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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของครูอาจารยใ หเปน บุค คลที่มีทั้งความรู และคุณ ธรรม (ชาธิวั ฒน ศรี แกว , 2545) สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549) และการบริหารจัดการสถานศึกษาถือวาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโดยทัว่ ไปแลว
ครูเปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒ นาผูเรียนและได รับการเคารพยกยองวาเปนปูชนี ยบุคคลตั้งแตอดี ต
ภารกิจของครูจึงถือไดวาเปนภาระที่คอนขางหนัก ซึ่งจะตองอาศัยความรับผิดชอบอยางสูงโดยเฉพาะ
เปนความรับผิดชอบตอการสร างสรรคสังคมทุกด าน เพื่อใหผูเรี ยนไดเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ แตอยางไรก็ตามกลับพบขอเท็จจริงจํานวนมากที่เสนอโดยสื่อมวลชนเกี่ยวกับความประพฤติ
ในทางที่ไมเหมาะสมของครู อาทิเชน ครูทําโทษเด็กโดยไมมีเหตุผล ครูละเมิดทางเพศของผูเรียน ครู
จัดกลุมประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิโดยขาดการพิจารณาใครครวญ หรือแมแตคดีครูคายาเสพติด เปนตน
ถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติร ะเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (สํานั กงาน
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ซึ่งเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหมวด 6 วินัยและการ
รักษาวินัย มาตราที่ 88 บัญญัติวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ชุมชน สังคม มีค วามสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลตอผูเรีย นและ
ระหวางขาราชการดว ยกันหรื อผูรวมปฏิบัติร าชการ ตอนรั บ ใหความสะดวก ใหความเปน ธรรมแก
ผูเรีย นและประชาชนผูมาติ ดต อราชการก็ตามแตก็ไมสามารถกระทําได ผลดี เทาที่ควรเพราะเปนการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ
ปญหาเหลานี้จําเปนตองรีบหาทางแกไข เนื่องจากครูเปนตัวแบบที่สําคัญของผูเรียนและถือ
ว าเปน ทรั พยากรมนุ ษ ย ที่สําคัญ ของประเทศชาติ ครู น อกจากจะต องเปน ผูที่มีค วามรู ความชํานาญ
ทางดานสาขาวิชาที่สอนแลว สิ่งสําคัญจะตองเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ดังที่พยอม วงศสารสิน
(2534) กลา วถึ ง ความสํ าคั ญ ของการบริ หารจั ด การสถานศึก ษาในด านการบริ ห ารงานบุ ค คล ว า
กระบวนการบริหารงานบุคคลจะตองมีการจัดกิจกรรมที่ใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน
และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาครูใหเปนผูมีจิตใจดีงาม มีความมั่นคงทาง
ที่มา * วารสารการศึกษาไทย ปที่ 6 ฉบับที่ 56 เดือนพฤษภาคม 2552
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เขาใจผูอื่นจะสงผลใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงเปนแบบอยางที่มี
คุณภาพกับผูเรียน และบุคคลทั่วไปนํามายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามตอไป
เชาวนอารมณ (Emotional Intelligence) เปนความสามารถของบุคคลตอการตระหนักรูใน
ความคิด ความรูสึก และภาวะอารมณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนและผูอื่น มีความสามารถในการควบคุม
อารมณของตนทําใหสามารถชี้นําความคิดและการกระทําของตนไดอยางสมเหตุสมผลสอดคลองกับการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตโดยมีสัมพัน ธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ (Salovey & Mayer, 1990 อางถึงใน
Gibbs, 1995) นอกจากนี้ Goleman (1995) เห็นวาความสําเร็จของบุคคล สติปญญา (IQ) จะสงผลให
เกิด ความสําเร็ จ ได เพีย ง 20% และ 80% เปน ผลมาจากเชาวน อารมณ สอดคลองกับ Mayer and
Salovey (1997) กลาววาในปจจุบันบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ไมใชเปนผูที่มีเชาวปญญาแต
เพีย งอย างเดี ยวแต ตองมีเชาวน อารมณ ดว ย คือการรู จัก อารมณ ของตนเองและเรี ย นรู ที่จะจั ด การกับ
อารมณ ของตนเองไมเก็บกด มีทางระบายออกอย างเหมาะสม รู จักการรอคอย มีวินั ย และรู จัก การ
ควบคุมตนเอง สามารถเขาใจผูอื่น รูเขารูเรา เห็นอกเห็นใจ บุคคลเหลานี้สามารถสรางความสัมพันธที่ดี
กับบุคคลอื่นในสังคมและอยูไดอยางมีความสุข ดวยเหตุนี้การจัดการศึกษาไมวาระดับใดก็ตามจะตอง
เนนทั้งกาย (วัตถุ) จิต (อารมณ สติ ปญญา) และสังคมโดยตัวที่จะตองเพิ่มสัดสวนและใหความสําคัญ
มากก็คือ จิ ตใจ กลาวคือ จิ ต ตองดี งาม ดว ยการเจริ ญ สติ (เทอดศัก ดิ์ เดชคง, 2542 และมณี รั ต น
สุกโชติรัตน, 2548)
การเจริ ญ สติ เ น น การฝ ก สติ เ พื่อ พั ฒ นาปญ ญา สติ คื อ ความรู ตั ว รู ทั น ปจ จุ บัน รู จั ก
แสดงออกอยางเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ทําใหรูจักตนเอง ตรวจสอบตนเอง ควบคุมตนเอง และ
สามารถที่จ ะพั ฒ นาคุณ สมบัติ ข องจิ ต ที่ เป น ฝ ายกุ ศลออกมาทํา การปฏิ บัติ ก ารได อย า งเหมาะสมใน
สถานการณต าง ๆ ดังนั้ น อกุศล เจตสิกฝายไมดี ทั้งหลายจะตองมีสติ กํากับจึงจะแสดงออกไดอยาง
เหมาะสม และเมื่อมีสติกํากับจึงทําใหเกิดความรูคือปญญา (พระราชวรมุนี, 2542) ซึ่งพระธรรมปฎก
(2542) ไดอธิบายวา การเจริญสติ หรือสติปฏฐาน 4 หมายถึง การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให
รูเห็น ตามจริง คือตามที่สิ่งทั้งหลายมัน เปนของมันไมใ ชตามความคิดปรุ งแตงของเราที่คิดใหมันเปน
ประกอบดวย 4 ขอ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาในการฝกอบรมการเจริญ
สติ จึงมีความประสงคจะสรางชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเชาวน
อารมณของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ สุขุม จิตตเจริญ (2544) กลาววา “โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหเปนการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายหลักเพื่อชวยเหลือปกปองคุมครองและพิทักษสิทธิ์ของ
เด็กดอยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนเองเทาเทียมกับเด็กปกติทั่วไป ไดมีโอกาส
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูทั้งทางดานสุขอนามัย ดานอาชีพ ดานความรูทั่วไป ดานกฎหมาย

-3ดานคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมไดอยางเปนปกติสุข อยางไรก็ดี เมื่อครู ไดรับการพัฒ นาใหเปนบุค คลที่มีค วามมั่นคงในอารมณ
ตระหนักรูและเขาใจความรูสึกของตนเองควบคุมความรูสึกของตนเองได ก็จะทําใหสามารถเขาใจผูอื่น
และสามารถควบคุมจั ดการรวมทั้งการแสดงอารมณ ได อยางเหมาะสม เมื่อเผชิญปญ หาหรือมีความ
ขัดแยงใด ๆ ก็สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงทั้งของตนและสวนรวมไดอยางมีสติ สงผลตอผูเรียน
ใหเกิดความสุขในการเรียนและคุณภาพทางการศึกษาของประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึก ษาเชาวนอารมณ ของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหต ากโดยใชเทคนิค การเจริญสติ
แบบผสมผสาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบผลของเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานที่มีตอเชาวนอารมณ โดยรวมทุกดาน
และ 3 ดานยอย ไดแก ดานดี ดานเกง และดานสุข
2. ไดชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานนํามาใชฝกอบรมครูเพื่อพัฒนา
เชาวนอารมณ
3. ไดแนวทางในการฝกอบรมโดยใชชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน
สําหรับพัฒนาเชาวนอารมณไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับหนวยงาน องคการทั้งภาครัฐและเอกชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเดินจงกรมหรือเดินสมาธิ
การนั่งสมาธิประกอบเพลง
การกําหนดอิริยาบถ
การรองเพลงคุณธรรม
การออกําลังกายฝกสติประกอบเพลง
การฝกการเคลื่อนไหวของฝามือ
15 ทา 14 จังหวะ
7. การกดจุดบนใบหนา
8. การศึกษาธรรมะจากซีดี วีซีดี
และแถบบันทึกเสียง

ดานดี
- ความสามารถควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนเอง
- ความสามารถในการเห็นใจผูอื่น
- ความสามารถในการรับผิดชอบ
เชาวนอารมณ
(EQ)

ดานเกง
- ความสามารถในการรูจักและมีแรงจูงใจ
ในตนเอง
- ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
- ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น
ดานสุข
- ความสามารถในการภูมิใจในตนเอง
- ความสามารถในการพึงพอใจในชีวิต
- ความสามารถในการมีความสงบทางใจ
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
สรางชุดกิจกรรมการฝก
ตรวจสอบชุดกิจกรรมการฝก
Pretest EQ กลุมตัวอยาง
คัดเลือกคะแนน EQ โดยวิธี
Match-Paired Group
Random Sampling
กลุมควบคุม 30 คน

กลุมทดลอง 30 คน

แบบประเมินพฤติกรรม

ไมมีการฝกอบรม

ฝกอบรม 9 สัปดาห

แบบสัมภาษณ

Pretest EQ

Pretest EQ

สังเกตพฤติกรรม

วิเคราะหขอมูล
ติดตามผล 4 สัปดาห
วัด EQ ซ้ําในกลุม ทดลอง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลที่สําคัญ ๆ ไดดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเชาวนอารมณของครู
ประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบ ไดแก หลักการของชุดกิจกรรมฝก วัตถุประสงค
เนื้อหา และผลที่ไดรับจากการพัฒนาเชาวนอารมณโดยใชชุดกิจกรรมการฝกการเจริญสติ

-62. ผลการประเมินคุณ ภาพของชุดกิจ กรรมการฝกเทคนิคการเจริ ญสติแบบผสมผสาน
เมื่อนําไปทดลองใชกับครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก พบวา
2.1 ภายหลังการทดลอง ครูที่ไดรับการฝกดวยชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคการเจริญสติ
แบบผสมผสานมีเชาวนอารมณโดยรวมและดานยอย 3 ดาน เพิ่มสูงขึ้นกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ภายหลังการทดลอง ครูที่ไดรับการฝกดวยชุดกิจกรรมเทคนิคการเจริญสติแบบ
ผสมผสานมีเชาวนอารมณโดยรวมและดานยอย 3 ดานเพิ่มสูงขึ้นกวาครูที่ไมไดรับการฝกดวยชุดกิจกรรม
การฝกเทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษาเปน องคก ารหนึ่ งของสังคม จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 ใหความสําคัญกับการพัฒนาครู อาจารย ใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม ซึ่งความรูก็คือ
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
ชีวิตประจํ าวันอยางถูกตอง” เปนต น ทั้งนี้ใ หเปนรายวิชาหนึ่งโดยบรรจุไวในกลุมสาระการเรียนรู
สังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
2. ควรมีการจัดอบรมโครงการพัฒนาเชาวนอารมณ โดยใชเทคนิคการเจริญสติใหกับ
บุคลากรครู เพื่อพัฒนาจิตใจ เชาวนอารมณ ในชวงปดภาคเรียน ระยะเวลา 8 วัน หรือ 5 วัน หรือ 3 วัน
ขึ้น อยู กับความสะดวกและความเหมาะสมของสถานศึกษา ทั้งนี้ ค วรมีก ารชี้แจงพร อมยกตัว อย าง
ประโยชน ข องการฝก ปฏิบัติ ใ หค รู และนั ก เรี ย นได ทราบก อนการอบรม เพื่อความเขาใจและเป น
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
3. ชวงปดภาคเรียน สถานศึกษาควรจัดอบรมโครงการพัฒนาเชาวนอารมณ โดยใชการ
เจริ ญ สติ ใ ห แก นั ก เรี ย นระยะเวลา 4 วั น หรื อ 7 วั น ตามความเหมาะสม และความสะดวกของ
สถานศึกษา ทั้งนี้หากสถานศึกษาใดมีนักเรียนจํานวนมากอาจจะเลือกอบรมนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
ดั งนี้ กอน 1) นั ก เรี ย นแกนนํ าหรื อหัว หน าชั้น เรี ย น 2) สารวั ต รนั ก เรี ย น 3) นั ก เรี ย นที่มีปญ หา
พฤติกรรมไมเหมาะสม

-74. ครูควรนําเทคนิคการฝกการเจริญสติใหทันปจจุบันหรือการกําหนดอิริยาบถ มาถายทอด
ใหเปนประโยชนแกนั กเรี ยน อาทิ เชน การรั บประทานอาหาร การเขาแถว การเดินแถวไปเรีย น
ตามหองเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการฝกระเบียบวินัย และมารยาท
ที่ดีของสังคม
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