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3. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเชิ งปฏิ บัติการการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เ ป็ นคนดี เก่ ง และสุ ข ของเด็ก
นักเรี ยนในระดับประถมศึ กษาปี ที& 6 ในอําเภอหาดใหญ่ครัR งนีR สําเร็ จ ลุล่วงลงได้ด้วยดี จากการสนับสนุ นของ
หลายฝ่ าย คณะผูว้ ิ จัยขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์แ ละผูใ้ ห้ขอ้ มู ล โรงเรี ยนเทศบาล ๑ อํา เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาที&ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นในการดําเนิ นการวิจยั ขอบคุ ณรองผูอ้ าํ นวยการ ทวีลาภ ปิ ด
ความดี และผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ผูท้ รงคุณวุฒิ และรศ.ดร.ปิ ยะนุ ช จิตตนูนท์ ที&ปรึ กษาโครงการวิจยั
ขอบคุ ณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และแหล่งทุ นงบประมาณแผ่นดิ น
ประจําปี 2557 ที& สนับสนุ นการดําเนิ นการวิจยั ในครัRงนีR ผูว้ ิจยั หวังว่ารายงานการวิจยั นีR จะเป็ นประโยชน์ในการ
นําไปใช้ต่อไป
คณะผูว้ ิจยั
กรกฏาคม 2559
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4. บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติการแบบมี ส่ วนร่ ว มระดับปฏิ บัติการ (technical collaborative approach) นีR มี
วัตถุ ประสงค์เพื& อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 2 กลุ่ม
ได้แก่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที& 6 จํานวน 38 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก การเขียนบันทึก และการบันทึกภาคสนามกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
ครู จํานวน 8 ราย เก็บรวบรวมข้อ มูลโดยสนทนากลุ่ม ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 – มกราคม 2558 วิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว& ไปโดยใช้ค่าความถี& ร้ อยละ และค่าเฉลี& ย
และข้อมูลการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการของ
สเตราท์และคอร์ บิน
ผลการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่ ง เสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เ ป็ นคนดี เก่ง และสุ ข สามารถสรุ ปได้ 4
ขัRนตอน คือ (1) การสร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และ(4) การประเมินผล โดยขัRนการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ และการ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3 ด้านที&สาํ คัญ ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี
เก่ง และสุ ข (2) การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และ (3) การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี
สําหรับความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ขจะผสมผสานอยูใ่ นกิจกรรมการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง
และด้านดี และกิจกรรมนันทนาการ ในขัRนตอนนีR ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ 8 ประการ ได้แก่ (1) การทําความ
เข้าใจกับความหมายของคําว่า เก่ง ดี และมีสุข (2) การตัRงเป้ าหมายในชีวิตของตนเอง (3) การจุดประกายกระตุน้
ความรู ้สึกให้เป็ นคนดี มีความกตัญpู (4) การฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผูอ้ ื&น การอบรมให้มี
ศีลธรรมและการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) การสร้างพันธะสัญญา (6) การฝึ กวางแผน บันทึก ติดตาม
ประเมินตนเอง (7) การให้แรงเสริ ม และ (8) การใช้กิจกรรมนันทนาการ ที&นาํ มาซึ& งการเพิ&มของคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ และความพึงพอใจ
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ผลการศึกษาครัRงนีRสามารถให้แนวทางแก่ผทู้ ี&เกี&ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลประจําโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ในการ ส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้ฝึกตัRงเป้ าหมาย วางแผน ปฏิบตั ิ ติดตามประเมินตนเอง และให้แรงเสริ มเพื&อ
พัฒนาให้เด็กเป็ นคนดี เก่ง และสุ ขต่อไป

คําสําคัญ: เด็กวัยเรี ยน; ดี; เก่ง; สุ ข; การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
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Developing a Model for Enhancing the Goodness , Smartness and Happiness of Thai Primary School
Students in Songkhla Province: A Participation Action Research Study
Siriwan Piriyakoontorn* Quantar Balthip* Usanee Petchruschatachart** Naruemon
Tiraphat***

Abstract
This action research used a technical collaborative approach aimed to develop a model for enhancing
the goodness, smartness and happiness of Thai primary school children. The participants were divided into
two groups. The first group was 38 Thai Primary school students (Grade 6) selected by purposive sampling
method. The data were collected using focus groups, discussion, in-depth interviews, journal writing and field
notes. The second group was 8 primary teachers. The data were collected using focus group discussions. Data
collection took place from February 2014 –January 2015. The general information data were analyzed using
frequency, percentage and mean. The data for the model development were analyzed using the Strauss &
Corbin method.
The results of the study showed that the model could be divided into 4 stages: (1) building
relationships, (2) exploring the phenomena, (3) implementing and reflecting, and (4) evaluation. The
implementing and reflecting stage comprised of 3 steps:

(1) promoting knowledge and understanding

emotional intelligence— goodness, smartness and happiness, (2) enhancing students’ smartness and (3)
enhancing students’ goodness. The promoting of happiness was integrated in the smartness, goodness
activities and recreational activities. In addition, this stage also comprised of 8 activities: (1) understanding
the meaning of being good, smart and happy (2) setting up life goals (3) inspiring and motivating the desire to
be good and grateful (4) practicing meditation and emotion control, being moral and having mercy,
understanding others, having gratitude, responsibility and sufficient economic principles (5) building
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commitment (6) practicing planning, recording, and self-evaluation, (7) reinforcement, and (8) using
recreational activities to enhance students’ goodness, smartness, and happiness scores and satisfaction.
The findings can be used to guide stakeholders in particular school nurses, school directors, and
teachers in the practice of setting up life goals, planning, making plans and self-evaluation in order to
promote the goodness smartness, and happiness of Thai primary school students.

Keywords: Primary School Students; Goodness, Smartness and Happiness; Participation Action Research
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5. บทสรุ ป
5.1 บทนํา
เด็ กวัย เรี ยนเป็ นบุ คคลที& มีความสํา คัญ ต่ อ ความเจริ ญก้า วหน้า ของประเทศ การที& เ ด็ กมี พ ฒ
ั นาการ
ทางด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั ง คมและสติ ปัญ ญาที& ดี จะเป็ นพลัง สํา คัญในการพัฒ นาประเทศในอนาคต
โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ& งหมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ที&จะช่วยให้การดําเนิ นชีวิตร่ วมกับ
ผูอ้ ื&นเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุ ข องค์ประกอบของความสามารถทางอารมณ์ที&สาํ คัญ มี 3 ส่ วน คือ ดี
เก่ง และสุ ข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู ้จกั เห็นใจผูอ้ ื&นและ
มีความรั บผิดชอบต่ อส่ วนรวม เก่ ง หมายถึ ง ความสามารถในการรู้ จ ักตนเอง มี แรงจูงใจ สามารถตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา และแสดงออกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัRงมีสัมพันธภาพที&ดีกบั ผูอ้ ื&น สุ ข หมายถึง ความสามารถ
ในการดําเนิ นชี วิต อย่า งเป็ นสุ ข ภูมิใจในตนเอง พึ ง พอใจในชี วิ ต และมี ความสงบทางใจ(กรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข, 2543 )
การที& เด็กจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที&ประสบผลสําเร็ จในการดําเนิ นชี วิตได้นR ัน พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นผลมา
จากความฉลาดทางอารมณ์ โดย อาศัยความฉลาดทางปั ญญา 20 % อีก 80 % เป็ นผลมาจากความฉลาดทาง
อารมณ์ ซึ& งเป็ นปั จจัยสําคัญที&ทาํ ให้เติบโตมีชีวิตที&ประสบความสําเร็ จในทุกด้านอย่างแท้จริ ง (สุ รศักดิ, 2558)
สอดคล้องกับที& ชมรมจิ ต แพทย์เ ด็ กและวัยรุ่ นแห่ งประเทศไทย (2548) ได้กล่ า วถึ ง แนวทางการเลีR ยงดูลูกที&
เหมาะสมว่า การพัฒนาให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที&ดี มักจะทําให้เป็ นคนที&มีความสุ ขและประสบ
ความสําเร็ จในชีวิตสู ง การที&เด็กวัยเรี ยนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที&ดี จึงเป็ นสิ& งสําคัญที&จะส่ งผลต่อ
ความสําเร็ จในชีวิตของเด็กเองและความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ประเทศชาติดว้ ย
ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมและสังคมได้เปลี&ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขันการเรี ยนสู งมากขึRนจนเป็ นปั จจัย
ที&มีผลต่อ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) โดยในระยะหลังพบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยลดลง จากการ
ประชุ มวิชาการ เด็กไทยก้าวไกลสู่ อาเซี ยน เมื&อวันที& 26-27 มิถุนายน 2555 เผยผลสํารวจของกรมสุ ขภาพจิต
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กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ กไทยเฉลี& ยตํ&า กว่าเกณฑ์ปกติ ในรอบ 10 ปี (กรม
สุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555ข) โดยพบว่ าความฉลาดทางอารมณ์ ในด้านดี เก่ ง และด้านสุ ข ใน
เด็กไทยเริ& มลดลงเรื& อยๆ และผลการสํารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ขภาพจิต พ.ศ. 2544 พบว่า
นักเรี ยนไทย อายุ 6-11 ปี มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) เฉลี&ย ระดับประเทศจัดอยูร่ ะดับตํ&ากว่าเกณฑ์
ปกติ ( 45.12) จากค่าคะแนนปกติ (50-100) โดยนักเรี ยนกลุ่มนีR มีจุดอ่อนทัRง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุ ข
และทุกด้านในด้านย่อย และมีจุดอ่อนมากที&สุด คือ ความมุ่งมัน& พยายาม ( 42.98) ความกล้าแสดงออก ( 43.48)
และความรื& นเริ งเบิกบาน 44.53) (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2558) และจากการสํารวจ สถานการณ์ระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) ในเด็ กวัยเรี ยน ในปี 2557 ของกระทรวงสาธารณสุ ข เฉพาะในเด็ กนักเรี ยน ชัRน
ประถมศึกษาปี ที& 1 จํานวน 3,696 คน พบว่า มีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ ร้อยละ 79.9 แต่ยงั มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ต&าํ กว่าปกติอีก ร้อยละ 20.1 (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2558) ซึ& งเป็ นสิ& งที&ควรเร่ ง
พัฒนา เพราะ เด็กวัยนีRจะมีพRืนฐานการเติบโตเข้าสู่ วยั เรี ยนและผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ดังนโยบายยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเด็ก ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ 2555-2559 ที& มีเป้ าหมายให้เด็กและเยาวชนมี ความมัน& คง
แข็งแรงดี มีสุข และสร้ างสรรค์ มีการส่ งเสริ มความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัย
เรี ยน เพื&อให้เด็กมี ความฉลาดทางสติ ปัญญาเฉลี& ย ไม่น้อยกว่า 100 และมี ความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ต& าํ กว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 (พรรณพิมล, 2558)
การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นสิ& งที&พฒั นาได้และ มีความสําคัญต่อการประสบความสําเร็ จใน
ชีวติ เพราะ ความฉลาดทางอารมณ์มิได้ถกู กําหนดมาจากพันธุกรรม และไม่ได้พฒั นาสมบูรณ์ตอนวัยเด็กเหมือน
ความฉลาดทางสติปัญญา หากแต่สามารถพัฒนาได้โดยการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา (รัตนา, 2556 ) สอดคล้องกับทวี
ศิลป์ วิษณุ โยธิ น กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นเรื& องที&ยงั สามารถพัฒนาได้ ไม่เหมือนความฉลาดทาง
สติปัญญาที&จะคงระดับเช่ นนัRนไปตลอดชี วิต (กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555ข) ซึ& งการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์สามารถทําได้หลายวิธี และวิธีการตัRงเป้ าหมายในชีวิต เป็ นวิธีหนึ& งที&ช่วยส่ งเสริ มให้เด็ก
เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ประสบความสําเร็ จในชีวิต เห็ นความสําคัญของการมีชีวิต รู ้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ มิใช่
ดําเนิ นไปอย่างเลื&อนลอย ไม่มีจุดหมาย เป็ นการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรี ยน และยังมีการจัด
กิ จกรรรมรู ปแบบต่างๆ หรื อโปรแกรม หรื อ สื& อ เหมาะกับวัยที&จะช่ วยสนับสนุ นการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กวัยเรี ยนได้ ซึ& งหากได้รับการดูแลจากครอบครั ว โรงเรี ยน และสังคม ก็จะทําให้ความฉลาดทาง
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อารมณ์ ข องเด็ กดี ขR ึ น ในฐานะที& ผูว้ ิ จัยเป็ นพยาบาล ที& มีส่ ว นร่ วมในการดู แ ลสุ ขภาพบุ คคลทุ กวัย ได้เ ห็ น
ความสําคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเด็กวัยเรี ยน จึงสนใจที&จะพัฒนารู ปแบบส่ งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และ
สุ ข ของเด็กวัยเรี ยน ที&จะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทําให้เป็ นคนดี เก่ง ประสบความสําเร็ จ สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื&นในสังคมได้อย่างมีความสุ ขต่อไป
5.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื&อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข
5.3 สรุป
รู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ขที&พฒั นาขึRน ประกอบด้วย 4 ขัRนตอน ได้แก่ (1)
การสร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผล
การปฏิบตั ิ แบ่ งออกได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข การ
ส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี สําหรับการส่ งเสริ มความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ขจะผสมผสานในด้านเก่งและด้านดี (4) การประเมินผล และในกระบวนการกําหนด
แผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1) การ
ทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า ดี เก่ง และสุ ข 2) การตัRงเป้ าหมายในชีวิตของตนเอง 3) การจุดประกาย
กระตุน้ ความรู ้ สึ กให้เ ป็ นคนดี มี ความกตัญpู 4) การฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผูอ้ ื& น การ
อบรมให้มีศีล ธรรมและการใช้ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 5) การสร้ างพันธะสั ญญา 6) การฝึ กวางแผน
บันทึ ก ติ ดตามประเมินตนเอง 7) การให้แรงเสริ มเมื& อ ทําดี และ 8) การใช้กิจกรรมนันทนาการในการสร้ า ง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้และความสนใจ ซึ& งในการดําเนิ นการได้อาศัยกลวิธีหลายอย่างร่ วมกันโดยยึดหลักการ
ส่ งเสริ มให้มีสติ มีศีลธรรม คุณธรรม และจัดให้เหมาะกับธรรมชาติของเด็กวัยเรี ยนโดยใช้กิจกรรม นันทนาการ
ในการสอดแทรกแต่ละกิจกรรมเพื&อให้เกิดความเพลิดเพลิน น่ าสนใจและจดจํา โดยผลการศึกษาครัRงนีR พบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมทุ กครัR ง และส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและ
มากที& สุ ด ผลการประเมิ นความฉลาดทางอารมณ์ โดยครู ก่อ นและหลังทํากิจกรรม พบว่า หลังทํากิ จกรรม
คะแนนเฉลี&ย อยูใ่ นเกณฑ์ที&ดีมากกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม
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ผลการศึกษาครัRงนีRสามารถให้แนวทางแก่ผทู้ ี&เกี&ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลประจําโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ในการ ส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้ฝึกตัRงเป้ าหมาย วางแผน ปฏิบตั ิ ติดตามประเมินตนเอง และให้แรงเสริ มเพื&อ
พัฒนาให้เด็กเป็ นคนดี เก่ง และสุ ขต่อไป
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ภาคผนวก ก.
ผลการวิจัยที,ได้ รับการตีพมิ พ์
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บทความวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็ นคนดี เก่ ง และสุ ข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปี ที, 6 จังหวัดสงขลา: การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ศิริวรรณ พิริยคุณธร* ขวัญตา บาลทิพย์* อุษณี ย ์ เพชรรัชตะชาติ** นฤมล ติระพัฒน์***

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมระดับปฏิบตั ิการ (technical collaborative approach) นีRมีวตั ถุประสงค์เพื&อพัฒนา
รู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที& 6
จํานวน 38 ราย คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก การเขียน
บันทึก และการบันทึกภาคสนามกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ ครู จํานวน 8 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสนทนากลุ่ม ใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 – มกราคม 2558 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว& ไปโดยใช้คา่ ความถี& ร้อยละ
และค่าเฉลี&ย และข้อมูลการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการของสเต
ราท์และคอร์บิน
ผลการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข สามารถสรุ ปได้ 4 ขัRนตอน คือ (1) การ
สร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และ(4)
การประเมินผล โดยขัRนการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3 ด้านที&สาํ คัญ
ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข (2) การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และ
(3) การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดา้ นดี สําหรับความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ขจะผสมผสานอยูใ่ นกิ จกรรมการส่งเสริ ม
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งและด้านดี และกิจกรรมนันทนาการ ในขัRนตอนนีRประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ 8 ประการ ได้แก่
(1) การทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า เก่ง ดี และมีสุข (2) การตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตนเอง (3) การจุดประกายกระตุน้
ความรู้สึกให้เป็ นคนดี มีความกตัญpู (4) การฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผูอ้ ื&น การอบรมให้มีศีลธรรมและการ
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) การสร้างพันธะสัญญา (6) การฝึ กวางแผน บันทึก ติดตามประเมินตนเอง (7) การให้แรง
เสริ ม และ (8) การใช้กิจกรรมนันทนาการ ที&นาํ มาซึ&งการเพิม& ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ และความพึงพอใจ
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ผลการศึกษาครัRงนีRสามารถให้แนวทางแก่ผทู ้ ี&เกี& ยวข้อง ได้แก่ พยาบาลประจําโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ในการ
ส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้ฝึกตัRงเป้ าหมาย วางแผน ปฏิบตั ิ ติดตามประเมินตนเอง และให้แรงเสริ มเพื&อพัฒนาให้เด็กเป็ นคนดี เก่ง
และสุขต่อไป

คําสํ าคัญ: เด็กวัยเรี ยน; ดี; เก่ง; สุข; การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

*

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

***

ครู วทิ ยฐานะ ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนเทศบาล 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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Developing a Model for Enhancing the Goodness , Smartness and Happiness of Thai Primary School Students in
Songkhla Province: A Participation Action Research Study
Siriwan Piriyakoontorn* Quantar Balthip* Usanee Petchruschatachart** Naruemon Tiraphat***

Abstract
This action research used a technical collaborative approach aimed to develop a model for enhancing the goodness,
smartness and happiness of Thai primary school children. The participants were divided into two groups. The first group was
38 Thai Primary school students (Grade 6) selected by purposive sampling method. The data were collected using focus
groups, discussion, in-depth interviews, journal writing and field notes. The second group was 8 primary teachers. The data
were collected using focus group discussions. Data collection took place from February 2014 –January 2015. The general
information data were analyzed using frequency, percentage and mean. The data for the model development were analyzed
using the Strauss & Corbin method.
The results of the study showed that the model could be divided into 4 stages: (1) building relationships, (2)
exploring the phenomena, (3) implementing and reflecting, and (4) evaluation. The implementing and reflecting stage
comprised of 3 steps: (1) promoting knowledge and understanding emotional intelligence— goodness, smartness and
happiness, (2) enhancing students’ smartness and (3) enhancing students’ goodness. The promoting of happiness was
integrated in the smartness, goodness activities and recreational activities. In addition, this stage also comprised of 8
activities: (1) understanding the meaning of being good, smart and happy (2) setting up life goals (3) inspiring and motivating
the desire to be good and grateful (4) practicing meditation and emotion control, being moral and having mercy,
understanding others, having gratitude, responsibility and sufficient economic principles (5) building commitment (6)
practicing planning, recording, and self-evaluation, (7) reinforcement, and (8) using recreational activities to enhance
students’ goodness, smartness, and happiness scores and satisfaction.
The findings can be used to guide stakeholders in particular school nurses, school directors, and teachers in the
practice of setting up life goals, planning, making plans and self-evaluation in order to promote the goodness smartness, and
happiness of Thai primary school students.
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ความสํ าคัญของปัญหา
เด็กวัยเรี ยนเป็ นบุคคลที&มีความสําคัญต่อ ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ การที&เด็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์สงั คมและสติปัญญาที&ดี จะเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ&ง
หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ที&จะช่วยให้การดําเนินชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื&นเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข องค์ประกอบ
ของความสามารถทางอารมณ์ที&สาํ คัญ มี 3 ส่วน คือ ดี เก่ง และสุ ข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความ
ต้องการของตนเอง รู้จกั เห็นใจผูอ้ ื&นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง มีแรงจูงใจ
สามารถตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หา และแสดงออกได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัRง มี สัม พัน ธภาพที& ดี ก ับ ผู ้อื& น สุ ข หมายถึ ง
ความสามารถในการดําเนินชีวติ อย่างเป็ นสุข ภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวติ และมีความสงบทางใจ
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543 )
การที&เด็กจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที&ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินชีวิตได้นR นั พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์ โดย อาศัยความฉลาดทางปัญญา 20 % อีก 80 % เป็ นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ ซึ& งเป็ นปั จจัยสําคัญที&ทาํ
ให้เติบโตมีชีวติ ที&ประสบความสําเร็ จในทุกด้านอย่างแท้จริ ง (สุ รศักดิ, 2558) สอดคล้องกับที& ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ นแห่ง
ประเทศไทย (2548) ได้กล่าวถึงแนวทางการเลีRยงดูลกู ที&เหมาะสมว่า การพัฒนาให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที&ดี มักจะทํา
ให้เป็ นคนที&มีความสุ ขและประสบความสําเร็ จในชี วิตสูง การที&เด็กวัยเรี ยนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที&ดี จึงเป็ นสิ& ง
สําคัญที&จะส่งผลต่อความสําเร็ จในชีวติ ของเด็กเองและความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ประเทศชาติดว้ ย
ปัจจุบนั สภาพแวดล้อมและสังคมได้เปลี&ยนแปลงไปมาก มีการแข่งขันการเรี ยนสูงมากขึRนจนเป็ นปัจจัยที&มีผลต่อ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) โดยในระยะหลังพบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยลดลง จากการประชุมวิชาการ เด็กไทยก้าวไกล
สู่ อาเซี ยน เมื& อวันที& 26-27 มิถุนายน 2555 เผยผลสํารวจของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กไทยเฉลี&ยตํ&ากว่าเกณฑ์ปกติในรอบ 10 ปี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข, 2555ข) โดยพบว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ ในด้านดี เก่ง และด้านสุ ข ในเด็กไทยเริ& มลดลงเรื& อยๆ และผลการสํารวจระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของกรม
สุขภาพจิต พ.ศ. 2544 พบว่า นักเรี ยนไทย อายุ 6-11 ปี มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) เฉลี&ย ระดับประเทศจัดอยูร่ ะดับตํ&า
กว่าเกณฑ์ปกติ ( 45.12) จากค่าคะแนนปกติ (50-100) โดยนักเรี ยนกลุ่มนีRมีจุดอ่อนทัRง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุข และ
ทุกด้านในด้านย่อย และมีจุดอ่อนมากทีส& ุด คือ ความมุง่ มัน& พยายาม ( 42.98) ความกล้าแสดงออก ( 43.48) และความรื& นเริ งเบิก
บาน 44.53) (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2558) และจากการสํารวจ สถานการณ์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ ) ในเด็กวัยเรี ยน
ในปี 2557 ของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในเด็กนักเรี ยน ชัRนประถมศึกษาปี ที& 1 จํานวน 3,696 คน พบว่า มีความฉลาดทาง
อารมณ์ปกติ ร้อยละ 79.9 แต่ยงั มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ต&าํ กว่าปกติอีก ร้อยละ 20.1 (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) ซึ&งเป็ นสิ&งที&ควรเร่ งพัฒนา เพราะ เด็กวัยนีRจะมีพRนื ฐานการเติบโตเข้าสู่ วยั เรี ยนและผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า ดัง
นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559 ที&มีเป้ าหมายให้เด็กและเยาวชนมีความ
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มัน& คง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ มี การส่ งเสริ มความฉลาดทางสติปัญ ญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรี ยน
เพื&อให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี&ย ไม่นอ้ ยกว่า 100 และมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต&าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 70 (พรรณพิมล, 2558)
การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นสิ& งที&พฒั นาได้และ มีความสําคัญ ต่อการประสบความสําเร็ จในชีวิต เพราะ
ความฉลาดทางอารมณ์มิได้ถูกกําหนดมาจากพันธุกรรม และไม่ได้พฒั นาสมบูรณ์ตอนวัยเด็กเหมือนความฉลาดทางสติปัญญา
หากแต่สามารถพัฒนาได้โดยการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา (รัตนา, 2556 ) สอดคล้องกับทวีศิลป์ วิษณุ โยธิน กล่าวว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์เป็ นเรื& องที&ยงั สามารถพัฒนาได้ ไม่เหมือนความฉลาดทางสติปัญญาที&จะคงระดับเช่นนัRนไปตลอดชีวิต (กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2555ข) ซึ&งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สามารถทําได้หลายวิธี และวิธีการตัRงเป้ าหมายในชีวิต เป็ น
วิธีหนึ&งที&ชว่ ยส่งเสริ มให้เด็กเป็ นคนดี เก่ง และสุข ประสบความสําเร็ จในชีวิต เห็นความสําคัญของการมีชีวิต รู ้คุณค่าของการมี
ชีวติ อยู่ มิใช่ดาํ เนินไปอย่างเลื&อนลอย ไม่มีจุดหมาย เป็ นการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรี ยน และยังมีการจัดกิจ
กรรรมรู ปแบบต่างๆ หรื อโปรแกรม หรื อ สื& อ เหมาะกับวัยที&จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรี ยน
ได้ ซึ&งหากได้รับการดูแลจากครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม ก็จะทําให้ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กดีขR นึ ในฐานะที&ผวู ้ จิ ยั เป็ น
พยาบาล ที&มีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพบุคคลทุกวัย ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริ มสุ ขภาพของเด็กวัยเรี ยน จึงสนใจที&จะ
พัฒนารู ปแบบส่ งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ของเด็กวัยเรี ยน ที&จะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทําให้เป็ นคนดี เก่ง
ประสบความสําเร็ จ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื&นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื&อพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข
คําถามการวิจัย
รู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขเป็ นอย่างไร
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครัRงนีRใช้กรอบแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข (2550) โดยความ
ฉลาดทางอารมณ์ ( Emotional Quotient ) คือ ความสามารถทางอารมณ์ที&จะช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ซึ&งประกอบด้วยความสามารถต่างๆดังต่อไปนีR
1. ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู ้จกั เห็นใจผูอ้ ื&น และมีความ
รับผิดชอบต่อส่ วนรวม ประกอบด้วยความสามารถ 1) การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 2) เห็นใจผูอ้ ื&น 3)
รับผิดชอบ/ยอมรับผิด
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2. ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรับรู ้ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญ หาและแสดงออกได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทัRงมีสมั พันธภาพที&ดีกบั ผูอ้ ื&น ประกอบด้วยความสามารถ 1) รู ้จกั และมีแรงจูงใจในตนเอง/มุ่งมัน& พยายาม 2)
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหา/ปรับตัวต่อปัญหา และ 3) มีสมั พันธภาพกับผูอ้ ื&น/ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวติ อย่างเป็ นสุข ประกอบด้วย 1) ภูมิใจในตนเอง 2) พึงพอใจในชีวิต /
รู ้จกั ปรับใจ 3) มีความสุขสงบทางใจ/รื& นเริ งเบิกบาน
การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขในครัRงนีR มีการสร้างความเข้าใจ ศึกษาสถานการณ์
กําหนดแผนปฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนคิดและประเมินผล ตามหลักกระบวนการพยาบาล โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้
ข้อมูล สําหรับการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ และสะท้อนคิด ได้ใช้กรอบแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ในการพัฒนา
ด้านดี เก่ง และสุ ข ของกรมสุขภาพจิต (2555ก) ในการจัดกิ จกรรมเสริ มสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EQ) โดยกรมสุขภาพจิต
กล่าวถึง การพัฒนาด้านดีในองค์ประกอบย่อย การรู้วา่ อะไรถูกอะไรผิด ใช้แนวคิดด้านกฏเกณฑ์ทางสังคม คุณธรรมจริ ยธรรม
การพัฒนาด้านเก่ง ในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ ใช้แนวคิดที&เสริ มสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเอง และด้านสุ ข ในองค์ประกอบย่อย
ความภาคภูมิใจ ใช้แนวคิดการพัฒนาความภาคภูมิใจของเด็ก ผูว้ ิจยั จึงได้ประยุกต์กิจกรรม เป็ น 3 ด้านดังนีR (1) การทําความ
เข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ (2) การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ หนูมี
ความฝั น แรงบัน ดาลใจ เป้ าหมายของฉัน และ ก้า วต่ อไปข้า งหน้า และ (3) การส่ งเสริ ม ความฉลาดทางอารมณ์ ด ้า นดี
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรมคือ หนูอยากเป็ นคนดี เรี ยนรู ้คุณธรรม ทําพันธะสัญญา และสร้างสติพิชิตฝั น สําหรับการ
ส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุข จะผสมผสานอยูใ่ นกิจกรรมการส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งและด้านดี
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั นีRใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมระดับปฏิบตั ิการ (technical collaborative approach) เพื&อ
ทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ศึกษาข้อมูลพืRนฐาน วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื&อพัฒนารู ปแบบ
การส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ นักเรี ยน และครู โดยมีรายละเอียดดังนีR
1. กลุม่ นักเรี ยน จํานวน 38 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนีR คือ (1) กําลังศึกษา
ในระดับประถมศึกษาปี ที& 6 (2) มีอายุตRงั แต่ 11 ปี ขึRนไป (3) มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ขึRนไป (4) มีความยินดี สนใจ และพร้อม
ที&จะเข้าร่ วมวิจยั (5) สามารถสื& อสารด้วยภาษาไทยได้ดี และ (6) ผูป้ กครองมีความยินดีให้เข้าร่ วมโครงการ ซึ& งเหตุผลที&เลือก
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นักเรี ยนที&มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับดีทR งั นีR เพื&อให้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาการเป็ นคนดี เก่ง และสุข โดยการศึกษาครัRงนีR พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีเกรดเฉลี&ยอยูร่ ะหว่าง 3.5-4 ซึ&งเป็ นผูท้ ี&มีสติปัญญาการรับรู้อยูใ่ นระดับดี
2. กลุม่ ครู จํานวน 8 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนีR คือ (1) เป็ นคุณครู ประจํา
ชัRน (2) ครู ผสู ้ อนรายวิชา และครู แนะแนว ซึ&งเป็ นผูท้ ี&ใกล้ชิดนักเรี ยน (3) มีประสบการณ์ดา้ นการสอนมาแล้วเป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี (4) สอน ณ โรงเรี ยนแห่งนีR ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (5) ยินดีและมีความพร้อมที&จะเข้าร่ วมโครงการวิจยั และ (6) สามารถ
สื& อสารด้วยภาษาไทยได้ดี
เครื,องมือวิจัย
1. แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 19 ข้อ เช่น เพศ อายุ ผลการเรี ยนในปี ที&ผา่ นมา สถานภาพสมรสของพ่อแม่
จํานวนพี&นอ้ ง แหล่งความช่วยเหลือ งานอดิเรก ประวัติการเจ็บป่ วย
2. แนวคําถามการสัมภาษณ์เจาะลึกการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขสําหรับนักเรี ยน จํานวน 11 ข้อ เช่น
หนูมีเป้ าหมายในชีวิตหรื อไม่ อย่างไร หนูคิดว่าการเป็ นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ ต้องทําอย่างไร หนูคิดว่าหนูเป็ นคนดี เก่ง
และมีความสุข พอแล้วยัง มีปัจจัยสนับสนุนอะไร กิจกรรมอะไร หรื อ สิ&งใด ทําให้หนูเป็ นคนดี เก่ง และมีความสุขได้ มีอะไร
เป็ นอุปสรรค ขัดขวางการเป็ นคนดี เก่ง และมีความสุขบ้าง
3. แนวคําถามการสัมภาษณ์เจาะลึกการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขสําหรับครู จํานวน 11 ข้อ เช่น ครู
คิดว่าการมีเป้ าหมายในชีวติ มีความเกี&ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุขของเด็กนักเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
การพัฒนาเด็กให้ดี เก่ง และสุ ข ทําได้อย่างไร มีส&ิ งที&เอืRอหรื อปัจจัยใดที&ช่วยให้เด็กดี เก่ง และสุ ขได้ ปั ญหา อุปสรรค ที&ทาํ ให้
ขัดขวาง การเป็ นคนดี เก่ง และสุข มีอะไรบ้าง สําหรับบทบาทของครู การจัดกิจกรรมใดบ้างที&ช่วยส่ งเสริ ม พัฒนาให้เด็กดี เก่ง
และสุขได้
โดยเครื& องมือดังกล่าวผ่านการพิจารณาความชัดเจนของข้อคําถาม ความครอบคลุมของเนืRอหาและการสื& อความหมาย
จากผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน ที&มีความเชี&ยวชาญเกี&ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุขของนักเรี ยน และผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ
4. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สําหรับครู ของกรมสุขภาพจิต จํานวน 19 ข้อ
เก็บรวบรวมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที& 6 จํานวน 38 ราย โดยการสนทนา
กลุม่ จํานวน 3 ครัRง การสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 10 ราย พร้อมการเขียนบันทึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคน และการสนทนา
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กลุ่ม จํานวน 1 ครัRง กับครู จาํ นวน 8 ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ 2557 – มกราคม
2558
การพิทักษ์สิทธิeผู้ให้ ข้อมูล
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นีR ไ ด้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หมายเลข ศธ 0521.1. 05/208 ลงวันที& 24 มกราคม 2557 และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาโดยยึด
หลักการพิทกั ษ์สิทธิ ของผูท้ ี&เข้าร่ วมโครงการตลอดระยะเวลาดําเนิ นการ โดยผูว้ ิจยั จะเข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลผ่านบุคคลที&ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไว้วางใจ คือ ครู แนะแนว โดยครู แนะแนวได้อธิบายโครงการวิจยั แก่ผปู้ กครองและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนและเมื&อผูป้ กครองและผูใ้ ห้
ข้อมูลยินยอมการเข้าร่ วมโครงการวิจยั แล้ว ต่อมาผูว้ ิจยั เข้าพบผูใ้ ห้ขอ้ มูล พร้อมแนะนําตัว อธิ บายรายละเอียดของโครงการวิจยั
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของเรื& องที&ศึกษา การดําเนินการวิจยั การจัดกิจกรรม บทบาทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัRงหนึ&งโดยข้อมูลที&ได้
รักษาเป็ นความลับและจะนําเสนอในภาพรวมไม่ระบุถึงตัวบุคคล ข้อมูลที&ได้จากการบันทึกเสี ยงจะนําไปถอดเทปและเก็บรักษา
ไว้เป็ นความลับและจะลบทําลายทันทีภายหลังเสร็ จสิRนการศึกษา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่ วมและไม่เข้าร่ วมในการวิจยั โดยจะไม่
มีผลกระทบใดๆ ทัRงสิRน หลังจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลยินยอมด้วยวาจาแล้วจึงเริ& มดําเนินการวิจยั

ขัfนตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั เสนอโครงการเพื&อรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ของคณะกรรมการประเมินงานวิจยั ด้านจริ ยธรรม คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ก่อนดําเนินโครงการ
2. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขัRนตอนหลัก 4 ขัRนตอน คือ การสร้างความเข้าใจ
การศึ กษาสถานการณ์ การกํา หนดแผนปฏิ บตั ิ การลงมื อปฏิบตั ิ และการสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ และการประเมิ นผล โดยใช้
ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2557 - มกราคม 2558
2.1 การสร้างความเข้าใจ โดยขัRนตอนนีRผวู ้ จิ ยั ได้เตรี ยมการสร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทัRงครู และนักเรี ยน เพื&อทํา
ความรู ้จกั ประสานสัมพันธ์ เพื&อนําไปสู่ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่ วมมือในการร่ วมกิ จกรรม โดยการเล่าความ
เป็ นมาและวัต ถุป ระสงค์ของโครงการ และแนะนํา ชื& อ เล่นของผูว้ ิจยั และเรี ย กชื& อเล่ นของผูใ้ ห้ข อ้ มู ล พร้ อมจัด กิ จ กรรม
นันทนาการ
2.2 การศึกษาสถานการณ์ ผูว้ ิจยั ประเมินสถานการณ์ปัญหา โดยศึกษาข้อมูลพืRนฐาน สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนา
กลุม่ ตามเครื& องมือวิจยั ที&กาํ หนด และวิเคราะห์สถานการณ์การรับรู ้แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ขของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยการสัมภาษณ์ เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยน 10 ราย และให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยน 38 ราย เขียนสะท้อนคิด และร่ วม
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สนทนากลุม่ กับครู จํานวน 8 ราย หลังจากนัRนผูว้ จิ ยั วิเคราะห์การรับรู ้แนวคิด ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และ
สุข ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ& ทําความเข้าใจสถานการณ์การรับรู ้ แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข และนําผลการศึกษามา
ใช้ในการระบุปัญหา และวางแผนการจัดกิ จกรรมเพื&อให้ได้รูปแบบในการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ซึ& ง
พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจแนวคิดดังกล่าวไม่ครอบคลุม และมีประสบการณ์ในการนําแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง
และสุขสู่การปฏิบตั ิยงั ไม่ชดั เจน ซึ&งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนีRนาํ ไปสู่การวางแผนการปฏิบตั ิ
2.3 การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิ และการสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ ระยะกําหนดแผนการจัด กิจกรรมเพื&อ
ส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ด้านตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ได้แก่ ด้านที& 1
การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข ด้านที& 2 การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และ ด้านที&
3 การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี สําหรับความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุขจะผสมผสานอยูใ่ นกิจกรรมการส่ งเสริ มความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งและด้านดี และกิจกรรมนันทนาการ
ด้านที& 1 การทําความเข้า ใจแนวคิด ความฉลาดทางอารมณ์ ด ้า นดี เก่ง และสุ ข ประกอบด้ว ย 2 กิ จกรรม คือ (1)
“ส่งเสริ มความรู ้เกี&ยวกับแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์” ดี เก่ง และสุข จุดมุ่งหมายเพื&ออธิบายความหมาย และความสําคัญของ
ความฉลาดทางอารมณ์ที&ถูกต้อง และเป็ นแนวทางสู่ การปฏิบตั ิการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข และ (2) “สํารวจและวิเคราะห์ความ
ฉลาดทางอารมณ์” จุดมุง่ หมายเพื&อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสํารวจความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์
ดี เก่ง และสุขของตนเอง พร้อมระบุวธิ ีการและตัRงเป้ าหมายในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข
ด้า นที& 2 การส่ ง เสริ ม ความฉลาดทางอารมณ์ ด ้า นเก่ ง ซึ& งเกี& ย วข้อ งกับ “ การตัRง เป้ าหมายในชี วิตของตนเอง” มี
จุดมุง่ หมายเพื&อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ฝึกการตัRงเป้ าหมายในชีวิต และมีความมุ่งมัน& ที&จะไปให้ถึงเป้ าหมายที&ตR งั ไว้ ซึ& งการตัRงเป้ าหมาย
ในชี วิตเป็ นความฉลาดทางอารมณ์ ที&เกี& ยวข้องกับ ความมุ่งมัน& พยายาม ที& จะพัฒนาตนเองไปสู่ ความสําเร็ จ ประกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ หนูมีความฝัน แรงบันดาลใจ กิจกรรมเป้ าหมายของฉัน และกิจกรรมก้าวต่อไปข้างหน้า
ด้านที& 3 การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี โดยเน้น “ความตัRงใจอยากเป็ นคนดี” มีจุดมุ่งหมาย เพื&อเป็ นการ
ปลูกฝั งและสร้ างแรงกระตุน้ ให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยนมี ความตัRง ใจที& จะเป็ นคนดี สามารถที&จะอยู่ร่ว มกับผูอ้ ื& นได้อย่างมี
ความสุข ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ หนูอยากเป็ นเด็กดี เรี ยนรู้คุณธรรม ทําพันธะสัญญา และสร้างสติพิชิตฝัน
3. การสะท้อ นผลการปฏิบ ัติ เมื&อ ดํา เนิ นการตามขัRนตอนครบทัRง 3 ด้าน ผูว้ ิจยั ร่ วมสะท้อนคิด กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่ ม
นักเรี ยนและครู ทดลองทําซํRาเพือ& ปรับแผนและลงมือปฏิบตั ิตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์

โดยมี

จุดมุง่ หมาย เพือ& ให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ปฏิบตั ิ และประเมินตนเองระยะสัRน ระยะยาว เพือ& การพัฒนาตนเองให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข
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4. การประเมินผลการปฏิบตั ิ เมื&อสิR นสุดกระบวนการวิจยั ผูว้ ิจยั วิเคราะห์บทเรี ยน และสรุ ปผลการฝึ กปฏิบตั ิ ความพึง
พอใจ พร้อมประเมินความฉลาดอารมณ์ โดยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6 -11 ปี สําหรับครู ของกรมสุขภาพจิต
ซึ&งประเมินโดยครู ประจําชัRนอีกครัRงหนึ&งเมื&อสิRนสุดการดําเนินกิจกรรม
5. ระหว่างการดําเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรม “เรี ยนรู ้คุณธรรม” อย่างต่อเนื&อง โดยใช้สื&อที&หลากหลาย
6. เมื&อสิRนสุดการวิจยั ผูว้ จิ ยั ติดตามความก้าวหน้าของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว& ไป โดยใช้คา่ ความถี& ร้อยละ และค่าเฉลี&ย วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง
และสุข และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที&เกี&ยวข้องกับการศึกษาสถานการณ์การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคน
ดี เก่ง และสุ ข เช่ น ข้อมูลการสัมภาษณ์ เ จาะลึ ก การสนทนากลุ่ม และการเขี ยนบันทึ ก โดยการกําหนดรหัส (coding) ตาม
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลของสเตราท์และคอร์บิน (Strauss & Corbin, 1998) โดยผูว้ ิจยั ขีด
เส้นใต้คาํ หลัก นําคําหลักมาจัดกลุม่ หมวดหมู่ และประมวลประเภทของข้อมูล เช่น เป้ าหมายในชีวิต วิธีการพัฒนาการเป็ นคนดี
เก่ง และสุข และเสนอเป็ นรู ปแบบเมื&อสิRนสุดการศึกษา (Balthip, 2010)

ผลการวิจัย
การศึกษาครัRงนีR นําเสนอผลการศึกษา 2 ส่วน คือ ส่ วนที& 1 ข้อมูลทัว& ไป และส่ วนที& 2 รู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยน
ให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข

ส่ วนที, 1 ข้ อมูลทั,วไป
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที& 6 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.05 อายุระหว่าง 11-13 ปี ระยะเวลาที&ศึกษาในโรงเรี ยน
นีR 1-9 ปี เฉลี&ย 5.37 ปี ผลการเรี ยน เกรดเฉลี&ย อยูร่ ะหว่าง 3.5-4 โดยเฉลี&ย 3.79 ร้อยละ 42.11 มีพี&นอ้ ง 2 คน ร้อยละ 63.16
สถานภาพสมรสของบิดามารดาอยูด่ ว้ ยกัน รองลงมา ร้อยละ 15.79 หย่าร้าง อาชี พบิดามารดา ร้อยละ 47.37 รับจ้าง ร้อยละ
39.47 ค้าขาย ระดับการศึกษาของบิดามารดา ร้อยละ 36.84 อยู่ในระดับ ปวช./ปวส. ร้อยละ 34.21 มัธยมศึ กษาตอนต้น
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ปั จจุบนั ร้ อยละ 57.89 อาศัยอยู่กบั บิด ามารดา รองลงมา ร้ อยละ 18.42 อาศัยอยูก่ บั มารดา ร้ อยละ 97.37 มี ความอบอุ่นใน
ครอบครัว

ส่ วนที, 2 รู ปแบบการส่ งเสริมเด็กวัยเรียนให้ เป็ นคนดี เก่ ง และสุข
ผลการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข สามารถสรุ ปได้ 4 ขัRนตอน ดังนีR
ขัfนที, 1 การสร้ างความเข้ าใจ
ผูว้ ิจยั ได้สร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ครู และนักเรี ยน ซึ& งเป็ นการทําความรู้จกั ประสานสัมพันธ์เพื&อทําให้
เกิดความเข้าใจ ความไว้วางใจ เกิดความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล โดยดําเนินการดังนีR
1. การเล่าความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื&อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจถึงความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ทําให้เกิ ดความร่ วมมือและร่ วมแรงร่ วมใจที&จะพัฒนาการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ขของนักเรี ยน และทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลซึ& ง
เป็ นนักเรี ยนมีความภาคภูมิใจ และยินดีในการร่ วมโครงการ ซึ&งเห็นได้จากการที&ทุกคนตอบรับยินดีในการเข้าร่ วมโครงการ และ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายหนึ&งกล่าวว่า “หนูดีใจทีหนูและเพือนๆ ในห้ องจะได้ ร่วมทํากิจกรรมการเป็ นคนดี เก่ ง และสุข ของอาจารย์ ”
2. การทําความรู้จกั เพื&อสร้างความคุน้ เคย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ความรู ้จกั อย่างเป็ นกันเอง เพื&อสร้างความคุน้ เคยกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยการแนะนําชื&อเล่นของผูว้ ิจยั เรี ยกชื&อเล่นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการลมเพ ลมพัด ซึ& งเป็ นกิจกรรมที&ผใู ้ ห้
ข้อมูลชอบมาก สังเกตได้จากสี หน้าและการหัวเราะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่เคยเล่นมาก่อน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรี ยกร้องให้จดั
กิจกรรมนันทนาการอีกหลายๆ รอบ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายกล่าวว่า “สนุกมากๆ หนูไม่ เคยเล่ นมาก่ อน อยากให้ ทาํ ทุกครั) งที
อาจารย์ มา”
ขัfนที, 2 การศึกษาสถานการณ์
การศึกษาสถานการณ์ การรับรู ้ต่อแนวคิด ความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข ผูว้ ิจยั ศึกษาการรับรู ้แนวคิดความ
ฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที&เป็ นนักเรี ยน 38 ราย มีการรับรู ้ ความเข้าใจ ต่อ
แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข ไม่ครอบคลุมและไม่ชดั เจน เช่น ด้านเก่ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะมุง่ ที&ประเด็นผลการเรี ยน
คือ ต้องให้เกรดสูงแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เข้าใจความหมายที&ถูกต้องของความเก่งในความฉลาดทางอารมณ์ และไม่ทราบ
องค์ประกอบของแต่ละด้าน ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูล กล่าวว่า “คนเก่ ง ต้ องเรี ยนเก่ ง” “หนูไม่ ใช่ คนเก่ ง เพราะตั)งแต่ เรี ยนมาไม่ เคยสอบได้
ที 1 และไม่ เคยได้เกรด 4 เลย” “ดี คือ การเป็ นคนดี ทําแต่ สิงดีๆ” “การมีความสุข สนุก ตลอด” เท่านัRน
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นอกจากนีR จากการสนทนากลุ่มกับครู ทําให้ทราบว่า โรงเรี ยนมี นโยบายการเน้นคุณธรรมจริ ยธรรม และเชิญ พระ
อาจารย์มาสอนพระพุทธศาสนา และสอนหลักคําสอนของศาสนาอื& นๆ ได้แก่ คริ สต์ อิสลาม มีกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา มีการสอนความซื&อสัตย์ ประกาศเกียรติคุณนักเรี ยน
ที&ทาํ ดีวา่ เป็ นคนดีที&สงั คมต้องการหน้าเสาธง มีการสอนคุณธรรม โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์จริ ง ให้นกั เรี ยนได้เข้าใจง่าย ซึ& ง
ล้วนเป็ นนโยบายที&ดี และครู ผสู ้ อนมีความตัRงใจและปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีที&จะสร้างเด็กให้เป็ นคนดี อย่างไรก็ตามครู มีความเข้าใจ
ดี เก่ง และสุขโดยภาพรวม และไม่ทราบถึงรายละเอียดแต่ละด้าน ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังกล่าวว่า “การเป็ นคนเก่ ง ต้ องเก่ ง
วิ ชาการ ต้ องเป็ นคนคิ ด บวก” “ดี คือการเป็ นคนดี ในสั งคม พูด จามี สัมมาคารวะ” “มี ความสุ ขคื อ เด็ก มี ความสุ ข อยากมา
โรงเรี ยน เพราะมีสังคม มีเพือน มีพืน) ทีกว้ างให้ เล่ น”
ขัfนที, 3 การกําหนดแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ และการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ด้วยความไม่เข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข ดังนัRนผูว้ ิจยั ครู และผูใ้ ห้ขอ้ มูลร่ วมวิเคราะห์กิจกรรม
ที&จะดําเนินการเพื&อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข และผูว้ ิจยั นําข้อคิดเห็นไปสู่การวางแผนกิจกรรมเพื&อให้ได้
รู ปแบบในการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข โดยแผนกิจกรรมเพื&อส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข
3 ด้าน ตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ได้แก่ ด้านที& 1 การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ข ด้านที& 2
การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ดา้ นเก่ง และ ด้านที& 3 การส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี สําหรับความฉลาดทาง
อารมณ์ดา้ นสุ ขจะผสมผสานอยูใ่ นกิจกรรมการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งและด้านดี และกิจกรรมนันทนาการ ซึ& ง
สามารถสรุ ปผลการศึกษาในระยะกําหนดแผนและการลงมือปฎิบตั ิได้ดงั นีR
ครัfงที, 1 สั ปดาห์ ที, 1
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ให้ครู ประจําชัRนประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6 -11 ปี
สําหรับครู พร้อมจัดกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม ดังนีR
1. กิจกรรม ทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข” ทําให้ครู มีความเข้าใจความหมายแนวคิดของ
การเป็ นคนดี เก่ง และสุ ขได้ถูกต้อง และจากการประเมินด้วยปากเปล่าและแบบสอบถามนักเรี ยนผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า มีความรู ้
ความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุ ขมากขึRน ซึ& งเมื&อเข้าใจความหมายจะช่วยให้มีความตัRงใจเป็ นคนดี เก่ง
และสุข ดังที&ผใู้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “วันนีท) าํ ให้ เข้ าใจความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ของการเป็ นคนดี เก่ ง และสุขทีถูกต้ อง
ทําให้ หนูมีกาํ ลังใจ หนูตั)งใจทีจะเป็ นคนดี เก่ ง และสุข ซึ งหนูคิดว่ าจะทําได้ และการได้ ร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นรู้ สึ กว่ าสนุก
มากค่ ะ” อย่างไรก็ตาม จากการสังเกต พบว่ายังมีนกั เรี ยนผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางส่วนที&ตอ้ งเน้นยํRาและทบทวนต่อไปอีก
2. กิจกรรม “สํารวจและวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์” พบว่า นักเรี ยนผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ คิดว่าตนเอง เป็ นคนดี
เก่ง และสุ ข และตัRงใจจะเรี ยนให้สาํ เร็ จจะได้ประกอบอาชีพ จะได้ทาํ งานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื&นในสังคมได้ มีหน้าที&การงานดี
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เลีRยงดูพอ่ แม่ได้ ซึ&งคิดว่าวิธีการสําคัญที&ทาํ ให้ถึงเป้ าหมายได้นR นั ต้องมีความอดทน มีความพยายาม และจากการประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ โดยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สําหรับครู ของกรมสุขภาพจิต โดยคุณครู ประจําชัRนที&
ประเมินก่อนการดําเนินกิจกรรม พบว่า ค่าคะแนนทีเฉลี&ยโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปกติที&ควรได้รับการพัฒนา คือ 46.66 ซึ&งด้านเก่ง
ด้านดี และด้านสุข มีคา่ คะแนนเฉลี&ย 44.51 , 48.45 และ 47.01 ตามลําดับ โดยคะแนนในด้านเก่งในเรื& องความมุง่ มัน& พยายาม มี
คะแนนเฉลี&ย น้อยที&สุด คือ 42.40 และรองลงมา คือ กล้าแสดงออก ด้านเก่ง มีคะแนนเฉลี&ย 43.19 และคะแนนเฉลี&ยมากที&สุด
คือ ด้านดี ในเรื& องของการควบคุมอารมณ์ มีคะแนนเฉลี&ย 51.42 ซึ&งควรส่ งเสริ มต่อไป (เกณฑ์คะแนนที 40-49 หมายถึง เด็ก
ควรได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นนัRนๆให้ดียง&ิ ขึRน และคะแนน 50 ขึRนไป แสดงว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ใน
เกณฑ์ที&ดี ควรส่งเสริ มและรักษาคุณลักษณะนีRให้คงไว้)
ครัfงที, 2 สั ปดาห์ ที, 2
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตนเอง เพื&อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้มีเป้ าหมายในชีวิตและมุ่งมัน& ที&จะทําให้ถึงสิ& ง
ที&คาดหวังไว้ ซึ&งประกอบด้วยจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนีR
1. กิจกรรม “หนูมีความฝัน”

เป็ นกิจกรรมที&ช่วยให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้สาํ รวจ ค้นหาตัวตนของตนเอง ในสิ& งที&อยากเป็ น

และแรงบันดาลใจ เป็ นกิจกรรมที&จะสร้างแรงบันดาลใจให้ไปสู่เป้ าหมายได้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล 38 คน มีการทบทวนความหมายของ
ดี เก่ง และสุข และเขียน วาดรู ป ระบายสี ถึงความฝันที&อยากเป็ นในอนาคต พร้อมเหตุผล และสิ& งที&ช่วยสนับสนุนให้เป็ นไปตาม
ฝัน ซึ&งพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลอาชีพที&อยากเป็ นว่าจะได้ มีรายได้ เลีRยงดูพอ่ แม่ และสิ& งสนับสนุนที&ช่วยให้เป็ นไป
ตามฝันได้ในทุกอาชีพจะใกล้เคียงกัน คือ กําลังใจจากพ่อแม่ ความมุ่งมัน& พยายาม ตัRงใจเรี ยน หลังจากตัวแทน 3 คนนําเสนอ
ตัวอย่างเป้ าหมายในชีวิตของตนเอง และให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนร่ วมสะท้อนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมนีR ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกว่า
เป็ นกิจกรรมที& สนุกได้วาดรู ป และได้คิดถึงสิ&งที&อยากเป็ น ซึ&งบางครัRงยังไม่เคยคิดออกมาว่าจะเป็ นอะไรดี ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“ได้ ร่วมทํากิ จกรรมวาดรู ป รู้ สึ กว่ าสนุกมากค่ ะ ทําให้ ได้ คิดว่ าโตขึน) อนาคต อยากจะเป็ นอะไรดี” “ทําให้ มีความตั)งใจ ความ
พยายามอยากทีจะทําเพือให้ ได้ เป็ นตามทีหวังไว้ พ่อแม่ จะได้ สบาย”
2. กิจกรรม “แรงบันดาลใจ” เป็ นกิจกรรมที&ช่วยให้มีแนวคิดที&จะนําตัวเองไปสู่ เป้ าหมายในอนาคตที&ดีได้ โดยผูใ้ ห้
ข้อมูล 38 คน ตอบคําถาม “วิธีที&จะสร้างแรงบันดาลใจ และสลับกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมส์ลมเพลมพัด และร่ วมร้องเพลงโต
ขึRนหนูจะเป็ นอะไรตามวิดีโอเพลง” หลังจากนัRนจะแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม คัดเลือกสิ& งที&ควรปฏิบตั ิให้ไปถึงฝั น ให้
ตัวแทนกลุม่ นําเสนอ และให้ทุกคนร่ วมสรุ ปสิ&งที&ควรปฏิบตั ิ จากการสังเกตการทํากิจกรรมนีRพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนมีความสนุก
ร่ าเริ ง ตื&นตัว มีความกล้าแสดงออก มีความซื&อสัตย์ในการปฏิบตั ิตามกฏกติกา มีความสนใจในการทํากิจกรรมซึ& งผูใ้ ห้ขอ้ มูลชอบ
มาก ดังที&กล่าวว่า “สนุกมาก เกมส์ นีเ) ล่ นได้ ไม่ เบือ อยากให้ จัดเล่ นเกมส์ นีท) ุกครั) งเลยค่ ะ” “หนูร้ ู สึ กมีความสุข ทีได้ ฝึกร้ องเพลง
และได้ คิดตามเพลงด้ วย” “การทํากิจกรรมนําเสนอ ทําให้ หนูมีความกล้ าแสดงออกมากขึน) ค่ ะ”
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สิ& งที&ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนร่ วมสรุ ปสิ& งที&ควรปฏิบตั ิเพื&อที&จะสร้างแรงบันดาลใจให้ถึงฝันได้ คือ ตัRงใจเรี ยนหนังสื อ ต้องเชื&อมัน& ว่าเรา
ทําได้ มีความอดทน ไม่ยอ่ ท้อ มีความพยายาม ฝึ กฝนจนสําเร็ จ และหาต้นแบบที&ดี หลังจากนัRนผูว้ ิจยั สรุ ป ให้ขอ้ เสนอแนะสิ&งที&
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลควรปฏิบตั ิเพิม& เติม และสิ& งที&สามารถปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้ เพื&อไปให้ถึงความฝันนัRน
ครัfงที, 3 สั ปดาห์ ที, 4
ผูว้ ิจยั ทบทวนกิจกรรม 2 กิ จกรรม คือ “หนูมีความฝัน” และ “แรงบันดาลใจ เพื&อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ
ของเป้ าหมายในชีวติ ต่อการส่งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัRงหนึ&ง และเพิม& กิจกรรม “ หนูอยากเป็ นคนดี”
เพื&อเป็ นการปลูกฝังและสร้างแรงกระตุน้ ให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลมีความตัRงใจที&จะเป็ นคนดี โดยเปิ ดวิดีโอเพลง “เรี ยงความเรื& องแม่” ให้ฟัง
และร่ วมร้องเพลง จากการฟั งเพลงที&มีเนืRอหา ครู สง&ั การบ้านให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความเรื& องแม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที&ไม่เคยเห็นหน้าแม่
ไม่เคยได้อยูก่ บั แม่มาก่อน จะเขียนไม่ออก ไม่เข้าใจรายละเอียด แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะไม่มีแม่ แต่เขาสัญญาว่าจะเป็ นเด็กดี
เมื&อผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ฟังและร่ วมร้องเพลงแล้ว ให้เขียนสะท้อนความรู้สึกว่าฟังเพลงนีRแล้วรู ้สึกอย่างไร ได้เรี ยนรู ้อะไร จะนําไปใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง ซึ&งผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนจะสะท้อนความรู ้สึกว่า ฟังแล้วซึRง ทําให้คิดถึงแม่ และสัญญาว่าจะเป็ นเด็กดี ดังที&ผใู ้ ห้
ข้อมูลกล่าวว่า “ฟั งเพลงนีแ) ล้ วรู้ สึ กเสี ยใจเวลาที ไม่ ฟังแม่ สอน อยากกอดแม่ ต่ อไปจะทําแต่ ความดี เรี ยนหนังสื อ ให้ แม่ ภูมิใจ”
“หนูสัญญาจะเป็ นเด็กดี ไม่ ให้ แม่ เสี ยใจ หรื อผิดหวัง เพราะพวกเขาไม่ มีแม่ กย็ ังเป็ นเด็กดีเพือแม่ ได้ ” หลังจากนัRนผูว้ ิจยั ได้สรุ ป
และให้กาํ ลังใจสําหรับคนที&ไม่มีแม่ ว่า ถึงแม้จะไม่มีแม่ แต่ทุกคนเป็ นคนดีได้ และจะเป็ นคนเก่งที&มีความสามารถมากกว่าคนอื&น
ที&สามารถเป็ นคนดีได้ดว้ ยตนเอง ทําให้น่าชื&นชมและภาคภูมิใจยิง& ขึRน
ครัfงที, 4 สั ปดาห์ ที, 6
ผูว้ ิจยั จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ “เรี ยนรู ้คุณธรรม” เพื&อสร้างรากฐานที&สาํ คัญของการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข และ “ทํา
พันธะสัญญา”
1. กิจกรรม “เรี ยนรู ้คุณธรรม” โดยนําผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรี ยนรู ้คุณธรรมเพื&อเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวทิ ยากรผูเ้ ชี&ยวชาญ บรรยายถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม ศีลธรรม ศีลกับการจัดระเบียบชีวติ การมีศีล 5 ช่วยกํากับชีวิต การ
ผิดศีล 5 จะมีผลกรรมตามสนอง การทําดีทาํ ชัว& จะเห็นผลบุญ บาปในชาตินR ีได้ มีการยกตัวอย่างทัRงการทําความดี แล้วเห็นผลที&ดี
การทํา ชัว& ก็จ ะได้รับ ความทุกข์ต่า งๆ นานา เป็ นต้น และมีการบรรยายหลักเศรษฐกิ จพอเพีย ง กล่า วถึ งในหลวงที& ท รงเป็ น
แบบอย่างที&ดียง&ิ และให้แนวทางการดําเนินชีวิตที&ดีกบั ประชาชน และให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลร่ วมลงมือปฏิบตั ิทาํ นํRายาอเนกประสงค์จาก
นํRาหมัก และลงมือปลูกผักในตะกร้า พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ความรู ้และความเพลิดเพลิน ได้หลักแนวคิดทัRงด้านศีลธรรม คุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “ทําให้ กลัวการทําบาป ควรทําแต่ ความดี” “ทําให้ เข้ าใจเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้ จักการประหยัด ใช้ ทรั พยากรให้ เกิดประโยชน์ ” “รู้ วิธีการทํานํา) มะพร้ าวสกัดเย็น การปลูกผักกินเอง และการทํานํา) ยา
อเนกประสงค์ จะกลับไปบอกให้ แม่ ทาํ ”
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2. กิจกรรม “ทําพันธะสัญญา” เป็ นการกระตุน้ เตือนให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข
ต่อไปได้ โดยให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทบทวนความหมาย ความเข้าใจ ดี เก่ง และสุข แล้วให้ตอบแบบสอบถามว่า ตนเองเป็ นคนดี เก่ง และ
สุข เพียงพอหรื อยัง สิ& งที&ตอ้ งปรับในแต่ละด้านมีอะไรบ้าง โดยผลของการตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่บอกว่าตนมีความดี เก่ง
และ สุข แต่ยงั ต้องปรับทุกด้านให้มากกว่านีR เมื&อผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบแบบสอบถามแล้ว จัดให้เล่นเกมส์รวมเงิน เพื&อเป็ นการผ่อน
คลายและสังเกตความสามัคคี การยอมรับ การเข้าใจผูอ้ ื&น หลังจากนัRนให้ตวั แทน 3 คน นําเสนอการเป็ นคนดี เก่ง และสุข ของ
ตนเอง และสิ&งที&ตอ้ งปรับ ในแต่ละด้าน และผูว้ จิ ยั สรุ ป ให้คาํ แนะนําเพิม& เติมพร้อมถามความสมัครใจ ซึ& งทุกคนสมัครใจที&จะให้
คํามัน& สัญญาต่อกลุม่ และเขียนบันทึกสัญญาว่าจะพยายามปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขต่อไป
ครัfงที, 5 สั ปดาห์ ที, 7
ผูว้ จิ ยั สะท้อนการเรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนีR
1. กิ จกรรม “เป้ าหมายของฉัน” เพื&อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ฝึ กปฏิบตั ิการตัRงเป้ าหมาย วางแผนการปฏิบตั ิ การจดบันทึ ก
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิจริ งของตนเองในระยะสัRนได้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ทดลองฝึ กปฏิบตั ิการตัRงเป้ าหมายและวางแผน
ปฏิบตั ิที&เกี&ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุขในระยะสัRน ภายใน 1 สัปดาห์ โดยให้ตR งั เป้ าหมายของตนเองว่าอยาก
ทําอะไรให้สาํ เร็ จ วางแผนจะปฏิบตั ิอะไร ระยะเวลาที&จะปฏิบตั ิ ในแต่ละวัน ให้ประเมินให้คะแนนการปฏิบตั ิของตนเอง ในแต่
ละวัน คะแนนเต็ม 10 คะแนน และคะแนนรวมใน 1 สัปดาห์ 70 คะแนน และสิ& งที&จะปฏิบตั ิต่อไป ซึ&งผลการปฏิบตั ิพบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูล ตัRงเป้ าหมาย อ่านหนังสือวันละ 3-5 หน้า 18 ราย (ร้อยละ 47.37) โดยให้คะแนนประเมินผลการปฏิบตั ิของตนเองอยูใ่ น
ระดับมากและมากที&สุด (38-70 คะแนน) ซึ&งการประเมินตนเองที&ให้คะแนนเต็มเป็ นคะแนนสูงที&สุด เนื&องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลประเมิน
ตนเองว่าสามารถปฏิบตั ิได้ดีทุกวัน และควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ 2 ราย (ร้อยละ 5.26) ผลการประเมินมีคะแนนอยูใ่ นระดับ
มาก (37 และ 48 คะแนน) ซึ& งเป็ นคะแนนที&นอ้ ยที&สุด ในการประเมินการปฏิบตั ิครัRงนีR ซึ& งแสดงให้เห็นว่า การควบคุมอารมณ์
ไม่ให้โกรธ ยังเป็ นสิ&งที&ควรช่วยเหลือให้มีการพัฒนาต่อไป จากการฝึ กบันทึก การปฏิบตั ิตามแผนที&วางไว้ในครัRงนีR ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้
มีความตัRงใจ มีความรับผิดชอบในการติดตาม สํารวจตนเองเป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปและกล่าวชมเชยเป็ นแรงเสริ มให้ปฏิบตั ิ
ต่อไป
2. กิจกรรม “สร้างสติพิชิตฝัน” เพื&อช่วยให้มีสมาธิในการเรี ยน ในการอ่านหนังสื อ และมีสติในการแก้ปัญหา รู ้เท่าทัน
อารมณ์โกรธและการปรับตัว ผลจากการฝึ กปฏิบตั ิการทําสมาธิ โดยการร้องเพลงประกอบท่าทาง พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความตัRงใจ
เพลิดเพลิน และมีสมาธิในการปฏิบตั ิ
ครัfงที, 6 สั ปดาห์ ที, 8
ผูว้ ิจยั ทบทวน 2 กิจกรรม คือ “สร้างสติพิชิตฝัน” และ “กิจกรรมเป้ าหมายของฉัน” เพื&อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที&
เกิดขึRน และปรับปรุ งแก้ไขแผน สําหรับกิจกรรมเพิ&มเติมคือกิจกรรม “ก้าวต่อไปข้างหน้า” ซึ& งเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิการตัRงเป้ าหมาย
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และบันทึกผลการปฏิบตั ิเพิม& ขึRน เป็ น 2 สัปดาห์ เพื&อให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้พฒั นาการวางแผน การติดตามตนเองอย่างต่อเนื&องต่อไป
เนื&องจากการฝึ กปฏิบตั ิตR งั เป้ าหมาย วางแผน บันทึก ติดตามผลเพียง 1 สัปดาห์ ยังไม่เพียงพอ จึงควรมีการฝึ กปฏิบตั ิการบันทึก
ก้าวต่อไปข้างหน้าเพิม& เติม โดยทบทวนความหมาย เน้นยํRาถึงการปฏิบตั ิในการเป็ นคนเก่ง ดี และมีสุข การไปให้ถึงเป้ าหมาย การ
สัญญาที&จะเป็ นคนดี และร่ วมร้องเพลงเรี ยงความเรื& องแม่ซR าํ เพื&อเป็ นการกระตุน้ เตือนก่อนให้บนั ทึกติดตามการเป็ นคนดี เก่ง
และสุข ของตนเอง ในแต่ละด้าน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีคุณครู ประจําชัRน คอยกําชับ ติดตาม ให้บนั ทึกในแต่ละวัน และสรุ ป
สิ& งที&อยากปรับปรุ งของตนเอง ผลการบันทึก พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ มีการพัฒนาด้านดี เก่ง และสุ ขมากกว่าเดิมในทุกด้าน
โดยมีจาํ นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที&มีความพยายามมุง่ มัน& และมีความรื& นเริ งเบิกบานเพิม& ขึRนมากที&สุด ร้อยละ 86.84 เท่ากัน และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ร้อยละ 47.37 ได้กล่าวถึงสิ& งที&อยากปรับปรุ งของตนเองมากที&สุด คือ การควบคุมอารมณ์โกรธให้ได้มากขึRน
ครัfงที, 7 สั ปดาห์ ที, 10
ผูว้ ิจยั ทบทวนกิ จกรรม “สร้างสติพิชิตฝัน” และ “ก้าวต่อไปข้างหน้า” เพื&อวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิที&เกิดขึRนและ
ปรับปรุ งแก้ไขแผนสําหรับการบันทึกการปฏิบตั ิกิจกรรม “สร้างสติพิชิตฝัน” ในครัRงต่อไปเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เนื&องจากผูใ้ ห้
ข้อมูลอยากปรับปรุ งตนเองดังกล่าวข้างต้น ที&ได้พยายามฝึ กปฏิบตั ิแล้ว แต่ยงั มีบางด้านที&ปฏิบตั ิไม่ได้ เช่น การควบคุมอารมณ์
โกรธ การขาดความอดทน การขาดสติในการแก้ปัญหา ซึ& งล้วนมีความเกี&ยวข้องกับการมีสติที&สร้างได้ โดยการฝึ กสมาธิ และ
วิธีการฝึ กสมาธิ ที&เหมาะกับเด็กวัยเรี ยนที&ทาํ ได้โดยง่าย คือ การใช้เพลง และเพลงที&เหมาะสมที&สุด คือ เพลงลมหายใจเข้า ออก
และเพลงแผ่เมตตา ของแม่ชีศนั สนีย ์ ช่วยให้มีจิตใจอ่อนโยน เข้าใจ อภัยให้กบั ผูอ้ ื&น หลังจากนัRนให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลตัRงเป้ าหมาย และ
บันทึกการทําสมาธิ แผ่เมตตาของตนเอง ว่าจะทําวันละกี&ครัRง โดยแต่ละวันให้คะแนนตนเอง 10 คะแนน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
รวม 70 คะแนน และเขียนบันทึก ความรู ้สึกจากการปฏิบตั ิ ผลการบันทึกการปฏิบตั ิและสะท้อนความรู ้สึกจากการปฏิบตั ิพบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ตR งั เป้ าหมาย การร้องเพลงทําสมาธิ แผ่เมตตาวันละ 1-3 ครัRง โดยพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ร้อยละ 92.10 ให้คะแนน
บันทึกการปฏิบตั ิสมาธิของตนอยูใ่ นระดับมากที&สุด (54-70 คะแนน) และทุกรายสะท้อนความรู้สึกว่าปฏิบตั ิแล้วรู ้สึกดี มีสมาธิ
ในการทํางานมากขึRน ทําการบ้าน ไม่หลงลืม มีสติ และทําให้อารมณ์ ดีขR นึ ร่ าเริ งแจ่มใส ไม่โมโหง่าย สนุกกับการได้ร้องเพลง
และ ไม่เครี ยด สมองปลอดโปร่ ง มีความสุ ข ระงับอารมณ์ได้ เวลาโกรธก็จะร้องเพลงลมหายใจเข้า ออกในใจ ทําให้ควบคุม
ตัวเองได้มากขึRน ปรับตัวต่อปัญหาได้มากขึRน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิและจะปฏิบตั ิตอ่ ไป ผูว้ ิจยั สรุ ป ประโยชน์ของการทํา
สมาธิที&ทาํ ให้มีสติ มีผลดีตอ่ ด้านอื&นๆด้วย ท้ายสุดผูว้ ิจยั ได้กล่าวสรุ ป ประโยชน์ของการฝึ กตัRงเป้ าหมาย การวางแผน การบันทึก
และการติดตามผลการปฏิบตั ิของตนเอง ที&จะช่วยพัฒนาให้มีเป็ นคนดี เก่ง และสุข ไปให้ถึงความฝันที&ตR งั ใจไว้ได้ กล่าวชมเชย
ให้กาํ ลังใจให้ปฏิบตั ิตอ่ ไป ให้สมุดบันทึก เป็ นแรงเสริ มที&ทุกคนตัRงใจปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นอย่างดี และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนให้คาํ มัน&
สัญญาอีกครัRงว่าจะตัRงใจปฏิบตั ิให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข และไปให้ถึงเป้ าหมายในชีวติ ตามที&ฝันไว้ให้ได้
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ขัfนที, 4 การประเมินผล
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทัRงหมดที&จดั ขึRน จากแบบสอบถามและสะท้อนความรู ้สึก ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า ผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมทุกครัRง โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและมากที&สุด ใกล้เคียงกัน
คือ พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ร้อยละ 50พึงพอใจในระดับมากที&สุด ร้อยละ 47.37 และ ร้อยละ 2.63พึงพอใจในระดับปานกลาง
และพบว่ากิจกรรมทุกกิจกรรม ได้มีส่วนพัฒนาให้เด็กวัยเรี ยนเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข การปฏิบตั ิที&ได้นาํ ไปใช้มากที&สุด คือ เวลา
โกรธ จะใช้การควบคุมอารมณ์ ตัRงสติ สมาธิ โดย ร้อยละ 47.37ระบุวา่ ใช้การร้องเพลงแผ่เมตตา ทําแล้วทําให้หายโกรธ
ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยครู ก่อนและหลังทํากิจกรรม การประเมินผลภายหลังการร่ วมกิ จกรรม
พบว่า คะแนนเฉลี&ยความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข อยูใ่ นเกณฑ์ ที&ดีคือ 51.61 ( เกณฑ์คะแนนที 40-49 หมายถึง เด็กควร
ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นนัRนๆให้ดียง&ิ ขึRน และคะแนน 50 ขึRนไป แสดงว่าเด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ใน
เกณฑ์ที&ดี ควรส่ งเสริ มและรักษาคุณลักษณะนีRให้คงไว้ ) ซึ&งสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบที&พฒั นาขึRน คือ 47.01 และเมื&อพิจารณาใน
รายละเอียดของดี เก่ง และสุ ข ในแต่ละด้านจะพบว่า หลังใช้รูปแบบที&พฒั นาขึRน จะมีค่าเฉลี&ยรายด้านและรวมทุกด้านสูงกว่า
ก่อนใช้โปรแกรม ดังตาราง 1
ตาราง 1 เปรี ยบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ก่อนร่ วมกิจกรรมและหลังร่ วมกิจกรรม
ความฉลาดทางอารมณ์

ค่ าคะแนนก่อนร่ วมกิจกรรม

ค่ าคะแนนหลังร่ วมกิจกรรม

ควบคุมอารมณ์

51.42

51.56

ใส่ใจ เข้าใจผูอ้ ื&น

46.14

49.93

ยอมรับผิด

47.49

50.67

มุง่ มัน&

42.40

46.09

ปรับตัวต่อปัญหา

47.40

50.19

กล้าแสดงออก

43.19

46.81

ดี

เก่ง

มีสุข
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พอใจในตนเอง

46.63

51.63

รู ้จกั ปรับใจ

49.70

52.56

รื& นเริ ง

44.70

50.63

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนความรู ้สึกว่า การได้เข้าร่ วมกิจกรรมนีR สนุก ได้ความรู ้ ได้ประโยชน์ในการนําไปใช้จริ งในชีวิต ดัง
ตัวอย่าง กล่าวว่า “หลังเข้ าร่ วมกิ จกรรมทําให้ ควบคุมอารมณ์ ได้ ดีขึน) ไม่ โกรธแค้ น เวลาโกรธก็เอาเพลงแผ่ เมตตามาร้ อง”
“เข้ าใจผู้อืนมากขึน) หนูเริ มคิดก่ อนพูดและคิดว่ าถ้ าเราพูดออกไป ผู้อืนจะรู้ สึ กอะไร และไม่ หยอกล้ อ เวลาเพือนร้ องไห้ ” “เวลา
ทําอะไรผิดก็จะกล้ ายอมรั บผิดที ดีกว่ าเมือก่ อน” “เวลานําเสนอหน้ าห้ อง หนูจะกล้ ามากขึน) ไม่ อาย และมีการร้ องเพลงหน้ าชั)น
เรี ยน หนูกเ็ ริ มกล้ ามากขึน) ” “การได้ ฝึกบันทึก ทําให้ มีความรั บผิดชอบมากขึน) ขยันมากขึน) ทํางานให้ ตรงเวลา” “พอใจในสิ งที
ตนมีอยู่ พอใจในตนเองมากเลย เช่ น เมือร้ องเพลงเรี ยงความเรื องแม่ ”
การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุขครัRงนีR โดยการให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตัRงเป้ าหมายในชี วิตของตนเอง
สร้างความมุง่ มัน& ตัRงใจอยากเป็ นคนดี การทําพันธะสัญญา การฝึ กปฏิบตั ิการวางแผน ติดตาม ประเมินตนเอง และการเสริ มแรง
โดยมี กิ จ กรรมนันทนาการเป็ นเครื& องมื อ ที& ช่ วยกระตุ ้นในการทํา กิ จ กรรมแต่ล ะกิ จ กรรมนัRนพบว่า การให้ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล ได้
ตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตนเองโดยการเขียน การวาดรู ปภาพ การระบายสี ทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้คิดถึงเป้ าหมาย อนาคตของตนเอง
ทําให้มีแรงกระตุน้ อยากไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที&ตR งั ไว้ การใช้เพลงเรี ยงความเรื& องแม่ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้สะท้อนว่า ฟั งแล้ว
ทําให้คิดถึงแม่ รู ้คณ
ุ ค่าของแม่ และสัญญาจะเป็ นคนดี แสดงให้เห็นถึงความมีกตัญpู การเปิ ดวิดีโอเพลง และร่ วมร้องเพลงโตขึRน
หนูจะเป็ นอะไร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่าทําให้ได้คิดวางแผนในอนาคต การร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลงลมหายใจเข้า ออก ได้
ฝึ กสมาธิ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทําให้มีสติ ใจเย็น ใจสงบ ใช้ระงับความโกรธได้และการร้องเพลงแผ่เมตตา ทําให้สบายใจ
เข้าใจให้อภัยผูอ้ ื&นได้ การเรี ยนรู ้คุณธรรม โดยการไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรี ยนรู ้คณ
ุ ธรรมเพือ& เศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้สะท้อนว่าทําให้ได้ทR งั แนวคิดด้านศีลธรรม คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวติ เมื&อผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีเป้ าหมายในชีวิต มี
แนวทางในการปฏิบตั ิในการเป็ นคนดี จึงได้ร่วมทําสัญญาตกลงในการตัRงใจเป็ นคนดีและมีการฝึ กปฏิบตั ิ การพัฒนาการเป็ นคน
ดี เก่ง และสุข โดยเริ& มจากการตัRงเป้ าหมาย วางแผน บันทึก ติดตามประเมินตนเองในระยะสัRน ซึ& งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่าทําให้ได้
แนวทางในการปฏิบตั ิ ทําให้มีความรับผิดชอบมากขึRน และมีการเสริ มแรงเมื&อทําได้ดี ทําให้มีกาํ ลังใจ ทําต่อไป หากยังทําได้ไม่ดี
ก็จะประเมินตนเองเพื&อการปรับปรุ งต่อไป และการได้มีกิจกรรมนันทนาการสอดแทรก ทําให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล รื& นเริ ง มีความสุ ข มี
การจดจําที&จะทําสิ&งดีๆ ต่อไป และจากผลการศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่งและสุ ข นัRนสรุ ป
ได้ดงั แผนภูมิ 1
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การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข ประกอบด้วย 4 ขัRนตอน ดังนีR
1

การสร้างความเข้าใจ

1.เล่าความเป็ นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ทําความรู ้จกั

2

การศึกษาสถานการณ์

1.ครู
2. นักเรี ยน

3

การกําหนดแผนปฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั ิและสะท้อนการปฏิบตั ิ 3 ด้าน

1

2

3

1.ส่ งเสริ มความรู ้เกี&ยวกับแนวคิด
ความฉลาดทางอารมณ์
2.สํารวจและวิเคราะห์ความฉลาด
ทางอารมณ์

การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่งและสุ ข

การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง:
เกี&ยวข้องกับการตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตน

การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี : เน้นความ
ตัRงใจเป็ นคดี

1.กิจกรรมหนูมีความฝัน
2.กิจกรรมแรงบันดาลใจ
3.กิจกรรมเป้ าหมายของฉัน
4.กิจกรรมก้าวต่อไปข้างหน้า

1.กิจกรรมหนู อยากเป็ นเด็กดี
2.กิจกรรมเรี ยนรู ้คุณธรรม
3.กิจกรรมทําพันธะสัญญา
4.กิจกรรมสร้างสติพิชิตฝัน

* หมายเหตุ การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุขจะรวมอยูใ่ นด้านดีและเก่ง
4

การประเมินผล

แผนภูมิ 1 รู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุข
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อภิปรายผล
การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มเด็ก วัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ในกระบวนการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมื อ
ปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ 8 ประการ ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจกับความหมายของคํา
ว่า ดี เก่ง และสุข (2) การตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตนเอง (3) การจุดประกายกระตุน้ ความรู ้สึกให้เป็ นคนดี มีความกตัญpู (4) การ
ฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผูอ้ ื&น การอบรมให้มีศีลธรรมและการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) การสร้าง
พันธะสัญญา (6) การฝึ กวางแผน บันทึก ติดตามประเมินตนเอง (7) การให้แรงเสริ ม และ (8) การใช้กิจกรรมนันทนาการ ที&นาํ มา
ซึ&งการเพิม& ของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ และความพึงพอใจ สามารถอภิปรายได้ดงั นีR
1. กิจกรรม การทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า ดี เก่ง และสุข แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ นักเรี ยน เป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมในการส่ งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุข ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “วันนีท) าํ ให้ เข้ าใจความหมายของการเป็ นคนดี เก่ ง
และสุข ทีถูกต้ อง และทําให้ หนูมีกาํ ลังใจทีจะเป็ นคนดี เก่ ง และสุขต่ อไป” ดังนัRนการเข้าใจความหมายเป็ นหนึ&งในขัRนตอนของ
การเรี ยนรู ้ที&จาํ เป็ น ซึ&งถือว่าเป็ นกระบวนการที&สาํ คัญในทางจิตวิทยา และเป็ นขัRนตอนที&นาํ ไปสู่พฤติกรรมที&ก่อให้เกิดความเข้าใจ
การนําความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล (สํานักงานเขตพืRนที&การศึกษาประถมศึกษา สุราษฏร์ ธานี
เขต 3, 2555) ดังนัRนการได้ทาํ ความเข้าใจความหมาย ของการเป็ นคนดี เก่ง และสุข จึงเป็ นสิ& งจําเป็ นที&ควรทําเป็ นอันดับแรก และ
การทบทวนความหมาย ดี เก่ง และสุข อย่างสมํ&าเสมอ จะเป็ นการกระตุน้ เตือนให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลซึ& งเป็ นเด็กวัยเรี ยนได้ตระหนักถึง
การทําดีอยูเ่ สมอ
2. กิจกรรมการตัRงเป้ าหมายในชีวติ ของตนเอง โดยใช้กิจกรรม หนูมีความฝัน และแรงบันดาลใจ ช่วยในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งในการมีความมุง่ มัน& พยายามให้ถึงเป้ าหมาย ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “การได้ ตั)งเป้ าหมายในชี วิตทํา
ให้ ได้ คิดถึงสิ งทีอยากเป็ นซึ งยังไม่ เคยคิดออกมาว่ าจะเป็ นอะไรดี การได้ คิดว่ าอนาคตอยากเป็ นอะไรทําให้ มีความตั)ง ใจ ความ
พยายามทีจะทําเพือทีจะได้ตามทีหวังไว้ พ่ อแม่ จะได้ สบาย” การตัRงเป้ าหมายในชีวติ จึงเป็ นกระบวนการที&จาํ เป็ นอีกประการหนึ&ง
ที&ควรนําเข้ามาเป็ นส่วนหนึ&งของการพัฒนารู ปแบบในการส่งเสริ มให้เด็กวัยเรี ยนเป็ นคนดี เก่ง และสุข เนื&องจากเป้ าหมายในชีวิต
มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ทําให้ดาํ เนินชีวติ ได้อย่างมีทิศทาง (ขวัญตา และสิริลกั ษณ์, 2556; Balthip & Purnell, 2014) ดังที&
สุรศักดิ (2558) กล่าวว่า คนเราถ้าไม่มีเป้ าหมายในชีวติ ก็เปรี ยบประดุจเรื อที&ขาดหางเสื อ การเดินทางย่อมยากที&จะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที&ตอ้ งการได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนเรามีเป้ าหมายในชีวติ เราจะรู ้วา่ เราจะทําอะไร เมื&อไร ที&ไหน อย่างไร และทําไม
จึงต้องทํา เพื&อให้เป็ นเช่นดัง& เป้ าหมายซึ&งเราตัRงไว้ เวลาของชีวิตก็จะผ่านไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับที& ชุยและคณะ
(Chiu, Emblen, Hofwegen, Sawatzky, & Meyerhoff, 2004) กล่าวว่า เมื&อบุคคลค้นพบความหมายและเป้ าหมายในชีวิต จะทําให้
เกิ ดความรู ้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง มีความหวัง รู ้สึกชี วิตมีความเข้มแข็งและมีพลังที&จะดําเนิ นชีวิตต่อไป และการศึกษา
เรื& องการใช้แนวคิดเป้ าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื&อการสร้างเสริ มสุ ขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่ นไทย
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พบว่า เป้ าหมายในชีวิตมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพของวัยรุ่ น (ขวัญตา, อุษณี ย,์ ศิริวรรณ, ปราณี , และนฤมล, 2558) ดังนัRน
การสนับสนุนให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้ตR งั เป้ าหมายในชีวติ จึงมีส่วนทําให้เด็กวัยเรี ยนมีทิศทางในอนาคต มีความพยายามมุ่งมัน& ให้ไปถึง
เป้ าหมายได้
3. กิจกรรมการจุดประกายกระตุน้ ความรู ้สึกให้เป็ นคนดี โดยใช้กิจกรรมหนูอยากเป็ นเด็กดีช่วยในการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี ซึ&งในการวิจยั ครัRงนีRผวู ้ จิ ยั ใช้เพลงเรี ยงความถึงแม่ ที&มีความหมายกินใจ ถึงแม้คนที&ไม่เคยเห็นหน้าแม่ ไม่
เคยได้อยูก่ บั แม่ แต่กส็ ญ
ั ญาจะเป็ นเด็กดี เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลฟังและร่ วมร้องเพลง เขียนสะท้อนความรู ้สึก การนําไปใช้
ซึ&งผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนได้สะท้อนว่า ทําให้นึกถึงพระคุณของแม่ รู ้คุณค่าของการมีแม่ จะกตัญpู ทําดีให้แม่ได้ชื&นใจ และสัญญาจะ
เป็ นเด็กดี ช่วยเลีRยงดูแม่ ดังที&ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “หนูสัญญาจะเป็ นเด็กดี ไม่ ให้ แม่ เสี ยใจหรื อผิดหวัง เพราะพวกเขาไม่ มีแม่ กย็ ัง
เป็ นเด็กดีเพือแม่ ได้ ” ซึ& งการใช้เพลงในครัRงนีR ช่วยกระตุน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ตR งั ใจเป็ นคนดี ได้ ดังที& อเนก (2542) กล่าวว่า เพลง
นันทนาการทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เปลี&ยนความคิดในทางที&ดีและสร้างสรรค์ มีคุณธรรม เกิดการพัฒนาที&ดีได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาผลของการใช้เกมกลุม่ สัมพันธ์ดา้ นนันทนาการที&มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในสถานสงเคราะห์ ที&
มีการสอดแทรกเพลงนันทนาการและมีเครื& องดนตรี ประกอบเข้าไปด้วยในแต่ละครัRง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นเกณฑ์ปกติและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี&ยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมทุก
ด้าน ด้านดีและด้านสุ ข สู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที&ระดับ 0.05 (สํานักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที&ยวและการกีฬา, 2555)
4. กิจกรรมการฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตา เข้าใจให้อภัยผูอ้ ื&น โดยใช้กิจกรรมสร้างสติพิชิตฝัน ช่วยใน
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี ซึ&งในการวิจยั ครัRงนีR ได้ใช้เพลงประกอบท่าทาง เพลงลมหายใจเข้า ออก เพลงแผ่เมตตา
ของแม่ชีศนั สนีย ์ เนื&องจากการฝึ กสมาธิฝึกสติของเด็กวัยเรี ยนให้ได้ผล ควรเป็ นกิจกรรมที&น่าสนใจ ทําได้ง่ายโดยไม่เบื&อ การที&
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ทาํ กิ จกรรมเข้าจังหวะ จะทําให้เกิดความสนุกสนานและพัฒนาสมรรถภาพทางร่ างกาย ส่ งเสริ มการแสดงออก
ส่งเสริ มการมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวได้ (สํานักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที&ยวและการกีฬา, 2557) ดัง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “หลังเข้ าร่ วมกิ จกรรมทําให้ ควบคุมอารมณ์ ได้ ดีขึน) ไม่ โกรธแค้ น เวลาโกรธก็เอาเพลงแผ่ เมตตามาร้ อง”
“เข้ าใจผู้อืนมากขึน) หนูเริ มคิดก่อนพูดและคิดว่ าถ้ าเราพูดออกไปผู้อืนจะรู้ สึกอะไรและไม่ หยอกล้ อเวลาเพือนร้ องไห้ ” “การร้ อง
เพลงหน้ าชั)นเรี ยนหนูกเ็ ริ มกล้ ามากขึน) ” และการให้ร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงลมหายใจเข้า ออก และเพลงแผ่เมตตา ยังมี
ประโยชน์ ช่วยในการพัฒนาจิตให้มีสติอยูต่ ลอดเวลา รู ้จกั ควบคุมตนเอง มีคุณธรรมจริ ยธรรมที&พึงประสงค์ (ณัฐยา, 2558) ที&จะ
พัฒนาไปสู่ การเป็ นคนเก่ง ดี และมีสุข ดังผู้ให้ ข้อมูลกล่ าวว่ า “ปฏิ บัติแล้ วรู้ สึ กดี มีสมาธิ มากขึน) มีสมาธิ ในการทําการบ้ าน ไม่
หลงลืม” ซึ&งสอดคล้องกับโครงการวิถีพทุ ธ วิถีธรรมนําสุข โรงเรี ยนวัดสามง่าม ที&ได้จดั กิจกรรมเจริ ญสมาธิ โดยทุกวันอังคารจะ
เป็ นกิจกรรม เบิกบานบริ หารจิต โดยใช้เพลงลมหายใจเข้า ออก เป็ นกิ จกรรมฝึ กการกําหนดลมหายใจเข้าออก ที&เรี ยกว่า ลม
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หายใจแห่งสติ วันละ 10 นาที ก่อนเข้าเรี ยนในเวลาหลังบ่าย ทําให้นกั เรี ยนมีการคิด พิจารณาทําความเข้าใจ จดจําเรื& องที&เรี ยนได้
เป็ นอย่างดี เป็ นเหตุให้ผลการเรี ยนดีขR นึ (กิตติ, 2550)
การมีศีลธรรม โดยใช้กิจกรรมเรี ยนรู้คุณธรรมช่วยในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด า้ นดี การให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่ม
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้คุณธรรมมีหลักคิดทัRงด้านศีลธรรม คุณธรรม ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “ทําให้ กลัวการทําบาป ควรทําแต่ ความดี”
ซึ&งเป็ นสิ& งจําเป็ นยิง& ที&ใช้ในการพัฒนาการเป็ นคนดี เก่ง และสุข เพราะการมีศีลธรรม มีคุณธรรม เป็ นพืRนฐานสําคัญในการดําเนิน
ชี วิตในการอยู่ร่วมสังคมกับผูอ้ ื&น ดังที& สุ รศักดิ (2558) กล่าวถึ ง สุ ภาษิตว่า คนจะประสบผลสํา เร็ จในชี วิตได้ตอ้ งมี ความรู ้ คู่
คุณธรรม คุณธรรมจะเป็ นเครื& องยึดเหนี&ยวที&สาํ คัญ สอดคล้องกับ การจัดการศึกษาของ โรงเรี ยนสัตยาไส ของ ดร.อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา ที& อาศัยหลักคุณธรรม และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาคือ การให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี โดยมีการจัดการเรี ยนรู้ ได้แก่
การให้เ ด็กทําสมาธิ ไหว้พระ สวดมนต์ และมีการเล่านิ ทานที& ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้น ซึ& งการจัดการศึกษาเช่ นนีf
พบว่าทําให้นกั เรี ยนรู ้สึกผ่อนคลาย มีสติ มีสมาธิมาก เวลาท่องหนังสือก็จาํ ได้ดี และทําข้อสอบได้ดีดว้ ย ซึ& งเป็ นการจัดการศึกษา
ที&ทาํ ให้บรรลุผล 3 ประการคือ เก่ง ดี และมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์ (โรงเรี ยนสัตยาไส, 2549)
การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรมเรี ยนรู ้คุณธรรมเพื&อเศรษฐกิจ
พอเพียงทําให้ผูใ้ ห้ข อ้ มูล ได้แนวคิด เข้าใจหลักเศรษฐกิ จพอเพียง และนําไปประยุกต์ใ ช้ในการดําเนิ นชี วิตและแนะนํา ให้
ผูป้ กครองทําเป็ นอาชีพเสริ มได้ เนื&องจากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559)ได้กล่าวถึง ดี เก่ง และ
สุ ขของคนไทยว่าจะต้องเป็ นดี เก่ง และสุ ขที&ดาํ รงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสุขภาพทัRงกายและใจที&สมบูรณ์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สามารถทํางานประกอบอาชี พและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื&นได้อย่างมีความสุ ข (สํานักงานเลขาธิ การ สภา
การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) อย่างไรก็ตามพบว่า ความเก่งทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที&จะ
ทําให้มนุษย์สามารถบรรลุเป้ าหมายของการมีชีวติ ที&สมบูรณ์ได้ เพราะการมีชีวติ ที&สมบูรณ์นR นั นอกจากจะมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้องค์ความรู ้ แล้ว มนุษย์ตอ้ งมี ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตนเอง รวมทัRงเรี ยนรู ้ ที& จะมี ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ& งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ เทคโนโลยี รวมทัRงมนุษย์อื&นๆ โดยมีพRนื ฐานของความดีเป็ นเครื& องรองรับ ดังนัRนความเก่ง จึงต้องรวมทัRงความฉลาด
ทัRงด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ ที&ตอ้ งพัฒนาควบคูก่ นั ไป (คนึงนิจ, 2556)
5. กิจกรรมการสร้างพันธะสัญญา เป็ นส่วนหนึ&งในการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนเก่ง ดี และมี
สุข ในด้านดี การศึกษาครัRงนีRได้มีการให้คาํ มัน& สัญญาต่อกลุม่ และเขียนบันทึกสัญญาว่าจะพยายามปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี เก่ง และ
สุ ขต่อไป พันธะสัญ ญา จะเป็ นสิ& งคอยกระตุน้ เตือน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยนให้มีความรับผิดชอบ ตัRงใจ ที&จะปฏิบตั ิเพื&อไปสู่
เป้ าหมายที&ตR งั ไว้ ดังที& จรวยพร (2553) ได้กล่าวถึง คุณธรรมของเยาวชนว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรื อพันธะผูกพันใน
การจะปฏิบตั ิหน้าที&การงานของผูร้ ่ วมงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร ซึ& งเป็ นคุณธรรมหลักประการหนึ&งที&เป็ นพืRนฐาน
ของคุณธรรมอื&นๆ ที&ควรเริ& มสร้างให้เกิดขึRนตัRงแต่วยั เด็กและเยาวชน
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6. กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิวางแผน การบันทึก ติดตามประเมินตนเอง ตามที&ตR งั เป้ าหมายไว้ โดยใช้กิจกรรมเป้ าหมาย
ของฉัน สร้างสติพิชิตฝัน และก้าวต่อไปข้างหน้า ซึ& งช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดีและเก่ง และการให้แรงเสริ ม ช่วย
ส่ งเสริ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ขได้ เนื&องจากเป็ นการฝึ กฝนทักษะการปฏิบตั ิที&กระทําด้วยตนเอง เมื&อ
ปฏิบตั ิได้สาํ เร็ จก็จะมีความภาคภูมิใจและมีกาํ ลังใจที&จะปฏิบตั ิดีตอ่ ไป ผลจากการติดตามประเมินตนเองจากการฝึ กปฏิบตั ิครัRงนีR
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มนักเรี ยนมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิของตนเองมาก และกล่าวว่าทําให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิการเป็ น
คนดี เก่ง และสุข ทําให้มีความพยายาม มีความรับผิดชอบมากขึRน และในส่ วนที&ยงั ไม่พอใจการปฏิบตั ิของตนเอง ก็คิดจะพัฒนา
ปรับปรุ งให้ดีขR ึน และจะฝึ กปฏิบตั ิต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการตนเองของแคนเฟอร์ (Kanfer,1991) ที&มีความเชื& อ
พืRนฐานว่า ไม่มีใครสามารถปรับพฤติกรรมผูอ้ ื&นได้ นอกจากตัวบุคคลนัRนเอง การจัดการตนเองจะประสบความสําเร็ จได้ ต้องฝึ ก
ทักษะและลงมื อกระทําด้วยตนเองจนเกิ ดความชํานาญและจะต้องทําอย่างต่อเนื& อง ซึ& งประกอบด้วย 4 ขัRนตอน ได้แก่ การ
ตัRงเป้ าหมาย การติดตามตนเอง การประเมินตนเองและการให้แรงเสริ มตนเอง
7. การใช้แรงเสริ ม ในการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขในครัRงนีR ได้มีการใช้แรง
เสริ มโดยการให้คาํ ชมเชย และให้รางวัล เมื&อผูใ้ ห้ขอ้ มูลปฏิบตั ิได้ดี ทําให้มีกาํ ลังใจและกระตือรื อล้นในการปฏิบตั ิครัRงต่อไป ซึ&ง
สังเกตได้จากการร่ วมกิจกรรม การส่ งงานที&มอบหมายให้ครบและตรงเวลาในครัRงถัดไปมากขึRน สอดคล้องกับที& สํานักพัฒนา
สุ ขภาพจิต (2546) กล่าวถึงการใช้แรงเสริ มว่า เมื&อเด็กมีการปฏิบตั ิดีอยูแ่ ล้ว พ่อแม่ตอ้ งการให้ปฏิบตั ิมากขึRน บ่อยครัRงขึRน ก็ตR งั
รางวัลให้ หรื อหยิบจุดที&เป็ นความเพียรพยายามออกมายกย่อง จะเป็ นแรงเสริ มให้ลูกสร้างนิสัยนัRนอย่างยัง& ยืน และ ทฤษฏีการ
เรี ยนรู ้ของสกินเนอร์ กล่าวถึงการเสริ มแรงทางบวกว่า หมายถึง สิ& งเร้าใดที&เมื&อนํามาใช้แล้ว ทําให้อตั ราการตอบสนองมากขึRน
เช่น คําชมเชย รางวัล อาหาร เป็ นต้น (อ้างตาม นูรุลอินซาน,2555)
8. การใช้กิจกรรมนันทนาการ ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่งและสุขในครัRงนีR ได้นาํ
กิ จกรรมนันทนาการเข้ามาผสมผสานทุกครัR งที&จดั กิ จกรรม เพื&อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนได้มีส่วนร่ วม สนุ กสนาน ส่ งเสริ มการ
แสดงออก และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที&ดี ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า “ เล่ นเกมส์ ลมเพลมพัด สนุกมาก เล่ นได้ ไม่ เบือ อยากให้ จัดเล่ น
เกมส์ นีท) ุกครั) งเลยค่ ะ” “หนูร้ ู สึ กมีความสุขที ได้ ฝึกร้ องเพลง และได้ คิดตามเพลงด้ วย” “ การทํากิจกรรมแล้ วให้ นาํ เสนอทําให้
หนูมีความกล้ าแสดงออกมาขึน) ค่ ะ” สอดคล้องกับ คู่มือกิ จกรรมเสริ มสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-11 ปี กรม
สุ ขภาพจิต (2555ก) ที&วา่ ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และศักยภาพของเด็ก ระหว่างจัดกิ จกรรม ควรเน้นเรื& องความ
สนุกสนานและกระตุน้ ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม ความสนุกสนานจะช่วยให้เด็กจดจํา เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีขR ึน
และนําไปสู่การสร้างเสริ มคุณลักษณะที&ตอ้ งการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อจํากัด
1. ข้อจํากัดด้านเวลา โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จดั ในช่วงเวลาพักกลางวัน และ1 คาบเรี ยน ซึ& งมีเวลาประมาณ 50 นาที ทํา
ให้การจัดกิจกรรมบางครัRงไม่เพียงพอ ไม่ตอ่ เนื&อง และต้องรี บเร่ ง
2. ข้อจํากัดด้านการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที&ในวันหยุดราชการ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายต้องเรี ยนพิเศษ หรื อมี
กิจกรรมอื&นในช่วงวันหยุดทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้
สรุปข้ อเสนอแนะและการนําไปใช้
สรุป
รู ปแบบการส่งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุขที&พฒั นาขึRน ประกอบด้วย 4 ขัRนตอน ได้แก่ (1) การสร้างความ
เข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ แบ่งออกได้เป็ น 3
ด้าน ได้แก่ การทําความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง และสุข การส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และการ
ส่งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี สําหรับการส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุ ขจะผสมผสานในด้านเก่งและด้านดี (4)
การประเมินผล และในกระบวนการกําหนดแผนปฏิบตั ิ การลงมือปฏิบตั ิและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรม
สําคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1) การทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า ดี เก่ง และสุ ข 2) การตัRงเป้ าหมายในชีวิตของตนเอง 3)
การจุดประกายกระตุน้ ความรู ้สึกให้เป็ นคนดี มีความกตัญpู 4) การฝึ กสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผูอ้ ื&น การอบรม
ให้มีศีลธรรมและการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 5) การสร้างพันธะสัญ ญา 6) การฝึ กวางแผน บันทึก ติดตามประเมิน
ตนเอง 7) การให้แรงเสริ ม และ 8) การใช้กิจกรรมนันทนาการ ที&นาํ มาซึ&งการเพิ&มของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ และความ
พึงพอใจ
ผลการศึกษาครัRงนีRพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมทุกครัRง โดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากและมากที&สุด และผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์โดยครู ก่อนและหลังทํากิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี&ย อยูใ่ น
เกณฑ์ที&ดีมากกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการปฏิบตั ิ โดยผูท้ ี&เกี&ยวข้องสามารถดําเนินการดังนีR ได้แก่ (1)โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาทัRงภาครัฐและเอกชน
ควรมีนโยบายในการพัฒนาการเป็ นคนดี เก่ง และสุข ให้มีความชัดเจนและเป็ นระบบ เพื&อส่งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ของ
เด็กวัยเรี ยนอย่างต่อเนื&อง ซึ&งอาจจะนําไปบูรณาการกับนโยบาย “ลดเวลาเรี ยนเพิ&มเวลารู ้” (2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา

40

ทัRงภาครัฐและเอกชน ควรสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อน ครู แนะแนว และผูท้ ี&เกี&ยวข้อง นํารู ปแบบที&พฒั นาขึRน เช่น การตัRงเป้ าหมาย การ
วางแผน การปฏิ บตั ิ และการประเมิ นผลการปฏิบตั ิ ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยการบูรณาการในวิชาแนะแนว
สัปดาห์ละ 1 ครัRง
2. ด้านการศึกษาและการวิจยั ผูว้ จิ ยั หรื อผูท้ ี&สนใจควรศึกษาผลของการพัฒนารู ปแบบและพัฒนากิจกรรมต่างๆใหม่ๆ
เข้าใจง่าย เข้าไปบรรจุในโปรแกรมและศึกษาว่าได้ผลมากน้อยอย่างไร และพัฒนาโปรแกรมการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี
เก่ง และสุขต่อไป
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่ อไป
1. ด้านการปฏิบตั ิ โดยผูท้ ี&เกี&ยวข้องสามารถดําเนินการดังนีR ได้แก่ (1)โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา ทัRง
ภาครัฐและเอกชน ควรมีนโยบายในการพัฒนาการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ให้มีความชัดเจนและเป็ นระบบ เพื&อ
ส่ งเสริ มการเป็ นคนดี เก่ง และสุ ข ของเด็กวัยเรี ยนอย่างต่อเนื& อง ซึ& งอาจจะนําไปบูรณาการกับนโยบาย “ลดเวลา
เรี ยนเพิม& เวลารู ้” (2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาทัRงภาครัฐและเอกชน ควรสนับสนุ นให้ครู ผสู ้ อน ครู แนะ
แนว และผูท้ ี&เกี&ยวข้อง นํารู ปแบบที&พฒั นาขึRน เช่น การตัRงเป้ าหมาย การวางแผน การปฏิบตั ิ และการประเมินผล
การปฏิบตั ไิ ปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน โดยการบูรณาการในวิชาแนะแนว สัปดาห์ละ 1 ครัRง
2. ด้านการศึกษาและการวิจยั ควรมีการศึกษา
2.1 การพัฒนาโปรแกรมการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข
2.2 การศึกษาผลของโปรแกรมการส่ งเสริ มเด็กวัยเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และสุ ข
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