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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระดับปฏิบัติการ (technical collaborative approach) นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน  38 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก การเขียนบันทึก และการบันทึกภาคสนามกับผู้ให้ข้อมูล และครู 
จำานวน 8 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสนทนากลุ่ม ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 - มกราคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการของ Strauss และ 
Corbin 
 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข สามารถสรุปได้ 4 ข้ันตอน 
คือ (1) การสร้างความเข้าใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกำาหนดแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติและการ
สะท้อนผลการปฏิบัติ และ (4) การประเมินผล โดยขั้นการกำาหนดแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อน
ผลการปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ด้าน ท่ีสำาคัญ ได้แก่ (1) การทำาความเข้าใจแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ดี เก่ง 
และสุข (2) การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง และ (3) การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี สำาหรับ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข จะผสมผสานอยู่ในกิจกรรมการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งและด้านดี 
และกิจกรรมนันทนาการ ในข้ันตอนน้ี ประกอบด้วยกิจกรรมสำาคัญ 8 ประการ ได้แก่ (1) การทำาความเข้าใจกับ
ความหมายของคำาว่า เก่ง ดี และมีสุข (2) การต้ังเป้าหมายในชีวิตของตนเอง (3) การจุดประกายกระตุ้นความ
รู้สึกให้เป็นคนดี มีความกตัญญู (4) การฝึกสติ การควบคุมอารมณ์ การมีเมตตาเข้าใจผู้อ่ืน การอบรมให้มีศีลธรรม
และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5) การสร้างพันธะสัญญา (6) การฝึกวางแผน บันทึก ติดตามประเมิน
ตนเอง (7) การให้แรงเสริม และ (8) การใช้กิจกรรมนันทนาการ ท่ีนำามาซ่ึงการเพ่ิมของคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ และความพึงพอใจ
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 ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถให้แนวทางแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พยาบาลประจำาโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
และครู ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้ฝึกต้ังเป้าหมาย วางแผน ปฏิบัติ ติดตามประเมินตนเอง และให้แรงเสริมเพ่ือ
พัฒนาให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และสุข ต่อไป

คำาสำาคัญ: เด็กวัยเรียน; ดี; เก่ง; สุข; การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ความเป็นมาของปัญหา
 เด็กวัยเรียน เป็นบุคคลที่มีความสำาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ การที่เด็กมีพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีดี จะเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะ
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient: EQ) ซ่ึงหมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดำาเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข องค์ประกอบของความสามารถทางอารมณ์ที่สำาคัญ มี 
3 ส่วน คือ ดี เก่ง และสุข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น สุข หมายถึง ความ
สามารถในการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมีความสงบทางใจ1

 การท่ีเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินชีวิตได้น้ัน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผลมาจาก
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยอาศัยความฉลาดทางปัญญา ร้อยละ 20 อีก ร้อยละ 80 เป็นผลมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เติบโตมีชีวิตท่ีประสบความสำาเร็จในทุกด้านอย่างแท้จริง2 สอดคล้องกับท่ี 
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย3 ได้กล่าวถึงแนวทางการเล้ียงดูลูกท่ีเหมาะสมว่า การพัฒนาให้ลูกมี
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี มักจะทำาให้เป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำาเร็จในชีวิตสูง การที่เด็ก
วัยเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะส่งผลต่อความสำาเร็จในชีวิตของเด็กเอง และ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ประเทศชาติด้วย
 ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสังคมได้เปล่ียนแปลงไปมาก มีการแข่งขันการเรียนสูงมากข้ึน จนเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยในระยะหลัง พบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยลดลง จากการ
ประชุมวิชาการ เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เม่ือวันท่ี  26-27  มิถุนายน 2555  เผยผลสำารวจของกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย เฉลี่ยต่ำากว่าเกณฑ์ปกติในรอบ 10 ปี4 โดย
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดี เก่ง และด้านสุขในเด็กไทย เร่ิมลดลงเร่ือยๆ และผลการสำารวจระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์ ของ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2544 พบว่า นักเรียนไทย อายุ 6-11 ปี มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ยระดับประเทศ จัดอยู่ระดับต่ำากว่าเกณฑ์ปกติ (45.12) จากค่าคะแนนปกติ (50-100) 
โดยนักเรียนกลุ่มนี้มีจุดอ่อนทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุข และทุกด้านในด้านย่อย และมีจุดอ่อนมาก
ที่สุด คือ ความมุ่งมั่นพยายาม (42.98) ความกล้าแสดงออก (43.48) และความรื่นเริงเบิกบาน (44.53)5 และ
จากการสำารวจสถานการณ์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กวัยเรียน ในปี 2557 ของกระทรวง
สาธารณสุข เฉพาะในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 3,696 คน พบว่า มีความฉลาดทางอารมณ์
ปกติ ร้อยละ 79.9 แต่ยังมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่าปกติอีก ร้อยละ 20.16 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรเร่งพัฒนา 
เพราะเด็กวัยน้ีจะมีพ้ืนฐานการเติบโตเข้าสู่วัยเรียนและผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก 
ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559 ท่ีมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน มีความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข 
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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 un-
derstanding 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.
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 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


