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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การ
อบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพภาพระหว่างบุคคล การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม และปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และบรรยากาศในชั้นเรียน กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ
เพือ่ ศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยระดับนักเรียน และปัจจัยระดับห้องเรียนทีส่ ง่ ผลต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ�ำนวน 1,400 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา แบบสอบถาม
การเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล แบบสอบถามสัมพันธภาพภาพระหว่างบุคคล แบบสอบถาม
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และแบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน ซึ่ง
แบบสอบถามแต่ละฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .721, .867, .824, .718, .802, .915 และ .823 ตามล�ำดับ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for Windows version 11.5 และโปรแกรม HLM version 6.02 Student edition for windows
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยระดับนักเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์มากที่สุด มีค่าเท่ากับ .579 รองลงมาได้แก่ การอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งมีค่าเท่ากับ .461 .271 ตามล�ำดับ ส่วนสัมพันธภาพภาพระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ .170
2. ปัจจัยระดับห้องเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและบรรยากาศในชั้นเรียน มีค่าเท่ากับ .272 และ .198
ตามล�ำดับ
3. ปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง และ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ทั้งนี้ปัจจัยระดับนักเรียนร่วมกันพยากรณ์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้ร้อยละ 34.36
Graduate School Journal Volume 8 Number 18 September - December 2015

CRRU
2015

149

การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

4. ปัจจัยระดับห้องเรียนส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนบรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยระดับห้องเรียนพยากรณ์คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาได้ร้อยละ 59.80
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์พหุระดับ, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จังหวัดพะเยา

Abstract
Two main purposes of their study were set out firstly, to explore the correlations of student factor
level in relations to their self-awareness, reason-oriented family cultivation, personal interaction, and moral
reasoning, as well as the correlations of classroom factor level related to their learner-centered learning
management and its good learning atmospheres compared with their mental intelligence-based required
qualifications. Secondly, to investigate the influences of both student and classroom factor levels affecting
the mental intelligence-based required qualifications of Mattayomsueksa 3 students studying in the Office
of Phayao Secondary Education Services Area 36. Through the multi-stage random sampleing technique,
1,400 Mattayomsuksa 3 students studying in the Office of Phayao Secondary Education Services Area 36,
were selected on the subject of the study. Research instruments employed for this study included an
aptitude test on student’s mental intelligence-based required qualifications and questionnaires on student’s
self-awareness, reason-oriented family cultivation, personal interaction, moral reasoning, learner-centered
system-based learning management, and classroom atmospheres, followed by its reliability of 0.721, 0.867,
0.824, 0.718, 0.802, 0.915, and 0.823 respectively. The data were statically analyzed through using the SPSS
for Windows Programme (Version 11.5) and Student Edition for windows Programme (HLM version 6.02).
The findings of the study were as follows:
1. The positive correlations of student factors, with its significant difference of 0.01, affecting their
mental intelligence-based required qualifications in relations to their self-awareness with its mean of 0.579
were mostly found, followed by their reason-oriented family cultivation with its mean of 0.461, and their
moral reasoning with its mean of 0.271, meanwhile their personal interaction with its mean of 0.170 was
rated at a lowest level.
2. The positive correlations of classroom factors, with its significant difference of 0.01, affecting their
mental intelligence-based required qualifications were respectively rated at a lower level in terms of their
learner-center system-based learning management with its mean of 0.272, followed by their classroom
atmospheres with its mean of 0.198;
3. The positive correlations of student factors, with its significant difference of 0.01, affecting their
mental intelligence-based required qualifications in relations to both their self-awareness and moral reasoning were rated at 34.36 %;
4. The positive correlations of classroom factors, with its significant difference of 0.01, affecting their
mental intelligence-based required qualifications in relations to their learner-centered system-based learning
management were rated at 59.80 %, meanwhile their classroom atmospheres affecting their mental intelligence-based required qualifications remained no significant difference of 0.01.
Keyword: An Analysis Multi-Factor Affecting contemplative Education, Mattayomsueksa 3 Students’
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บทน�ำ
การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสยุคโลกาภิวัตน์ หรือโลกไร้พรมแดน ด้วยความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�ำให้มนุษย์มีการ
เปลีย่ นแปลงและน�ำตนเองให้เข้าไปใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายเหล่านั้น นับ
เป็นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและวิถกี ารด�ำรงชีวติ ทีส่ ว่ นใหญ่
เน้นการให้ความส�ำคัญด้านวัตถุนยิ มมากขึน้ ซึง่ การพัฒนาอย่าง
รวดเร็ ว นี้ ห ากรั บ มาโดยปราศจากการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละใช้
วิจารณญาณในการรับรู้แล้วอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตาม
มา เช่น ปัญหาความเห็นแก่ตัว ปัญหาขาดความรับผิดชอบ
ปั ญ หาการแข่ ง ขั น ในระบบต่ า งๆ ปั ญ หาคอรั ป ชั่ น ปั ญ หา
อาชญากรรม เป็นต้นสิง่ เหล่านีน้ ำ� มาซึง่ ความเสือ่ มด้านคุณธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลเป็นปัญหาต่อสังคมในระยะยาวรวมทั้ง
สังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ในช่วงห้า
ทศวรรษที่ผ่านมา หากพิจารณาในเชิงความยั่งยืน ยังขาดภาวะ
สมดุล มีปัญหาส�ำคัญที่จะต้องดูแลแก้ไขหลายเรื่อง บางเรื่องก็
อยูใ่ นภาวะวิกฤต อันมีเหตุทงั้ ทีเ่ กิดจากสภาพภายในสังคม และ
จากการคล้อยตามกระแสโลกาภิวัตน์ของโลก ทั้งนี้ประเด็น
ใหญ่ๆ ที่ควรมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน มี
ปัญหาดังนี้ ปัญหาทางด้านสังคม เช่น ความยากจน ยาเสพติด
อาชญากรรม และครอบครัวแตกแยก เป็นต้น ปัญหาการปรับ
ตัวเพื่อให้รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ความรุนแรงในการ
แข่งขันไม่ให้ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ ปัญหาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาการศึกษาที่ขาดเอกภาพด้าน
นโยบาย ปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยม
ปัญหาทางด้านวัฒนธรรม การละเลยวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
ปัญหาศาสนา สถาบันทางศาสนาได้รับการยอมรับในฐานะที่
พึ่งทางใจน้อยลง การด�ำเนินกิจกรรมทางศาสนายังคงเน้น
พิ ธี ก รรมมากกว่ า การเน้ น ด้ า นหลั ก ธรรม (ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 1-2)
จากปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคมไทยรวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมโลกในอนาคต แสดงให้เห็นถึงการที่คนในสังคมซึ่ง
เป็นผลผลิตของกระบวนการศึกษา ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างเป็นปกติสุข วิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้คนก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบถึง
ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม จากรายงานเรื่ อ ง “เด็ ก ไทยในมิ ติ
วัฒนธรรม : ประมวลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย”
(อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ, 2548 : 5) ของส�ำนักเฝ้าระวัง

กระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์อันน่าเป็น
ห่ ว งของเด็ ก และเยาวชนไทยนั บ ตั้ ง แต่ ส ถานการณ์ ข อง
ครอบครัวไทยทีพ่ บสัญญาณบ่งชีค้ วามอ่อนแอทีน่ า่ วิตก เด็กห่าง
เหินจากครอบครัวและอยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกมากขึ้น
กระแสบริโภคนิยมทีเ่ ป็นตัวเร่งให้เกิดวัฒนธรรม “กิน ดืม่ ช็อป”
และตกเป็นทาสสื่อโฆษณาต่างๆ ปัญหาด้านความเสื่อมทาง
จริยธรรมทีพ่ บว่าเด็กมีแนวโน้มทีจ่ ะห่างไกลจากสถาบันศาสนา
และขาดที่พึ่งทางใจมากขึ้น ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรที่กลายเป็นค่านิยมเสรีทางเพศ ปัญหาการเสพสื่อลามก
นอกจากนี้ยังมีปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาความรุนแรง
และการใช้ก�ำลังท�ำร้ายกัน ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการ
หล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นและมีแนวโน้มที่จะ
ด�ำเนินชีวติ อย่างแปลกแยก สับสน ไม่เข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจผูอ้ นื่
สถาบันการศึกษาจึงควรจัดการศึกษาที่มีการบูรณา
การเชือ่ มโยงนามธรรมสูร่ ปู ธรรม ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญต่อการเรียน
รูข้ องผูเ้ รียนทีจ่ ะได้รบั การสอนด้วยวิธที จี่ ะเกิดการเชือ่ มโยงและ
วิเคราะห์ไปอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นหัวใจส�ำคัญในการ
จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเวศ วะสี
(2547 : 20) กล่าวว่า การศึกษาทุกระดับทุกประเภท ควรจะมี
การศึกษาที่ท�ำให้ผู้เรียนรู้จิตใจตัวเองและพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
โดยมีทางเลือกหลายๆ ทาง ถ้าการศึกษาท�ำได้ดังนี้ การศึกษา
ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างสุขและสร้างสันติภาพ
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
เป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ให้ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของคุณค่าและความ
หมายทีแ่ ท้จริงของการเรียนรู้ สะท้อนคิดให้เห็นความเป็นพลวัต
ไม่หยุดนิง่ สามารถมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้หลักค�ำ
สอนทางศาสนา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
อย่างดีที่สามารถท�ำให้เกิดการหยั่งรู้ภายใน จนก่อให้เกิดการ
ค้ น พบแนวทางในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามสุ ข สงบอย่ า ง
แท้จริงด้วยตัวของตัวเอง และสามารถสัมผัสคุณค่าของการ
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความมี
ดุลยภาพของสรรพสิ่ง จากคุณสมบัติที่ส�ำคัญของจิตตปัญญา
ศึกษาท�ำให้การแนวทางดังกล่าวเหมาะสมที่จะเป็นการศึกษา
แห่งยุคสมัยดังที่ ประเวศ วะสี (2549 : 4) ได้กล่าวไว้อย่างหนัก
แน่นว่า “จิตตปัญญาศึกษาจะต้องอยูใ่ นการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท มนุษย์จึงจะสามารถหลุดจากวิกฤตการณ์แห่งยุค
สมัยได้”
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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

นักเรียนต้องได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ ความตระหนักรู้ในตนเอง
ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ และครูตอ้ งได้รบั การเสริม
สร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (สหชัย สาสวน, 2554 :
บทคัดย่อ) ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดจิตตปัญญาให้เกิดขึน้ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง
เช่น จากการศึกษาของปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์ (2549 : บทคัดย่อ)
สรุปว่าปัจจัยเชิงสาเหตุ 6 ปัจจัย ได้แก่ การเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล
บุคลิกภาพแสดงตัว สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ลักษณะความ
เป็นหญิง ลักษณะความเป็นชาย และเจตคติตอ่ พุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตระหนักรู้ในตนเองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวม
ทั้ง อุไร ซิรัมย์ (2550 : บทคัดย่อ) สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยบางประการ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต การควบคุมตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพือ่ น การจัดกระบวนการเรียน
รู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ความมีระเบียบวินยั ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา และความ
ประหยัด ปรากฏความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.001 นอกจากนี้เจษฎา หนูรุ่น (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัย
จิตลักษณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ซึ่ง
ปัจจัยจิตลักษณะ ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต สุขภาพจิต ค่านิยม
ความเป็นไทย และแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งผลทางบวกต่อจิต
สาธารณะของนักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนสติปัญญาและความเชื่ออ�ำนาจในตน ส่งผลทางบวกต่อจิต
สาธารณะของนักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับ จุฑาพร นาครอด (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัย
เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การมี จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ การอบรมเลี้ยง
ดู สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน การปลูกฝังจากโรงเรียน การรับ
รู้ความสามารถของตนเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และการให้เหตุผล
เชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสหชัย สาสวน (2554 :
บทคัดย่อ) ได้ท�ำการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ผลการวิจัยคือ การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาคุณลักษณะทีพ่ งึ

152 วารสาร
2558

ประสงค์ของนักเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่
ในระดับมาก และครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาอยู่ในระดับมากและการศึกษาประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาให้กับนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาระดับมากที่สุด และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ ความตระหนักรู้
ในตนเองความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ หลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .001 ทั้ ง 3
คุณลักษณะ เป็นต้น ดังนั้นผลของการศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ ความตระหนักรู้
ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณ สามารถน�ำไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครอง การ
จัดการเรียนรู้ของครู ตลอดถึงการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาที่
เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน
จากการศึ ก ษาตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบว่า ตัวแปรไม่ได้อยู่
ระดับเดียวกัน โดยศึกษาตัวแปร 2 ระดับ คือ ตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การอบรมเลี้ยง
ดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพภาพระหว่างบุคคล การให้เหตุผล
เชิ ง จริ ย ธรรม และตั ว แปรอิ ส ระระดั บ ห้ อ งเรี ย น ได้ แ ก่
บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันท�ำให้มี
ความคลาดเคลื่อนศิริชัย กาญจนวาสี (2554 : 111 - 112) จึง
เสนอว่า การวิเคราะห์พหุระดับเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ตัวแปรท�ำนายหลายระดับที่มีต่อตัวแปรตามที่สนใจ
ในการวิเคราะห์ได้ค�ำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นระดับลดหลั่นกัน
ของข้อมูลและความผันแปรของตัวแปรภายในระดับและต่าง
ระดับ โดยมีตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรอิสระเหล่านั้น
สามารถจัดเป็นระดับได้อย่างน้อย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปร
ระดับเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับผล
ร่วมกันจากตัวแปรในระดับอื่นๆ สอดคล้องกับ ราชันย์ บุญธิมา
(2542 : 17 - 22) กล่าวว่าการวิจัยโดยทั่วไปมักจะมุ่งอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และความสัมพันธ์ของตัวแปรจะ
จัดอยู่ในระดับเดียวกัน โดยละเลยโครงสร้างระดับของข้อมูล
เพราะตัวแปรอยู่ในระดับข้อมูลที่ต่างกันจะท�ำให้เกิดความผิด
พลาดในการสรุปผลการวิเคราะห์ระหว่างระดับ อีกทั้งเป็นการ
ละเลยการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต่างระดับกันอีก
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ด้วย รวมทั้งส�ำเริง บุญเรืองรัตน์ (2542 : 1) ที่กล่าวว่า การ
วิเคราะห์ข้อมูลกระท�ำด้วยการจัดข้อมูลเป็นระดับเดียว ถือว่า
ละเลยโครงสร้างของระดับข้อมูล ท�ำให้เกิดความผิดพลาดใน
การสรุปผลระหว่างระดับ เนื่องจากผิดพลาดในการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์ของการท�ำนายจะมีความคลาดเคลื่อนสูงและไม่
คงที่ ตัวแปรทางการศึกษาในระดับเดียวกันย่อมมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันตลอดเวลา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อให้ทราบ
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ
นั ก เรี ย นและระดั บ ห้ อ งเรี ย นที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อ
ค้นพบที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะน�ำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ต่ อ ไป และนอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น เนื่องจากเห็นว่าวัยรุ่นตอนต้นหากได้รับ
การปลูกฝัง พัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างเหมาะสมแล้ว ในอนาคตจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2533 : 5) กล่าวว่า ถ้าเด็กวัยรุ่น
ไทย ซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนต้นได้รบั การปลูกฝัง เสริมสร้าง และ
พัฒนาคุณลักษะ
ที่พึงประสงค์อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับวัย
เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สุขและในการปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กนั้นควรให้
เด็กได้มีโอกาสส�ำรวจตนเอง ยอมรับ และเข้าใจตนเอง มอง
ตนเองในแง่ความเป็นจริงได้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้เด็กได้มองเห็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดีตามศักยภาพ
ที่เขามีอยู่ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสิ่งแวดล้อมมีทักษะ
ในการตัดสินใจ มีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาตนเองในทุกด้านได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ระดั บ
นักเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จั ง หวั ด พะเยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ระดั บ
ห้องเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3 จั ง หวั ด พะเยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. เพื่อศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยระดับนักเรียนที่ส่ง
ผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4. เพื่อศึกษาค่าอิทธิพลของปัจจัยระดับห้องเรียนที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประโยชน์ของการวิจัย
ผลของการวิ จั ย จะท� ำ ให้ ท ราบว่ า ปั จ จั ย ในระดั บ
นักเรียน และระดับห้องเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 หรือไม่ และมีปัจจัยในระดับนักเรียน และ
ระดับห้องเรียนใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 และเพื่อเป็นสารสนเทศส�ำหรับครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนานักเรียนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. ปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชัน้ เรียน
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3 จั ง หวั ด พะเยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. มีปัจจัยระดับนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรที่ส่ง
ผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4. มีปัจจัยระดับห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรที่ส่ง
ผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด
พะเยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 3,810 คน จาก 97
ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 1,400 คน
จาก 40 ห้ อ งเรี ย นได้ ม าจากวิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน
(Multistage Random Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ต
ปัญญาศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดพะเยา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดพะเยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 3,810 คน จาก 97 ห้องเรียน 18 โรงเรียน ดังตาราง
ต่อไปนี้
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จ�ำนวน 1,400 คน จาก 40 ห้องเรียน 9 โรงเรียน มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์
พหุระดับโดยถือตามที่ Kreft (1996 : Unpaged) ได้กล่าวถึง
ขนาดของจ�ำนวนกลุ่มในระดับที่ 2 ว่าควรจะมีอย่างน้อย 30
กลุม่ และแต่ละกลุม่ มีกลุม่ ตัวอย่าง 30 คน ถ้าหากมีจำ� นวนกลุม่
มากๆ เช่น 150 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มอาจจะมีกลุ่มตัวอย่างเพียง
5 คนก็ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับที่
2 จ�ำนวน 40 กลุ่ม กลุ่มละจ�ำนวน 35 คน รวม 1,400 คน
2. การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้
		 2.1 แบ่ ง โรงเรี ย นออกเป็ น กลุ ่ ม ตามจ� ำ นวน
นักเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก (จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1 –
499 คน) โรงเรียนขนาดกลาง (จ�ำนวนนักเรียนตังแต่ 500 –
1,499 คน) โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500
– 2,499 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จ�ำนวนนักเรียน
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป) ได้กลุ่มโรงเรียน 4 กลุ่ม คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 12 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ 2 โรงเรียน
		 2.2 สุ่มขนาดโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) กลุม่ ละ 50% ได้โรงเรียนขนาด
เล็ก 1 โรงเรียน 3 ห้องเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียน
28 ห้องเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน 8 ห้องเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 โรงเรียน 12 ห้องเรียน รวมจ�ำนวน
ห้องเรียน 51 ห้องเรียน
		 2.3 สุ่มห้องเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาโรงเรียนละ 80 % ได้ห้องเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 40 ห้องเรียน
		 2.4 สุม่ เลือกนักเรียนในแต่ละห้องเรียนทีเ่ ป็นกลุม่
ตัวอย่าง เก็บข้อมูลจากนักเรียนทุกคนในห้อง รวมนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ห้องละ 35 คน ได้จ�ำนวน 1,400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวิจยั ใน
ครั้งนี้ มี 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 7 ฉบับ ได้แก่
		 ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
		 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง
			
		 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผล		
		 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสัมพันธภาพภาพระหว่าง
บุคคล
		 ฉบั บ ที่ 5 แบบสอบถามการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
จริยธรรม			
		 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน
			
		 ฉบับที่ 7 แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ		
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิจัย โดยการท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 9
ฉบับฉบับละ 1 โรงเรียน
2. ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 9 โรงเรียน เพื่อ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนัดหมายก�ำหนด
เวลาในการเก็บข้อมูล
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้พอเพียงกับ
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 1,400 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์
5. วิธีการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับ คือ ระดับ
นั ก เรี ย น และระดั บ ห้ อ งเรี ย น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลในระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน เพื่อน�ำไปวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษามีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้
		 5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การอบรมเลี้ ย งดู แ บบใช้ เ หตุ ผ ล
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
จ�ำนวน 1,400 คน

		 5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่
บรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งปัจจัยในระดับนี้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและสภาพใน
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง แบบสอบถามการอบรมเลี้ ย งดู แ บบใช้ เ หตุ ผ ล
แบบสอบถามสัมพันธภาพภาพระหว่างบุคคล แบบสอบถาม
เจตคติตอ่ พุทธศาสนา แบบสอบถามบรรยากาศในชัน้ เรียน และ
แบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
2. วิเคราะห์หาค่าสถิตพิ นื้ ฐานของตัวแปรอิสระระดับ
นักเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ใช้เหตุผล สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรม ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้น
เรียน และการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ และตัวแปร
ตาม คือ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
3. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนกับตัวแปรตาม โดย
วิเคราะห์แยกตามระดับ ดังนี้
		 3.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การ
อบรมเลีย้ งดูแบบใช้เหตุผล สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรม กับคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา
		 3.2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระระดับห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียน และ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ กับ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
4. วิเคราะห์พหุระดับเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และ
ค้นหาตัวแปรอิสระระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
		 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับนักเรียน (Withinclass Analysis)
			 4.1.1 การวิเคราะห์โมเดลว่าง (Null Model)
			 4.2.2 การวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple
Model)
		 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับห้องเรียน (Between-class Analysis)
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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับนักเรียน พบว่า
		 1.1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
นักเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา มีค่าระหว่าง .170 ถึง .579 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาก
ที่สุด คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .579 รองลงมาได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล มี
ค่าเท่ากับ .461 และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม มีค่าเท่ากับ
.271 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาน้อยที่สุด คือ สัมพันธภาพภาพ
ระหว่างบุคคลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .170
		 1.2 ปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นที่ ส ่ ง ผลทางบวกต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ทั้งนี้ปัจจัยระดับนักเรียน
ร่วมกันพยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา ได้ร้อยละ 34.36
2. ผลการวิเคราะห์ระดับห้องเรียน พบว่า
		 2.1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
ห้องเรียน ทั้ง 2 ตัว ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญและบรรยากาศในชั้นเรียน กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญและบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ เท่ากับ .272 และ .198 ตามล�ำดับ
		 2.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับห้องเรียน
พบว่าปัจจัยระดับห้องเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่วนบรรยากาศในชั้นเรียน ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 และปัจจัยระดับห้องเรียนพยากรณ์คณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาได้ร้อยละ 59.80
การอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
นักเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา พบว่า ปัจจัยระดับนักเรียนที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะที่
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พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มากทีส่ ดุ คือ การเห็น
คุณค่าในตนเอง จุฑาพร นาครอด (2554 : บทคัดย่อ) พบว่า
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ การอบรมเลี้ยง
ดู สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการศึ ก ษาค่ า อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ระดั บ
นักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา พบดังนี้
การเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลทางบวกต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษาของนักเรียน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ Palladino
(1994 : 4) พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคล สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบๆ ด้าน โดย
มีจุดเริ่มต้นจากภายในครอบครัวการเห็นคุณค่าในตนเองไม่ใช่
สภาพตายตัวที่ติดตัวบุคคล แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้น
อยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับและความรู้สึกที่เกิดขึ้น การที่บุคคล
มีการเห็นคุณค่าในตนเองน้อยส่วนมากเกิดจากปฏิกิริยาทาง
อารมณ์เชิงลบ ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องล�ำบากที่เด็กๆ จะเจริญ
เติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยความรู้สึกที่มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
สูง เนื่องจากองค์ประกอบในโลกมีความหลากหลายซับซ้อน
โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับ ผู้ใหญ่ เพื่อนๆ สภาพแวดล้อม
สือ่ ต่างๆ สภาพพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมหรือสภาพสังคมโดยทัว่ ไป
ที่ท�ำให้เด็กรู้สึกต�่ำต้อย และเห็นคุณค่าในตนเองน้อย ดังนั้นจึง
ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติเชิงบวกกับตนเอง บุคคลอื่น และ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ รอบตัว เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นคุณค่าในตนเอง
สูงขึ้น ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถที่จะเผชิญกับ
สภาพปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งปรับตัวได้ และสามารถด�ำรงชีวิต
ได้อย่างมีสุข จะเห็นได้ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมีความ
ส�ำคัญต่อเจตคติ บุคลิกภาพ การประสบผลส�ำเร็จในชีวติ ในทุกๆ
ด้าน การสร้างเสริมให้บคุ คลแต่ละคนมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ยิ่งสูงมากขึ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลให้บุคคลนั้นยอมรับและมองเห็น
คุณค่าของตนเอง บุคลอื่นๆ สิ่งแวดล้อมรอบตัว มีเจตคติในเชิง
บวก ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ พลั ง สร้ า งสรรค์ ต่ า งๆ สามารถกระท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ได้ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ
และสังคม สามารถที่จะด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล ส่งผลทางบวกต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 กันยายน-ธันวาคม 2558
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นักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
Faw & Belkin (1989 : 346) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบ
มีเหตุผล เป็นวิธกี ารทีผ่ เู้ ลีย้ งดูให้ความส�ำคัญกับการอธิบายและ
ให้เหตุผลเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าท�ำไมเขาจึงถูกคาดหวังให้กระท�ำ
พฤติกรรมหนึ่งมากกว่าอีกพฤติกรรมหนึ่ง และเมื่อเด็กสามารถ
ท�ำพฤติกรรมที่ต้องการ หรือแสดงว่าพยายามท�ำบิดามารดา
อาจจะให้รางวัลด้วยการให้การยอมรับ ส่วนการลงโทษจะใช้
ต่อเมื่อเด็กตั้งใจที่จะปฏิเสธพฤติกรรมที่พึงประสงค์และจะใช้
การลงโทษที่ไม่รุนแรง
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ระดั บ
นักเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึ ก ษา และค่ า อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ระดั บ นั ก เรี ย นที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบว่า
ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์มากที่สุดและส่ง
ผลทางบวกต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียน โดยใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถมองเห็น
คุณค่าในตนเอง พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ ประสบความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลอื่นๆ และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
และมีความสุข
3. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับ
ห้ อ งเรี ย น และค่ า อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ระดั บ ห้ อ งเรี ย น กั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา พบว่า
ปัจจัยระดับห้องเรียน คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส� ำ คั ญ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกและส่ ง ผลทางบวกกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ อุไร ซิรัมย์
(2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบาง
ประการ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ คือ การ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มุ่งจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้
เรียน ท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ครูมีหน้า
ที่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อ�ำนวยความ
สะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จาก ส�ำลี รักสุทธิ

(2544 : 2) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ คือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คือ ร่วม
คิดร่วมท�ำ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษา การลงมือ
ปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น�ำให้ความรู้อย่าง
เดี ย วเป็ น ผู ้ ที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ เป็ น
กัลยาณมิตรส�ำหรับนักเรียน
4. จากผลการพยากรณ์คณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของปัจจัยแต่ละระดับ พบว่าปัจจัย
ระดับนักเรียนพยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาได้ร้อยละ 34.36 ซึ่งน้อยกว่าปัจจัยระดับ
ห้องเรียนที่พยากรณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาได้ถึงร้อยละ 59.80 แสดงว่า การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมีผลอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากล่าวคือ ยิ่งครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญมากเท่าไรก็จะท�ำให้ผู้
เรี ย นทั้ ง ห้ อ งเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ต
ปัญญาศึกษามากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จาก แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของสุมณฑา พรหมบุญ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 31-34)
ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด หลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางว่า การเรียนรูจ้ ำ� เป็น
ต้องให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือร่วมใจด้วย ใจต้อง
ไปจดจ่อในสิ่งที่เขาเรียน การเรียนรู้นั้นมิได้เน้นเฉพาะผู้เรียน
กับครูเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน ไม่
ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม พ่อแม่ เพื่อน และคนด้อยโอกาสกว่า
ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางสังคม การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของกิตยิ วดี บุญซือ่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : 11-26) ที่ได้กล่าวถึงแนวคิด หลักการและ
กระบวนการของการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ว่ า เป็ น ความ
ต้องการให้เด็กได้แสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ
อย่างมีความสุข ให้โรงเรียนเป็นแหล่งค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ด้วย
ตัวของเด็กเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ผูป้ กครอง ควรสนับสนุนและส่งเสริมบุตรหลานใน
ความปกครองให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตต
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การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ปั ญ ญาศึ ก ษา โดยมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์ ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในความปกครองอย่างใกล้ชิด
ยอมรับในความส�ำคัญ มีความเข้าใจในพัฒนาการ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และให้ค�ำชมเชย
หากบุตรหลานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. เขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนนโยบายการ
จั ด การศึ ก ษา โดยให้ ทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด จั ด หลั ก สู ต รหรื อ
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลที่มี
การเชื่อมโยงและพัฒนาความคิด จิตใจ น�ำไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้การสนับสนุนและส่ง
เสริมให้ครูผู้สอนโดยจัดอบรมครูให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “จิตต
ปัญญาศีกษา” เพื่อน�ำมาจัดท�ำหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
รวมทั้งให้การสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ จัดสรรงบประมาณ จัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาแหล่งเรียนรู้ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอด
จนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้า
มามี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาให้กับนักเรียน
4. ครูผู้สอน ควรจัดท�ำหลักสูตรหรือกิจกรรมที่ส่ง
เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามแนวคิ ด จิ ต ต
ปัญญา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดย

ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการของ
นักเรียน จัดหาแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ประเมินผลตามสภาพ
จริง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตลอดจน
ครูต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้า พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่ งู กว่าระดับห้องเรียนทีส่ ง่
ผลต่อความคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาของนักเรียน เช่น ปัจจัยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพราะในการวิจัยครั้งนี้ มีความแปรปรวนระหว่าง
ห้องเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ายังมี
ปัจจัยตัวอื่นที่อยู่ในระดับห้องเรียนหรือมีปัจจัยในระดับที่สูง
กว่าระดับห้องเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนอีก
2. การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ท�ำการศึกษาเฉพาะนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในระดับอื่น
ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและขยายผลไปยัง ระดับการ
ศึกษาอื่น เช่น ปฐมวัย ประถมศึกษา อุดมศึกษา เป็นต้น ซึ่ง
อาจจะท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ ค้ น พบที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปและเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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