกษาระดบัสูงสุด  
    1.  ประถมศึกษา       2.  มธัยมศึกษาตอนตน้  
    3. มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   4.  ปวส./ปวท./อนุปริญญา        5.  ปริญญาตรี 
    6.  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี    7.  อ่ืน ๆ ระบุ ............................. 
12.รายได้รวมของครอบครัว  โดยประมาณเฉล่ียต่อเดือน………………………..บาท 
 1.  ต ่ากวา่ 3,000 บาท            2.    3,001 – 8,000 บาท         3.   8,001 – 10,000 บาท
  4.  10,001 – 50,000 บาท     5.   50,0001 – 100,000 บาท   6.  มากกวา่ 100,000 บาท 



 ๒๐๑ 

13. ถ้าปัจจุบันนักเรียนไม่ได้อาศัยกบับิดามารดา  นักเรียนอาศัยอยู่กบั ...................   อายุ .......... ปี  
14.สถานภาพสมรส    1. คู่    2. หมา้ย    3.  หยา่  4.    ถึงแก่กรรม  
15. อาชีพ   1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ / ธนาคาร      2.  รับจา้ง / พนกังานบริษทั  
    3. ธุรกิจส่วนตวั     4.  งานบา้น / พอ่บา้น  
                  5.  วา่งงาน               6.  อ่ืน ๆ ระบุ  ............................. 
16. จบการศึกษาระดบัสูงสุด  
   1.  ประถมศึกษา               2.  มธัยมศึกษาตอนตน้  
   3. มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.          4.  ปวส./ปวท./อนุปริญญา         5.  ปริญญาตรี 
   6.  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี          7.  อ่ืน ๆ ระบุ ............................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพทุธศาสนา 
ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๓ 

ข้อมูลพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 

เลือกค าตอบทีใ่กล้เคยีงหรือตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุ่ดหนึ่งข้อ  โดยกากบาท ()  ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1.  นักเรียนสวดมนต์ทีบ้่านโดยเฉลีย่  บ่อยเท่าใด 
 ก.  ทุกวนั 
 ข.  4-6 วนัต่อสปัดาห์ 
 ค.  3 วนัต่อสปัดาห์ 
 ง.  1-2 วนัต่อสปัดาห์ 
 จ.  ไม่ไดส้วดมนตเ์ลย 
 
2.  นักเรียนท าบุญตกับาตร  บ่อยเท่าใด 
 ก.  ทุกวนั 
 ข.  ท าบางวนัทุกสปัดาห์ หรือท าทุกวนัพระ 
 ค.  ท านอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 ง.  ท าบุญเฉพาะวนัส าคญัทางศาสนา/วนัเกิด/ 
      หรือวนัท่ีทางโรงเรียนก าหนด 
 จ.  ไม่เคยท าตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา 
 
3.  นักเรียนฟังเทศนาธรรมทีว่ดั  บ่อยเท่าไร 
 ก.  มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน หรือทุกวนัพระ 
 ข.  นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 ค.  บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ง.  1-2 คร้ังต่อปี 
 จ.  ไม่เคยท าตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา 
7.  นักเรียนเคยบวชเณร หรือ ถือศีลทีว่ดั/ 
    หรือสถานปฏบิัตธิรรม  บ่อยเท่าใด 
 ก.  เคยมากกวา่ 1 คร้ัง     
 ข.  เคย 1 คร้ัง 
 ค.  ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุว่าบวชเณรหรือถือศิล ........................... 
 
 
 

4.  นักเรียนชม/ฟังรายการ ธรรมเทศนา  โดยผ่านทาง   
ส่ือโทรทศัน์/ ส่ือวทิยุ  หรือเทปธรรมะ  บ่อยเท่าใด 
 ก.  มากกวา่หรือเท่ากบั 4 คร้ังต่อเดือน 
 ข.  นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 ค.  บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ง.  1-2 คร้ังต่อปี 
 จ.  ไม่เคยท าตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา 
5.  นักเรียนอ่านหนงัสือ/วารสารธรรมะ 
     (มใิช่ต าราเรียนในหลกัสูตร)  บ่อยเท่าใด 
 ก.  มากกวา่หรือเท่ากบั 4 คร้ังต่อเดือน 
 ข.  นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 ค.  บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ง.  1-2 คร้ังต่อปี 
 จ.  ไม่เคยท าตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา 
6.  นักเรียนนั่งสมาธิ  บ่อยเท่าใด 
 ก.  มากกวา่หรือเท่ากบั 4 คร้ังต่อเดือน 
 ข.  นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 ค.  บางเดือน หรือทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ง.  1-2 คร้ังต่อปี 
 จ.  ไม่เคยท าตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา 
 



 ๒๐๔ 

8.  นักเรียนเคยไปเวยีนเทยีนทีว่ดั      
    ในวนัส าคญัทางศาสนา  บ่อยเท่าใด 
 ก.  ปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ข.  ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
 ค.  ปฏิบติัเพียง 1-2 คร้ังต่อปี 
 ง.  ปฏิบติับางปี 

จ.  ไม่เคย 
 

9.  นักเรียนเคยร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีโ่รงเรียนจดั  
 เช่น  การบวชเณรภาคฤดูร้อน, การฟังพระเทศน์,  
การร่วมท าบุญตกับาตร, การจดันทิรรศการทางศาสนา, 
 จดัขบวนแห่เทยีนพรรษา  บ่อยเท่าใด 
 ก.  ปฏิบติัทุกวนัส าคญัทางศาสนา 
 ข.  ปฏิบติับางวนัแต่มากกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
 ค.  ปฏิบติัเพียง 1-2 คร้ังต่อปี 
 ง.  ปฏิบติับางปี 

จ.  ไม่เคย 
ถ้าเคยโปรดระบุกจิกรรม ............................................ 
 
10.  นักเรียนเคยเข้าร่วมชมรม/วชิาเลือก พุทธศาสนา  
 ในโรงเรียน  บ่อยเท่าใด 
 ก.  สมคัรเป็นสมาชิกและไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรม 
 ข.  สมคัรเป็นสมาชิกแต่ไม่ไดร่้วมท ากิจกรรมในชมรม 
 ค.  เคยเป็นสมาชิกในอดีต  ตอนน้ีไม่ไดร่้วมชมรม 
 ง.  เคยคิดจะสมคัรเป็นสมาชิกแต่ยงัไม่ไดส้มคัร 
 จ.  ไม่สนใจสมคัรเขา้ชมรม 
เหตุผลทีส่มคัรหรือสนใจจะสมคัร ...................................... 
เหตุผลทีไ่ม่สนใจสมคัร ....................................................... 

11.นักเรียนเคยฝึกสตมิาก่อนหรือไม่ 
 ก.  เคยมากกวา่ 1 คร้ัง 
 ข.  เคย 1 คร้ัง 
 ค.  ไม่เคย 
 
12. นักเรียนคดิว่า สตมิปีระโยชน์หรือไม่ 
 ก.  มีประโยชน์มาก 
 ข.  มีประโยชน์ปานกลาง 
 ค. มีประโยชน์นอ้ย 
 ง.  ไม่มีประโยชน์เลย 
 
13. นักเรียนอยากเข้าร่วมกจิกรรมฝึกสตหิรือไม่ ถ้า
จดัมโีรงเรียนในวนัเสาร์บ่ายทีว่่าง 
และผู้ปกครองอนุญาต ิ
 ก.  อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ข.  ไม่อยากเขา้ร่วมกิจกรรม 
14.กจิกรรมสตทิีน่กัเรียนอยากให้จดัควรเป็นเช่นไร   
(นักเรียนเลือกได้หลายข้อ) 
 ก.  เล่านิทานเก่ียวกบัสติ 
 ข. กรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัประโยชน์และ 
                 โทษของการขาดสติ 
 ค. วดิิโอแสดงประโยชน์และโทษของสติ 
 ง.  เกมส์การฝึกสติ 
 จ.  การฝึกสติในท่านัง่ 
 ฉ. การฝึกสติในท่าเดิน 
 ช. การจดักิจกรรมการคิดอยา่งมีสติ 
 ซ. กจิกรรมทีน่ักเรียนอยากให้จดัเพิม่เตมิอกี  คือ   
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผู้มสีติของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 

แบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผู้มสีติของนักเรียน 
 

 ๑. แบบทดสอบน้ีใช้สําหรับงานวิจัย เพื่อต้องการทราบการกระทาํหรือความคิดของ
นกัเรียน ถา้เกิดเหตุการณ์น้ีกบันกัเรียน นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมน้ีคลา้ยใครมากท่ีสุด คาํตอบท่ี
นกัเรียนเลือกตอบในแต่ละขอ้นั้นไม่มีถูกหรือผิดอย่างแทจ้ริงมากท่ีสุด ผลการวิจยัจึงจะถูกตอ้ง 
นักเรียนไม่ได้รับผลท่ีไม่ดีอนัใดเลยจากการตอบ ตรงกบัขา้ม ผลการตอบของนักเรียนจะทาํให้
ผูว้ิจ ัย ทราบและหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเทศไทย ให้มีสติมากข้ึนและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในท่ีสุด 
 

๒. แบบทดสอบน้ีมีทั้งหมด ๔ ดา้น กรุณาตอบใหค้รบทุกดา้นและทุกขอ้ 
 

 ๓. การตอบคาํถามแต่ละขอ้ให้ทาํอยา่งรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดโ้ดยเม่ืออ่านขอ้คาํถามแต่
ละขอ้จบลงใหเ้ลือกตอบทนัที เลือกคาํตอบเพียงตวัเลือกเดียว คือ ตวัเลือก ก หรือ ข หรือ ค 
 

 ๔. วิธีตอบให้นกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ ทบัตวัอกัษร ก ข หรือ ค 
ซ่ึงตรงกบัทางเลือกท่ีนกัเรียนเห็นวา่ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัขอ้คิดเห็นของนกัเรียน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๗ 

ด้านที ่๑ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มสีตใินการควบคุมตนเอง 

 
ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่อไปน้ี ๓ คนคือ 
  ๑. ธงชยั 

 ๒. สมชาย 
 ๓. ผดุงศกัด์ิ 

ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแล้วให้นักเรียนตอบโดยกากบาท () ลงในช่องท่ีจะเลือกแสดง
พฤติกรรมคลา้ยหรือใกลเ้คียงคนใดมากท่ีสุด 
 
 
 

๑) มีเด็ก ๓ คน กาํลงัเดินกลบับา้นหลงัจากซอ้มกีฬาเสร็จ 
ซ่ึงเป็นเวลากลางคืนและเป็นทางเปล่ียวเคยมีเหตุการณ์
การฆ่าชิงทรัพย์เกิดข้ึน ระหว่างนั้ นมีชายร่างสูงเดิน
ตามมา ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้นจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. ผดุงศกัด์ิเดินไปตากปกติและระวงัตวัเพราะ  
  อาจไม่ใช่คนร้ายก็ได ้
 ข.  สมชายพยายามเดินใหเ้ร็วกวา่ปกติเพ่ือท่ีจะ 
   หนีไปใหพ้น้ 
 ค. ธงชยัวิง่หนีใหเ้ร็วท่ีสุดและตะโกนใหค้นช่วย 
 
๒) ในการอยูค่่ายพกัแรมของโรงเรียนแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น
เวลากลางคืนมีเด็กคนหน่ึงทอ้งเสีย จึงชวนเพื่อนไปเขา้
ห้องนํ้ า แต่ห้องนํ้ า แต่ละห้องก็อยูค่่อนขา้งไกลจากท่ีพกั 
หลงัจากเขา้ห้องนํ้ าเสร็จแลว้ ขณะท่ีเดินกลบัท่ีพกัเขาได้
ยินเสียงหมาเห่าเสียงดงัมาก ถา้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์
นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยักระโดดกอดเพื่อนทนัที 
 ข. สมชายเดินอยา่งระมดัระวงั หมาอาจเห่าคน 
  อ่ืนท่ีเดินผา่นมา 
 ค. ผดุงศกัด์ิวิง่หนีไปกบักลุ่มเพ่ือน 

๓) ในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน มีเด็กนักเรียนกลุ่มหน่ึงได้
ลืมของไวใ้นหอ้งเรียน จึงไดช้วนเพ่ือนข้ึนไปเอาของ พอ
ไปหยบิของบนชั้นเรียน ก็ไดย้นิเสียงเหมือนมีคนกาํลงังดั
ประตูห้องเรียนอีกห้องหน่ึง ถา้นกัเรียนอยู่ในเหตุการณ์
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยัวิง่ลงไปชั้นล่างทนัที 
 ข. สมชายชวนเพื่อนเขา้ไปดู 
 ค. ผดุงศกัด์ิชวนเพ่ือนไปบอกนกัการภารโรงมาดู 
 
๔) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัจัดป้ายนิทรรศการอยู่หน้า
ห้องเรียน มีเด็กผูช้าย ๒ คนวิ่งเล่นไล่กันมาชนเด็กกลุ่ม
หน่ึงท่ีกาํลงัจัดป้ายนิทรรศการทําให้กระดาษท่ีนํามาจัด
ป้ายนิทรรศการ ขาดเสียหาย ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีจัด
ป้ายนิทรรศการ นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยับอกให้เด็กสองคนนาํเงินมาใชค้่ากระดาษ
ท่ีขาด 
 ข. สมชายบอกเด็กสองคน ไปเล่นท่ีอ่ืน 
 ค. ผดุงศกัด์ิกระชากคอเส้ือเด็กสองคนดว้ยความ 
  โมโห 
 



 ๒๐๘ 

๕) มีเด็กกลุ่มหน่ึงได้รับมอบหมายให้แต่ละคนนํา
อุปกรณ์มาประกอบอาหารและมีเด็กคนหน่ึงในกลุ่มลืม
นาํอุปกรณ์มา ทาํใหเ้ด็กกลุ่มนั้นไม่สามารถปรุงอาหารได ้
ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มนั้ น นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยับอกเพ่ือนวา่ “ไม่น่ารับปากเพ่ือนวา่จะ 
  เอามาเลย”  
 ข. สมชายบอกวา่ “ไม่เป็นไรเด๋ียวขอยมืเพ่ือน 
  กลุ่มอ่ืนก่อน” 

ค. ผดุงศกัด์ิต่อวา่เพ่ือนทนัทีวา่ “ไมมีความ 
  รับผิดชอบเลย” 
 
๖) เด็กๆ กลุ่มหน่ึงกาํลงัเล่นหยอกลอ้กัน ขณะท่ีเล่นได้
สักครู่ก็ เ กิดผิดใจกัน เลยเกิดการชกต่อยกันข้ึน ถ้า
นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยัพยายามหา้ม ไม่ใหช้กต่อยกนั 
 ข. สมชายช่วยเพ่ือนท่ีสนิทกบัตนเอง 
 ค. ผดุงศกัด์ิช่วยเชียร์เพ่ือนอยา่งสนุกสนาน 
 
๗) มีเด็กกลุ่มหน่ึงได้นัดกันไปทาํรายงานท่ีบ้านเพ่ือน
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หลงัจากนั้นเพ่ือนทุกคนในกลุ่มก็มา
จนเกือบครบ แต่ยงัขาดอยู่คนหน่ึง ซ่ึงเวลาผ่านไปมาก
แลว้ก็ยงัไม่มา ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มนั้น นกัเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัป่นเพ่ือนวา่ “ไม่มีความรับผิดชอบเลย” 
  ข.  สมชายพดูวา่ “เพื่อนอาจติดธุระจาํเป็นเลยมา 
  ไม่ได”้ 
 ค.  ผดุงศกัด์ิพดูวา่ “ไม่ตอ้งรอหรอกเราไปทาํงาน 
   กนัดีกวา่เสียเวลามากแลว้” 
๘) เช้าวนัหน่ึงฝนตกหนัก เด็ก ๆ กําลังข้ึนรถโดยสาร
ประจาํทางซ่ึงแน่นมาก ทนัใดนั้นรถโดยสารประจาํทาง
ได้เบรกกะทันหัน ทาํให้คนท่ีอยู่บนรถโดยสารประจาํ
ทางเหยยีบรองเทา้ของเด็กคนหน่ึงจนสกปรก ถา้นกัเรียน
อยูใ่นเหตุการณ์นั้น นกัคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัพดูวา่ “ถอยไปห่าง ๆ ไดไ้หมเด๋ียวมาจะ 

  โดนรองเทา้ของฉนัเป้ือนอีก” 
 ข.  สมชายช่วยพยงุและปลอบ 
 ค.  ผดุงศกัด์ิพดูวา่ “สมนํ้ าหนา้ไม่รู้จกัระมดัระวงั” 
  เรียนจะแสดงพฤติกรรมกบัเด็กคนนั้น 
 
๙) เด็กกลุ่มหน่ึงนัดกนัจะไปเท่ียวทะเลในวนัอาทิตย ์แต่
พอถึงวนัท่ีจะไป ปรากฏว่ามีเด็กในกลุ่มคนหน่ึง ไม่
สามารถไปเท่ียวได้ ถ้านักเ รียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัโกรธและด่าวา่ “นดัแลว้ไม่เป็นนดั” 
 ข.  สมชายแสดงออกทางสีหนา้อยา่งไม่พอใจเป็น 
   อนัมาก 
 ค.  ผดุงศกัด์ิบอกเพ่ือนวา่ “ไม่เป็นไรเขาคงมีธุระ 
  จาํเป็น” 
 
๑๐) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงกําลังทดลองทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก็มีเพ่ือนคนหน่ึงเติมสารผิดลงไปทาํให้ผล
การทดลองคลาดเค ล่ือนถ้านักเ รียนอยู่ในกลุ่มนั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัใหเ้พื่อนยนืดูอยูห่่าง ๆ ไม่ตอ้งทาํ 
 ข.  สมชายบอกเพ่ือนวา่ “ถา้เธอทาํไม่เป็นก็ไม่ 
   ตอ้งมายุง่” 
 ค.  ผดุงศกัด์ิพดูกบัเพ่ือนวา่ “ไม่เป็นไรเด๋ียว 
  ทดลองใหม่ก็ได”้ 
 
๑๑) ขณะท่ีเด็กนักเรียนกลุ่มหน่ึงกําลังทํารายงานอยู่ใน
ห้องเรียน มีเด็กผูช้ายอีกกลุ่มวิ่งเล่นไล่กนัชนเกา้อ้ีลม้เสียง
ดงั ทาํให้เป็นการทาํลายสมาธิของเพื่อน ถา้นักเรียนอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยใด ? 
 ก. ธงชยัตะโกนไล่ใหไ้ปเล่นท่ีอ่ืน 
 ข.  สมชายพดูวา่ “ช่วยออกไปเล่นท่ีอ่ืนไดไ้หมครับ” 
 ค.  ผดุงศกัด์ิเดินไปผลกัอกเด็กท่ีกาํลงัเล่นกนัอยู ่
 
 
 



 ๒๐๙ 

๑๒) ขณะเด็กกลุ่มหน่ึงทาํหนา้ท่ีเวรประจาํวนัมีเพื่อนคน
หน่ึงในกลุ่มไม่ยอมมาช่วยเพ่ือนทาํเวร ถา้นกัเรียนเป็นผู ้
ท่ีทาํหน้าท่ีเวรเช่นเดียวกนั นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัพยายามทาํหนา้ท่ีของตนเองจนเสร็จ 
 ข.  สมชายตะโกนถามวา่ “ทาํไมเธอเห็นแก่ตวัไม่ 
   ช่วยเพ่ือนทาํงาน” 
 ค. ผดุงศกัด์ิบอกเพ่ือนวา่ “เราเลิกทาํดีกวา่เพราะ 
  เพ่ือนบางคนก็ไม่ยอมทาํ” 
 

๑๓) ขณะท่ีนักเรียนกลุ่มหน่ึงแห่ไปสมคัรเป็นสมาชิก
ชมรมส่ิงประดิษฐ์ ทาํให้แถวท่ีเขา้ยาวเหยียด มีเด็กคน
หน่ึงวิ่งมาดว้ยความรีบร้อนจึงชนเพ่ือนลม้ทบักนัหลาย
คน ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ นนักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยัช่วยเหลือคนท่ีถูกชนลม้ 
 ข. สมชายตะโกนด่าเพ่ือน “ทาํไมทาํตวัซุ่มซ่ามจงัเลย” 
 ค. ผดุงศกัด์ิ ต่อยเพ่ือนทนัทีท่ีลุกข้ึนได ้
 

๑๔) เด็กกลุ่มหน่ึงตอ้งร่วมกิจกรรมเขา้ค่าย ของโรงเรียน
ในตอนเชา้ ซ่ึงตอ้งนอนคา้งคืนท่ีโรงเรียนในขณะท่ีเพื่อน
คนอ่ืนกําลงันอนหลบั เด็กคนหน่ึงเกิดปวดท้องข้ึนมา
กะทนัหัน เขาจึงปลุกเพ่ือนให้พาไปห้องนํ้ า พอออกจาก
หอ้งนอนจะเดินไปหอ้งนํ้ า ก็ไดย้ินเสียงสุนขัเห่า จากนั้น
ก็เห็นแมวสีดําวิ่งผ่าน ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัวิง่หนีทนัที 
 ข.  สมชายกระโดดกอดเพื่อนทนัที 
 ค.  ผดุงศกัด์ิหยดุเดินและสงัเกตบริเวณรอบๆ 
๑๕) มีเด็กกลุ่มหน่ึงได้รับมอบหมาย ให้ทํารายงาน
จากนั้นส่งตวัแทนออกไปนาํเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน 
ปรากฏว่าตวัแทนท่ีออกไป อ่านขอ้มูลผิดพลาด และไม่
สามารถตอบคาํถามได้ ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีออกไป
รายงาน นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ?  
 ก.  ธงชยับอกวา่ “ไม่น่าใหอ้อกไปรายงานเลย” 
 ข.  สมชายบอกเพ่ือนวา่ “คราวหนา้ ถา้ไม่มัน่ใจก็ 
   ไม่ควรออกไปรายงาน” 

 ค.  ผดุงศกัด์ิบอกเพ่ือนวา่ “ไม่เป็นไร 
  คราวหนา้แกต้วัใหม่” 
 
๑๖) มีนักเรียนกลุ่มหน่ึงกําลังฝึกวิ่งแข่งขันกันเ พ่ือ
คดัเลือกเป็นตวัแทนนกักีฬาของโรงเรียน มีเด็กคนหน่ึง
วิ่งเบียดเขา้มาใกลลู่้ของเด็กอีกคนหน่ึงและทาํให้เด็กอีก
คนหน่ึงท่ีถูกเบียดวิง่ไม่เตม็ท่ีหลงัจากจบการแข่งขนัแลว้ 
ถา้นักเรียนเป็นเด็กท่ีถูกเบียดลู่การแข่งขนั นักเรียนจะ
แสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัอภยัใหเ้พ่ือนท่ีมาเบียดลู่วิง่ 
 ข.  สมชายวิง่ไปต่อวา่เพ่ือนท่ีมาเบียดตนเอง 
 ค.  ผดุงศกัด์ิวิง่ไปต่อยเพ่ือนท่ีมาเบียดตนเอง 
 
๑๗) มีเด็กห้องหน่ึงไดป้ลูกผกัไวห้ลงัโรงเรียน ซ่ึงกาํลงั
เจริญงอกงามดี มีเด็กสองคนวิ่งเล่นไล่กนัแลว้มาเหยียบ
โดนแปลงผกัของอีกกลุ่มหน่ึง ถา้นกัเรียนเป็นเด็กในกลุ่ม
ท่ีถูกเหยียบแปลงผกัและเห็นเหตุการณ์นั้นดว้ย นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธงชยัจะไปบอกอาจารย ์
 ข. สมชายวิง่ไปเหยยีบแปลงผกัของเด็กท่ีวิง่ไล่กนั 
 ค. ผดุงศกัด์ิบอกใหเ้พ่ือนไปเล่นท่ีอ่ืน 
 
๑๘) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัเล่นวอลเล่ยบ์อลอยู่ ขณะนั้นมี
เพ่ือนวิง่มาดว้ยความเร็วและเขา้มาตดัสนามวอลเล่ยบ์อล 
พอดีไปชนกับเพ่ือนท่ีกําลังเล่นทําให้เสียคะแนน ถ้า
นักเ รียนอยู่ในทีมท่ี เ สียคะแนน นักเ รียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัแสดงอาการไม่พอใจท่ีทาํใหที้มของ 
  ตนเองเสียคะแนน 
 ข.  สมชายตะโกนบอกใหก้รรมการเร่ิมนบัคะแนนใหม่ 
 ค.  ผดุงศกัด์ิรอฟังการตดัสินของกรรมการ 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 

๑๙) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงกําลังพิมพ์รายงาน โดยใช้
คอมพิวเตอร์แต่ยงัไม่ได้บันทึกขอ้มูลไว ้และมีเด็กคน
หน่ึงในกลุ่มนึกว่าเพ่ือนบนัทึกขอ้มูลไวเ้รียบร้อย จึงปิด
และเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทาํให้ขอ้มูลท่ีเพื่อนใน
กลุ่มพิมพง์านไวเ้สียหายหมด ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มนั้น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก.  ธงชยัแสดงอาการไม่พอใจ 
 ข.  สมชายบอกวา่ “ใหเ้ลิกเล่นเกมแลว้ 
  ช่วยกนัพิมพใ์หม่” 
 ค.  ผดุงศกัด์ิพดูวา่ “คราวหนา้ถา้จะเล่นเกมให้ ถาม

ก่อนงานจะไดไ้ม่เสียหาย” 
 
๒๐) ในขณะท่ีเพ่ือน ๆ กาํลงัซ้อมร้องเพลงเพ่ือไปแสดง
ในวนัพรุ่งน้ี มีเด็กคนหน่ึงมาเปล่าขลุ่ยรบกวนการร้อง
เพลง ทาํใหเ้พ่ือนร้องเพลงไม่ถูกทาํนอง ถา้นกัเรียนอยูใ่น
กลุ่มท่ีซ้อมร้องเพลง นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมคล้าย         
คนใด ? 
 ก.  ธงชยัตะโกนบอกเพ่ือนไปเปล่าขลุ่ยท่ีอ่ืน 

 ข.  สมชายพยายามตั้งใจร้องเพลงต่อไป 
 ค.  ผดุงศกัด์ิพยายามร้องเพลงใหด้งัมากกวา่เดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๑ 

ด้านที ่๒ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มสีตริวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณ ี

 
ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่อไปน้ี ๓ คน คือ 

๑.อภิชาติ 
๒.วรีะ 
๓.เฉลิม 

ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหน้กัเรียนตอบโดยกากบาท () ลงในช่องท่ีจะเลือกแสดง 
 พฤติกรรมคลา้ยหรือใกลเ้คียงคนใดมากท่ีสุด 
 
 

 
๑) ในช่วงกลางวนั มีเด็กผูช้ายกลุ่มหน่ึงนั่งรับประทาน
อาหารอยู ่ปรากฏวา่มีลูกบอลถูกโยนมาจากดา้นหนา้ของ
โรงอาหาร ทาํให้โดนจานขา้วของเด็กผูช้ายกลุ่มหน่ึง ท่ี
นัง่รับประทานอาหารอยูห่ล่นแตกเสียหาย ถา้นกัเรียนอยู่
ในเหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติวิง่ไปต่อยเพ่ือนท่ีเล่นลูกบอลอยูห่นา้ 
  โรงอาหารทนัที 
 ข. วรีะตะโกนอยา่งโมโห “ใครเป็นคนขวา้งลูก 
   บอล” 
 ค. เฉลิมรีบจดัการเก็บเศษอาหารและจานท่ีหล่น 
  แตกกระจายอยา่งรวดเร็ว 
 
๒) มีเด็กนักเรียนห้องหน่ึงได้เดินเรียงแถวไปเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีฝนกาํลงัตกพอดีจึงทาํให้ทางเดิน
ล่ืน มีเด็กคนหน่ึงล่ืนหกลม้ไปชนเพื่อนและเด็ก 
คนอ่ืน ๆ  ก็ลม้ต่อกนัเป็นแถวทั้งหมด ๔ คน ถา้นกัเรียนเป็น
เด็กท่ีถูกชนลม้ นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. วรีะรีบผลกัเพื่อนคนท่ีทบัตวัเอง 
 ข. อภิชาติตะโกนข้ึนทันทีว่า “ใครแกล้งน่าดู”
 ค. เฉลิมลุกข้ึนและช่วยพยงุเพ่ือนท่ีลุกเองไม่ได ้
 

๓) มีนกัเรียนกลุ่มหน่ึงท่ีนาํอุปกรณ์มาทาํอาหารหลงัจาก
ทาํอาหารเสร็จ ก็ช่วยกนัลา้งจาน ปรากฏวา่เด็กในกลุ่มคน
หน่ึงทาํจานกระเบ้ืองหล่นแตกเสียหาย และเศษจานบาด
มือ ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติดุเพ่ือนวา่ “ไม่รู้จกัระมดัระวงั 
 ข. วรีะพดูวา่ “ถอยออกไปไม่ตอ้งมาลา้งแลว้” 
 ค. เฉลิมช่วยเพ่ือนเก็บเศษจานท่ีแตก 
 
๔) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงันัง่ประดิษฐ์กระทงอยู ่มีเพ่ือนอีก
กลุ่มหน่ึงเดินมาดูกระทงว่าทาํเสร็จหรือยงั พอดีเดินไป
สะดุดเทา้เพ่ือนลม้ลง ไปทบักระทงท่ีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีกาํลงั
ทําอยู่ ถ้านักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีโดนทับกระทงเสียหาย 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติพดูวา่ “โธ่! จะเสร็จอยูแ่ลว้ ไม่น่าเลย” 
 ข. วรีะพดูวา่ “เดินไม่ดูตามา้ตาเรือทาํใหก้ระทง 
  พงัหมดเลย” 
 ค. เฉลิมบอกเพ่ือนวา่ “เรามาช่วยกนัทาํกระทง 
  ใหม่กนัดีกวา่ไม่ตอ้งคิดมาก” 
 
 



 ๒๑๒ 

๕) มีนักเรียนกลุ่มหน่ึงกาํลงัเรียนวิชาศิลปะ ปรากฏว่า
เพ่ือนอีกกลุ่มหน่ึงเดินไม่ระมดัระวงัจึงสะดุนไปชนโต๊ะ 
ทาํใหสี้เป้ือนงานของอีกกลุ่มหน่ึงจนเสียหาย ถา้นกัเรียน
อยู่ในกลุ่มท่ีงานเสียหาย นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติพยายามแกไ้ขภาพใหดู้ดี 
 ข. วรีะพดูวา่ “ถา้แกลง้ล่ะน่าดู”  
 ค. เฉลิมวิง่ไปกระชากคอเส้ือแลว้บอกวา่ “ดู 
  ผลงานท่ีเธอทาํซิ” 
 
๖) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัทาํความสะอาดห้องเรียนโดยใช้
ไมถู้พ้ืน มีเพ่ือน ๒ คนวิ่งเล่นไล่กันมาเหยียบท่ีไม่ถูพ้ืน
ทําให้หกล้มศีรษะแตก ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติพดูวา่ “สมนํ้ าหนา้เล่น ไม่ถูกท่ี” 
 ข. วรีะพดูวา่ “บอกแลว้ใหไ้ปไกล ๆ “ 
 ค. เฉลิมช่วยพาไปหอ้งพยาบาล 
 
๗) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัเดินไปโรงเรียนทันใดนั้นเขาก็
เห็นรถชนคน และกาํลงัร้องขอความช่วยเหลือ ซ่ึงตอน
นั้นก็สายมากแลว้ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์ นกัเรียนจะ
แสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติตะโกนใหค้นอ่ืนช่วยแลว้ก็ไปโรงเรียน 
 ข. วรีะรีบวิง่เขา้ไปช่วย ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 ค. เฉลิมคิดวา่ไม่ใช่เร่ืองของเรารีบไปโรงเรียน 
  ดีกวา่เพราะวา่สายมากแลว้ 
 
๘) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัเล่นฟุตบอลบริเวณหน้าอาคาร
เรียน ปรากฏวา่ลูกฟุตบอลเตะไปโดนกระถางตน้ไม ้ทาํ
ให้กระถางต้นไม้แตก ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติบอกเพ่ือนวา่ “เราตอ้งรับผิดชอบ 
  ร่วมกนั” 
 ข. วรีะวิง่หนี 
 ค. เฉลิมบอกวา่ “ฉนัไม่ใช่คนเตะ” 
 

๙) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัแข่งขนับาสเกตบอล ปรากฏวา่อีก
ฝ่ายหน่ึงวิ่งมาชนทีมฝ่ายตรงกนัขา้มลม้ลงและขาหัก ถา้
นักเรียนอยู่ในทีมฝ่ายท่ีถูกชนขาหัก นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติแสดงสีหนา้ไม่พอใจทีมฝ่ายตรงกนัขา้ม 
  ท่ีทาํใหที้มของตนเองไดรั้บบาดเจ็บ 
 ข. วรีะรีบวิง่เขา้ไปทาํร้ายทีมฝ่ายตรงขา้ม 
 ค. เฉลิมรีบวิง่เขา้ไปช่วยเหลือเพ่ือนท่ีไดรั้บ 
  บาดเจ็บ 
 
๑๐) ในช่วงตอนกลางวนั มีนกัเรียนกลุ่มหน่ึงเล่นฟุตบอล
ในสนามแคบ ๆ ในขณะท่ีกาํลงัเล่นกนัอย่างสนุกสนาน 
ปรากฏว่ามีผูเ้ล่นคนหน่ึงไดเ้ตะลูกบอลออกไปขา้งนอก 
แล้วไปกระแท กถูกเด็กทําให้ เด็กได้รับบาดเจ็บถ้า
นกัเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติไม่สนใจวิง่ไปเก็บลูกบอลมาเล่นต่อ 
 ข. วรีะรีบวิง่ไปช่วยเหลือเด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บ 
 ค. เฉลิมพดูวา่ “ช่วยไม่ไดอ้ยากเดินผา่นมาทาํไม” 
 
๑๑) ช่วงเวลาท่ีนักกีฬาเลิกซ้อมตะกร้อ มีเด็กคนหน่ึง
กาํลงัเก็บลูกตะกร้อใส่ตะกร้าอยู ่ก็มีเด็กสองคนวิ่งเล่นไล่
กัน วิ่งมาชนตะกร้าท่ีใส่ตะกร้อล้มลง ลูกตะกร้อหก
กระจดักระจาย ถา้นกัเรียนเป็นเด็กสองคนท่ีวิ่งเล่นไล่กนั 
จนเกิดเหตุการณ์ข้ึนแล้ว นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติวิง่เล่นกบัเพ่ือนต่อไปโดยไม่สนใจ 
 ข. วรีะขอโทษเพ่ือน และช่วยเก็บตะกร้อใส่ลงใน 
  ตะกร้า 
 ค. เฉลิมพดูวา่ “ฉนัไม่ไดต้ั้งใจขอโทษ” 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๓ 

๑๒) ในชัว่โมงท่ีเรียนวชิาเกษตร อาจารยใ์ห้นกัเรียนช่วยกนั
ทาํแปลงผกั มีนกัเรียนคนหน่ึงใชจ้อบไม่ถูกวิธี จึงทาํให้เกิด
อุบัติเหตุ จอบไปโดยเท้าของตวัเองเข้า ถา้นักเรียนอยู่ใน
เหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติตะโกนบอกใหเ้พ่ือนมาช่วย 
 ข. วรีะบอกเพ่ือนใชไ้ม่เป็นก็ไม่ตอ้งทาํ 
 ค. เฉลิมช่วยพาเพ่ือนไปหอ้งพยาบาล 
 
๑๓) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัเดินไปห้องนํ้ า ทนัใดนั้นก็มีลูก
ตะกร้อถูกเตะมาจากดา้นหลงั โดนแขนของเพ่ือนในกลุ่ม 
ท่ีเป็นแผลอยู่ก่อนแลว้ทาํให้แผลมีเลือดไหลออกมา ถา้
นักเรียนเป็นเด็กคนหน่ึงในกลุ่มนั้น นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติตะโกนวา่ “ใครเตะตะกร้อวะ” 
 ข. วรีะบอกเพ่ือนวา่ “เดินไม่ดูตามา้ตาเรือ” 
 ค. เฉลิมเดินมาดูอาการ เผื่อใหค้วามช่วยเหลือ 
 
๑๔) ในวนัอาทิตย์ มีเด็กกลุ่มหน่ึงได้ไปเยี่ยมบ้านของ
เพื่อน เพ่ือนก็ตอ้นรับอย่างดี เขาได้ทาํอาหารให้เพื่อน
รับประทาน พอรับประทานเสร็จก็ช่วยกันล้างจาน 
ในขณะท่ีลา้งจานก็มีการหยอกลอ้กนัเล่น ทาํให้จานหล่น
แตก เศษจานบาดมือ ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติพดูวา่ “บอกแลว้วา่อยา่เล่นกนั” 
 ข. วรีะบอกใหเ้พ่ือนไปลา้งมือแลว้ใส่ยา 
 ค. เฉลิมบอกใหเ้พื่อนถอยออกไป 
 
๑๕) ช่วงพกักลางวนั โรงเรียนแห่งหน่ึงไดจ้ดประกวด
การจัดป้ายนิเทศ มีนักเรียนคนหน่ึงปีนข้ึนไปติดภาพ 
แลว้พลดัตกลงมาจากเกา้อ้ี ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติพดูวา่ “เธอควรจะระมดัระวงัให ้
  มากกวา่น้ี” 
 ข. วรีะไม่สนใจจดัป้ายตามปกติ 
 ค. เฉลิมพาเพื่อนไปหอ้งพยาบาล 

๑๖) โรงเรียนแห่งหน่ึงไดจ้ดัทศันศึกษา ขณะท่ีนักเรียน
นั่งอยู่บนรถ เคร่ืองยนต์เกิดขดัขอ้งตอ้งจอดซ่อมทาํให้
เสียเวลาในการเดินทาง ถา้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติบอกเพ่ือนวา่ “ใจเยน็เด๋ียวก็ซ่อมเสร็จ” 
 ข. วรีะพดูข้ึนวา่ “ฉนับอกแลว้ใหไ้ปจา้งรถท่ีดีๆ กวา่ 
  น้ี”  
 ค. เฉลิมโวยวายวา่ “ไม่รู้จกัตรวจสอบสภาพรถ 
  ใหดี้ก่อน” 
 
๑๗) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงัทาํความสะอาดห้องเรียน
และยกเก้าอ้ีเก็บให้เรียบร้อย จึงทาํให้แก้วเซรามิกของ
เพ่ือนคนหน่ึงหล่นลงแตก ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มท่ีทาํเวร 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติตรงเขา้ไปวา่ “เธอไม่รู้จกัระมดัระวงั 
  เลย ทาํใหข้า้วของคนอ่ืนเสียหายหมด” 
 ข. วรีะพดูวา่ “คราวหนา้เธอควรระมดัระวงัให ้
  มากกวา่น้ี” 
 ค. เฉลิมรีบเขา้ไปช่วยเพ่ือนเก็บเศษแกว้ 
 
๑๘) ในชัว่โมงเรียนศิลปะ เด็กๆ กาํลงัวาดรูปและระบาย
สี มีเด็กคนหน่ึงเดินไปยืมไมบ้รรทดักบัเพื่อน ปรากฏว่า
สะดุดขาโต๊ะ ทําให้สีหกเ ป้ือนงานท่ีกําลังจะส่ง ถ้า
นักเรียนเป็นเด็กคนท่ีกาํลงัจะส่งงาน นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติลุกข้ึนต่อยหนา้เพ่ือน 
 ข. วรีะด่าวา่ “ไม่รู้จกัระมดัระวงั” 
 ค. เฉลิมพยายามแกไ้ขงานนั้นใหดี้ท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 

๑๙) มีเด็กกลุ่มหน่ึงกาํลงันั่งกินขนม ก็มีแมวตวัหน่ึง วิ่ง
มาคาบเอาขนมไปกิน มีเด็กคนหน่ึงในกลุ่มวิ่งตามไปดึง
ขนมจากแมว ปรากฏวา่ถูกแมวกดั ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่ม
นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติรีบวิง่ไปช่วยเพ่ือน 
 ข. วรีะตะโกนใหค้นช่วย 
 ค. เฉลิมวิง่ไล่ตีแมวตวันั้น 
๒๐) ในเวลาเรียนชัว่โมงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีการทดลอง 
โดยตอ้งเจาะเลือดทดลอง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการบงัคบัแลว้แต่
ความสมคัรใจ มีเด็กคนหน่ึงกาํลงัจะเจาะเลือดแต่เป็นลม
ไปก่อน ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อภิชาติรีบเขา้ไปช่วยปฐมพยาบาลเพ่ือนท่ี 
  เป็นลม 
 ข. วรีะวิง่หนีทนัทีเพราะกลวัเลือด 
 ค. เฉลิมวิง่ไปดูเผื่อจะช่วยได ้ 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

ด้านที ่๓ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มสีตยิบัยั้งช่ังใจทนัต่อเหตุการณ์ 

 
ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่อไปน้ี ๓ คน คือ 

 ๑.ธิดา 
 ๒.สุนนัท ์
 ๓.ปราณี 
 

 ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหน้กัเรียนตอบโดยกากบาท () ลงในช่องท่ีจะเลือกแสดง 
 พฤติกรรมคลา้ยหรือใกลเ้คียงคนใดมากท่ีสุด 
 
 

๑) เด็กกลุ่มหน่ึงก าลงันัง่ท างานกนัอยู ่มีเด็กคนหน่ึง
วิ่งมาบอกว่า เพ่ือนสนิทของพวกเขาในกลุ่มไป
ขโมยปากกาของเพ่ือนตวัเอง ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่ม
นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาคน้กระเป๋าของเพ่ือนท่ีถูกกล่าวหาทนัที 
 ข. สุนันท์สอบถามรายละเอียดก่อนแล้วมาถาม
เพื่อน 
 ค. ปรานีตอบทนัทีวา่ “ไม่น่าจะใช่ เพราะเพ่ือน 
  คนน้ีอยูก่บัเขาตลอดเวลา” 
 
๒) มีเด็กกลุ่มหน่ึงจะไปเยี่ยมบา้นเพ่ือน แต่เกิดหลง
ทาง ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้นนกัเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาบอกวา่ “เราจะหยดุถามทางก่อนดีไหม” 
 ข. สุนันท์บอกว่า “เราลองไปอีกทางหน่ึงดีกว่า
ไหม” 
 ค. ปรานีบอกว่า “บอกแลว้ให้ดูแผนท่ีให้ดีก่อน
มา” 
 
๓) เด็กกลุ่มหน่ึงก าลงันัง่กินขนมอยูใ่ตต้น้ไมภ้ายใน
บริเวณโรงเรียน ไดมี้เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงเดินเขา้มา
เอะอะโวยวายวา่ เพ่ือนในกลุ่มของตนไปด่าวา่เพ่ือน

ของเขาให้เสียหาย ถา้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้น
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดารับฟังแลว้ จึงถามเพื่อน ๆ ของตนเอง 
 
 ข. สุนนัทบ์อก “ไม่น่าจะจริงนะ เพราะเพ่ือนของ 
  ตนเป็นคนเรียบร้อย 
 ค. ปรานีด่าเด็กท่ีมาใส่ร้ายเพ่ือนของตนเองทนัที 
 
๔) ก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติ มีเด็กกลุ่มหน่ึงนั่งคุย
กนัท่ีมา้นั่ง เด็กอีกกลุ่มหน่ึงเดินผ่านมาก็ตะโกนว่า 
“ช่างไม่มีความคิดเลย นัง่คุยกนัอยูไ่ดไ้ร้สาระจริง ๆ 
มีแต่นินทาชาวบา้น ท างานก็ไม่ไดเ้ร่ือง” ถา้นกัเรียน
อยู่ในกลุ่มนั้นนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคน
ใด ? 
 ก. ธิดาเฉย ๆ ไม่ตอบโต ้
 ข. สุนันท์บอกกับเพ่ือน “อย่าไปใส่ใจเลยเรา
ไม่ได ้
  เป็นเช่นนั้น 
 ค. ปรานีลุกข้ึน “อยากมีปัญหาเหรอ” 
 
 



๒๑๖ 

 

 

๕) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัจะกลบับา้นบงัเอิญไป
พบ เด็กผูช้ายคนหน่ึงก าลงัคน้กระเป๋าของคนอ่ืน 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาเขา้ไปด่าหาวา่ขโมยของเพ่ือน 
 ข. สุนันท์เขา้ไปกระชากคอเส้ือของเด็กท่ีเป็น
ขโมย 
 ค. ปรานีเขา้ไปถามวา่ “ท าอะไร คน้ของเพื่อน  
  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตไม่ดีนะ” 
 
๖) เด็กกลุ่มหน่ึงร่วมกันแข่งขันกีฬาและได้รับ
รางวลัเป็นขนม จึงไดมี้การแบ่งขนม คนท่ีแบ่งขนม
นั้น แบ่งให้เพ่ือนท่ีสนิทตวัเองไดม้ากกว่าเพ่ือนคน
อ่ืน ๆ ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้นนกัเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาพดูข้ึนวา่ “ล าเอียง” 
 ข. สุนันท์บอกเพ่ือนว่า “เธอควรมีความยุติธรรม
หน่อย” ค. ปรานีบอกใหเ้พ่ือนแบ่งใหม่ 
 

๗) มีเด็กกลุ่มหน่ึงคุยกนัท่ีมุมห้อง มีเพ่ือนอีกกลุ่ม
หน่ึงเดินมา แลว้ตะโกนวา่ “อาจารยใ์ห้คะแนนสอบ
ล าเอียง ไม่เหมาะสมตามความเป็นจริง ท าให้กลุ่ม
ของเขาสอบตกกนัหมด อาจารยข์าความยุติธรรม” 
ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มท่ีนัง่คุยกนัท่ีมุมห้อง นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาตะโกนบอก “ช่วยไม่ไดโ้วย้” 
 ข. สุนนัทบ์อกวา่ “อาจารยเ์ขาคงใหต้ามเน้ือผา้ 
  นัน่แหละ” 
 ค. ปรานีบอกวา่ “สอบไม่ไดก็้อยา่พาลเลย” 
 

๘) มีนักเรียนห้องหน่ึงก าลงัเรียนอยู่เกิดฝนตกหนัก
ข้ึนมา และไดถ้อดรองเทา้ไวห้น้าห้องเรียนท าให้ฝน
สาดโดนรองเท้า คุณครูได้ให้นักเรียนกลุ่มหน่ึง
ออกมาเก็บรองเทา้หลบฝน และเด็กกลุ่มน้ีก็ไม่ชอบ
เด็กคนหน่ึงท่ีอยู่ในห้องเพราะชอบแกล้งเพ่ือน ถ้า
นักเรียนเป็นเด็กท่ีออกมาเก็บรองเท้า นักเรียนจะ
แสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 

 ก. ธิดาเอารองเทา้โยนไปขา้งนอกใหเ้ปียกฝนไปเลย 
 ข. สุนนัทไ์ม่เก็บใหป้ล่อยไวท่ี้เดิม 
 ค. ปรานีเก็บไปหลบฝนเหมือนของคนอ่ืน 
๙) ขณะท่ีเด็กหอ้งหน่ึงก าลงัเขียนงานตามท่ีอาจารย์
สั่งบนกระดานด า แต่ยงัเขียนงานไม่เสร็จก็หมด
เวลาเรียนชั่วโมงนั้น หัวหน้าห้องซ่ึงตอ้งท าหน้าท่ี
ลบกระดานด าในตอนนั้น ถา้นักเรียนเป็นหัวหน้า
หอ้ง นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาลบกระดานต่อโดยไม่สนใจ 
 ข. สุนันท์รอให้เพ่ือนเขียนให้เสร็จก่อนแลว้จึงลบ 
กระดาน 
 ค. ปรานีบอกใหเ้พื่อนรีบ ๆ เขียน 
๑๐) ในช่วงพกักลางวนัมีเด็กกลุ่มหน่ึงเขา้แถวรอ
ลา้งมือ มีเด็กคนหน่ึงซ่ึงลา้งมือเสร็จแลว้ไดส้ะบัด
มือท าให้น ้ ากระเด็นโดนหน้าเพ่ือนท่ีรอคิวลา้งมือ 
ถา้นกัเรียนเป็นเด็กท่ีโดนเพื่อนสะบดัน ้ าใส่ นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาด่าเพ่ือนท่ีสะบดัน ้ าใส่หนา้ 
 ข. สุนันท์รีบไปล้างมือแล้วสะบัดน ้ าใส่คนท่ี
สะบดั 
  น ้ าคนนั้นทนัที 
 ค. ปรานีไม่สนใจรีบลา้งมือทนัที 
 
๑๑) มีนักเรียนห้องหน่ึงได้จัดไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ทุกคนต่างหาท่ีนั่งไดเ้รียบร้อยกนัหมด แต่
ยงัเหลือเพ่ือนคนหน่ึง ท่ียงัหาท่ีนัง่ไม่ไดเ้พ่ือนคนน้ี
เป็นเด็กท่ีเห็นแก่ตวั ถา้นกัเรียนเป็นเด็กท่ีอยูใ่นห้อง
น้ี นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาแกลง้ท าเป็นไม่เห็นเพ่ือนคนนั้น 
 ข. สุนนัทน์ัง่หวัเราะท่ีเพ่ือนไม่มีท่ีนัง่ 
 ค. ปรานีขยบัใหเ้พ่ือนนัง่ดว้ย 
 
 



๒๑๗ 

 

๑๒) ตอนเยน็หลงัเลิกเรียน แลว้ฝนตกหนักเด็ก ๆ 
ก าลังจะกลับบ้านพอดี เพ่ือนในกลุ่มคนหน่ึงนึก
อยากจะเล่นน ้ าฝน ก็เลยชวนเพ่ือนเล่นน ้ าฝน ถ้า
นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มนั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาไปบอกอาจารยว์า่เพ่ือนเล่นน ้ าฝน 
 ข. สุนนัทเ์ห็นดว้ย และก็วิง่ไปเล่นน ้ าฝนทนัที 
 ค. ปรานีหา้มเพ่ือนไม่ใหเ้ล่นน ้ าฝนเด๋ียวไม่สบาย 
 
๑๓) ขณะท่ีเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ก าลงั
สอบวิชาคณิตศาสตร์ ในช่วงนั้ นมีเด็กบางคนท า
ขอ้สอบไม่ได ้พอดีอาจารยท่ี์คุมสอบไดเ้ดินไปเขา้
ห้องน ้ า ถ้านักเรียนเป็นเด็กคนหน่ึงท่ีท าข้อสอบ
ไม่ไดท่ี้อยู่ในห้องนั้น นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดารีบขอดูค าตอบจากเพื่อนทนัที 
 ข. สุนนัทพ์ยายามท าขอ้สอบดว้ยตวัเอง 
 ค. ปรานีหยบิหนงัสือท่ีอยูใ่ตโ้ตะ๊ข้ึนมาดู 
 
๑๔) ช่วงเวลาท่ีโรงเรียนเลิก เกิดฝนตกหนกัข้ึนมา มี
เด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัจะกางร่มเดินกลบับ้านพอดีไป
พบเพ่ือนท่ีเคยทะเลากนัมาก่อนเดินตากฝนจะกลบั
บา้นเหมือนกนั ถา้นกัเรียนเป็นเด็กกลุ่มท่ีเดินกางร่ม
กลบับา้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาชวนเพ่ือนมาเดินกางร่มไปดว้ยกนัจะได ้
  ไม่เปียกฝน 
 ข. สุนนัทช์วนแต่ใจจริงไม่อยากใหอ้ยูใ่นร่มดว้ย 
 ค. ปรานีไม่สนใจปล่อยใหต้ากฝน 
 
๑๕) ช่วงพกักลางวนัมีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัเดินไป
ห้องสมุด พบนอ้ง ป.๒ ก าลงัปีนตน้ไมอ้ยู ่นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาพดูวา่ “นอ้งลงมาเด๋ียวน้ีนะ” 
 ข. สุนนัทจ์ะไปบอกอาจารย ์

 ค. ปรานีไม่สนใจเพราะไม่เดือดร้อน 
 
๑๖) มีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัท าเวร ยงัมีเด็กคนหน่ึงท่ีไม่
ช่วยเพ่ือนท าเวร แต่ไปวิง่เล่น พออาจารยเ์ดินผา่นมา 
ก็ท าท่าเหมือนกับว่าตวัเขาเองเป็นคนท าเวร และ
บอกกบัอาจารยว์า่เพ่ือนในกลุ่มไม่ช่วยท าเวรแต่ไป
วิ่งเล่น ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีท าเวร นักเรียนจะ
แสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาแสดงอาการไม่พอใจอยา่งมาก 
 ข. สุนนัทพ์ยายามบอกอาจารยว์า่เพ่ือนพดูไม่จริง 
 ค. ปรานีรอดูวา่อาจารยจ์ะตดัสินปัญหาน้ีอยา่งไร 
 
๑๗) ขณะท่ีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัเดินกลบับา้นแต่ยงัอยู่
ในบริเวณโรงเรียน มีเด็กคนหน่ึงในกลุ่มดึงชายเส้ือ
ออกนอกกางเกง ถา้นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มนั้น นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดา ดึงเส้ือออกมาและชวนเพ่ือนดึงเส้ือ 
  ออกมาดว้ย 
 ข. สุนนัทไ์ม่ดึงเส้ือออกมา แต่ก็ไม่เตือนเพ่ือน 
 ค. ปรานีบอกเพ่ือนวา่ “เราควรจะแต่งตวัให ้
  เรียบร้อยจะไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี” 
 
๑๘) ในช่วงเวลากิจกรรมรักการอ่าน นกัเรียนทุกคน
จะตอ้งอ่านหนังสือ มีเด็กลุ่มหน่ึงเล่นหยอกลอ้กัน
ส่งเสียงดงั ถา้นกัเรียนอยูใ่นห้องเรียนนั้นและก าลงั
รักการอ่าน นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด? 
 ก. ธิดาลุกข้ึนไปต่อยคนท่ีเล่นทนัที 
 ข. สุนันท์ตะโกนว่า “ถา้ไม่อ่านก็อยู่เงียบๆ ได้
ไหม” 
 ค. ปรานีพยายามตั้งใจอ่านหนงัสือต่อไป 
 
 
 



๒๑๘ 

 

๑๙) มีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงัข้ึนรถโดยสารประจ าทาง
กลบับา้น มีเพ่ือนคนหน่ึงไดข้ึ้นรถและเลือกท่ีนัง่ได้
ก่อน ขา้งๆ ท่ีนั่งของเขายงัมีท่ีว่างอยู่ เพ่ือนอีกคน
หน่ึงเดินตามมาแต่เขาไม่ชอบหนา้ ในขณะนั้นเขาก็
มองเห็นเพ่ือนท่ีสนิทกบัเขาก าลงัข้ึนรถตามมา ถา้
นักเ รียนเป็นเด็กมี ท่ีนั่งก่อน นักเ รียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาจองไวใ้หเ้พ่ือนท่ีสนิทนัง่ 
 ข. สุนนัทข์ยบัใหเ้พ่ือนท่ีเดินตามนัง่ 
 ค. ปรานีขยบัใหน้ัง่แต่ไม่ค่อยเตม็ใจ 
 

๒๐) ในช่วงเช้าก่อนเขา้แถว มีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงั
ปีนก าแพงไปซ้ือขนมนอกโรงเรียน ถา้นกัเรียนเป็น
เด็ก ท่ีก าลัง เ ดินผ่านมาเห็น  นักเ รียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. ธิดาวิง่ไปดึงเด็กคนนั้นลงจากก าแพงทนัที 
 ข. สุนนัทต์ะโกนบอกวา่จะไปบอกอาจารย ์
 ค. ปรานีแกลง้โยนของใส่เด็กท่ีก าลงัปีนก าแพง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

 

ด้านที ่๔ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มสีตใินการแสวงหาและบริโภคปัจจยั 

ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นเหตุการณ์ต่อไปน้ี ๓ คน คือ 

๑. อรทยั 
๒. วาสนา 
๓. ศิริพร 

 
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ใหน้กัเรียนตอบโดยกากบาท () ลงในช่องท่ีจะเลือกแสดง 

 พฤติกรรมคลา้ยหรือใกลเ้คียงคนใดมากท่ีสุด 
 
 
๑) ในวนัเปิดเรียนวนัแรกมีเพ่ือนๆ หลายคนใส่
รองเทา้คู่ใหม่ และคุยกนัถึงราคาและยี่ห้อท่ีซ้ือมาวา่
เป็นรุ่นล่าสุด และทนัสมยั เด็กคนหน่ึงชวนเพ่ือนท่ี
อยู่กลุ่มเดียวกัน ไปซ้ือ จะได้ใส่เหมือน ๆ กัน ถ้า
นกัเรียนอยูใ่นกลุ่มนั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัถามวา่ “ไปซ้ือท่ีไหนมาไดไ้ปซ้ือมาใส่
บา้ง” 
 ข. วาสนาพดูวา่ “เอาไวใ้หร้องเทา้คู่น้ีขาดก่อน 
  และใส่ไม่ได ้ถึงจะไปซ้ือใหม่” 
 ค. ศิริพรพูดว่า “ให้เธอลองใส่ดูก่อนว่าดีจริงหรือ 
เปล่า” 
 
๒) ในช่วงพกักลางวนั นักเรียนชั้น ป.๖ ลงไป
รับประทานอาหาร และอาหารก็ก าลงัจะหมดแต่ยงั
มีนกัเรียนกลุ่มหน่ึงท่ีก าลงัช่วยงานอาจารย ์จึงท าให้
ลงมารับประทานอาหารชา้แต่พอลงไปถึง อาหารก็
เหลือน้อย ถา้นกัเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้น นกัเรียน
จะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัพยายามตกัใหน้อ้ย เพราะเพื่อนอีก 
  กลุ่มยงัไม่ไดรั้บประทาน 
 ข. วาสนาขออาหารเพ่ิมอีก เพราะตวัเองไดน้อ้ย 

 ค. ศิริพรขอตกัอาหารเต็มท่ี ไม่สนใจเพ่ือนกลุ่ม
หลงั 
 
๓) หลังเลิกเรียนแล้วมีนักเรียนกลุ่มหน่ึง ไป
หา้งสรรพสินคา้ และไปเจอนาฬิกาท่ีสวยถูกใจมาก 
อยากไดแ้ต่เงินไม่พอ ถา้นกัเรียนอยูใ่นเหตุการณ์นั้น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัขอยมืเงินเพ่ือนซ้ือก่อน เพราะเงินไม่พอ 
 ข. วาสนาตดัใจ เอาไวค้่อยมาดูใหม่ 
 ค. ศิริพรต่อรองราคาใหถู้กลง 
 
๔) เด็กกลุ่มหน่ึงไดร่้วมกนัท ากระทงขายในวนัลอย
กระทง ซ่ึงติดราคาไว้เ รียบร้อยแล้วแต่ช่วงนั้ น
กระทงขายดีและก าลังจะหมด ถ้านักเรียนอยู่ใน
เหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคน
ใด ? 
 ก. อรทยัรีบเปล่ียนราคาทนัที ใหร้าคาสูงข้ึน 
 ข. วาสนาบอกใหเ้พ่ือนเปล่ียนป้ายราคาใหม่ 
  เพราะยงัไงตอ้งขายไดอ้ยูแ่ลว้ 
 ค. ศิริพรขายกระทงในราคาเดิม 
 



๒๒๐ 

 

๕) หลงัจากเลิกเรียน นักเรียนกลุ่มหน่ึงก าลงัเดิน
ก ลับ บ้ า น  แ ล ะ เ ดิ น ผ่ า น ร้ า น ค้ า ท่ี ข า ย ข อ ง
กระจุกกระจิก มีเด็กคนหน่ึงชวนเพื่อน ๆ เขา้ไปดู
สินคา้ท่ีอยู่ในร้าน ถา้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัเห็นดว้ยและเขา้ไปดู 
 ข. วาสนาบอกเพ่ือนวา่ “ไวโ้อกาสหนา้ดีกวา่เพราะไม่มี
เงิน”  
 ค. ศิริพรเห็นดว้ยเพราะวนัน้ีมีเงิน 
 
๖) โรงเรียนแห่งหน่ึงมีการจดัประกวดภาพวาดข้ึน 
ท าให้มีนักเรียนวาดภาพและส่งประกวดกันมาก
จนถึงวนัสุดท้าย มีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลังจะส่งภาพ
ประกวด ก็มีเด็กอีกคนหน่ึงขอฝากส่งภาพประกวด
ด้วย เพราะเขามีธุระด่วนมาก ท่ีจะต้องไปท า
ในตอนน้ี ซ่ึงภาพท่ีเด็กคนนั้นฝากส่งสวยมาก ถ้า
นักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีก าลังจะไปส่งภาพวาดนั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัเก็บภาพของเพ่ือนไวไ้ม่ส่งให ้
 ข. วาสนาน าภาพไปส่งใหเ้พ่ือนตามท่ีฝาก 
 ค. ศิริพรน าภาพของเพ่ือนไปท าให้เป้ือนก่อน
แลว้ จึงส่งให ้
 
๗) หลงัจากเคารพธงชาติเสร็จ มีเด็กกลุ่มหน่ึงก าลงั
จะไปเขา้ห้องน ้ า ปรากฏว่าพบกระเป๋าสตางคห์ล่น
อยู่ มีเงินอยู่จ  านวนค่อนขา้งมาก ถา้นักเรียนอยู่ใน
เหตุการณ์นั้น นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคน
ใด ? 
 ก. อรทยัน ากระเป๋าไปใหค้รู 
 ข. วาสนาเก็บกระเป๋าไวเ้อง 
 ค. ศิริพรน าเงินท่ีไดไ้ปซ้ือขนมใหเ้พ่ือนกิน 
 
 

๘) ในสัปดาห์ท่ีแลว้อาจารยส์ั่งให้ นกัเรียนทุกคน
ปลูกถัว่งอกและให้น ามาส่งในวนัน้ี มีนักเรียนบาง
คนลืม ไม่ไดเ้อาตน้ถัว่งอกมาส่ง ในขณะเดียวกนัก็มี
เพ่ือนนกัเรียนบางคน ไดน้ าตน้ถัว่งอกมาส่งอาจารย์
และต้นถั่วงอกของเขาท่ีน ามามีจ านวนมาก ถ้า
นกัเรียนเป็นเด็กท่ีน าตน้ถัว่งอกมาโรงเรียนจ านวน
มาก นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัหวัเราะเยาะเพ่ือนท่ีไม่มีตน้ถัว่งอกส่ง 
  อาจารย ์
 ข. วาสนาน าตน้ถัว่งอกส่งอาจารยแ์ละไม่สนใจ
ใคร 
 ค. ศิริพรแบ่งตน้ถัว่งอกบางส่วนใหเ้พ่ือน 
 
๙) ช่วงพกักลางวนั มีเด็กกลุ่มหน่ึงช่วยกนัท าความ
สะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบในโรงเรียน ปรากฏว่า 
ไปพบกระเป๋าสตางค์หล่นอยู ่ถา้นักเรียนเป็นเด็กท่ี
เก็บกระเป๋าสตางค์ได ้นักเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัเก็บกระเป๋าสตางคท์นัทีและไม่บอกใคร 
 ข. วาสนาเก็บเอาเงินบางส่วนและเอาส่วนท่ี 
  เหลือไปใหค้รู 
 ค. ศิริพรน ากระเป๋าท่ีเก็บไดไ้ปใหค้รู 
 
๑๐) ช่วงหลงัเลิกเรียนมีเด็กกลุ่มหน่ึงเดินกลบับา้น 
ปรากฏวา่เจอร้านขายตุก๊ตาน่ารักมาก และสวยถูกใจ 
และยงัถูกอีกด้วย ถา้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้ น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัตดัสินใจซ้ือทนัที 
 ข. วาสนาไม่ซ้ือเพราะท่ีบา้นมีแลว้ 
 ค. ศิริพรต่อราคาใหถู้กกวา่เดิมแลว้จึงซ้ือ 
 
 
 
 



๒๒๑ 

 

๑๑) มีนักเรียนห้องหน่ึงไดรั้บมอบหมายให้น าตน้
สาหร่ายหางกระรอกมาทดลองวทิยาศาสตร์ ปรากฏ
ว่ามีเด็กบางกลุ่มลืมน าตน้สาหร่ายหางกระรอกมา
ทดลอง มี เด็กกลุ่มหน่ึงได้น าต้นสาหร่ายหาง
กระรอกมาทดลองจ านวนมากและไดเ้ก็บไวใ้ตโ้ต๊ะ 
และเด็กกลุ่มท่ีไม่ไดน้ าตน้สาหร่ายหางกระรอกมา
พบเขา้ ถา้นกัเรียนเป็นเด็กท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีไม่ไดน้ าตน้
สาหร่ายหางกระรอกมา นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม
คลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัรีบไปขอจากกลุ่มท่ีน าตน้สาหร่ายหาง 
  กระรอกมา 
 ข. วาสนาแกลง้ท าใหต้น้สาหร่ายหางกระรอก 
  หล่นกระจดักระจาย 
 ค. ศิริพรหยบิเอาตน้สาหร่ายหางกระรอกของ 
  เพ่ือนอีกกลุ่มจนเกือบจะหมด 
 
๑๒) ช่วยพกักลางวนันกัเรียนรับประทานอาหารท่ี
โรงอาหาร  มี เด็กคนหน่ึง รับประทานอาหาร
หมดแลว้แต่ยงัไม่อ่ิม เลยแอบตกัอาหารของเพ่ือน
อีกคนท่ีเดินไปหยิบน ้ าด่ืม ถา้นกัเรียนเป็นเด็กท่ีเดิน
ไปหยิบน ้ าและถูกตกัอาหารไป นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัถามหาคนท่ีแอบตกัอาหาร 
 ข. วาสนาถามหาเพ่ือจะตกัอาหารแบ่งใหอี้ก 
 ค. ศิริพรแสดงอาการไม่พอใจ 
 
๑๓) ฐานะทางบา้นของจรัสดีมาก จรัสใชจ่้ายอยา่ง
ฟุ่ มเฟือย มีอยู่วนัหน่ึงเขาได้น าโทรศัพท์รุ่นใหม่
ล่าสุดมาท่ีโรงเรียน และไดช้กัชวนให้เพ่ือนไปซ้ือ
โทรศพัทรุ่์นน้ี เพราะสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย
อย่าง ถา้นักเรียนอยู่ในกลุ่มนั้น นักเรียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 
 

 ก. อรทยักลบับา้น ไปบอกใหแ้ม่ซ้ือใหท้นัที 
 ข. วาสนาหาขอ้มูลของโทรศพัทแ์ลว้ไปซ้ือ 
 ค. ศิริพรรับฟังแต่ไม่ซ้ือเพราะยงัไม่จ าเป็น 
 
๑๔) มีเด็กคนหน่ึงไดรั้บรางวลัประกวดร้องเพลง
และได้รับรางวลัเป็นขนมจ านวนมาก เพื่อนๆ ใน
ห้องไปเชียร์กนัทั้งห้อง ถา้นักเรียนเป็นเด็กท่ีไดรั้บ
รางวลั นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัขอบคุณเพื่อนท่ีไปเชียร์ 
 ข. วาสนาขอบคุณเพ่ือนและแบ่งขนมใหเ้พ่ือน 
 ค. ศิริพรไม่สนใจเพ่ือนเพราะอย่างไรก็ชนะอยู่
แลว้ 
 
๑๕) มีเด็กคนหน่ึงไดข้อยมืไมแ้บดมินตนัของเพื่อน
ไว ้และพอเพ่ือนเล่นเสร็จ ก็มีเด็กอีกคนหน่ึงมาที
หลงัก็มาแย่งไมแ้บดมินตนัอนันั้นไปเล่นก่อน ถา้
นกัเรียนเป็นเด็กท่ีถูกแยง่ไมแ้บดมินตนัไปเล่นก่อน 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัแสดงอาการไม่พอใจ 
 ข. วาสนาเฉย ๆ แต่ใจจริงก็ไม่พอใจ 
 ค. ศิริพรพยายามใจเยน็และรอใหเ้พ่ือนคนนั้น 
  เล่นเสร็จ 
 
๑๖) นักเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงจดัเขา้ค่ายลูกเสือ
และ ยุวกาชาด พอถึงเวลานอนมีเด็กคนหน่ึงนอน
ไม่หลบั  ก็เลยชวนเพ่ือนคุยตลอดทั้งคืนท าให้เพ่ือน
ง่วงนอน ถา้นักเรียนเป็นเด็กคนท่ีถูกชวนคุยตลอด
ทั้งคืน นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัไม่สนใจนอนต่อไป 
 ข. วาสนาให้เพื่อนสวดมนต์เพื่อท่ีจะได้นอน
หลบั 
 ค. ศิริพรแสดงอาการโมโหเพราะง่วงนอนมาก 
 
 



๒๒๒ 

 

๑๗) มีเด็กนกัเรียนห้องหน่ึงไดรั้บมอบหมายให้น า
กระดาษสี มาท างาน มีเด็กส่วนหน่ึงลืมน ากระดาษ
มา แต่ยงัดีมีเพ่ือนบางคนไดน้ ากระดาษสีมาหลาย
แผน่ ถา้นกัเรียน เป็นเด็กท่ีน ากระดาษ มาหลายแผ่น 
นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรม คลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทัยขายกระดาษสีแพงกว่าราคาท่ีซ้ือมา ๑ 
บาท 
 ข. วาสนาไม่สนใจท าของตนเองต่อไป 
 ค. ศิริพรใหเ้พ่ือนยมืใชก่้อน 
 
๑๘) มีเด็กกลุ่มหน่ึง ท่ีเรียนวชิาคณิตศาสตร์ อาจารย์
ให้นักเรียนทุกคนสอบ เพ่ือเก็บคะแนน และมี
นกัเรียนคนหน่ึงซ่ึงขาดสอบ พอวนัต่อมาอาจารยก็์
จะใหน้กัเรียนคนท่ีขาดสอบ สอบขอ้สอบชุดเดิม ถา้
นักเ รียนเป็นคนท่ีขาดสอบ นักเ รียนจะแสดง
พฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัถามเพ่ือนวา่สอบเร่ืองอะไร 
 ข. วาสนาพยายามใหเ้พื่อนเขียนเฉลยให้ 
 ค. ศิริพรพยายามให้เพื่อนบอกขอ้สอบท่ีสอบไป
แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙) มีเด็กคนหน่ึงไดน้ าขนม มากินท่ีโรงเรียน ขนม
นั้นราคา แพงมาก ในขณะนั้น เพ่ือนๆ หลายคนก็
กินไปแลว้บางส่วน ท าให้ขนมนั้นเหลือน้อยมีเด็ก
คนหน่ึงวิง่มาขอทีหลงัเพ่ือน ถา้นกัเรียนเป็นเจา้ของ
ขนม นกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคนใด ? 
 ก. อรทยัแบ่งตามสมควร 
 ข. วาสนาไม่ค่อยอยากแบ่ง แต่ก็ใหเ้ลก็นอ้ย 
 ค. ศิริพรไม่ใหเ้พราะเหลือนอ้ย 
 
๒๐) มีเด็กนกัเรียนกลุ่มหน่ึง ไดน้ าของเล่น มาเล่นท่ี
โรงเรียน พอเล่นเสร็จ ก็เก็บไวท่ี้ใตโ้ต๊ะ มีเด็กคน
หน่ึงก็น าของเล่นมาเล่นท่ีโรงเรียนเหมือนกนัแต่ว่า
ของเขามนัเก่ามากแลว้ ในขณะนั้นเขาก็เห็นของเล่น
ท่ียงัใหม่อยู่ใตโ้ต๊ะ ถา้นักเรียนเป็นเด็กคนท่ีมีของ
เล่นท่ีเก่าแลว้ นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมคลา้ยคน
ใด ? 
 ก. อรทยัคิดวา่จะซ้ือใหม่ 
 ข. วาสนาพอใจท่ีมีของเล่น 
 ค. ศิริพรหาทางจะเปล่ียนของเล่นกบัเพ่ือน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
คะแนนค าตอบแบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผู้มสีติของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ๒๒๔ 

คะแนนค าตอบ 
แบบทดสอบวดัลกัษณะความเป็นผู้มีสติ  ของนักเรียน 
คะแนนมีค่าตั้งแต่ ๑-๓ ตามแต่ข้อทีนั่กเรียนเลือก 

 
ด้านที ่๑       
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มีสติ 
ในการควบคุมตนเอง 
 ก. ข. ค. 
 
๑. ๓ ๒ ๑ 
๒.   ๒ ๓ ๑ 
๓. ๑ ๒ ๓ 
๔.   ๒ ๓ ๑ 
๕. ๒ ๓ ๑ 
๖. ๓ ๒ ๑ 
๗. ๑ ๓ ๒ 
๘. ๒ ๓ ๑ 
๙. ๑ ๒ ๓ 
๑๐. ๒ ๑ ๓ 
๑๑. ๒ ๓ ๑ 
๑๒. ๓ ๑ ๒ 
๑๓. ๓ ๒ ๑ 
๑๔. ๑ ๒ ๓ 
๑๕. ๑ ๓ ๒ 
๑๖. ๓ ๑ ๑ 
๑๗. ๒ ๓ ๓ 
๑๘. ๒ ๓ ๓ 
๑๙. ๑ ๒ ๒ 
๒๐. ๑ ๓ ๒ 

ด้านที ่๒ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มีสติ 
รวดเร็วทนัเวลาในทุกกรณี 
 ก. ข. ค. 
 
๑. ๑ ๒ ๓ 
๒.   ๒ ๑ ๓ 
๓. ๑ ๒ ๓ 
๔.   ๒ ๑ ๓ 
๕. ๓ ๒ ๑ 
๖. ๑ ๒ ๓ 
๗. ๒ ๓ ๒ 
๘. ๓ ๑ ๒ 
๙. ๒ ๑ ๓ 
๑๐. ๒ ๓ ๑ 
๑๑. ๑ ๓ ๒ 
๑๒. ๒ ๑ ๓ 
๑๓. ๑ ๒ ๓ 
๑๔. ๑ ๓ ๒ 
๑๕. ๒ ๑ ๓ 
๑๖. ๓ ๑ ๒ 
๑๗. ๑ ๒ ๓ 
๑๘. ๑ ๒ ๓ 
๑๙. ๓ ๒ ๑ 
๒๐. ๓ ๑ ๒ 
 



 ๒๒๕ 

ด้านที ่๓      
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มีสติ 
ยบัยั้งช่ังใจทนัต่อเหตุการณ์ 
. ก. ข. ค. 
 
๑. ๑ ๓ ๒ 
๒.   ๓ ๒ ๓ 
๓. ๓ ๒ ๑ 
๔.   ๒ ๓ ๑ 
๕. ๒ ๑ ๓ 
๖. ๒ ๓ ๑ 
๗. ๑ ๓ ๒ 
๘. ๑ ๒ ๓ 
๙. ๑ ๓ ๒ 
๑๐. ๒ ๑ ๓ 
๑๑. ๒ ๓ ๑ 
๑๒. ๒ ๑ ๓ 
๑๓. ๑ ๓ ๒ 
๑๔. ๓ ๒ ๑ 
๑๕. ๓ ๒ ๑ 
๑๖. ๑ ๒ ๓ 
๑๗. ๑ ๒ ๓ 
๑๘. ๑ ๒ ๓ 
๑๙. ๑ ๓ ๒ 
๒๐. ๓ ๒ ๑ 

ด้านที ่๔ 
แบบทดสอบด้านความเป็นผู้มีสติ 
ในการแสวงหา และ บริโภคปัจจัย 
 ก. ข. ค. 
 
๑. ๑ ๓ ๒ 
๒.   ๓ ๒ ๑ 
๓. ๑ ๓ ๒ 
๔.   ๑ ๒ ๓ 
๕. ๑ ๓ ๒ 
๖. ๑ ๓ ๒ 
๗. ๓ ๑ ๒ 
๘. ๑ ๒ ๓ 
๙. ๑ ๒ ๓ 
๑๐. ๑ ๓ ๒ 
๑๑. ๓ ๒ ๑ 
๑๒. ๒ ๓ ๑ 
๑๓. ๓ ๒ ๑ 
๑๔. ๒ ๓ ๑ 
๑๕. ๑ ๒ ๓ 
๑๖. ๒ ๓ ๑ 
๑๗. ๑ ๒ ๓ 
๑๘. ๓ ๑ ๒ 
๑๙. ๓ ๒ ๑ 
๒๐. ๑ ๓ ๒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวยัรุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
ส าหรับวยัรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) 

 

 ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข 
 การรู้จกัความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพฒันาและการใชศ้กัยภาพตนเองในการ
ด าเนินชีวติครอบครัว การท างานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จ 
 กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้สร้างแบบ
ประเมินส าหรับประชาชนเพื่อใชป้ระเมินตนเอง 
 
ค าแนะน า 
 แบบประเมินน้ีเป็นประโยคท่ีมีขอ้ความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกท่ีแสดงออกใน
ลกัษณะต่าง ๆ แมว้า่บางประโยคอาจไม่ตรงกบัท่ีท่านเป็นอยูก่็ตาม  ขอใหท้่านเลือกค าตอบท่ีตรง
กบัตวัท่านมากท่ีสุด  ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ  ดีหรือไม่ดี 
โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ  เพือ่ท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพฒันาตนต่อไป 
 มีค  าตอบ 4 ค าตอบ  ส าหรับขอ้ความแต่ละประโยคคือ ไม่จริง จริงบางคร้ัง ค่อนข้างจริง 

จริงมาก  โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๘ 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2543 
 

  ไม่จริง จริง
บางคร้ัง 

ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ  ฉนัรับรู้ไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัฉนั      
2 ฉนับอกไม่ไดว้า่อะไรท าใหฉ้นัรู้สึกโกรธ       
3 เม่ือถูกขดัใจ  ฉนัมกัรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้      
4 ฉนัสามารถคอยเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีพอใจ      
5 ฉนัมกัมีปฏิกิริยาโตต้อบรุนแรงตอ่ปัญหาเพียงเลก็นอ้ย      
6 เม่ือถูกบงัคบัใหท้ าในส่ิงท่ีไม่ชอบ  ฉนัจะอธิบายเหตผุลจนผูอ่ื้นยอมรับ

ได ้
     

     รวม  
7 ฉนัสงัเกตได ้ เม่ือคนใกลชิ้ดมีอารมณ์เปล่ียนแปลง      
8 ฉนัไม่สนใจกบัความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีฉนัไม่รู้จกั      
9 ฉนัไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าต่างจากท่ีฉนัคิด      
10 ฉนัยอมรับไดว้า่ผูอ่ื้นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไม่พอใจการกรท าของฉนั      
11 ฉนัรู้สึกวา่ผูอ่ื้นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป      
12 แมจ้ะมีภาระท่ีตอ้งท า  ฉนัก็ยนิดีรับฟังความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีตอ้งการความ

ช่วยเหลือ 
     

     รวม  
13 เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส      
14 ฉนัเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผูอ่ื้นมีต่อฉนั      
15 เม่ือท าผิด  ฉนัสามารถกล่าวค า “ขอโทษ”  ผูอ่ื้นได ้      
16 ฉนัยอมรับความผิดพลาดของคนอ่ืนไดย้าก      
17 ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบา้ง  ฉนัก็ยนิดีท่ีจะท าเพ่ือส่วนรวม      
18 ฉนัรู้สึกล าบากใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือผูอ่ื้น      

     รวม  
19 ฉนัไม่รู้วา่ฉนัเก่งเร่ืองอะไร      
20 แมจ้ะเป็นงานยาก  ฉนัก็มัน่ใจวา่สามารถท าได ้      
21 เม่ือท าส่ิงใดไม่ส าเร็จ  ฉนัรู้สึกหมดก าลงัใจ      
22 ฉนัรู้สึกมีคุณค่าเม่ือไดท้ าส่ิงต่าง ๆ อยา่งเตม็ความสามารถ      
23 เม่ือตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความผิดหวงั  ฉนัก็จะไม่ยอมแพ ้      
24 เม่ือเร่ิมท าส่ิงหน่ึงสิงใด  ฉนัมกัท าต่อไปไม่ส าเร็จ      

     รวม  



 ๒๒๙ 

  ไม่จริง จริง
บางคร้ัง 

ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

25 ฉนัพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ      
26 บ่อยคร้ังท่ีฉนัไม่รู้วา่อะไรท าใหฉ้นัไม่มีความสุข      
27 ฉนัรู้สึกวา่การตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นเร่ืองยากส าหรับฉนั      
28 เม่ือตอ้งท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั  ฉนัตดัสินใจไดว้า่จะท าอะไร

ก่อนหลงั 
     

29 ฉนัล าบากใจเม่ือตอ้งอยูก่บัคนแปลกหนา้หรือคนท่ีไม่คุน้เคย      
30 ฉนัทนไม่ไดเ้ม่ือตอ้งอยูใ่นสงัคมท่ีมีกฏระเบียบขดักบัความเคยชินของฉนั      

     รวม  
31 ฉนัท าความรู้จกัผูอ่ื้นไดง่้าย      
32 ฉนัมีเพ่ือนสนิทหลายคนท่ีคบกนัมานาน      
33 ฉนัไม่กลา้บอกความตอ้งการของฉนัใหผู้อ่ื้นรู้      
34 ฉนัท าในส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน      
35 เป็นการยากส าหรับฉนัท่ีจะโตแ้ยง้กบัผูอ่ื้น  แมจ้ะมีเหตุผลเพียงพอ      
36 เม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูอ่ื้น  ฉนัสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเขายอมรับได ้      

     รวม  
37 ฉนัรู้สึกดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น      
38 ฉนัท าหนา้ท่ีไดดี้  ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด      
39 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด      
40 ฉนัไม่มัน่ใจในการท างานท่ียากล าบาก      

     รวม  
41 แมส้ถานการณ์จะเลวร้าย  ฉนัก็มีความหวงัวา่จะดีข้ึน      
42 ทุกปัญหามกัมีทางออกเสมอ      
43 เม่ือมีเร่ืองท่ีท าใหเ้ครียด  ฉนัมกัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นเร่ืองผอ่นคลายหรือ

สนุกสนานได ้
     

44 ฉนัสนุกสนานทุกคร้ังกบักิจกรรมในวนัสุดสปัดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น      
45 ฉนัรู้สึกไม่พอใจท่ีผูอ่ื้นไดรั้บส่ิงดี ๆ  มากกวา่ฉนั      
46 ฉนัพอใจกบัส่ิงท่ีฉนัเป็นอยู ่      

     รวม  
       
       
       
       



 ๒๓๐ 

  ไม่จริง จริง
บางคร้ัง 

ค่อนขา้ง
จริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

47 ฉนัไม่รู้วา่จะหาอะไรท า  เม่ือรู้สึกเบ่ือหน่าย      
48 เม่ือวา่งเวน้จากภาระหนา้ท่ี ฉนัจะท าในส่ิงท่ีฉนัชอบ      
49 เม่ือรู้สึกไม่สบายใจ  ฉนัมีวธีีผอ่นคลายอารมณ์ได ้      
50 ฉนัสามารถผอ่นคลายตนเองได ้ แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยจากภาระหนา้ท่ี      
51 ฉนัไม่สามารถท าใจใหเ้ป็นสุขไดจ้นกวา่จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ      
52 ฉนัมกัทุกขร้์อนกบัเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ      

     รวม  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
คะแนนแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับวยัรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๓๒ 

คะแนนแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ 
ส าหรับวยัรุ่น (อายุ ๑๒ – ๑๗ ปี) 

 
 การให้คะแนน คะแนนเตม็ขอ้ละ ๔ คะแนนมี ๕๒ ขอ้ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ในการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มที ่๑.มีจ านวน   ๒๘   ขอ้ ท่ีอยูใ่นตารางดา้นล่าง แต่ละขอ้ใหคิ้ดคะแนนดงัน้ี 
 ตอบ ไม่จริง   =   ๑ คะแนน จริงบางคร้ัง  =   ๒ คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง  =   ๓ คะแนน จริงมาก  = ๔ คะแนน 
 
๑ ๔ ๖ ๗ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๘ 
๓๑ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๖ ๔๘ ๔๙ ๕๐ 

 
กลุ่มที ่๒.มีจ านวน   ๒๔  ขอ้ ท่ีอยูใ่นตารางดา้นล่าง แต่ละขอ้ใหคิ้ดคะแนนดงัน้ี 

 ตอบ ไม่จริง   =   ๔ คะแนน จริงบางคร้ัง  =   ๓ คะแนน 
  ค่อนขา้งจริง  =   ๒ คะแนน จริงมาก  = ๑ คะแนน 
  

๒ ๓ ๕ ๘ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๑ ๒๔ 

๒๖ ๒๗ ๒๙ ๓๐ ๓๓ ๓๕ ๓๗ ๔๐ ๔๕ ๔๗ ๕๑ ๕๒ 

 
การรวมคะแนน  แบ่งความฉลาดทางอารมณ์เป็น ๓ ดา้น 
 ๑. ด้านด ีหมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น 

และมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม แบ่งเป็น ๓ กลุ่มยอ่ย  รวม ๑๘ ขอ้ 
  ๑.๑ ควบคุมตนเอง      รวมคะแนน ขอ้ ๑ – ๗ 
  ๑.๒ เห็นใจผูอ่ื้น     รวมคะแนน ขอ้ ๗ – ๑๒ 
  ๑.๓ รับผิดชอบ     รวมคะแนน ขอ้ ๑๓ – ๑๘ 
 ๒.ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจแกปั้ญหา 

และแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น รวม ๑๘ ขอ้ 
  ๒.๑ มีแรงจูงใจ     รวมคะแนน ขอ้ ๑๙ –๒๔ 
  ๒.๒ ตดัสินใจและแกปั้ญหา    รวมคะแนน ขอ้ ๒๕ – ๓๐ 
  ๒.๓ สมัพนัธภาพ     รวมคะแนน ขอ้ ๓๑ – ๓๖ 
 
 
 
 



 

 

๒๓๓ 

 ๓.ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข    รวม ๑๖ ขอ้ 
  ๓.๑ ภูมิใจตนเอง     รวมคะแนน ขอ้ ๓๗ – ๔๐ 
  ๓.๒ พอใจชีวติ     รวมคะแนน ขอ้ ๔๑ – ๔๖ 
  ๓.๓ สุขสงบทางใจ     รวมคะแนน ขอ้ ๔๗ – ๕๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบทดสอบวดัสติมาส (MASS)  

Mindfulness Attention Aware Scale (MAAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 

แบบทดสอบวดัสติมาส(MAAS)  
Mindfulness Attention Aware Scale( MAAS ) 

 ๑.  แบบทดสอบน้ีใชส้ าหรับงานวิจยั  เพื่อตอ้งการทราบการกระท าหรือความคิดของท่าน 
ในชีวิตประจ าวนัท่ีเกิดข้ึนจริง  ขอให้ท่านเลือกคะแนนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัท่านมาก
ท่ีสุด  ค  าตอบท่ีเลือกตอบในแต่ละขอ้นั้นไม่มีถูกหรือผิดอย่างแทจ้ริงและท่านจะไม่ไดรั้บผลท่ีไม่ดี
อนัใดเลยจากการตอบ ตรงกบัขา้ม ผลการตอบของท่านจะท าให้ผูว้ิจยั ทราบและหาแนวทางการ
ดูแลช่วยเหลือและพฒันาการสร้างสติให้เกิดมีมากข้ึนในประเทศไทย และเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติในท่ีสุด 
 

๒.  แบบทดสอบน้ีมีทั้งหมด ๑๕  ขอ้  กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 

 ๓.  การตอบค าถามแต่ละข้อให้ท าอย่างรวดเร็ว เม่ืออ่านข้อค าถามแต่ละข้อจบลงให้
เลือกตอบทนัที ตามสภาพท่ีแทจ้ริงหรือประสพการณ์จริงของท่านเอง ไม่มีการปรุงแต่งให้ออกมาดู
ดีหรือตามท่ีท่านคิดเองว่าควรจะเป็น และเลือกให้คะแนนเพียงตวัเลือกเดียว คือ ให้คะแนนตั้งแต่ 
เลข ๑ ถึง เลข ๖  
ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 
  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

เกือบ
ตลอดเวลา 

บ่อยมาก 
 

ค่อนข้าง
บ่อย 

ค่อนข้าง
น้อย 

ไม่บ่อยเลย เกือบไม่เคยเลย 

 ๔. กรุณาใส่ตัวเลขตั้งแต่ ๑- ๖ เพยีงตัวเลขเดียวในด้านหลงัของแต่ละข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๖ 

ค าถาม           คะแนนทีเ่ลือก 
๑.ฉันอาจเกดิประสบการณ์ทางด้านอารมณ์บางอย่างและไม่รู้สึกตวัจนกระทัง่เวลาผ่านไปพอสมควรแล้ว   ……….. 

๒.ฉันท าของแตกหักหรือหกหล่นเพราะขาดความระมดัระวงั ไม่ตั้งอกตั้งใจหรือไม่กค็ดิถึงส่ิงอ่ืนอยู่   ……….. 

๓.ฉันประสบความล าบากในการมุ่งจติใจให้อยู่กบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน      ……….. 

๔.ฉันมกัจะเดนิเร็วๆเพ่ือทีจ่ะรีบไปให้ถึงจุดหมายโดยไม่มคีวามใส่ใจในประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่างทาง    ………… 

๕.ฉันมกัจะไม่สังเกตความตงึเครียดหรืออดึอดัในร่างกายจนกระทัง่มนัฉุดความสนใจอย่างจริงจงั    …………. 

๖.ฉันลืมช่ือผู้คนเกือบจะทนัททีีถู่กแนะน าเป็นคร้ังแรก        …………. 

๗.มนัดูเหมือนว่าฉันด าเนินไปตามกลไกอตัโนมตัโิดยปราศจากความตระหนกัถึงส่ิงทีท่ าอยู่อย่างมากนัก   ………… 

๘.ฉันท าส่ิงต่างๆอย่างรีบร้อนโดยปราศจากความตั้งใจในส่ิงทีท่ าอย่างจริงจงั      …………. 

๙.ฉันคอยฝักใฝ่ในเป้าหมายทีต้่องการให้ส าเร็จมากจนสูญเสียความสัมพนัธ์ต่อส่ิงทีท่ าอยู่ในปัจจุบัน 
     เพ่ือให้ถึงจุดหมายนั้น          ………… 

๑๐.ฉันท างานหรือท าตามค าส่ังไปโดยอตัโนมตัโิดยขาดความตระหนักถงึส่ิงทีท่ าอยู่      ………….. 

๑๑.ฉันพบว่าฉันฟังคนอ่ืนพูดด้วยหูข้างเดยีวและท าอย่างอ่ืนด้วยในเวลาเดยีวกนั   ………….. 

๑๒.ฉันขบัรถไปทีต่่างๆอย่างอตัโนมตั ิหลงัจากนั้นประหลาดใจว่าไปถึงทีน่ัน่ท าไม   ………….. 

๑๓,ฉันพบว่าตวัเองมใีจหมกมุ่นอยู่กบัอดตีหรืออนาคต         …………. 

๑๔.ฉันพบว่าตวัเองท าส่ิงต่างๆโดยปราศจากความตั้งใจ        …………. 

๑๕.ฉันกนิของจุบจบิโดยไม่รู้สึกตวัว่ากนิอยู่          …………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพกจิกรรมกลุ่มบูรณาการวถิีพทุธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 ๒๖๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  ผูว้ิจยั  และคณะวิทยากร รวม ๕ ท่าน จากซ้ายไปขวา  พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร  อจ.พญ.
ทิฆัมพร ร้ิวธงชัย ผู ้วิ จ ัย  ศ .นพ.กมลพร  แก้วพรสวรรค์  รศ .พญ. ฐิตว ี                      
แกว้พรสวรรค ์และ อจ.กรรณิกา เด่นพาณิชยก์าร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๒ ผูว้จิยั วทิยากร และนกัเรียนกลุ่มทดลองท ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวถีิพุทธ (กลุ่ม A) 
 

 



 ๒๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๓ การอภิปรายกลุ่มก่อนและหลงัท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
กิจกรรมกลุ่มฝึกสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๔ กิจกรรมแนะน าตนเอง สร้างความสัมพนัธ์ และยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน 
ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

 

 



 ๒๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕  ตวัอยา่งกิจกรรมการสอนสติดว้ยวิดิทศัน์ ในภาพเป็นวิดิทศัน์ เร่ืองรู้จกัความ
โกรธกันเถอะ นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะและโทษของความโกรธ และ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง เหตุการณ์กบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และประโยชน์ของสติใน
การควบคุมตนเอง หัดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างโยนิโสมนสิการธรรมให้เกิด
ข้ึนกบันกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๖ ก.  การท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ย ประชุมกลุ่มยอ่ย เตรียมกิจกรรมฝึกสติตามก าหนด    
ข. แสดงกิจกรรมฝึกสติ  นกัเรียนแต่ละคนคนไดรั้บการฝึกสติในงานต่าง ๆ กนั 
เช่นมอบหมายให้ เขียนระลึกถึงความโกรธ ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา การใช้สติใน
ชีวติประจ าวนัการบา้นฯลฯ  

 



 ๒๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๗  ก. ข. และ ค. แสดงตวัอยา่งเกมฝึกสติและไดรั้บความสนุกสนานกบัหลกัธรรม
สอนใจ ในภาพเป็นเกม ผา้เอ้ือเฟ้ือ ฝึกสติในชีวิตประจ าวนั ท่ีมีขอ้จ ากดัทาง
ธรรมชาติ ทุกคนตอ้งมีสติในการฟังและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาขนาดผา้จะเล็กลง
เร่ือย ๆ เทา้ของทุกคนตอ้งอยูใ่นผา้ เม่ือเสียงดนตรีหยุดลง แสดงความเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๘ ก. และ ข. เกมโดมิโน หลกัความต่อเน่ืองของสรรพส่ิงเพราะมีส่ิงน้ี จึงเกิดส่ิงน้ี
ข้ึนเป็นธรรมดา ท าให้เข้าใจการท างานของสติ ในการฝึกฝนการใช้สติใน             
การแสวงหาการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งด้วยการก าหนดรู้ ความต่อเน่ืองของเหตุ
และผลท่ีกระทบกนัต่อเน่ืองโดยไม่มีอารมณ์ร่วม เกิดปัญญาในการแกปั้ญหาชีวิต
ไดดี้ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๙ เกมเติมน ้ าเติมสติ นกัเรียนตอ้งช่วยกนัวางแผนและเติมน ้ าในขวดน ้ าท่ีร่ัว ฝึกใช้
สติในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ให้รวดเร็วทนัเหตุการณ์ ซ่ึงมีประโยชน์ในการ 
น าสติไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียน การศึกษา และการท างาน 

 

 

 

 

 



 ๒๗๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๐ กิจกรรมกลุ่มย่อยฝึกสติ ด้วยละครท่ีนักเรียนคิดเอง ในภาพคือละครเร่ือง 
ประโยชน์สติ ๔ ดา้นทั้งดา้นการ ควบคุมตนเอง รวดเร็วทนัเหตุการณ์ ยบัย ั้งชัง่ใจ 
และแสวงหาบริโภคปัจจยั เด็กก าหนดบทบาท เร่ืองเอง (role play) ในภาพ
นกัเรียนแสดงบทบาทเด็กท่ีชอบซ้ือของฟุ่มเฟือย ขาดสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๑ กิจกรรมการฝึกสติดว้ยการผอ่นคลายร่างกายไม่มีการบงัคบัร่างกายให้ร่างกาย
ทุกส่วนเบาสบายไม่ ตึงเครียด (Relaxation mindfulness)ไม่ก าหนด ไม่บงัคบั 
แต่รู้ระลึกอยูใ่นกาย  



 ๒๗๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๒ กิจกรรมการฝึกสติในท่านัง่ (sitting mindfulness)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑๓ กิจกรรมการฝึกสติในท่าเดิน (walking  mindfulness) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๔ ก. และ ข. การให้รางวลัและประกาศนียบตัรแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  
โดยพิจารณาจากคะแนนสะสม ดาวทอง ดาวเงิน ระหว่างท ากิจกรรม                   
แก่นกัเรียนท่ีตั้งใจ และร่วมมือในกลุ่ม ตามหลกัจิตวิทยาสมยัใหม่ เร่ืองการ
เสริมแรงทางบวก (positive reinforcement)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๕ การท าการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียน ตามหลักการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ิจ ัย,              
รศ.พญ.ฐิตว ีแกว้พรสวรรค ์และ อจ.พญ.ทิฆมัพร ร้ิวธงชยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
เอกสารการน าเสนอผลงานวจิัยระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๖ 

 



 ๒๗๗ 

 



 ๒๗๘ 

 



 ๒๗๙ 

 



 ๒๘๐ 

 



 

 

๒๘๑ 

ประวติัผู้วจัิย 
 
ช่ือ - นามสกุล  :  ศาสตราจารยน์ายแพทยก์มลพร  แกว้พรสวรรค ์
วนั เดือน ปีเกดิ  :  ๒๔ เมษายน ๒๕๐๑  
ชาติภูมิ    :  พระนครศรีอยธุยา 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :  ๑๒๘/๑๐๙ ถนนบางขนุนนท ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 
 
การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๑๕ :  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนอยธุยาวทิยาลยั พระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. ๒๕๑๗  :  มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ :  วทิยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) วทิยาศาสตร์การแพทย ์

   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 
พ.ศ. ๒๕๒๓ : แพทยศาสตร์บณัฑิต (พ.บ.) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

      วทิยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 
พ.ศ. ๒๕๒๘ :  ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

      สาขาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      มหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๓๐ :  วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๓๓ :  Diplome Interuniversitaire de Specialization (DIS) partielle  
      (Chirurgie Orthopaedique), Universite de Paris, France  

พ.ศ. ๒๕๓๔ :  Certificate fellowship in Orthopedic Surgery and Pediatric  
      Orthopedic Surgery (Paris) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ :  วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (วท.ม.) พฒันาการสุขภาพ 

   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๖ :  วฒิุบตัรผูเ้ช่ียวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว 
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ :  ธรรมศึกษาเอก (ธ.ศ.เอก) จากส านกัเรียนวดัดุสิดาราม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ :  นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  



 

 

๒๘๒ 

ต าแหน่ง/หน้าที ่  :  ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ 
:  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ระดบั ๑๐ 
:  หวัหนา้สาขากุมารศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ 

   :  รองหวัหนา้ภาควชิาฯ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ 
รางวลั   :  รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล ๒๕๕๓ 
      ดีเด่นสาขา การแต่งต ารา 
      “ต ารากระดูกหกัในเด็ก ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๒” 
สถานทีท่ างาน  :  ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั 
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
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