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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอรูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านวินัย 

เชงิพทุธบรูณาการ ส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา ๑ โดยใช้การวจัิย

เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  

๑๘ รูป/คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา คือพระสงฆ์ จ�านวน ๒ รูป ผู้อ�านวยการโรงเรียน

บรรหารแจ่มใสวทิยา ๑ ท่าน คณุครทูีป่รกึษาระดับมธัยมศกึษา ปีท่ี ๔-๖ จ�านวน ๓ ท่าน ผู้ปกครองนกัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสวทิยา ๑ จ�านวน ๓ คน และนกัเรียนระดับมธัยมศกึษา

ตอนปลาย จ�านวน ๙ คน ผลของการวิจัยพบว่า (๑) การปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย 

มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่ เพราะการทีม่วีนิยัท่ีดเีป็นพืน้ฐานของความส�าเร็จและสร้างความสงบสุข
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ให้เกิดขึ้นในสังคม ให้นักเรียนมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่สามารถควบคุมตนเอง ไม่ท�าให้ตนเองและผู้อื่น

เดือดร้อน เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้น สามารถส่งต่อความสุขไปสู่สังคมได้ด้วยจิตส�านึกที่ดี (๒) หลักพุทธธรรม

ที่เหมาะสมกับการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ และทิศ ๖ 

ซึ่งทั้ง ๒ หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่สอนการประพฤติปฏิบัติตนต่อตนเองและต่อผู้อื่น (๓) “KANYAPAT 

MODEL” เป็นรูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย เชิงพุทธบูรณาการ ส�าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประกอบด้วย (๑) คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านวินัย หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนประกอบด้วย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ

การท�างาน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น (๒) ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) เมาร์เรอร์ ให้ความส�าคัญ 

กับการเลี้ยงดูเป็นอันดับแรกการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต อันดับสองคือ การให้ความรัก 

ความอบอุน่ ความผกูพนั การเลีย้งดแูละการให้ความรกั จะน�าไปสูก่ารปฏบัิตแิละการถ่ายทอดซึง่แสดงออก

ด้วยการกระท�าและค�าพดู (๓) หลกัพุทธธรรมส�าหรบัการปลกูจติส�านกึคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านวนิยั 

ประกอบด้วย หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ หมายถึงหนทางแห่งการท�าดี ๑๐ ประการ คือ คิดดี ท�าดี พูดดี  

และหลักทิศ ๖ คือหลักการเกื้อกูลต่อบุคคลรอบข้างหรือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น เกื้อกูล 

หมายถงึความสมัพนัธ์อนัดทีีป่ระพฤตปิฏบิตัตินกบับคุคลรอบข้างทัง้ ๖ ทศิ ได้แก่ เกือ้กลูครอบครวั เกือ้กลู

การศึกษา เกื้อกูลศาสนา เกื้อกูลกัลยาณมิตร 

คำาสำาคญั : รปูแบบ; การปลกูจติส�านกึ; คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์; วนิยั; นกัเรยีนมธัยมศกึษา
              ตอนปลาย

Abstract
 In this research, the objective was purposely made to propose A Buddhist  

Integrated Model for Instilling the Disciplinary Desirable Attributes into High School  

Students of Banharnjamsaiwittaya 1 School. This research employed the qualitative  

research methodology done by studying documents and field research where interview 

of eighteen expertise, two of Buddhist scholars, one of school administrators, three  

teachers of high school, three parents of high school students from Banharnjamsai- 

wittaya 1 School, and nine of high school students. In the research, it was found that  

(1) the instillation of the disciplinary desirable attributes becomes so essential because 

having the good discipline is obviously regarded as the basis for successfulness and  

happiness in a society. (2) the principles of Buddha dhamma being suitable for the  

instillation of the discipline desirable attributes are concerned, there appear two types 
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of virtue: ten of wholesome courses of action and six directions. Both are ideally held  

as the suitable virtues whereby the discipline desirable attributes can be implanted.  

(3) “KANYAPAT MODEL” this was proposed by a researcher as the Buddhist integrated 

model for instilling the discipline desirable attributes into students in the secondary  

school level, Banharnjamsaiwittaya 1 School where in it could be held as follows:  

(1) the instillation of the disciplinary desirable attributes: characteristics desired to occur 

with students. There are punctual, responsible, and non-infringement of the rights of 

others. (2) Theory of Mower contained two explanations: first, raising children from birth 

until they grow up and second giving the true love to the children. Both of them it  

can convey by acting and speaking. (3) the principles of Buddha dhamma being  

suitable for the instillation of the discipline desirable attributes are concerned ten  

of wholesome courses of action: good thinking, good making and good speaking and  

six directions; maintain of Family, maintain of education, maintain of religion and  

maintain of true friends. 

Keywords : Model; instilling conscious; desirable characteristics; discipline; 
                 high school students 

บทนำา 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการ

เปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม ท้ังยงัเป็นเครือ่งมอืในการสร้างก�าลงัคนของ

ประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง เพราะฉะนั้นก�าลังคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเป็นส�าคัญ บทบาทของการศึกษาจะแทรกซึมเข้าไปใน

กระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามความจ�าเป็น เพื่อพัฒนา 

ความเป็นอยู ่มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลักสูตรทีก่�าหนดขึน้ และมมีาตรฐานการด�ารงชวีติให้ดีขึน้ 

นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อีกโสตหนึ่งด้วย
1
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) 

ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ พัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส�าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี

 1
 สุนีย์ ภู่พันธ์, แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร, (เชียงใหม่: โรงพิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๔๖),  

หน้า ๓.
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ความเป็นคนทีส่มบรูณ์มวีนิยั ใฝ่รูม้คีวามรู ้มทีกัษะ มคีวามคดิสร้างสรรค์ มทีศันคตทิีด่ ีรบัผดิชอบต่อสงัคม 

มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
2
 และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ได้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นเป้าหมาย 

ในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
3
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาให้ผู้เรียน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จ�าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา ครผููส้อน ครทูีป่รกึษา ผูป้กครอง และชมุชนต้องร่วมมอืกนัปลกูจติ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้เกดิแก่ผูเ้รยีนอย่างต่อเนือ่งเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพิม่เติมจากคณุลักษณะ

ทีก่�าหนดไว้ในกลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่ สร้างเอกลักษณ์เกีย่วกับคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมในการ

ด�ารงชีวิตของผู ้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุขชีวิต  

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “คนที่มีระเบียบวินัยนั้น 

เป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตนเอง เป็นผู้ที่จะมีความส�าเร็จ ในอนาคต การปฏิบัติความมีระเบียบวินัย 

การปฏิบัติน้ันส�าเร็จ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคต ิ

และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นบุคคลนั้นพลเมืองที่มีคุณภาพ”
4

 โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นโรงเรยีนของรฐับาลทีท่�าการสอนในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

การศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ การเรียนเป็นแบบสหศึกษา 

ในภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ มนีกัเรยีน จ�านวน ๒,๒๑๕ คน ครแูละบคุลากรการทางศกึษา จ�านวน 

๑๔๑ คน บทบาทหน้าที่ของครูในโรงเรียนนอกจากการสอนให้นักเรียนมีความรู้ในแต่ละรายวิชาแล้ว  

ยังต้องมีหน้าท่ีท่ีต้องปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ ให้กับนักเรียน ในช่วงเวลา 

ที่ผ่านมาจะพบว่า นักเรียนกระท�าผิดกฎระเบียบวินัย ในเรื่องการแต่งกาย การมาโรงเรียนสาย ขาดการ

ตรงต่อเวลา ขาดความรับผิดชอบต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดความเคารพย�าเกรงครูหรือผู้อาวุโส 

 2
 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับ 

๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),  (กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐),  

หน้า ๔.

 3
 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๗-๘.

 4
 พระราชด�ารัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔.

02. ���������������� (��������� 18-29).indd   21 11/29/2022   12:17:59 PM



22 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ขาดกาลเทศะในการแสดงออก เช่น เล่นกันและพูดคุยเสียงดังในขณะท�ากิจกรรมหน้าเสาธง ขณะเรียน

หนังสือ หรือขณะมีการประชุมนักเรียน และการละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยการการด่าทอ ล้อเลียนชื่อพ่อแม ่ 

จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ชกต่อย ท�าร้ายร่างกายกัน ท�าให้โรงเรียนเกิดความไม่เรียบร้อย  

ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการกระท�าที่ผิดวินัยของนักเรียน ครูต้องเพิ่มภาระหน้าที่ในการเจรจา 

ไกล่เกลี่ย และสิ่งท่ีส�าคัญที่สุดคือนักเรียนท่ีจบการศึกษาแล้วออกไปสู่ชุมชนและสังคม จะเป็นผู้ขาด 

วุฒิภาวะด้านวินัยอันพึงประสงค์ 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัมคีวามเหน็ว่า การปลกูจติส�านกึคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านวนิยั

ให้กับนักเรียนนั้นเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจ และวินัยเป็น ๑ ใน ๘ คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ที่ถูกก�าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในฐานะท่ีผู้วิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู ้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)  

และเป็นพุทธศาสนิกชน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย 

เชิงพุทธบูรณาการ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ โดยการน�า 

หลักพุทธธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ที่เป็นหนทางแห่งการกระท�าดี ๑๐ ประการ อันประกอบด้วยด้วย

กาย วาจา ใจ และทิศ ๖ คือหลักการเกื้อกูลตนเองกับบุคคลรอบข้างทั้ง ๖ ทิศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างบุคคล ทั้งกุศลกรรมบถ ๑๐ และ ทิศ ๖ เมื่อน�ามาบูรณการกับการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้านวินัยแล้ว ย่อมท�าให้กาย วาจาและใจ ท่ีปฏิบัติตนต่อบุคคลรอบข้างด้วยความเกื้อกูล 

ท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและก่อเกิดความมีวินัย ซึ่งวินัยเป็นรากฐานของความมั่งคงและความส�าเร็จในการ

ด�ารงชีวิต

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอรูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย เชิงพุทธบูรณาการส�าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

วิธีการศึกษา
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบภาคสนาม (Qualitative Field Research) โดยมีขั้นตอน

การด�าเนินการดังนี้

 ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย  

ความส�าคัญและแนวทางของการปลูกจิตส�านึกด้านวินัย โดยความรู้ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า 

ข้อมลูจากต�ารา หนงัสอื เอกสารราชการ บทความและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง จากนัน้ ผู้วจัิยได้รวบรวมข้อมลู 

แล้วน�ามาวิเคราะห์ 
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 ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาในภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๑๘ ท่าน ได้แก่  

ผูเ้ช่ียวชาญด้านพระพทุธศาสนา จ�านวน ๒ รปู ผูอ้�านวยการโรงเรยีน จ�านวน ๑ ท่าน คณุครทูีป่รกึษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๓ ท่าน ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๓ ท่าน

และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๙ ท่าน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 ขั้นตอนที่ ๓ การรวบรวมข้อมูลเอกสารจากการสัมภาษณ์ น�ามาวิเคราะห์และบูรณาการกับหลัก

พุทธธรรม และสังเคราะห์รูปแบบ 

 ขั้นตอนที่ ๔ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนนที่ ๕ สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ องค์ความรู้ที่ได้รับ อภิปรายและน�าเสนอ 

ผลการศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย เชิงพุทธ-

บูรณาการ ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑” โดยมีวัตถุประสงค์ที่

กล่าวแล้วข้างต้น ผู้วิจัยขอน�าเสนอรูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ส�าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ภายใต้ “KANYAPAT MODEL” สามารถ

อธิบายได้ ดังนี้
รูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย

ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
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 ๑.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู ้เรียน 

ประกอบด้วย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบการท�างาน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก�าหนดไว้ ซ่ึงวินัยเป็น ๑ ใน ๘ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญของการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

 ๒.  ทฤษฎีของเมาเรอร์ (Mowrer) เมาร์เรอร์ ให้ความส�าคัญกับการเลี้ยงดูเป็นอันดับแรก  

การเลีย้งดเูดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่เตบิโต เพราะเด็กจะเรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมต่าง ๆ  จากผู้เล้ียงดู

ไม่ว่าจะเป็นมารดา บิดา หรือญาติผู้ใหญ่ทั้งหลาย การอบรม เลี้ยงดู เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต  

จะถูกฝังไปในจิตส�านึกของเด็ก อันดับสองคือ การให้ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน จะน�าไปสู่การ

ปฏิบัติด้วยการอบรม สั่งสอน ถ้าผู้เลี้ยงดูไม่ว่าจะมารดา บิดา หรือญาติผู้ใหญ่ เลี้ยงดูด้วยการให้ความรัก 

ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น การถ่ายทอดจะแสดงออกด้วยการกระท�าและค�าพูด ถ้าผู้เล้ียงดูเด็กเล็ก 

ด้วยความมีระเบียบวินัย เช่น ในเรื่องการตรงเวลา รับผิดชอบในการท�างาน และการไม่ละเมิดสิทธิของ 

ผู้อื่น การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ คือการปลูกจิตส�านึกด้านความมีวินัยให้เกิดขึ้นกับเด็ก

 ๓. หลักพุทธธรรมสำาหรับการปลูกจิตสำานึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย ประกอบด้วย

  ๓.๑ กุศลกรรมบถ ๑๐ 

  กุศลกรรมบถนั้น มีปรากฏในพระไตรปิฎกหลายเล่ม ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค 

กล่าวว่า “กุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกุศลธรรม”
5
 ใน ทสุตตรสูตร กล่าวว่า กุศลกรรมบถ คือ ธรรม ๑๐ 

ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ
6
 และในสาเลยยกสูตรและเวรัญชกสูตร กล่าวว่า กุศลกรรมบถ คือ  

เหตุปัจจัยน�าไปสู่สุคติ คือความประพฤติสม�่าเสมอคือความประพฤติธรรม ทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ และ

ทางใจ ๓
7
 ดงันัน้ กศุลกรรมบถ ๑๐ หมายถงึหนทางแห่งการท�าด ี๑๐ ประการ ประกอบด้วย การประพฤติ

ทางกายดี การประพฤติทางวาจาดี การประพฤติทางใจดี ประกอบด้วย

   ๑) การคิดดี (Good Thinking ) คือ การคิดดี ท�าให้ชีวีมีสุข เป็นหลักการปฏิบัติตนอย่างง่าย

ส�าหรับการใช้ชีวิตประจ�าวัน คิดให้เป็นบวก (Positive Thinking)  คิดสิ่งที่ดี มีประโยชน์  มองโลก  มองคน  

ส่วนที่ดี มองและคิดด้วยความเมตตา โดยไม่เบียดเบียน ไม่ท�าร้ายด้ว ยวาจา การมีควา มคิดที่เป็น ลบ 

(Negative Thinking) นับเป็นสิ่งที่มีผลเสียหายอย่างมากมายต่อตนเอง ต่อเพื่อนและต่อสังคม มักจะเกิด

ปัญหา เกิดความขัดแย้ง อยู่เสมอ ดังน้ัน การคิดดี ย่อมน�าพาความสงบ ความเรียบร้อยตั้งแต่ครอบค รัว

โรงเรียน และสังคม 

 5
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒.

 6
 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๑/๔๓๑.

 7
 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๙/๔๗๑/๔๘๗.
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  ๒) การท�าดี (Good Making) คือท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกฎหมาย กติการะเบียบ ปฏิบัติจรรยา

บรรณ วัฒนธรรมท่ีดีงาม ตามบทบาทหน้าที่ เหมาะสมเวลาสถานที่ บุคคล พึงท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์  

ต่อตนเอง ผู้อื่นสังคมประเทศชาติ มีเมตตา ต่อสรรพสัตว์ ไม่ลักขโมย เบียดบัง คดโกง ซ่ือสัตย์สุจริต  

มีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มาครอบง�า ปราศจากการเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งท�าดีท�าอะไร  คือ

การประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ถูกที่ควร ท�าหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถเต็มก�าลัง โดยยึด

มั่นเป้าหมาย และแสวงหาหนทางในการด�าเนินการ ท�าให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและส�าเร็จลุล่วง 

ทันเวลา

   ๓) การพูดดี (Good Speaking) คือการพูดสิ่งที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ ไม่สื่อสารออกไป 

ท�าร้ายใคร ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่พูดดูถูกเหยียดหยาม ส่อเสียด เพ้อเจ้อ ต�าหนิติเตียน นินทา 

ว่าร้าย ยกตนข่มท่าน บั่นทอนก�าลังใจ การพูดด้วยวาจาอ่อนไพเราะ นิ่มนวล พูดด้วยสุภาพอ่อนโยน  

ด้วยไมตรีจิต จิตเมตตา ระงับอารมณ์ตนเองได้ คิดก่อนพูด จะพูดอะไรก็คิดไตร่ตรองว่าจะกระทบบุคคล

รอบข้างในทางที่เสียหายหรือไม่ พูดไปแล้วส่งผลเสียก็จะไม่พูด การรู้จักใช้ค�าพูด รู้กาละเทศะ รู้ความ 

เหมาะสม บุคคลใดใช้วาจาดีในทางที่ถูกต้องดีงาม ย่อมสร้างความเคารพนับถือให้กับบุคคลนั้น

  ๓.๒ หลักทิศ ๖

  ทิศ ๖ เป็นหลักการเกื้อกูลต่อบุคคลรอบข้างหรือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น เกื้อกูล 

หมายถึงความสัมพันธ์อันดีที่ประพฤติปฏิบัติตนกับบุคคลรอบข้างทั้ง ๖ ทิศ ประกอบด้วยเกื้อกูลบิดา 

มารดา (ทิศเบื้องหน้า) เกื้อกูลครูอาจารย์ (ทิศเบื้องขวา) เกื้อกูลผู้ปกครอง (ทิศเบื้องหลัง) เกื้อกูลมิตร  

(ทิศเบื้องซ้าย) เกื้อกูลรุ่นพี่รุ่นน้อง (ทิศเบื้องล่าง) เกื้อกูลพระสงฆ์ สามเณร (ทิศเบื้องบน) สมภาร พรมทา 

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตรว่า การด�าเนินชีวิต เราอาจจะจ�าแนกเนื้อหาของการปฏิบัติ

ในพระพุทธศาสนาออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ปฏิบัติส่วนบุคคลกับปฏิบัติต่อสังคม เนื้อหา ๒ ส่วนนี้

เกีย่วข้องกนั กล่าวคอื ปฏิบัตส่ิวนบุคคลคอืพืน้ฐานของสงัคม กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คอื พระพุทธศาสนาถอืว่า

ระบบปฏิบัติมีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ช่วยให้ปัจเจกบุคคล สามารถด�าเนินชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุข  

และสงัคมส่วนรวมกด็�ารงอยูอ่ย่างปกตสิขุด้วยพทุธศาสนาเชือ่ว่าความสงบสขุของสงัคมองิอาศยัอยูก่บัหลัก

ปฏิบัติของคนแต่ละคนในสังคม เมื่อปัจเจกมีคุณธรรมสังคมส่วนรวมย่อมเป็นสุข เพราะส่วนบุคคลนั้น 

จะน�าไปสู่หลักปฏิบัติพื้นฐานทางสังคม
8
 ผู้วิจัย ขอน�าเสนอ ดังนี้

  ๑) เกื้อกูลครอบครัว (Maintain of Family) หมายถึงการปฏิบัติตนเองต่อมารดาบิดา ปู่ย่า  

ตายาย ลงุป้า น้าอา ถอืว่าเป็นหน้าทีท่ีต้่องกระท�าให้การดแูล เอาใจใส่ ช่วยเหลอืงานบ้าน มคีวามประพฤติ

 8
 สมภาร พรมทา, พุทธศาสตร์กับปัญหาจริยศาสตร,์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๗.
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26 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ดงีามเหมาะแก่สบืทอดวงศ์ตระกูล เชือ่ฟังและปฏิบติัตามค�าสัง่สอนของท่าน การให้ก�าลงัใจกนั การให้อภยั

ซึ่งกัน การใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณค่า การรู้จักภาระหน้าที่ในครอบครัว และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

มีความกตัญญูกตเวที ซึ่งการกระท�าเหล่านี้เป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใต้ความรักและความอบอุ่น 

  ๒) เกื้อกูลการศึกษา (Maintain of Education) การปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์ จะต้องให้ความ

เคารพนับถือ ครู อาจารย์ และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนที่ดี ต้องมีสัมมาคารวะต่อครู 

อาจารย์ ทัง้กายวาจาและใจ โดยการท�าความเคารพเมือ่พบเหน็ท่าน พดูคยุกบัท่านด้วยวาจาสภุาพอ่อนน้อม 

และไมแ่สดงกริยิาที่ไม่เหมาะ หรอืพดูไมด่คีดิไม่ดกีบัทา่น ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เชือ่ฟังและปฏบิตัติามค�า

อบรมสั่งสอนของครู อาจารย์ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ โดยการ

ตั้งใจเรียน และเคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเร ช่วยเหลืองานท่าน

ตามโอกาส และความสามารถของตนเอง

  ๓) เกื้อกูลศาสนา (Maintain of Religion) หมายถึงการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์สามเณร ซี่งเป็น

หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคือการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา  ท�าให้พระพุทธศาสนามั่นคงเจริญ เป็นที่พึ่ง

แก่พุทธศาสนิกชน การปฏิบัติตนคือการที่ตัวเองปฏิบัติเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ช่วยเหลือกิจพระศาสนา 

บ�ารุงวัดวาอาราม ดูแลพระสงฆ์ สามเณร ในเรื่องปัจจัย ๔ และต้องช่วยกันปกป้องธ�ารงรักษาพระพุทธ-

ศาสนาไม่ให้มัวหมอง เพื่อให้ด�ารงอยู่สืบไป

  ๔) เกื้อกูลกัลยาณมิตร (Maintain of True Friend) หมายถึงการปฏิบัติตนต่อเพื่อน และต่อ

รุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งเป็นลูกศิษย์ ครูอาจารย์เดียวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาค 

ในกรอบของโรงเรียน มีความเป็นนักเรียนเท่าเทียมกัน จึงสร้างความเป็นเพื่อนกันเกิดขึ้น ด้วยการรักใคร่

ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะวิวาทหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน ยอมรับฟังปัญหา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เพ่ือนเท่าที่จะช่วยได้ หากเกินความสามารถ 

ควรปรึกษา พ่อ แม่ และครูอาจารย ์ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกต้อง ให้ก�าลังใจเพื่อนและชมเชยเมื่อเพื่อน

ท�าความดี ตักเตือนเมื่อเพื่อนท�าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม ไม่อิจฉาริษยาเพื่อน ไม่ชักชวนให้เพื่อนกระท�าผิด  

หรือท�าลายเพื่อน ไม่ใส่ร้ายเพื่อนให้ได้รับความเดือดร้อน มีความเป็นกัลยาณมิตร พระพรหมคุณาภรณ์  

(ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยายว่า กัลยาณมิตรในแง่ท�าหน้าที่ต่อผู้อื่น  

ควรมีคุณสมบัติส�าหรับการท�าหน้าที่ ที่เรียกว่า กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้ (๑) ปิโย น่ารัก คือ 

เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง (๒) ครุ น่าเคารพ คือมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ 

ท�าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ (๓) ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็น 

ผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ (๔) วัตตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือพูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ (๕) วจนักขโม  

ทนต่อถ้อยค�า คือ พร้อมที่จะรับฟังค�าปรึกษา ซักถามแม้จุกจิก (๖) คัมภีร์รัญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่อง
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27รูปแบบการปลูกจิตสำานึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยเชิงพุทธบูรณาการฯ

ล�้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  ที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้ (๗) โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักน�าในอฐาน 

คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร
9

บทสรุป 
  รปูแบบการปลกูฝังจติส�านกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านวนิยั เชงิพุทธบรูณาการ ส�าหรับนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ภายใต้ “KANYAPAT MODEL” เป็นรูปแบบเพื่อ

เสริมสร้างความมีวินัยให้เกิดข้ึนกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นวัยที่ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม คือหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ และ

หลักทิศ ๖ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลมีวินัย ซึ่งหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นหลักธรรม 

การประพฤติปฏิบัติด้านกาย วาจาและใจ ได้แก่ ความประพฤติด้านกาย ๓ ประการ คือ เป็นผู้ละเว้นขาด

จากการฆ่าสัตว์ เป็นผู ้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู ้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม  

ความประพฤติทางวาจา ๔ ประการ คือ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูด 

ส่อเสียด เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดค�าหยาบ เป็นผู้ละเว้นขาดจาก การพูดเพ้อเจ้อ ความประพฤติทางใจ 

๓ ประการ คอื เป็นผูไ้ม่เพ่งเลง็อยากได้ของเขา เป็นไม่่มจีติพยาบาท เป็นผูม้สีมัมามาทฎิฐ ิหลกักศุลกรรมบถ 

๑๐ เป็นหลักธรรมเน้นการประพฤติปฏิบัติตนที่ช่วยให้มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วอาศัยอยู่ในสังคมนี ้

ได้อย่างเป็นสุข สามารถช่วยลดปัญหาของประเทศชาติได้จ�านวนมาก ตลอดจนเป็นเหตุให้โลกน้ีได้รับ 

ความสงบสุข เพราะว่า ในหลักของกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนั้น คือ เป็นสร้างวินัยในตนเองด้วยการ 

เริ่มต้นการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของคุณธรรม คุณงามความดีด้วยตนเอง และเมื่อตนเองพร้อมถึง

หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ แล้วย่อมน�าพาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสงบสุขซึ่งสอดคล้อง

พระอธิการประมวล อธิปญฺโญ (จันทรประทักษ์) และคณะ กล่าวไว้ว่า วิธีการพัฒนามนุษย์ตามหลัก 

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นวิธีการ ควบคุมทั้งสามส่วนให้สงบ คือ เริ่มตั้งแต่วิธีการควบคุมกายกรรม 

ให้อยู่ในระเบียบวินัยของ สังคม เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้าใน 

สังคมพร้อมกับการ มีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข เพราะ ผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักของศีลธรรม  

ตามกุศลกรรมบถ จะไม่ท�าให้ตนเองเดือดร้อนและไม่ท�าให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน
10

 ส�าหรับหลักทิศ ๖  

เป็นหลักธรรมถึงเกื้อกูลถึงความสัมพันธ์กันในสังคมเริ่มต้นต้ังแต่ครอบครัวเปรียบหมือนกับทิศทั้ง ๖ 

เป็นการปพูืน้ฐานด้านวนิยัให้กับตนเอง โดยมตีวัเราเป็นศนูย์กลางกบับคุคลประเภทต่าง ๆ  ทีต้่องเกีย่วข้อง

 9
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔๓, (กรุงเทพมหานคร :  

ส�านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๗๓-๕๗๔.

 10
 พระอธิการประมวล อธิปญฺโญ (จันทรประทกัษ์) และคณะ, “หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ กับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาฯ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓): ๔๓.
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28 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

สัมพันธ์ด้วยทางสังคมในฐานะต่าง ๆ เปรียบเหมือนกับทิศ ๖ ที่อยู่รอบตัวเรา ดังนี้ ทิศเบื้องหน้า คือ 

สัมพันธภาพระหว่างมารดาบิดากับบุตร ทิศเบื้องขวา คือ สัมพันธภาพระหว่างครู อาจารย์กับศิษย ์ 

ทิศเบื้องหลัง คือ สัมพันธภาพระหว่างสามี ภรรยา ทิศเบื้องซ้าย คือ สัมพันธภาพระหว่างมิตรสหาย  

ทศิเบือ้งล่าง คอื สมัพนัธภาพระหว่างคนใช้ ลกูจ้างกบันายจ้าง ทศิเบือ้งล่าง คอื สมัพนัธภาพระหว่างคนใช้ 

ลูกจ้างกับนายจ้าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ รัชชัย ขยันท�า ได้กล่าวไว้ว่า หลักทิศ ๖ เป็นการด�าเนินชีวิต

ของบคุคลผู้หนึง่ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั บคุคลถงึ ๖ สถานะ ซ่ึงแต่ละบคุคลย่อมมหีน้าท่ีท่ีต้องปฏบิติัต่อบคุคล

ต่าง ๆ ในสังคมอันเปรียบเสมือนทิศทั้ง ๖ ที่อยู่รอบตัวเราน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตตามให้เกิด

ผลดีแก่ตนเองและสังคม กล่าวคือให้มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
11

 จะเห็นได้ว่า ทิศ ๖ 

เป็นเสมือนการท�าหน้าที่ของแต่ละบุคคลในครอบครัวหรือในสังคม เพราะเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลรู้จักหน้าที่

ที่จะท�าต่อกันครอบครัวหรือสังคมเกิดความสงบสุข ทั้งสองหลักธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ และ ทิศ ๖  

เป็นหลกัธรรมน�ามาซ่ึงการปลกูจติส�านึกคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ด้านวนิยัได้เป็นอย่างด ีเพราะเมือ่มวีนิยั

โดยการเริ่มต้นจากการปฏิบัติตนต่อตนเอง ด้านกาย วาจา ใจ และการเกื้อกูลต่อตนเองที่ดีแล้ว ย่อมส่งผล

การประพฤติปฏิบัติตนด้วยสิ่งดี ๆ ด้ายกาย วาจา ใจ และการเกื้อกูลบุคคลรอบข้าง ด้วยการกระท�าที่ด ี

เช่นกัน ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของวินัยดี คือสังคมและประเทศชาติ ได้พลเมืองที่ดี มาช่วยพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวินัยเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 โรงเรียนควรก�าหนดแนวทางการพัฒนาวินัยนักเรียน มีรูปแบบที่มีแนวทางการส่งเสริม ดังนี้ 

   ๑.  ควรส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย โดยมีเป้าหมายหลัก

คือการ พัฒนาความมีวินัยในตนเองให้แก่นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

  ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก�าหนดรูปแบบกิจกรรมหรือแนวทาง ที่เหมาะสมกับ

การปลกูจติส�านกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านวนิยั เพือ่หารปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาความมวีนิยั

ของนักเรียน

  ๓.  ควรมีการปรับและหรือแก้ไขระเบียบวินัยที่ล้าสมัย ให้มีทันสมัย

  ๔.  ควรมกีารชีแ้จงเรือ่งกฎ ระเบยีบ กติกา ต่าง ๆ  การประพฤติปฏบิติัตนตามระเบยีบ ข้อบงัคบั 

ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบอย่างสม�่าเสมอ

 11
 รัชชยั ขยนัท�า, “พทุธจรยิศาสตร์ : พนัธสญัญาทีบ่คุคลพงึกระท�าต่อกันในทิศ ๖”, วารสารปรชัญาปรทิรรศน์, 

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓): ๖๙.
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29รูปแบบการปลูกจิตสำานึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยเชิงพุทธบูรณาการฯ

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  ๑.  โรงเรียนควรอบรมหรือส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความเข้มงวดต่อ พฤติกรรมผู้เรียนด้านความ

มีวินัยอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.  สถาบันครอบครัวโดยเฉพาะพ่อและแม่จะต้องมีความรู ้ที่ถูกต้องต่อวิธีการเลี้ยงดูลูก  

เพื่อส่งเสริมความมีวินัยรวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในระยะยาว

  ๓.  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการปลูกจิตส�านึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย เชิงพุทธ-

บรูณาการ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ควรมกีารเผยแพร่งานวิจยัแก่สถานศกึษาทัว่ประเทศ 

เพื่อจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ต่อไป

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  ๑.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้การเสริมสร้างวินัยนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ๒.  ควรศกึษาผลกระทบของการน�าองค์ประกอบการเสรมิสร้างวนิยันกัเรยีนไปใช้กบัการบรหิาร

โรงเรียน
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