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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 2) เพือ่ ศึกษากระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปฏั ฐาน 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ และ 3) เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลัก
สติปัฏฐาน 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ใช้แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่าง 169 รูป/คน โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักการและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนัก
รู้ในตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การสร้างจูงใจในตนเอง 4) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 5) ทักษะ
ทางสังคม
*

ได้รับบทความ: 10 ตุลาคม 2562; แก้ไขบทความ: 13 ธันวาคม 2562; ตอบรับตีพิมพ์: 27 ธันวาคม 2562  
Received: October 10, 2019; Revised: December 13, 2019; Accepted: December 27, 2019

28

Dhammathas Academic Journal Vol. 19 No. 4 (October - December 2019) Special Issue

2. กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน 4
ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มีองค์ประกอบ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1)
การตระหนักรูใ้ นตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การสร้างจูงใจในตนเอง 4) การเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่
5) ทักษะทางสังคม ออกแบบกระบวนการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความ
ฉลาดทางอารมณ์ 2) กระบวนการพัฒนา 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
โดยได้ผลกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำ� หรับนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ ด้วยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 คือ 1) ส่วนบทน�ำ  ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์
และบริบทสถานศึกษา 2) ส่วนกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และหลักสติปัฏฐาน 4 ที่มา
สนับสนุน ประกอบด้วย องค์ประกอบของวุฒทิ างอารมณ์และกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม
องค์ประกอบของสติปัฏฐาน 4 การวัดประเมินผลวุฒิภาวะทางอารมณ์ แนวทางพัฒนาและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 3) ส่วนการน�ำกระบวนการไปใช้ 4) ส่วนเงื่อนไขในการนากระ
บวนการไปใช้
3. กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏฐาน 4
ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นการน�ำหลักพุทธธรรมคือ หลักสติปัฏ
ฐาน 4 ประกอบด้วย 1) กายานุปัสสนา 2) เวทนานุปัสสนา 3) จิตตานุปัสสนา 4) ธัมมานุปัสสนา บูรณา
การกับกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง
มีสติระลึกในกายรูจ้ กั ใช้สติมนั่ ในการพิจารณาเวทนา อดทน พิจารณาตนเองโดยใช้ปญ
ั ญาไตร่ตรองตัดสิน
ใจในการแก้ปัญหาจนตนเองมีคุณค่า 2) ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายรู้จักข่มใจ
ให้อภัยและมองโลกในแง่ดโี ดยการมีสติพจิ ารณาจิตใจของตนเอง รูจ้ กั พอดีละการอิจฉาริษยาและการมอง
มุมใหม่ๆ ด้วยปัญญา 3) ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง มีสติระลึกอยูใ่ นกายพัฒนาจิตใจด้วยการเปลีย่ น
วิธีการคิดทางลบให้เป็นบวก ให้ก�ำลังใจตนเองท�ำจิตใจให้มั่นคง ด้วยการสร้างก�ำลังใจจนเกิดแรงผลักดัน
ในตนเอง 4) ด้านการรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น การเจริญสติมีกัลยาณมิตร สร้างอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้อื่น
ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่น เอาใจมาใส่ใจเราจนเกิดการสร้างความผูกพันและมิตรภาพ 5) ด้าน
การมีทักษะทางสังคม มีความมุ่งมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคมโดยการ
เริ่มผูกมิตรและหยิบยื่นไมตรีจิต และเคารพระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการพัฒนาความฉลาดในอารมณ์; สติปัฏฐาน 4; นักศึกษา

Abstract
This research aims to: 1) study the principles and theories of emotional intelligence
of Mahamakut Buddhist University Kalasin college students; 2) to study the development
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of emotional intelligence based on Buddhist principles, 4 to develop Mahamakut Buddhist
University Kalasin college education; 3) to propose the development process. emotional
intelligence according to the Buddhist principle, it is integrated into the four disciplines
of Kalasin college students using the method of integrated research method is quantitative
research. The research instruments were 169 persons. Quantitative data were analyzed
by frequency, percentage, mean, standard deviation and descriptive analysis with content
analysis.
The research findings were as follows:
1. The principles and theories of emotional intelligence of Kalasin college students
in 5 aspects: 1) self-awareness 2) self-control 3) self-motivation4) understanding of others
5) social skills.
2. The emotional intelligence development process based on Buddhist principle
Integrating with the fourth mindset of Kalasin college students emotional intelligence
development consists of 5 components: 1) Self-awareness; 2) Self-control; 3) Selfmotivation; 4) Understanding others; 5) Social skills the process design consists of 4 steps:
1) to study the theories of emotional intelligence; 2) to develop the process; 3) to
monitor; 4) to improve the process. The process of developing emotional intelligence for
Kalasin college students through the practice of the 4 sts is; 1) the introduction consists of
the principles, the objectives and the context of the collage; 2) the emotional intelligence
and emotional intelligence 4: supported by emotional intelligence and emotional intelligence
development, 4 emotional intelligence measurement the development and the factors
that affect the emotional intelligence of the students; 3) the implementation of the
process; 4) the conditions for implementing the process.
3. The emotional development process according to the Buddhist principle, it is
based on the principle of four attainments of students of Kalasin collage; 1) Ganapasipasana;
2) Vedus Nusasasana; 3) Jittananpasana; 4) Dharmanapasna Integration with the development
of emotional intelligence in five aspects: 1) self-awareness.in consciousness, in consciousness,
in consciousness; 2) Self-management. mindfulness in the body, mindfulness, forgiveness,
and optimism by mindfulness of their own minds; 3) self-motivation and self-motivation.
mindfulness in the mind develops the mind by changing the way negative thinking is
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positive. encourage self to keep the mind stable; 4) the feeling and understanding of
others. mindfulness emotions to other people, pay attention to the expression of others;
5) the social skills. To have self-determination Interact and communicate with each
other in society by initiating friendship and goodwill and respect the discipline of self and
society.
Keywords: The Emotional Intelligence Development Process; Four Foundations of Mindfulness;
Students

1. บทน�ำ

สภาวการณ์ในโลกปัจจุบันนี้ก�ำลังเปลี่ยน
ผ่านเข้าสูย่ คุ สังคมใหม่เรียกกันว่า “โลกทีใ่ ช้ความรู้
เป็ น ฐานหรื อ ยุ ค สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ ”
ซึง่ บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานทีข่ องโลกสามารถ
ติดต่อเชื่อมโยง สื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกด้วย
ความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร (The
Secretariat of the Council of Education)
ซึง่ มีกระแสโลกา ภิวตั น์เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกด้าน
ของสังคม ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของ
สังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับมือกับผล
กระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งความร่วมมือ
ความขัดแย้งและการแข่งขัน ทางรอดประการหนึง่
ของประเทศคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคนให้
สามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
การศึกษาเป็นขบวนการสร้างให้คนมีความรู้และมี
คุ ณ สมบั ติ ต ่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นคนนั้ น อยู ่ ร อด
ในโลกได้ เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์กับ
ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และสังคมโลก
โดยส่วนรวม

การศึ ก ษาเป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ประการหนึง่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการ
ศึกษาเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้คนได้รบั การพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานที่ส�ำคัญในการน�ำนโยบายหลักสูตรแนว
ปฏิบตั อิ นื่ ๆ ไปลงมือปฏิบตั โิ ดยตรง ผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาต้องใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลปะในการบริหารงาน
มีความสามารถบริหารทั้งงานและคน ผู้น�ำยุคใหม่
ที่จะสามารถน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ดี
นอกจากสติ ป ั ญ ญาและความเชี่ ย วชาญแล้ ว
จ�ำเป็นต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ซึง่ ช่วยให้ผนู้ ำ�
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
บริหารจัดการตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ได้ดี จากการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์
พบว่า อารมณ์มบี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั ิ
งานของคนในองค์กร ความฉลาดทางอารมณ์เป็น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจติ ใจทีม่ น่ั คง
การมองโลกในแง่ ดี ข องมนุ ษ ย์ ก ารรู ้ จั ก เห็ น อก
เห็นใจผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั่น
แน่วแน่ มีเหตุผล มีสติสามารถควบคุมตนเองมี
ความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคน
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อื่นและรู้จักมารยาททางสังคม ชีวิตมนุษย์ด�ำเนิน
ไปภายใต้อทิ ธิพลของอารมณ์และความรูส้ กึ เพราะ
อารมณ์นั้นเป็นพลังผลักดันให้เกิดประพฤติกรรม
ต่างๆ ถ้าคนเรามีการพัฒนาทางอารมณ์ในทางทีด่ หี รือ
เป็นผู้ฉลาดทางอารมณ์สูง ผู้นั้นย่อมมีการแสดง
ออกทางอารมณ์ทเี่ หมาะสมอันจะท�ำให้ตนเองและ
ผู้อื่นเป็นสุข และเมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษา
ของไทย จะเห็นได้วา่ ให้ความส�ำคัญกับอารมณ์หรือ
สภาพจิตเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ปีพทุ ธศักราช 2542 ทีร่ ะบุ
ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
คนไทยให้เป็นมนุษย์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา มี
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความ
สุขและยังมุง่ เน้นผลิตผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีน่ อก
เหนือจากจะเป็นคนเก่ง คนดีแล้วยังต้องเป็นคนมี
ความสุขคือ มีความสุขทั้งร่างการและจิตใจ”
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
เรื่อง “กระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุโ์ ดย
การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4” เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหลักการและทฤษฎีความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
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ราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ โดยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
ในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลัก
สติปัฏฐาน 4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์
3. เพื่อเสนอกระบวนการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลัก
สติปัฏฐาน 4 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ประชากร ได้แก่
นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าฬสิ น ธุ ์ ชั้ น ปี ที่ 1-5
จ�ำนวน 313 รูป/คน กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 169
รู ป /คน ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยตาราง
Krejcie & Morgan (Srisa-at, 2002)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพือ่ การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาความ
ฉลาดในอารมณ์โดยการปฏิบตั ติ ามแนวสติปฏั ฐาน
4 จ�ำนวน 5 ด้าน และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน
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ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
3) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 1) หาค่า
IOC (Index of Item-Objective Congruence)
2) หาอ� ำ นาจจ� ำ แนกของแบบสอบถามโดยวิ ธี
Item-Total Correlation3) หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธี
หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficaien) ของครอนบราค (Cronbach)

แนวสติปัฏฐาน 4 โดยรวมอยู่ในรับมากทุกด้าน
แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านการตระหนักรู้ใน
ตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30) ด้าน
การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.25) ด้านการสร้างแรงจูงใจกับ
ตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ด้าน
การรูส้ กึ และเข้าใจผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.06)
ด้านการมีทกั ษะทางสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.10)

4. สรุปผลการวิจัย

5. อภิปรายผลการวิจัย

ได้ดังนี้

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย

1. หลั ก การและทฤษฎี พร้ อ มได้ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อด�ำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สังเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการ
แล้วตามรายละเอียด ดังนี้
ผลการศึกษาหลักการและทฤษฎีกระบวน
การพัฒนาความฉลาดในอารมณ์ส�ำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยการปฏิบัติ
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้ในตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การ
สร้างจูงใจในตนเอง 4) การเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น 5) ทักษะทางสังคม
2. ผลการการวิจัยกระบวนการพัฒนา
ความฉลาดในอารมณ์โดยการปฏิบัติตามแนวสติ
ปัฏฐาน 4 พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนการ
พัฒนาความฉลาดในอารมณ์โดยการปฏิบัติตาม

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ โดยการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ใน
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาหลักการ
และทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
อาชีวศึกษา ทั้ง 5 ด้าน พบว่า 1) การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (self-awareness) 2) การควบคุมตนเอง
(self-regulation) 3) การจูงใจในตนเอง (motivation) 4) การเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ (empathy)
5) ทักษะทางสังคม (social skills) สอดคล้องกับ
ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์ และมาลีวลั เลิศสาครศิริ
(Thanupaprangsan and Wanlertsakornsiri,
2016 : 13-28) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งผลของการใช้รปู
แบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับ
เอสเคที 1 ต่ อ ความสามารถทางสมอง ความ
ตระหนักรู้ในตนเองและสัมฤทธิผลทางการเรียน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

ของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การฝึกสมาธิโดย
บูรณาการสติปฏั ฐาน 4 กับ เอสเคที 1 มีผลต่อการ
พัฒนาความสามารถทางสมองช่วยฝึกทักษะการ
คิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล สร้ า งเสริ ม ความ
ตระหนักรู้ในตนเอง อันเป็นลักษณะพึงประสงค์
ของการเรี ย นรู ้ ใ นทศวรรษที่ 21 เช่ น เดี ย วกั บ
ศุ ก ร์ ใจ เจริ ญ สุ ข เพ็ ญ พรรณ พิ ทั ก ษ์ ส งคราม
และไมเคิล คริสโตเฟอร์ (Charernsuk, Pitaksong
kram and Cristofer, 2016 : 170-183) ได้ศึกษา
เรื่ อ งความหมายและปั จ จั ย บ่ ม เพาะสติ จ าก
ประสบการณ์ของสตรีไทยที่ปฏิบัติธรรม พบว่า
สตรีไทยที่ปฏิบัติธรรมบรรยายประสบการณ์ใน
1 ประเด็นหลักคือความหมายและ ปัจจัยบ่มเพาะ
สติโดยความหมายของสติมี 4 ประเด็นย่อย คือ
1) การอยู่กับปัจจุบันขณะ 2) ตระหนักรู้ตนเอง
3) ใคร่ครวญตามความเป็นจริง และ 4) เป็นกลาง
เป็ น ธรรมชาติ ใ นส่ ว นของปั จ จั ย บ่ ม เพาะสติ มี
2 ประเด็นย่อยคือ 1) ปัจจัยภายในบุคคลซึ่งมี
4 หัวข้อ ได้แก่ (1) การมีศรัทธาและฉันทะ (2) การ
มีศีล (3) ความพร้อมของร่างกาย (4) การหมั่น
ฝึกฝน และ 2) ปัจจัยภายนอกบุคคลซึ่งมี 2 หัวข้อ
ได้แก่ (1) การอยู่ในสถานที่ สงบและ (2) การที่ได้
เรียนรู้หรือมีการศึกษา
2. กระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏ
ฐาน 4
2.1 ด้ า นการตระหนั ก รู ้ ใ นตนเอง
ได้แก่ การเรียนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น รู้ว่า
อารมณ์รู้สึกโกรธเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุ ควบคุม
การแผ่ขยายของอารมณ์ได้ เช่น โกรธ เดือนดาล
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รุ่มร้อน และรู้ว่าจะต้องท�ำอะไร และจะแสดงออก
อย่างไรได้อย่างพอเหมาะพอสม ส่วนข้อทีน่ กั ศึกษา
มีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ เข้าใจความรู้สึก
ความคิด และอารมณ์ตามสภาพที่เป็นจริงอย่างมี
สติเป็นเหตุ เป็นผล
2.2 ด้านการจัดการกับอารมณ์ของ
ตนเอง ได้แก่ รู้จักสงบนิ่งกับสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ ผ่อนคลายอารมณ์อย่างสงบเยือก
เย็น ไม่ววู่ าม และตัดสินข้อขัดแย้งด้วยความใจเย็น
และมีสติ ส่วนข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด ได้แก่ สามารถอดทนต่อความหว้าเหว่ใฝ่หา
ความสุขได้ด้วยตนเอง
2.3 ด้านการสร้างแรงจูงใจกับตนเอง
ได้แก่ เข้าใจและรู้คุณค่าของผู้อื่นไม่คาดหวังมาก
จนเกิ ด ไปไม่ เ หยี ย ดหยามและประณามความ
อ่อนแอหรือข้อบกพร่องของผู้อื่น มีความเห็นอก
เห็นใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น และไม่ชอบใจผู้อื่นที่
กระท�ำต่อเรา เราก็จะไม่กระท�ำต่อผู้อื่นเช่นนั้น
ส่วนข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่
มี ค วามเมตตา กรุ ณ า ปรารถนาดี และชื่ น ชม
ผู้ท�ำความดี
2.4 ด้ า นการรู ้ สึ ก และเข้ า ใจผู ้ อื่ น
ได้แก่ การมีน�้ำใจ เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
รับผิดชอบงานทีท่ มี งานมอบหมาย และ รูจ้ กั รักษา
น�้ำใจทีมงานมอบหมาย ส่วนข้อที่นักศึกษามีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ให้การแบ่งปันสิ่งต่างๆ
อย่างเท่าเทียม ตามล�ำดับ  
2.5 ด้านการมีทกั ษะทางสังคม ได้แก่
ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาชุมชน การให้ความ
ร่วมมือต่อกฎระเบียบสังคม และนักศึกษามีความ
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สามารถในการสร้างเครือข่าย สัมพันธภาพกับ
หน่อยงานภายนอกสถาบันการศึกษา สวนข้อที่
นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษามี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่วมงานภายในสถาบันการศึกษา สอดคล้องกับกับ
ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์ และมาลีวลั เลิศสาครศิริ
(Thanupaprangsan and Wanlertsakornsiri,
2016 : 13-28) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องผลของการใช้
รูปแบบการฝึกสมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4
กับเอสเคที 1 ต่อความสามารถทางสมองความ
ตระหนักรู้ในตนเองและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาล ผลการวิจัย พบว่า การฝึก
สมาธิโดยบูรณาการสติปัฏฐาน 4 กับเอสเคที 1
มีผลต่อการพัฒนาความสามารถทางสมองช่วยฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สร้างเสริม
ความตระหนักรูใ้ นตนเอง อันเป็นลักษณะพึงประสงค์
ของการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ข้อเสนอแนะควร
ศึ ก ษาผลในระยะยาว เพื่ อ ติ ด ตามความยั่ ง ยื น
ของการฝึกสมาธิในนักศึกษากลุ่มทดลองและน�ำ
รู ป แบบการฝึ ก สมาธิ ไ ปปรั บ ใช้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ศั ก ยภาพผู ้ เรี ย นให้ ป รั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ บริ บ ทของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
3. น� ำ เสนอกระบวนการพั ฒ นาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลัก
สติปัฏฐาน 4 กระบวนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามหลักพุทธบูรณาการด้วยหลักสติปัฏ
ฐาน 4 ของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นการน�ำหลักพุทธ
ธรรมคือ หลักสติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย 1) กายา
นุปสั สนา 2) เวทนานุปสั สนา 3) จิตตานุปสั สนา 4)

ธัมมานุปัสสนา บูรณาการกับกระบวนการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การตระหนักรูใ้ นตนเอง มีสติระลึกในกายรูจ้ กั ใช้สติ
มั่นในการพิจารณาเวทนา อดทน พิจารณาตนเอง
โดยใช้ปญ
ั ญาไตร่ตรองตัดสินใจในการแก้ปญ
ั หาจน
ตนเองมีคุณค่า 2) ด้านการจัดการกับอารมณ์
ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายรู้จักข่มใจให้อภัยและ
มองโลกในแง่ดีโดยการมีสติพิจารณาจิตใจของ
ตนเอง รูจ้ กั พอดีละการอิจฉาริษยาและการมองมุม
ใหม่ๆด้วยปัญญา 3) ด้านการสร้างแรงจูงใจกับ
ตนเอง มีสติระลึกอยู่ในกายพัฒนาจิตใจด้วยการ
เปลี่ยนวิธีการคิดทางลบให้เป็นบวก ให้ก�ำลังใจ
ตนเองท�ำจิตใจให้มั่นคง ด้วยการสร้างก�ำลังใจจน
เกิดแรงผลักดันในตนเอง 4) ด้านการรูส้ กึ และเข้าใจ
ผูอ้ นื่ การเจริญสติมกี ลั ยาณมิตร สร้างอารมณ์ความ
รู้สึกต่อผู้อื่น ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่น
เอาใจมาใส่ใจเราจนเกิดการสร้างความผูกพันและ
มิตรภาพ 5) ด้านการมีทักษะทางสังคม มีความมุ่ง
มั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่าง
กันในสังคมโดยการเริม่ ผูกมิตรและหยิบยืน่ ไมตรีจติ
และเคารพระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ ควรมีการประเมิน ติดตามผล และน�ำผล
มาปรับปรุงและรายงานผลการปรับปรุงให้ทาง
ผู้บริหารได้รับทราบและพัฒนาอารมณ์และการ
ศึกษาต่อไป

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ฉบับพิเศษ

1.2 ควรจัดท�ำความร่วมมือกับวัด
ต่างๆ หรือมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศร่วมกัน
เพือ่ พัฒนาอารมณ์นกั ศึกษาให้มคี วามกระตือรือร้น
ในสังคมและการศึกษาในระดับสากลต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจัดท�ำรูปแบบในการพัฒนา

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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ความฉลาดทางอารมณ์ส�ำหรับมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยศาสนศาสตร์
2.2 ควรจัดท�ำรูปแบบในการพัฒนา
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์
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