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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9  ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ 
ของครูอาจารยใหเปนบุคคลที่มีทั้งความรู  และคุณธรรม  (ชาธิวัฒน  ศรีแกว , 2545)  สอดคลองกับ 
แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2549)  และการบริหารจัดการสถานศึกษาถือวาครู  คณาจารยและ 
บุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว 
ครูเปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนและไดรับการเคารพยกยองวาเปนปูชนียบุคคลตั้งแตอดีต 
ภารกิจของครูจึงถือไดวาเปนภาระที่คอนขางหนัก  ซ่ึงจะตองอาศัยความรับผิดชอบอยางสูงโดยเฉพาะ 
เปนความรับผิดชอบตอการสรางสรรคสังคมทุกดาน  เพื่อใหผูเรียนไดเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของ 
ประเทศ  แตอยางไรก็ตามกลับพบขอเท็จจริงจํานวนมากที่เสนอโดยส่ือมวลชนเกี่ยวกับความประพฤติ 
ในทางท่ีไมเหมาะสมของครู  อาทิเชน  ครูทําโทษเด็กโดยไมมีเหตุผล  ครูละเมิดทางเพศของผูเรียน  ครู 
จัดกลุมประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิโดยขาดการพิจารณาใครครวญ  หรือแมแตคดีครูคายาเสพติด  เปนตน 
ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  (สํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)  ซ่ึงเปนกฎหมาย 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในหมวด 6  วินัยและการ 
รักษาวินัย  มาตราที่ 88  บัญญัติวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี 
แกผูเรียน  ชุมชน  สังคม  มีความสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคี  ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรียนและ 
ระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ  ตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรมแก 
ผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการก็ตามแตก็ไมสามารถกระทําไดผลดีเทาที่ควรเพราะเปนการ 
แกปญหาท่ีปลายเหตุ 

ปญหาเหลานี้จําเปนตองรีบหาทางแกไข  เนื่องจากครูเปนตัวแบบท่ีสําคัญของผูเรียนและถือ 
วาเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศชาติ ครูนอกจากจะตองเปนผูที่มีความรู  ความชํานาญ 
ทางดานสาขาวิชาที่สอนแลว  ส่ิงสําคัญจะตองเปนผูมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  ดังที่พยอม  วงศสารสิน 
(2534)  กลาวถึงความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาในดานการบริหารงานบุคคล  วา 
กระบวนการบริหารงานบุคคลจะตองมีการจัดกิจกรรมที่ใหมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน 
และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ดังนั้น  การพัฒนาครูใหเปนผูมีจิตใจดีงาม  มีความม่ันคงทาง 

ที่มา  *  วารสารการศึกษาไทย  ปที่ 6  ฉบับที่ 56  เดือนพฤษภาคม  2552



- 2 - 

อารมณ  รูจักจัดการและแสดงอารมณไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม  มีเชาวนรูทันอารมณของตนเองและ 
เขาใจผูอ่ืนจะสงผลใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  รวมถึงเปนแบบอยางที่มี 
คุณภาพกับผูเรียน  และบุคคลทั่วไปนํามายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามตอไป 

เชาวนอารมณ  (Emotional Intelligence)  เปนความสามารถของบุคคลตอการตระหนักรูใน 
ความคิด  ความรูสึก  และภาวะอารมณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนและผูอ่ืน  มีความสามารถในการควบคุม 
อารมณของตนทําใหสามารถชี้นําความคิดและการกระทําของตนไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลองกับการ 
ทํางานและการดําเนินชีวิตโดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ (Salovey  &  Mayer, 1990  อางถึงใน 
Gibbs, 1995)  นอกจากนี้  Goleman (1995)  เห็นวาความสําเร็จของบุคคล  สติปญญา (IQ)  จะสงผลให 
เกิดความสําเร็จไดเพียง  20%  และ  80%  เปนผลมาจากเชาวนอารมณ  สอดคลองกับ  Mayer  and 
Salovey  (1997)  กลาววาในปจจุบันบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต  ไมใชเปนผูที่มีเชาวปญญาแต 
เพียงอยางเดียวแตตองมีเชาวนอารมณดวย  คือการรูจักอารมณของตนเองและเรียนรูที่จะจัดการกับ 
อารมณของตนเองไมเก็บกด  มีทางระบายออกอยางเหมาะสม  รูจักการรอคอย  มีวินัย  และรูจักการ 
ควบคุมตนเอง  สามารถเขาใจผูอ่ืน  รูเขารูเรา  เห็นอกเห็นใจ  บุคคลเหลานี้สามารถสรางความสัมพันธที่ดี 
กับบุคคลอ่ืนในสังคมและอยูไดอยางมีความสุข  ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาไมวาระดับใดก็ตามจะตอง 
เนนทั้งกาย (วัตถุ)  จิต  (อารมณ  สติ  ปญญา)  และสังคมโดยตัวที่จะตองเพิ่มสัดสวนและใหความสําคัญ 
มากก็คือ  จิตใจ  กลาวคือ  จิตตองดีงาม  ดวยการเจริญสติ  (เทอดศักดิ์  เดชคง, 2542  และมณีรัตน 
สุกโชติรัตน, 2548) 

การเจริญสติเนนการฝกสติเพื่อพัฒนาปญญา  สติคือ  ความรูตัว  รูทันปจจุบัน  รูจัก 
แสดงออกอยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ทําใหรูจักตนเอง  ตรวจสอบตนเอง  ควบคุมตนเอง  และ 
สามารถที่จะพัฒนาคุณสมบัติของจิตที่ เปนฝายกุศลออกมาทําการปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมใน 
สถานการณตาง ๆ ดังนั้น  อกุศล  เจตสิกฝายไมดี  ทั้งหลายจะตองมีสติกํากับจึงจะแสดงออกไดอยาง 
เหมาะสม  และเม่ือมีสติกํากับจึงทําใหเกิดความรูคือปญญา  (พระราชวรมุนี, 2542)  ซ่ึงพระธรรมปฎก 
(2542)  ไดอธิบายวา  การเจริญสติ  หรือสติปฏฐาน  4  หมายถึง  การตั้งสติกําหนดพิจารณาส่ิงทั้งหลายให 
รูเห็นตามจริง  คือตามที่ส่ิงทั้งหลายมันเปนของมันไมใชตามความคิดปรุงแตงของเราที่คิดใหมันเปน 
ประกอบดวย  4  ขอ  คือ  กาย  เวทนา  จิต  และธรรม 

จากขอมูลดังกลาว  ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาในการฝกอบรมการเจริญ 
สติ  จึงมีความประสงคจะสรางชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเชาวน 
อารมณของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้  สุขุม  จิตตเจริญ  (2544)  กลาววา  “โรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะหเปนการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายหลักเพ่ือชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษสิทธ์ิของ 
เด็กดอยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนเองเทาเทียมกับเด็กปกติทั่วไป  ไดมีโอกาส 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท้ังทางดานสุขอนามัย  ดานอาชีพ  ดานความรูทั่วไป  ดานกฎหมาย
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ดานคุณธรรม  ศีลธรรม  และจริยธรรม  เพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอ่ืนใน 
สังคมไดอยางเปนปกติสุข  อยางไรก็ดีเมื่อครูไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีความมั่นคงในอารมณ 
ตระหนักรูและเขาใจความรูสึกของตนเองควบคุมความรูสึกของตนเองได  ก็จะทําใหสามารถเขาใจผูอ่ืน 
และสามารถควบคุมจัดการรวมทั้งการแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม  เมื่อเผชิญปญหาหรือมีความ 
ขัดแยงใด ๆ ก็สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงทั้งของตนและสวนรวมไดอยางมีสติ  สงผลตอผูเรียน 
ใหเกิดความสุขในการเรียนและคุณภาพทางการศึกษาของประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาเชาวนอารมณของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตากโดยใชเทคนิคการเจริญสติ 

แบบผสมผสาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ไดทราบผลของเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานที่มีตอเชาวนอารมณ  โดยรวมทุกดาน 

และ  3  ดานยอย  ไดแก  ดานดี  ดานเกง  และดานสุข 
2.  ไดชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานนํามาใชฝกอบรมครูเพื่อพัฒนา 

เชาวนอารมณ 
3.  ไดแนวทางในการฝกอบรมโดยใชชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน 

สําหรับพัฒนาเชาวนอารมณไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน  องคการทั้งภาครัฐและเอกชน



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน 
ดานด ี

1. การเดินจงกรมหรือเดินสมาธิ - ความสามารถควบคุมอารมณและ 
2. การนั่งสมาธิประกอบเพลง ความตองการของตนเอง 
3. การกําหนดอิริยาบถ - ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ืน 
4. การรองเพลงคุณธรรม - ความสามารถในการรับผิดชอบ 
5. การออกําลังกายฝกสติประกอบเพลง 
6. การฝกการเคลื่อนไหวของฝามือ ดานเกง 

15 ทา 14 จังหวะ - ความสามารถในการรูจักและมีแรงจูงใจ 
7. การกดจุดบนใบหนา ในตนเอง 
8. การศึกษาธรรมะจากซีดี วีซีดี - ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 

และแถบบันทึกเสียง - ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

ดานสุข 
- ความสามารถในการภูมิใจในตนเอง 
- ความสามารถในการพึงพอใจในชีวิต 
- ความสามารถในการมีความสงบทางใจ 

เชาวนอารมณ 
(EQ)
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้  สามารถสรุปผลที่สําคัญ ๆ ไดดังนี้ 
1.  ชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเชาวนอารมณของครู 

ประกอบดวย  องคประกอบสําคัญ  4  องคประกอบ  ไดแก  หลักการของชุดกิจกรรมฝก  วัตถุประสงค 
เนื้อหา  และผลที่ไดรับจากการพัฒนาเชาวนอารมณโดยใชชุดกิจกรรมการฝกการเจริญสติ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

สรางชุดกิจกรรมการฝก 

ตรวจสอบชุดกิจกรรมการฝก 

Pretest EQ กลุมตัวอยาง 

คัดเลือกคะแนน EQ โดยวิธี 
Match-Paired Group 
Random Sampling 

กลุมควบคมุ 30 คน 

ไมมีการฝกอบรม 

Pretest EQ 

กลุมทดลอง 30 คน 

ฝกอบรม 9 สัปดาห 

Pretest EQ 

แบบประเมินพฤติกรรม 

แบบสัมภาษณ 

สังเกตพฤติกรรม 

วิเคราะหขอมลู 

ติดตามผล 4 สัปดาห 
วัด EQ ซ้ําในกลุมทดลอง
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2.  ผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน 
เม่ือนําไปทดลองใชกับครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก  พบวา 

2.1  ภายหลังการทดลอง  ครูที่ไดรับการฝกดวยชดุกิจกรรมการฝกเทคนคิการเจริญสติ 
แบบผสมผสานมีเชาวนอารมณโดยรวมและดานยอย  3  ดาน  เพ่ิมสูงขึ้นกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  .01 

2.2  ภายหลังการทดลอง  ครูที่ไดรับการฝกดวยชดุกิจกรรมเทคนิคการเจริญสติแบบ 
ผสมผสานมีเชาวนอารมณโดยรวมและดานยอย  3  ดานเพิ่มสูงขึ้นกวาครูที่ไมไดรับการฝกดวยชุดกิจกรรม 
การฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

ขอเสนอแนะ 
สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งของสังคม  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9  ใหความสําคัญกับการพัฒนาครู  อาจารย  ใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม  ซ่ึงความรูก็คือ 
เชาวนปญญา (IQ)  คุณธรรม  ก็คือ  เชาวนอารมณ (EQ)  การพัฒนาความรูหรือเชาวนปญญาเพียงอยางเดียว 
นั้นไมสามารถทําใหเปนคนดีไดจึงจําเปนตองพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรมหรือเชาวนอารมณ (EQ)  ควบคู 
ไปดวย  จึงจะทําใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข  สมดังเจตนารมณของประเทศชาติ  อยางไรก็ดี 
ผูวิจัยจึงใหขอเสนอแนะในการนําชุดกิจกรรมฝกการเจริญสติเพื่อพัฒนา  EQ  มาใชใหเปนประโยชนกบั 
สถานศึกษา  ดังนี้

1.  สถานศึกษาควรนําหลักการเจริญสติ  หรือวิปสสนากรรมฐาน  มาบรรจุไวในหลักสูตร 
ของสถานศึกษา  โดยอาจใชเปนชื่อวิชาวา  “การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน”  หรือ  “หลักการดําเนิน 
ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง”  เปนตน  ทั้งนี้ใหเปนรายวิชาหนึ่งโดยบรรจุไวในกลุมสาระการเรียนรู 
สังคม  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

2.  ควรมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาเชาวนอารมณ  โดยใชเทคนิคการเจริญสติใหกับ 
บุคลากรครู  เพ่ือพัฒนาจิตใจ  เชาวนอารมณ  ในชวงปดภาคเรียน  ระยะเวลา 8 วัน หรือ 5 วัน หรือ 3 วนั 
ขึ้นอยูกับความสะดวกและความเหมาะสมของสถานศึกษา  ทั้งนี้ควรมีการชี้แจงพรอมยกตัวอยาง 
ประโยชนของการฝกปฏิบัติใหครูและนักเรียนไดทราบกอนการอบรม  เพื่อความเขาใจและเปน 
แรงจูงใจในการปฏิบัติ 

3.  ชวงปดภาคเรียน  สถานศึกษาควรจัดอบรมโครงการพัฒนาเชาวนอารมณ  โดยใชการ 
เจริญสติใหแกนักเรียนระยะเวลา 4 วัน หรือ 7 วัน ตามความเหมาะสม  และความสะดวกของ 
สถานศึกษา  ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดมีนักเรียนจํานวนมากอาจจะเลือกอบรมนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 
ดังนี้กอน  1)  นักเรียนแกนนําหรือหัวหนาชั้นเรียน  2)  สารวัตรนักเรียน  3)  นักเรียนที่มีปญหา 
พฤติกรรมไมเหมาะสม
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4.  ครูควรนําเทคนิคการฝกการเจริญสติใหทันปจจุบันหรือการกําหนดอิริยาบถ  มาถายทอด 
ใหเปนประโยชนแกนักเรียน  อาทิ  เชน  การรับประทานอาหาร  การเขาแถว  การเดินแถวไปเรียน 
ตามหองเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เปนตน  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการฝกระเบียบวินัย  และมารยาท 
ที่ดีของสังคม 
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