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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอารมณ์และหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา 2)
เพื่อวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักไตรสิกขา และ 3) เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม
หลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 1 กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ได้มาจากการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีระดับ
คะแนนที (T-Score Norms) ต�่ำกว่า 49 ลงมา จ�ำนวน 45 คน ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านศีล ด้านสมาธิ
และด้านปัญญา 2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอายุ 6-11 ปี ของกรมสุขภาพจิต สถิตทิ ี่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละแล้วน�ำเสนอผลการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา
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ผลการวิจัยพบว่า อารมณ์ หมายถึงขอมูลทางประสาทสัมผัส (Sense Data) หรือวัตถุแหงการ
รับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และการตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ที่ผานเขามาทาง
ประสาทสัมผัสหรือทีเ่ รียกว่า “อายตนะภายนอก” ส่งผลต่อลักษณะของเวทนาหรือความรูส้ กึ ต่อการกระ
ทบสัมผัสจากอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอกส่วนไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึง ข้อส�ำหรับศึกษาการ
ศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา การฝึกฝนอบรมตน 3 อย่างคือ อธิสีลสิกขา คือ ศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้
ถูกต้องดีงาม อธิจิตตสิกขา คือ ศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิและอธิปัญญาสิกขา ศึกษา
เรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักไตรสิกขา คือ การพัฒนากระบวนการรับรู้อารมณ์
มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นผัสสะ หมายถึง การกระทบ การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึก เป็นความประจวบกัน
แห่งสามสิ่ง คือ อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ 2) เวทนา คือ การเสวยอารมณ์ความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นจากการผัสสะ 3) ขั้นจดจ�ำข้อมูลได้แก่ สัญญาเป็นขั้นที่เกิดการรู้จ�ำในสิ่งที่มากระทบสัมผัส
การจ�ำได้หมายรูใ้ นอารมณ์ลกั ษณะต่างๆ 4) ขัน้ ปรุงแต่งอารมณ์ (เวทนา) ได้แก่ สังขาร หมายถึง การนึกคิด
ทางใจ เป็นพลังหรือแรงขับปรุงแต่งจิตให้คิดดี คิดชั่ว หรือเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว เป็นขั้นที่ข้อมูล จะถูก
ส่งไปวิเคราะห์ที่ส่วนของความจ�ำหมาย (สัญญา) เมื่อรู้ว่าเป็นอะไร จิตจะสร้างเจตสิกขึ้นมารับผัสสะนั้น
ในรูปของความรู้สึก เมื่อเกิดความรู้สึกก็จะเกิดการปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาต่อไป 5) ขั้นวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อารมณ์ เป็นการที่จิตบูรณาการข้อมูลความรู้ที่ได้รับทั้งหมดจากทุกภาคส่วนของความรู้ที่เกิด
ขึน้ จากการรับรูแ้ ละแหล่งของการเรียนรูต้ า่ งๆ แล้วส่งผลให้จติ สังเคราะห์การรับรูท้ เี่ กิดขึน้ ตามความเข้าใจ
ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แก่ ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ด้านศีลส่งผลให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ส�ำรวมกายและวาจา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีสัมมาคาระ มีจิต
สาธารณะช่วยเหลือผูอ้ นื่ มีความพร้อมในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูมาก�ำกับดูแล ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านสมาธิ
นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น นิ่งไม่วอกแวก มีความเพียรพยามยามในการท�ำงานเพิ่มขึ้น ตั้งใจเรียนมีสมาธิในการ
เรียน มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ท�ำงานทีค่ รูมอบหมายได้ถกู ต้องและส่งทันตามก�ำหนดเวลา ส่วนผลการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านปัญญา นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีทักษะในการคิดเพิ่มขึ้น
มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดขี นึ้ ทุกข้อและยังพบว่าผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ในปีการ
ศึกษา 2559 สูงขึ้นทุกรายวิชา รายวิชาที่มีคะแนนพัฒนามากที่สุด คือ วิชาภาษาไทย คะแนนพัฒนา
เท่ากับ 18.53 รองลงมาคือรายวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนพัฒนา เท่ากับ 12.64 และรายวิชาที่คะแนน
พัฒนาต�ำ่ สุดคือรายวิชาวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 1.19 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับโรงเรียนก็สงู ขึน้ เช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ: อารมณ์; ไตรสิกขา; ความฉลาดทางอารมณ์
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study the emotional quotient (EQ) and
Trisikkha principle of Buddhism; 2) to analyse the development of emotional quotient
based on Trisikkha; 3) to present the development of primary student emotional quotient
based on Trisikkha under the Srisaket primary educational service area office 1. The
population targets were the forty-five students who were investigated the emotional
quotient at T-Score Norms less than 49 (n = 45). The specific tools of this research were
composed of 1) activities in the development of emotional quotient of the canon, concentration and wisdom; 2) the emotional quotient evalution form in 6-11 years old student
of the department of mental health, ministry of public health. The data were analysed
by using means, standard deviation and percentage, then they were presented by the
descriptive analysis.
The results of research were as follows: Emotional quotient (EQ) and principle
of Trisikkha in Buddhism mention that the emotion means information of sense data or
objectives of sensation at eyes, ears, nose, tongue, body and mind. Those are influenced
to their behaviors, that show and respond to stimulus via sense or outer courtyard
(Sense-fields) in Buddhism. It had the effects tocharacteristics of suffering (Wethnā) or
the co-operative feeling to response from emotion or external stimuli to behaviors and
sensation. Trisikkha means three sikkha that mention to topic of the study, the practice
of those topics and self-practices of three topics. There are Adhisila-Sikkha that they study
of canon (Sil), good practice to Adhicitta-Sikkha (study about mind, practice mind to peace
and sustain to the high level of concentration and Adhipañña-Sikkha (study of self wisdom
and develop self practice in good maner). The development of emotion quotient following
principle of Trisikkha are the process of sensation in emotion. There are five steps; 1)
Perception or Phạss'a of three objects that they are internal sense-fields (Ajjhattikāyanata),
external sense-fields (Bhāhirāyatana) and spiratual (Consuosuness) 2) Suffering or Wethnā
of perception of emotion after the contaction of Phạss'a 3) San-ya or memory of the information
that it follows from suffering. This step is the accumulation of learning. 4) The modification
of emotion or suffers (Wethnā) that is Sạngkhār, means thinking in mind. It has the power
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that can motivate the mind to good thinking (Wholesome), bad thinking (Unwholesome)
and not good, not bad thinking (the indetermunate). This step is analyzed and modified
information from memory or perception to craving or needs. 5) Analyzed and synthesized
emotion is the last step of collection all information from all sensation to develop into wisdom
or Pạnỵā. The effects of development of primary student emotional quotient based on the
threefold traning under the Srisaket Primary Educational Service area office Ishowed the
development of emotional quotient in canon (the preecpts). The students had good behaviors
in keeping their disciplines, speaking, mind, responsibilities, charities and complete in
learning and maturation in their emotion. Finally, they showed the development in wisdom
(Pạnỵā). They had good development of intentions and skills in thinking. They also
developed the good characteristics of all purpose objectives in learning. The examination
of Ordinary National Educational Test (O-NET) at year 2016 in the primary students showed
high scores in all subjects and increased the efficiency in their studies and learning.
Keywords: Emotion; Trisikkha; Emotional Quotient

1. บทน�ำ

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ เกิดความราบรื่น
ทั้ ง ในชี วิ ต ส่ ว นตัวและการท�ำงาน (Goleman,
1995 : 20) บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
มักจะเป็นผูท้ แี่ สวงหาความสุขและค้นพบความสุข
ได้ ไ ม่ ย ากนั ก เมื่ อ มี ค วามขั ด แย้ ง หรื อ มี ค วาม
คับข้องใจก็สามารถแก้ไขความขัดแย้งทัง้ ของตนเอง
และบุ ค คลรอบข้ า งได้ อ ย่ า งมี ส ติ แ ละเหมาะสม
(Prasertsuk, 2001 : 63-64) ความฉลาดทาง
อารมณ์น่าจะเป็นตัวส่งเสริมความส�ำเร็จ และเป็น
ความสามารถที่จะท�ำให้บุคคลท�ำงานหรือใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (Chuavanlee,
1999 : 37) และ Bar On ได้แสดงความเชื่อว่า
ความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่

วัยเด็กไปจนถึงอายุ 50 กว่าปี โดยมีจดุ สูงสุดในช่วง
อายุระหว่าง 45-55 ปี (Punnitamai, 1999 : 5)
ในทางพระพุทธศาสนาความฉลาดทาง
อารมณ์ หมายถึง ความฉลาดทางจิต หลักธรรมที่
น� ำ มาพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ คื อ หลั ก
ไตรสิกขา ซึง่ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา อธิศลี
สิกขา เพื่อให้เกิดเจตคติเป็นมิติด้านสังคมเป็นข้อ
ฝึกหัดอบรมทางด้านกาย วาจา ความประพฤติ
ระเบี ย บวิ นั ย ให้ มี ก ายสุ จ ริ ต เป็ น ที่ ตั้ ง ท�ำ ให้ เ ป็ น
ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ทิ มี่ กี ารแสดงออกทีด่ ี อธิจติ สิกขา
เป็นมิติด้านจิตใจอารมณ์การปลูกฝังด้านคุณธรรม
สร้างเสริมสุขภาพจิต และการรูจ้ กั ใช้ความสามารถ
ในกระบวนการสมาธิที่ถูกต้องที่เรียกว่า สัมมา
สมาธิเป็นเหตุที่ให้เกิดผลคือ ปัญญา จะเห็นว่า
พระพุทธศาสนาให้ความส�ำคัญกับความฉลาดทาง
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อารมณ์และยังก่อให้เกิดความฉลาดทางปัญญาด้วย
หมายความว่า เมื่อมีอารมณ์ที่ดีย่อมมีปัญญามีสติ
คิดในทางสร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสุขตามมา
(Phra Cherdpong Yatintharo, 2017 : 151-161)
จากผลการส�ำรวจความฉลาดทางอารมณ์
เด็กนักเรียนไทย อายุ 6-11 ปี ระดับประเทศเมือ่ ปี
พ.ศ. 2554 พบว่า มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
เฉลี่ยระดับประเทศจัดอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์
ปกติ (45.12) และเด็กนักเรียนกลุ่มนี้มีจุดอ่อนทั้ง
3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุข กรุงเทพมหานคร
และ 4 ภาค มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ เฉลีย่
จัดอยู่ระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติเช่นกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบระยะ 3 ปี ผลรวมของคะแนนดิบความ
ฉลาดทางอารมณ์ กลุม่ อายุ 6-11 ปี ได้มาจากแบบ
ทดสอบทีม่ โี ครงสร้างเดียวกัน แต่ผปู้ ระเมินต่างกัน
คือ ปี 2554 และปี 2550 พ่อแม่ผปู้ กครองประเมิน
ส่วนปี 2554 ครูเป็นผู้ประเมิน แต่ได้ปรับคะแนน
ในมาตรฐานเดียวกัน พบว่า คะแนนดิบความฉลาด
ทางอารมณ์มคี า่ 186.42, 179.58 สภาพสังคมไทย
ในปั จ จุ บั น พบว่ า เด็ ก ในวั ย เรี ย นมี พ ฤติ ก รรม
ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ติดเกมส์ มีโลกส่วนตัว
สูง พูดเสียงดัง พูดค�ำหยาบ แกล้งเพือ่ น เล่นรุนแรง
อยู่ไม่นิ่ง ไม่มีสมาธิในการเรียนและการท�ำงาน
ไม่ ส ่ ง การบ้ า น ขาดวิ นั ย ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
ไม่มคี วามอดทน ไม่รจู้ กั การรอคอย ซึง่ ปัญหาเหล่านี้
มีแนวโน้มสูงขึ้น
ความฉลาดทางอารมณ์ จึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ให้เป็นไป
อย่างปกติสุข หากมีการปลูกฝังและพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตงั้ แต่วยั เด็ก ให้ซมึ ซับเรียนรูร้ บั รู้
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อารมณ์ต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้ด�ำเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งประชากรไทย
ส่ ว นมากนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี ห ลั ก พุ ท ธธรรม
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา เป็นหลักธรรมทีส่ ำ� คัญต่อ
การพัฒนามนุษย์ทบี่ รู ณาการทัง้ ด้านจิตใจ พฤติกรรม
และปัญญา เป็นการพัฒนามนุษย์ทั้งภายนอกและ
ภายใน เน้นการลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองและมีการ
เจริญสมาธิ ท�ำให้ใจบริสุทธิ์ พัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาอารมณ์และหลักไตรสิกขา
ในพระพุทธศาสนา
2. เพือ่ วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักไตรสิกขา
3. เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยวิธีวิจัยเอกสารและเก็บข้อมูลภาค
สนาม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
1.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากงาน
เอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำแนกเป็น 2 กลุม่
คือ เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
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วิทยาลัย และเอกสาร ขั้นทุติยภูมิ (Secondary
Source) ได้แก่ หนังสือ ต�ำรา เอกสารงานวิจัย
วิทยานิพนธ์วารสาร บทความและงานเขียนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Surway
Research) ด�ำเนินการดังนี้ 1) ประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ เ ด็ ก อายุ 6-11 ปี ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต
เพื่อให้ได้กลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีคะแนนที
(T-Score Norms) ของความฉลาดทางอารมณ์ต�่ำ
กว่า 49 ลงมา และ 2) ด�ำเนินการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียน
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลัก
ไตรสิกขา และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของกรมสุขภาพจิต
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1) รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมิน 2) วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล จัดประเภท แล้วน�ำข้อมูลเหล่า
นั้นมาตีความตามบริบทต่างๆ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมแก่ เ นื้ อ หาของการวิ จั ย และตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3) สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ศึกษามาจัดท�ำรูปแบบรายงานการวิจัย
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

4. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ 3 ประการ คือ
1. อารมณ์และหลักไตรสิกขาในพระพุทธ
ศาสนาสรุปความได้ดงั นี้ อารมณ์ หมายถึง สิง่ หน่วง
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เหนี่ ย วจิ ต สิ่ ง ที่ ยึ ด ดึ ง จิ ต ไว้ ใ นทางพุ ท ธศาสนา
อารมณ์ หมายถึง สิ่งที่จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่แล้ว
ยึดจิตไว้ อารมณ์ คือ สิ่งที่ถูกจิตรู้มี 6 อย่าง คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมมีชื่อเรียก
โดยเฉพาะว่า รูปารมณ์ สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสา
รมณ์โผฏฐัพพารมณ์ ธรรมารมณ์ ตามล�ำดับ แต่จติ
คือ ผู้รู้อารมณ์หรือธาตุรู้ (วิญญาณธาตุ) เกิดจาก
ธาตุ 4 ดิน (ปฐวีธาตุ) น�ำ 
้ (อาโปธาตุ) ลม (วาโยธาตุ)
ไฟ (เตโชธาตุ) จิต เข้ามาอาศัย ในรูปขันธ์ๆ มีช่อง
ทางรับอารมณ์ 5 ช่อง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายรับ
อารมณ์ชั้นนอก (รูป เสียง กลิ่น รส กายสัมผัส)
เป็นคู่เรียงตามล�ำดับ
อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิต จิตจึงเป็น
ธรรมชาติที่รู้ “อารมณ์” อารมณ์ทั้ง 6 เกิดดับ
แปรปรวนเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา เราไม่สามารถ
บังคับให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้เพราะอารมณ์
ทั้งหลายเกิดดับเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ถ้า
จะพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้ว อารมณ์ทั้ง 6
ก็ท�ำหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนั้น คือ เกิดขึ้นและ
ดับไปเป็นธรรมชาติ แต่จิตจะเป็นตัวรับอารมณ์
แล้วไปปรุงแต่งว่าดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ คือ
ไป “ให้ค่า” กับอารมณ์ต่างๆ ทั้งๆ ที่อารมณ์นั้นๆ
ดับไปแล้วหรือยังมาไม่ถึง
ไตรสิกขา พระพุทธศาสนาได้ให้ความ
ส�ำคัญกับหลักของไตรสิกขาเป็นอย่างมาก คือเป็น
หลั ก ธรรมส� ำ หรั บ ฝึ ก มนุ ษ ย์ ให้ เ ป็ น ผู ้ มี ค วาม
ประพฤติดี มีจิตใจดี มีปัญญาดี เป็นหลักธรรมที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนภิกษุบ่อยที่สุด เป็นการ
ศึ ก ษาข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ศึ ก ษาการฝึ ก ฝนอบรมตน
ในเรื่องที่พึงศึกษา 3 ด้านคือ ด้านศีล ด้านสมาธิ
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และด้านปัญญา ธรรมะที่เป็นอุปกรณ์หรือวิธีการ
ปฏิบัติ คือ มัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์ 8
คือ 1) สัมมาทิฐิความเห็นชอบหรือความเข้าใจ
ถูกต้อง 2) สัมมาสังกัปปะความด�ำริชอบ 3) สัมมา
วาจาเจรจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6) สัมมาวายามะ
พยายามชอบ 7) สัมมาสติ ระลึกชอบ 8) สัมมา
สมาธิตั้งใจมั่นชอบทั้ง 8 ประการนั้น “มรรค”
เป็นแนวทางหรือหลักการทีจ่ ะต้องปฏิบตั คิ วบคูก่ นั
ไปเป็นกระบวนการ มิใช่ยกขึ้นมาท�ำทีละอย่างๆ
หากแต่ตอ้ งประสานกลมกลืนกันเกีย่ วข้องสัมพันธ์
เป็นเนื้อเดียวกันดุจเกลียวเชือกเกลียวฟั่นเข้าเป็น
เชือกเส้นเดียวตั้งแต่ต้นจนปลายเชือก
2. การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักไตรสิกขา สรุปความได้วา่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษว่า Emotional
Quotient หรือ EQ หมายถึง ความมีไหวพริบ
ในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนความสามารถใน
การเข้ า ถึ ง ความรู ้ สึ ก และภาวะอารมณ์ ข องตน
จ�ำแนกและรู้เท่าทันอารมณ์ เกิดจากการสัมผัส
การเรียนรูข้ องผัสสะทัง้ 6 อาศัยการรับรูโ้ ดยผูร้ ู้ คือ
จิต การรับรู้ของจิต เป็นกระบวนการรวบรวม
เรียบเรียง ประมวลผล วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลของจิตที่เกิดการกระทบจากประสาทสัมผัส
ทัง้ 6 ทัง้ ลักษณะทางกายภาพและนามธรรมจิต คือ
ธรรมชาติชนิดหนึง่ ซึง่ รูอ้ ารมณ์ และสิง่ ทีถ่ กู จิตรูน้ นั้
เป็นอารมณ์เมือ่ อารมณ์เกิดขึน้ จิตจึงจะเกิดและเมือ่
อารมณ์ ดั บ ลงจิ ต ก็ ดั บ ตามไปด้ ว ยเสมอจิ ต นั้ น มี
ธรรมชาติเป็นลักษณะพิเศษอยู่ 4 ประการ คือ
1) มีการรับรู้อารมณ์อยู่เสมอ 2) เป็นประธานใน
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การกระท�ำสิ่งต่างๆ 3) มีการเกิดดับอยู่ตลอดเนื่อง
กันไม่ขาดสายเป็นอาการที่ปรากฏ 4) เป็นเหตุให้
เกิดรูปนามจิตที่เป็นสาเหตุหรือเป็นบ่อเกิดของ
อารมณ์ (เวทนา) ต่างจากช่องทางแห่งการรับ
อารมณ์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตจะสามารถ
ออกมารั บ รู ้ อ ารมณ์ ไ ด้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย อายตนะ
ภายในเป็นเครือ่ งมือในการท�ำงานหรือเป็นสือ่ กลาง
ในการสัมผัสโลกภายนอก ซึง่ ในการรับรูข้ องมนุษย์
จิตมีหน้าที่ในการรับรู้ข้อมูลที่ไปกระทบกับสิ่งเร้า
ภายนอกหรืออายตนะภายนอก และข้อมูลที่ได้รับ
จะถูกน�ำเข้าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ภายในโดยกระบวนการท�ำงานของจิตทีส่ นองตอบ
ต่อผลของสภาวะการกระตุน้ จากสิง่ เร้าภายนอกอัน
มีผลต่อการประมวลผลของจิต
กระบวนการรับรู้อารมณ์ในพุทธศาสนา
เป็นกระบวนการรับรู้ของจิต ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชือ่ มโยงต่อกันกับขันธ์ 5 รูปขันธ์เป็นส่วนของกาย
ส่วนนามขันธ์เป็นส่วนของจิตชีวิตจะต้องมีองค์
ประกอบทั้งสองประกอบกัน จึงจะเป็นชีวิตทั้งคู่
ท�ำงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและกลมกลืนเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน จิตต้องอาศัยกายในการท�ำงาน
โดยผ่านประสาทวัตถุทั้ง 5 คือ จักขุวัตถุ โสตวัตถุ
ฆานวัตถุ ชิวหาวัตถุ กายวัตถุ ในการรับรู้โลก
ภายนอก คือ อารมณ์ที่มากระทบสัมผัส ได้แก่
รูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งต้องกาย
กระบวนการรับรู้อารมณ์มี 5 ขั้น ดังนี้ 1
ขั้นผัสสะ หมายถึง สัมผัส การกระทบ การถูกต้อง
ทีใ่ ห้เกิดความรูส้ กึ ผัสสะเป็นความประจวบกันแห่ง
สามสิ่ง คือ อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ) อายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
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ธรรมารมณ์) และวิญญาณๆ คือ ความรู้แจ้งทาง
อารมณ์ 2) เวทนาคือ การเสวยอารมณ์ความรู้สึก
ทีเ่ กิดขึน้ จากการผัสสะเป็นเพียงความรูส้ กึ ทีพ่ งึ เกิด
ขึ้ น เป็ น ธรรมดา อาจเป็ น ความรู ้ สึ ก ชนิ ด ถู ก ใจ
ชอบใจ สบายใจ สบายกายหรือไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ
ไม่สบายใจ ไม่สบายกายหรือเฉยๆ อันขึ้นอยู่กับ
สัญญาความจ�ำได้หมายรู้ 3) ขั้นจดจ�ำข้อมูล ได้แก่
สัญญาเป็นขัน้ ทีส่ บื เนือ่ งมาจากเวทนาเป็นขัน้ ทีเ่ กิด
การรู้จ�ำในสิ่งที่มากระทบสัมผัส การจ�ำได้หมายรู้
ในอารมณ์ลักษณะต่างๆ ในกระบวนการสัญญานี้
ถือเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมสะสมข้อมูลของ
การเรียนรู้ 4) ขั้นปรุงแต่งอารมณ์ (เวทนา) ได้แก่
สังขาร หมายถึง การนึกคิดทางใจ เป็นพลังหรือ
แรงขับ ปรุงแต่งจิตให้คิดดี (กุศล) คิดชั่ว (อกุศล)
หรือเป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว (อัพยากฤต) เป็นขั้นที่
ข้ อ มู ล จะถู ก ส่ ง ไปวิ เ คราะห์ ที่ ส ่ ว นของความจ� ำ
(สัญญา) เมือ่ รูว้ า่ เป็นอะไร จิตจะสร้างเจตสิกขึน้ มา
รับผัสสะนัน้ ในรูปของความรูส้ กึ เมือ่ เกิดความรูส้ กึ
ก็จะเกิดการปรุงแต่งเป็นกิเลส ตัณหาต่อไป 5) ขั้น
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ ารมณ์ เ ป็ น การที่ จิ ต
บูรณาการข้อมูลความรูท้ ไี่ ด้รบั ทัง้ หมดจากทุกภาค
ส่วนของความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการรับรูแ้ ละแหล่งของ
การเรียนรู้ต่างๆ ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยปรุงแต่ง
จิตให้คิดดี ชั่ว หรือเป็นกลางๆ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
จะส่งผลให้จิตสังเคราะห์การรับรู้ที่เกิดขึ้นตาม
ความเข้าใจและก่อเกิดเป็นปัญญา 3 ดังนี้ 1) สุตมย
ปัญญา ความรู้ที่เกิดจากฟัง การศึกษาเล่าเรียน
การอ่านจากต�ำราคัมภีร์ที่น่าเชื่อถือตลอดถึงการ
รั บ การถ่ า ยทอดจากผู ้ ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ที่ เรี ย กว่ า
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ปรโตโฆสะ 2) จิ น ตมยปั ญ ญาความรู ้ เ กิ ด จาก
ความคิด ใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตุผล วิเคราะห์
สังเคราะห์ เรียกอีกอย่างว่า โยนิโสมนสิการ 3)
ภาวนามยปัญญา ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ
เกิดจากการพัฒนาหรือเกิดจากประสบการณ์ตรง
อั น เกิ ด จากสั ญ ญาบริ สุ ท ธิ์ แ ละสั ญ ญาพิ เ ศษ
ซึ่ ง อาศั ย พื้ น ฐาน คื อ พุ ท ธิ ป ั ญ ญาอั น มี ม าโดย
สัญชาตญาณการเกิดขึ้นของปัญญาจะเกิดขึ้นได้
ก็ตอ้ งผ่านทักษะในการรับรู้ การเรียนรู้ การเกิดขึน้
ของปัญญาก็คอื พัฒนาการของการรับรู้ เรียนรูแ้ ละ
ท�ำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งก่ อ เกิ ด เป็ น ปั ญ ญา
ซึ่ ง จะต้ อ งผ่ า นกระบวนการพั ฒ นาความรู ้ แ ละ
ความคิดและน�ำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
พระพุทธศาสนาได้ให้ความส�ำคัญกับหลัก
ของไตรสิกขาเป็นอย่างมากคือ เป็นหลักธรรม
ส�ำหรับฝึกมนุษย์ ให้เป็นผูม้ คี วามประพฤติดี มีจติ ใจ
ดี มีปญ
ั ญาดี เป็นหลักธรรม ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ตรัส
สอนภิกษุบ่อยที่สุด เป็นการศึกษาข้อปฏิบัติที่พึง
ศึกษาการฝึกฝนอบรมตน 3 ด้านคือ ด้านศีลด้าน
สมาธิและด้านปัญญา ธรรมะทีเ่ ป็นอุปกรณ์หรือวิธี
การปฏิบัติ คือ มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมี
องค์ 8 “มรรค” เป็นแนวทางหรือหลักการทีจ่ ะต้อง
ปฏิบัติควบคู่กันไปเป็นกระบวนการ มิใช่ยกขึ้นมา
ท�ำทีละอย่างๆหากแต่ต้องประสานกลมกลืนกัน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันดุจเกลียวเชือก
เกลียวฟั่นเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวตั้งแต่ต้นจนปลาย
เชือก โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 อธิศีลสิกขา (สัมมาวาจา สัมมา
กัมมันตะ สัมมาอาชีวะ อธิศีลสิกขา) การควบคุม
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พฤติกรรม เน้นไปทีก่ ารฝึกฝนอบรมความประพฤติ
ทางกายทางวาจาอย่างจริงจังอาศัยความรู้ความ
เข้าใจพอเป็นพืน้ ฐานเท่านัน้ เมือ่ ศีลถูกต้องสมบูรณ์
แล้วก็ก้าวเข้าไปสู่การฝึกฝนอบรมจิตใจอันเป็นขั้น
ประณีตยิง่ ขึน้ จนถึงระดับสุดท้าย คือ ท�ำปัญญาให้
แก่กล้าจนสามารถพ้นจากตัณหาอุปาทานระบบนี้
นิยมท�ำกันทัว่ ไปเรียกติดปากว่า ศีล-สมาธิ-ปัญญา”
อาจเป็นเพราะว่าการควบคุมพฤติกรรมทางกาย
วาจาเห็นได้ง่ายและท�ำได้ง่ายกว่าการที่จะเริ่มต้น
พัฒนาจิตหรือปัญญาก็ได้จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย
(Thongchawna, et al., 2017 : 203-210)
2.2 อธิ จิ ต สิ ก ขา (สั ม มาวายามะ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อธิจิตสิกขา) การฝึกฝนจิต
หรือสมาธิ อาศัยความรูค้ วามเข้าใจพอเป็นพืน้ ฐาน
เท่านัน้ แล้วเริม่ ฝึกอบรมจิตอย่างเข้มงวดในระหว่าง
นั้นองค์ประกอบแต่ละอย่างๆ จะค่อยเกิดขึ้นและ
เสริมเติมเต็มให้แก่กัน จิตเป็นสมาธิแน่วแน่ใส
สะอาดพฤติกรรมหรือศีลก็จะเกิดขึ้นเอง เมื่อศีล
สมาธิพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ปัญญาความรู้ความเข้าใจ
ซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วจะค่อยๆ พัฒนาแก่กล้า
ชัดเจนขึน้ เกือ้ หนุนให้องค์ประกอบทางด้านศีลและ
สมาธิ ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น อาศั ย ศี ล และจิ ต ที่
สมบูรณ์ปญ
ั ญาก็จะสามารถรูแ้ จ้งเห็นจริงท�ำอาสวะ
ให้หมดไปได้ในที่สุด
2.3 อธิปญ
ั ญาสิกขา (สัมมาทิฐิ สัมมา
สังกัปปะ อธิปัญญาสิกขา) ความรู้ความเข้าใจและ
ความคิด จะต้องมีความเข้าใจ หรือความเชือ่ ทีถ่ กู ต้อง
ตรงแนวทางก่อน เมื่อมีพื้นฐานความเชื่อความ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ค่ อ ยขยายไปที่ ก ารควบคุ ม
พฤติกรรมทางกาย วาจา (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
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สัมมาอาชีวะ อธิศีลสิกขา) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
และเอือ้ ต่อการพัฒนาสูงขึน้ จากนัน้ จึงฝึกฝนอบรม
จิตใจ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อธิจติ สิกขา)
ซึ่งเป็นชั้นภายในละเอียดกว่าให้ได้ผลดีต่อไปใน
ระหว่างที่อบรมตามขั้นตอนต่างๆ นี้ องค์ประกอบ
แต่ละอย่างๆ จะค่อยๆ พัฒนาตัวมันเอง และเสริม
หรือเกื้อหนุนขั้นตอนนั้นๆ ให้เพิ่มพูนและชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น องค์ ป ระกอบทางปั ญ ญาในขณะที่
ผู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมขั้นศีลหรือขั้นจิต ตัวปัญญา
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมนั้นจะค่อยๆ
พัฒนาแก่กล้าขึน้ ชัดเจนขึน้ เกือ้ หนุนให้องค์ประกอบ
ทางด้านศีลและด้านจิตถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น อาศัย
ศีลและจิตที่สมบูรณ์นั้นเอง ปัญญานั้นก็จะพัฒนา
ถึงขั้นรู้แจ้งเห็นจริงท�ำจิตให้หลุดพ้นจากอาสวะ
กิเลสทั้งปวงเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการฝึกอบรม
(Phrakhru Thamtharachanyan, 2017 : 61-74)
3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักไตรสิกขาของนักเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สรุปได้ดังนี้
3.1 การพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านศีล ศีล เป็นเรื่องของการฝึกในด้าน
พฤติ ก รรม โดยเฉพาะพฤติ ก รรมความเคยชิ น
เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกศีล คือวินัย วินัยเป็นจุด
เริ่มต้นในกระบวนการศึกษาและการพัฒนามนุษย์
เพราะวินยั เป็นตัวการจัดเตรียมชีวติ ให้อยูใ่ นสภาพ
ที่เอื้อต่อการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเป็นอยู่
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต และการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม
ให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอื้อโอกาสในการที่
จะพัฒนา
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ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านศีล
3.1.1 ส่งเสริมด้านวินยั ได้แก่
กิจกรรม ก) มาโรงเรียนทันเวลา (ข) ส่งการบ้านตรง
เวลา ค) เดินแถวในการเข้ากิจกรรมต่างๆ เช่น เดิน
แถวเข้าชั้นเรียน เดินแถวไปโรงอาหาร ง) เข้าแถว
รับนม รับอาหาร ส่งงานครู รับของจากครู จ)
รับผิดชอบทาความสะอาดเขตพื้นที่ของนักเรียน
แต่ละคนฝึกพัฒนาด้านวินัยและความรับผิดชอบ
ฉ) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เวรประจ� ำ วั น ในการท� ำ ความ
สะอาดห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องประชุม
โรงอาหาร และห้องพักครู
3.1.2 ส่งเสริมด้านคุณธรรม
ได้แก่กจิ กรรม ก) เข้าค่ายคุณธรรม ข) จัดการเรียน
รู้สาระพระพุทธศาสนา ค) แข่งขันการตอบปัญหา
ธรรมะ ง) นิทานคุณธรรม จ) ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านพุทธศาสนา ฉ) สอบธรรมะสนามหลวง ช) ครู
พระสอนศีลธรรม สัปดาห์ละ 2 วัน ซ) รายการเสียง
ตามสายเพลงส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ฌ) โครงงาน
คุณธรรม ญ) สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าและก่อน
เลิกเรียน ฎ) สวดมนต์ทุกวันศุกร์ ฏ) ร่วมกิจกรรม
วันส�ำคัญทางพุทธศาสนา จากการพั ฒ นาความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้ นศีล ตลอดปีการศึกษา 2559
ส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ส�ำรวมกายและ
วาจา ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น มี สั ม มาคาระ มี จิ ต
สาธารณะช่วยเหลือผูอ้ นื่ มีความพร้อมในการเรียน
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีครูมา
ก�ำกับดูแล นอกนั้นแล้วยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนศีล 5 โรงเรียนวิถีพุทธ
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และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด
ด้านประกวดมารยาทไทย และผ่านการสอบธรรมะ
สนามหลวงจนได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รนั ก ธรรมตรี
จ�ำนวน 10 คน นักธรรมโท จ�ำนวน 10 คน และ
นักธรรมเอก จ�ำนวน 14 คน
3.2 การพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านสมาธิ การมีสมาธิที่ดี เกิดจากการ
ฝึกฝนเป็นประจ�ำ  เมื่อเด็กท�ำได้ เด็กจะรู้จักการ
รวบรวมจิตใจ และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
และความต้ อ งการของตั ว เอง ท� ำ จิ ต ใจให้ ส งบ
มีใจจดจ่อกับสิง่ ทีท่ ำ 
� และท�ำได้ตอ่ เนือ่ ง กิจกรรมที่
ใช้คือ การฝึกสมาธิเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียน
หรือมีสมาธิในการท�ำกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ และมี
จิตใจที่สงบ
กิจกรรมที่ใช้คือ 1) การนั่งสมาธิ 2) ก�ำแบมือ 3) ศูนย์ - สอง - ห้า สิบ 4) นับ 1-10 5)
จีบ L 6) โป้ง ก้อย 7) แตะจมูก แตะหู 8) แตะหู
จากการพัฒนาให้นกั เรียนฝึกสมาธิ โดยให้
ครูเลือกใช้กิจกรรมฝึกสมาธิครั้งละ 1 กิจกรรมต่อ
การฝึก 1 ครั้ง จาก 8 กิจกรรมข้างต้น ตามความ
เหมาะสม โดยให้นกั เรียนฝึกกิจกรรมก่อนเริม่ เรียน
วิชาแรกของภาคเช้าและภาคบ่ายทุกวัน หรือตาม
ดุลยพินจิ ของครู ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ตลอด
ปีการศึกษา 2559 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คือ
นักเรียนนิ่งไม่วอกแวก มีความเพียรพยามยาม
ในการท�ำงานเพิม่ ขึน้ ตัง้ ใจเรียน มีสมาธิในการเรียน
มีความเข้มแข็งทางอารมณ์ ท�ำงานที่ครูมอบหมาย
ได้ถูกต้อง และส่งทันตามก�ำหนดเวลา
3.3 การพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านปัญญา ในขณะที่ผู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรม
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ขั้นศีลหรือขั้นจิต ตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจ
ซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมนั้นจะค่อยๆ พัฒนาแก่กล้าขึ้น
ชัดเจนขึน้ เกือ้ หนุนให้องค์ประกอบทางด้านศีลและ
ด้านจิตถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น คืออาศัยศีลและจิต
ที่สมบูรณ์นั้นเอง ปัญญาก็จะพัฒนาถึงขั้นรู้แจ้ง
เห็นจริงดังผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ 1-6 กลุม่ ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาจ�ำนวน 45 คน
เมือ่ ผ่านกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมีคะแนนตั้งแต่ 51.33
ขึน้ ไป เป็นกลุม่ ทีค่ วรส่งเสริมและรักษาคุณลักษณะ
นี้ให้คงไว้ นอกจากผลการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์แล้ว ยังพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงขึ้น
ทุกรายวิชา รายวิชาที่มีคะแนนพัฒนามากที่สุด
คือ วิชาภาษาไทย คะแนนพัฒนา เท่ากับ 18.53
รองลงมา คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนพัฒนา
เท่ากับ 12.64 และรายวิชาที่คะแนนพัฒนาต�่ำสุด

คื อ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เท่ า กั บ 1.19 และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ โรงเรี ย นก็ สู ง ขึ้ น
เช่นกัน

5. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
น�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเสนอ
แนะให้หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ปกครอง
รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระดับความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนแต่ละด้าน และจัดสรร
เวลาส�ำหรับการแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
และท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ ง และควรจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลองค์ประกอบด้านย่อยๆ
ของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ให้ถูกต้องเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรน�ำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ใช้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้น
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