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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และหา
ประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรนี้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 40 คน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ต่ ากว่า 140 โดยจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยวิธีสุ่มกลุ่มละ 20 คน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาศัย
แนวคิดหลักของทาบา(Taba) โดยปรับประยุกต์เป็น 5 ขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองใช้
หลักสูตรที่พัฒนาแล้ว เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่งและสุข ด้วยการจัดกิจกรรมรวม 18 ชั่วโมง 
แล้ววัดความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า  หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยเลือกใช้มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ได้สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรม ทั้งโดยองค์รวมและราย
ด้าน  และมีพัฒนาการด้านความดีจาก  = 37.45, SD = 2.76 เป็น =  63.75, SD = 2.10 ด้านความเก่ง
พัฒนาจาก = 38.80, SD = 1.40 เป็น = 60.20, SD = 2.12 ด้านความสุขพัฒนาจาก  = 36.70, SD = 
1.95 เป็น=  55.85, SD = 2.62 และโดยรวมพัฒนาจาก  = 113.35, SD = 4.50 เป็น = 179.80, SD 
= 4.19 และผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า ก่อนทดลองทั้งสองกลุ่มมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.01 แต่หลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์มีพัฒนาการมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรนี้ด้วยระดับความแตกต่างทางสถิติที่มี
นัยส าคัญท่ีระดับ.01 ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตรนี้มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรฝึกอบรม  ความฉลาดทางอารมณ์ 
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Abstract 
 The objectives of  this study  comprised two aspects : developing  training 
curriculum to enhance  emotional  intelligence and finding out its effectiveness due to the 
curriculum implementation with  lower  secondary  school  students.  The sample were lower 
secondary  school  enrolled in  Prabhassorn vidhaya school in second semerter of academic 
year 2554, with the emotional  intelligence lower than 140. They were randomly assigned  
for the control and experimental group ; each of  which consisted of 20. The process of  
curriculum development employed Taba’s and  applied it into five steps.  Data  collection  
were derived  by the curriculum experimenting to develop all the  three dimensions of 
awareness , goodness and happiness. Through activities planned within  the  scope of the 
developed curriculum for 18 hours. Followed  by  measuring  emotional intelligence using 
emotional intelligence inventory possessed by the department of  mental  hygiene together 
with  assessment of  satisfaction toward  the  developed activities. 
 The findings revealed that the developed curriculum based on the selected conceptual 
framework could  develop emotional  intelligence  higher  than  those who were not 
experimented, both holistically and  partially. The development of awareness gained from 
 = 37.45, SD = 2.76 to  = 63.75, SD = 2.10, goodness from  = 38.80, SD = 1.40 to = 

60.20, SD = 2.12, happiness from  = 36.70, SD = 1.95 to  = 55.85, SD = 2.62, and  by the 

whole from                      = 113.35, SD = 4.50  to  = 179.80,  SD = 4.19.  The comparison  

showed that  the experimental group were superior to the control at the .01 level of  
significance.  The experimental group was satisfied with the activities at high level.  
 
Keywords :  Curriculum Development, Training Curriculum, emotional  intelligence 
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บทน า 
 ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้โลกไร้พรมแดนวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่หลั่งไหลมาตามกระแสค่านิยมของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
สถานศึกษาซึ่งเป็นอีกสังคมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อกระแสของค่านิยมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นตอนต้น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543 : 12-17) กล่าวว่า วัยรุ่นตอนต้นว่าเป็นวัยวิกฤตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัย  ตลอดจนข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่พบให้สถานศึกษา เด็กวัยนี้มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัว ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่ายและ
ขาดการควบคุม (โสภณฑ์ นุชนาถ. 2542 : 49)  ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย สอดคล้องกับงานวิจัย
เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมของวัยรุ่น ซึ่งเป็นการกระท าตั้งแต่การผิดศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ ไปจนกระทั่งความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์  ชีวิตและร่างกาย  เพศ  ความสงบสุข เสรีภาพ  ชื่อเสียงและการปกครอง  ยาเสพติดให้โทษ อาวุธและ
วัตถุระเบิด และอ่ืนๆ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . 2554 : 1-6)  
สอดคล้องกับเทิดศักดิ์ เดชคง (2542 : 29)  กล่าวว่า “สาเหตุส าคัญของปัญหาวัยรุ่น เกิดจากเด็กขาดความ
ฉลาดทางอารมณ์ ท าให้ตัดสินใจผิดพลาด ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีขาดความอดทนอดกลั้น จัดการกับความขัดแย้ง
ทางอารมณ์ไม่ได้ จึงระบายอารมณ์อย่างไม่เหมาะสมหรือแก้ไขปัญหาในทางไม่สร้างสรรค์” ซึ่งนโยบายภาครัฐ
และมาตรการทางสังคมรวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวกับเยาวชนต้องร่วมมือเร่งรัด ด าเนินการเพ่ือป้องกันไปพร้อมกัน 
จากผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ ในปี 2550 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กไทย ในโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) เด็กและเยาวชน ของกรมสุขภาพจิต ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548-2554  เผยผลส ารวจในรอบ 10 ปี ยังมีคะแนนอีคิว เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งมีจุดอ่อนทั้ง  3 องค์ประกอบใหญ่  คือ  ดี  เก่ง  สุข ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ต้องเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น หาก
ไม่ได้รับการดูแลปรับพฤติกรรมให้มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต ก็อาจจะก้าวเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นอย่างผู้ด้อย
ความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมส่งผลต่อการด ารงชีวิตช่วงวัยรุ่นได ้ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียน ต้องเริ่มต้นที่ครูดีที่สุด เพราะหน้าที่ของครู คือ การ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของตนมีแสดงออกที่เหมาะสมกับบุคคล  สถานที่และมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จ าเป็น    ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติการจัดการเผชิญสถานการณ์ ให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (2543 : 25)  และการที่เด็กจะเป็นคนดี  คนเก่งและมีสุขได้นั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ จึงจะ
สามารถคิดดี  ท าดีมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ไม่คิดร้ายและไม่เป็นพิษภัยต่อสังคม (ชมพูนุท ร่วมชาติ. 2548 : 
1)  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
มาตรา 22 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา.  2544 : 5) 
 ความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient)  เป็นทักษะเฉพาะตัวที่ท าให้
คนเราประสบความส าเร็จ ทั้งด้านการเรียน  การงาน  ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว เพราะคนที่มีความฉลาดทาง
อารมณ ์จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้มาชี้น าความคิดการแสดงออกทาง
อารมณ์ของตนภายใต้ แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทั้งหลายได้เป็นอย่างดี  ซึ่งกิ๊บ (Gibbs. 1995 อ้างถึงใน 
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ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.  2545 : 14 – 15 ) กล่าวว่า สติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มี
ความสัมพันธ์กัน รากฐานของความคิด สติปัญญาของบุคคลเป็นผลมาจากสภาพอารมณ์ จิตใจ ตลอดทั้งสภาพความ
สมบูรณ์ทางสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณ์จึงส าคัญเท่าเทียมกับความฉลาดทางสติปัญญา ฉันทนา ภาคบงกช 
(2544 : 159)  กล่าวว่า  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการพัฒนามิติด้านคุณภาพชีวิตที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่า ความฉลาดทางอารมณ์ท าให้สามารถอยู่ในยุคปัจจุบันได้อย่างดี  มีความสุข และมั่นคงจะต้องรู้เท่าทัน
โลกโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตใจและปัญญา ผู้ที่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหาได้โดยไม่ขาดสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
แรงจูงใจ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  ความฉลาดทางอารมณ์
สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้  ความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนถึงอายุ 50 ปีกว่าๆ 
 ผู้วิจัยได้ส ารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีพฤติกรรมในการควบคุมอารมณ์ตนเองค่อนข้างน้อยกว่านักเรียนในชั้น
อ่ืนๆ และนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นอย่างเต็มตัว และเป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนและหลงผิดได้ง่าย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการของความฉลาดทางอารมณ์ที่ ดี  สามารถเผชิญใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ทั้งในการด ารงชีวิต หรือไปศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
  2.1 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม   
  2.2 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มทดลอง 
ระหว่างก่อนและหลังใช้หลักสูตรฝึกอบรม  
  2.3  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2.4 ศึกษาผลลัพธ์ภายหลังการฝึกอบรม (Study the Retention)  ประเมินติดตามความคงทนในการ
รักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาศัยแนวคิดหลักของทาบา(Taba) 
โดยปรับประยุกต์เป็น 5 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่งและสุข ด้วยการจัดกิจกรรมรวม 
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18 ชั่วโมง แล้ววัดความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม มีทั้งหมด 6 หน่วย ประกอบด้วย  หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ  หน่วยที่ 2  
แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ความดี หน่วยที่ 3  แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ความ
เก่ง  หน่วยที่ 4  แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไปสู่ความสุข  หน่วยที่ 5 พัฒนาการความฉลาดทาง
อารมณ์แบบองค์รวม  หน่วยที่ 6  ประเมินผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์  
 3. ในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น  ขอบเขตของการศึกษาเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 40 คน ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554 ที่มีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์ต่ ากว่า 140 และจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยวิธีสุ่ม กลุ่มละ 20 คน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  (Study and Analysis) มี 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1.  ศึกษาส ารวจสภาพปัญหาและสาเหตุส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น 
    ส่วนที่ 2.  ศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม (Design and Development) มี 3 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 เขียนโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม   
    ส่วนที่ 2 ประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม   
    ส่วนที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรก่อนน าไปทดลองใช้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Field Test) มี 2 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study)   
    ส่วนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม (Evaluation and Improvement) มี 2 ส่วน 
คือ 
    ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการจัดกิจกรรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาขึ้น  
    ส่วนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลลัพธ์ โดยประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Study the Retention) 
    ประเมินติดตามความคงทนในการรักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลองภายหลังจากรับการฝึกอบรมไปแล้ว  14 วัน โดยจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อ่ืนในการสะท้อนพฤติกรรมในขณะปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 
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ขั้นตอนที ่1 
การศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   
(Study and Analysis) 

ขั้นตอนที ่2 
การสร้าง 

หลักสูตรฝึกอบรม  
(Design and 

Development)  

ขั้นตอนที ่3 
การทดลองใช้ 

หลักสูตรฝึกอบรม  
(Field Test) 

 

ขั้นตอนที ่4 
ประเมินผล 

ปรับปรุงหลักสูตร 
  (Evaluation and 

Inprovement) 

ขั้นตอนที่ 5  
การติดตามประเมินความคงทน

หลังการฝึกอบรม 
 (Study the Retention) 

กรอบความคิดแสดงข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างความฉลาดทางอารมณข์องนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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แผนภูม ิแสดงการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณข์องนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
   1. ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ด้วยการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ได้เท่ากับ 0.91  
 2. ประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ได้ค่าเฉลี่ย 3.94  มีความเหมาะสมระดับมาก 
 3.ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้แบบประเมินส าหรับวัยรุ่นอายุ12-17 
ปขีองกรมสุขภาพจิต (2546 : 50 )  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha ในด้าน  ดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .75, .76, .81 และ .85  
ตามล าดับ และค่าความเชื่อมั่นแบบครึ่ง (split-half reliability) ในด้านดี เก่ง  สุข และภาพรวมคือ  .83, .86, .71 
และ .87  ตามล าดับ 
 4.แบบประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ได้ค่าเฉลี่ย 4.33 มีความเหมาะสมระดับมาก   
 

แบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการทดลองคร้ังนี้ ได้ใช้แบบการทดลองแบบ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดย
วิธีสุ่ม (Randomization) ด้วยการใช้ผลคะแนนจากการสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มละเท่าๆกัน ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Control - Group Pretest - Posttest Design  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 หน่วย 

     หน่วยที่1  ความรู้เกี่ยวกบัพฒันาความฉลาดทางอารมณ์                                                                                                                 
     หน่วยที่2  แนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่วามดี                                                                                 
     หน่วยที่3  แนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่วามเก่ง                                              
     หน่วยที่4  แนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ไปสูค่วามสขุ                                       
     หน่วยที่5  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวม                                                                                                                 
     หน่วยที6่ ประเมินพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวม 

 

ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบกจิกรรมฝึกอบรม 7 ขัน้ตอน                            
ANACONDA MODEL                    

ฟ 

 

 ขัน้ที่ 1 Awareness  สร้างความตระหนัก                                       

ขัน้ของการกระตุ้นและการเสริมแรงทางบวกจากผู้ให้การอบรม 

 

ขัน้ที่ 4 Cooperative Learning  สมานมิตรเรียนรู้แบบร่วมมือ   

ขัน้ เรียนรู้จากการปฏิบติัการกลุม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม ่

 ขัน้ที่ 2 Norm  รู้จักเกณฑ์บ่งชีพ้ัฒนา                                           
ขัน้ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ เพื่อเข้าใจกิจกรรมและเกณฑ์ของความส าเร็จ 

                                                                                      

                         

 

 ขัน้ที่ 3 Action Modeling  ปฏิบัติการศึกษาตัวแบบ   

นกัเรียนได้ปฏิบติัศกึษาตวัแบบ ผ่านสือ่   เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากตวัแบบ                                                                                                          

                         

 

 ขัน้ที่ 5 Non-Ordering สะท้อนความคิดแบบอิสระ  โดยไม่

ครอบง าความคิด จากสิง่ที่ได้จากกิจกรรมที่ท าในขัน้ท่ี 3 และ4 ของตนเอง 

 ขัน้ที่ 6 Direct- reflection  ตรวจสอบผลสะท้อนการพัฒนา                               

ขัน้ท่ีตรวจสอบข้อมลูในการน า ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง   

 ขัน้ที่ 7 Achievement  ประเมินค่าความส าเร็จ                                                                    

ขัน้ประเมินพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของนกัเรียน  

 EQD 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฯ ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 หน่วย และได้รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรม 7 ขั้นตอน (ดังแผนภูมิ) 
ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกรายการ  โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของ
หลักสูตรโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)มีความ
สอดคล้องเหมาะสมด้านความจ าเป็นในการฝึกอบรม  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ  
การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย  สื่อการเรียนรู้  และวิธีการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
         2. ผลการประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
       2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจระดับ มากขึ้นไป  
  2.4  ผลการศึกษาผลลัพธ์ด้วยการติดตามความคงทนในการรักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลองภายหลังจากรับการฝึกอบรมไปแล้ว  พบว่ามีผลรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีจ านวน 6 หน่วย ซึ่งมีสาระส าคัญสอดคล้องกับองค์ประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทย และมีความสอดคล้องกับแนวทางในการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นให้พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22  (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 5) จาก
การด าเนินการฝึกอบรมให้กับนักเรียนสามารถยืนยันได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมใช้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัยของนักเรียน และเกิดวุฒิภาวะทางอารมณ์ไปตามกิจกรรมที่จัด
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ์ (2548 : 24-26 ) ได้ศึกษาโปรแกรมการส่งเสริม และพัฒนาความฉลาดทาง
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อารมณ์ตามแนวตะวันออกส าหรับเยาวชนไทยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน าเอา วิธีการที่เป็นวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์แห่งสหัสวรรษใหม่มาพัฒนาสมรรถวิสัยที่แฝงในร่างกายมนุษย์ เป็นการบูรณาการระหว่างร่างกายและ
จิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข ต่างมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกซึ่งกันและกัน  ส่วนรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรมที่สร้างมี 7  ขั้นตอน แต่ละหน่วยเป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ตัวแบบผ่านสื่อที่สะท้อนการรู้คิด มีสติใคร่ครวญ  นักเรียนเผชิญกับ
ประสบการณ์สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นทีมอย่างมีสติ ใคร่ครวญจนเกิดภูมิคุ้มกันในตัวตน 
ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นใจให้กับนักเรียนและไม่พาตนเองไปสู่สถานการณ์เชิงลบ สามารถคิดแยกแยะ
ข้อเท็จจริงออกจากการคิดเกินจริงหรือคิดเชิงวิบัติ (Catastrophizing) ที่ส่งผลให้รู้จักคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ถูกที่ควร ผลพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ
แบนดูรา Bandura (1977 : 24-25) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคล และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งก าหนด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถพิเศษ ของศศินันท์  ศิริธาดากุลพัฒน์ 
(2551 : 185 ) ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน  โดยเฉพาะมีการน าเอาหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) มาประยุกต์ในการสร้างรูปแบบกิจกรรมเช่นเดียวกัน  
  2. ผลการประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 

      2.1 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน โดย
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ค่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  ที่มีความสามารถพิเศษ ของศศินันท์  ศิริ
ธาดากุลพัฒน์ (2551 : 183) คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

   2.2  ผลเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลอง 
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน  โดยมีค่าคะแนนหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน คือ การใช้วิธีการฝึกแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีหลักการที่
ส าคัญคือ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ในตนเองรู้อารมณ์ความรู้สึกของตน กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงประกอบ 
กับการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ท าให้นักเรียนรู้สึกไว้วางใจเห็นใจผู้อ่ืนและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปรัชญาการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) คือนักเรียนได้แสวงหาความรู้และสร้าง
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ความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยตนเอง นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอ่ืนๆ ได้พบสิ่งใหม่ๆ 
เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) (ทิศนา แขมมณี. 2551 : 77) สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมาลัย 
วงศ์เกษม (2549 : 84) ที่ได้สร้างชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น พบว่า  นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความฉลาดอารมณ์หลังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  

  2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี ด้านรูปแบบ
กิจกรรมฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด  ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากรูปแบบกิจกรรมที่จัดให้เป็นกิจกรรมที่สะท้อน
แง่คิดในบริบทที่ใกล้เคียงกับวัยของนักเรียน พัฒนาค่านิยมอันพึงประสงค์จากประสบการณ์ผ่านสื่อที่เป็นตัวแบบ  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมท าระหว่างเพื่อน ในการสร้างองค์ความรู้  แสวงหาทักษะ และแฝงความสนุกสนาน
จากกิจกรรมเกม เป็นการเรียนรู้ที่แท้จริง น าไปสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ที่
เหมาะสม  (ดาเนียล โกลแมน อ้างถึงใน  กรมสุขภาพจิต. 2543 : 31 -33) สอดคล้องกับการสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นของสุมาลัย วงศ์เกษม (2549 : 85) ที่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
   2.4 ผลการศึกษาผลลัพธ์ด้วยการติดตามความคงทนในการรักษาพฤติกรรมบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มทดลองภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว  14 วัน  
ด้านดี ซึ่งนักเรียนยังคงมีพฤติกรรมบ่งชี้ในการแสดงออกในสมรรถนะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์และความต้องการของ
ตนเอง การเห็นใจผู้อ่ืน และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ด้านเก่ง นักเรียนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ว่องไวขึ้น เมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคก็จะไม่ยอมแพ้ และพยายามหาเหตุผลที่แท้จริงของปัญหา สามารถอธิบายเหตุผลให้เพ่ือนยอมรับและ
สามารถท างานที่เสนอต่อไปได้ด้วยวิธีการระดมความคิด  ซึ่งนักเรียนรู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มี
การแบ่งหน้าที่ในการท างาน โดยเริ่มจากการเป็นผู้อาสารับผิดชอบ ด้านสุข นักเรียนแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ในสมรรถนะ
เกี่ยวกับความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และสามารถสร้างความสุข  นักเรียนรู้จักสนใจสิ่งรอบข้าง บุคคล
รอบตัว เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งตนเอง เมื่อนักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ประจ าวัน สามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาได้ทันที และสามารถร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการกิจกรรม
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียนรู้  ท าให้นักเรียนใส่ใจหรือตั้งใจที่จะเรียนรู้ต่อสิ่งนั้น สอดคล้องกับ
หลักคิดของโกลแมน (Goleman. 1998 : 43 – 44) ที่ว่า การสร้างความสมดุลระหว่างแรงกระตุ้นทางอารมณ์ 
(Impulse) กับการควบคุมอารมณ์ตนเอง(Self-control) สามารถหน่วงเหนี่ยวความปลื้มปิติของนักเรียนท าให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และกิจกรรมการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน ท าให้สามารถท างานได้เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด ร่วมถึงการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อให้ เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของกลุ่มที่ดี  ท าให้นักเรียนกลุ่ม
นี้ปรับตัวได้ดจีะเห็นได้จากพฤติกรรมที่ท างานร่วมกันโดยไม่มีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ดังเช่นซาโลเวย์ และ เม
เยอร์ (Salovey & Maye. 1990 : 185 – 211) ที่ว่า การสร้างแรงจูงใจตนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
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เป้าหมายที่วางไว้ กระตุ้น เตือนตนให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นไม่ท้อถอย สามารถอดทนรอผลที่ดีกว่าในภายหลัง
ได้ มีความเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ ฝึกฝนตนเสมอ มีทัศนะมองโลกในแง่ดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนี้เหมาะกับ
นักเรียนในช่วงอายุ12-17 ปี ดังนั้นหากต้องการน าไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้นอ่ืนๆ ควรพิจารณาพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละวัย และน าไปไปรับให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้  

 1.2 ครู ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจน าไปใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ควร
ศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือจะได้พัฒนานักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และศึกษาคู่มือ
การจัดกิจกรรม การเตรียมสื่อวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อและกิจกรรมก่อนน าไปใช้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเกณฑ์ของกลุ่มอายุ 
   2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์แบบองค์รวมเช่นนี้หรือเฉพาะ
ด้านให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเน้นการร่วมมือกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
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