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บทคัดย่อ
 การวิจัยกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ 
วยัรุน่หญงิในสถานสงเคราะหเ์ด็ก คัดเลอืกสถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิในสงักัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
จำานวน 2 แห่ง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำาหนด และจับคู่กลุ่มตัวอย่าง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามอายุ ระดับการศึกษา และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ได้กลุ่มทดลอง 25 คน และ 
กลุ่มควบคุม 25 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ 
โปรแกรมดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำาหรับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงใน 
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง จำานวน 20 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .92 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ 
สถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ภายในกลุ่มก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
โดยสถิติทีคู่ และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยสถิต ิ
ทีอิสระ
 ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองแตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t=3.12, p< .05) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t=4.24, p< .05) กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลังการทดลอง 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต สามารถทำาให้วัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กมีการพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์ ดังน้ันจึงควรนำาโปรแกรมไปใช้ในการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำาหรับวัยรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
เพื่อให้วัยรุ่นดังกล่าวมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้น สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

คำาสำาคัญ: การพัฒนาทักษะชีวิต; ความฉลาดทางอารมณ์; วัยรุ่นหญิง; สถานสงเคราะห์เด็ก

Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine the effect of life-skill development program on 
emotional intelligence of female adolescents in homes for children. Two homes for female children under 
the Ministry of Social Development and Human Security were randomly selected and randomly allocated as 
intervention and control homes. Twenty five adolescents from the intervention home were purposively sampled 
according to specific characteristics. Twenty five participants in the control home were selected matched to 
intervention participants based on age, education and emotional intelligence level. The experimental group 
received the life-skill development program for a period of 4 weeks. The control group did not receive this 
program. The instruments used in this study consisted of 2 parts; 1) experimental instrument, which was the 
life-skill development program, and the life-skill development program was validated for its content validity 
by 3 experts and 2) the instrument for data collection covering demographic data, emotional intelligence 
questionnaire. The reliability of the emotional intelligence questionnaire was tested in 20 female adolescents 
using Cronbach’s alpha coefficient yielding a value of .92 . Demographic data were analyzed using descriptive 
statistics. The mean score of emotional intelligence pretest and posttest in the experimental group and control 
group was analyzed using paired t-test.The mean score of emotional intelligence between experimental group 
and control group was analyzed using independent t-test.
 The results revealed that the mean score of emotional intelligence posttest between the experimental 
and control group were significantly different (t=3.12, p< .05). In the experimental group, the mean score 
of emotional intelligence posttest was significantly higher than that at pretest (t=4.24, p< .05). For control 
group, the mean score of emotional intelligence pretest and posttest were not significantly different.
 The finding from the study indicates that the life-skill development program is applicable for female 
adolescents in the foster home for children to improve their emotional intelligence. Therefore, the life-skill 
development program should be applied to the social welfare services for adolescents living in foster homes 
for children to improve the emotional intelligence, and improve the quality of their living in the society.
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ความเป็นมาของปัญหา
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความฉลาดทางสังคม 
พื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ 
ในช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา วัยรุ่นท่ีได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
อย่างสม่ำาเสมอจะช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพและมีความ 
สามารถในการจัดการแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเผชิญ 
ได้อย่างเหมาะสม เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมด้านบวก 
และยังช่วยให้มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการยอมรับ 
ในตนเองและผู้อื่น1 มีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สังคม 
ได้ดี2 โดยปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่น ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว 
สังคมและสิ่งแวดล้อม3,4

 วัยรุ่นเป็นวัยหน่ึงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
มีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน ทำาให้เร่ิมมีการสะสมของไขมัน 
ตามร่างกายส่งผลทำาให้ร่างกายดูอวบขึ้นมีประจำาเดือนและ 
มีสิวข้ึน ตามใบหน้า โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และและจิตใจได้ง่าย เนื่องจาก 
เพศหญิงเป็นเพศท่ีรักสวยรักงาม จึงทำาให้เกิดความรู้สึกกังวล 
หงุดหงิด ไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองที่เปลี่ยนแปลง 
สำาหรับวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์อาจมีการเปรียบเทียบ 
รูปร่างหน้าตา ฐานะกับเพ่ือน หากตนเองมีรูปร่างหน้าตาหรือ 
ภูมิหลังที่มีต้นทุนน้อยกว่าเพื่อนก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง3,5 
จากการศึกษาเชิงลึกในสถานสงเคราะห์เด็กหญิง พบว่า 
วัยรุ่นหญิงมักมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อน มีการแสดงออกแบบ 
ต่อต้านพี่เลี ้ยงหรือผู้ดูแล ขาดความภูมิใจหรือมั่นใจใน 
ตัวเอง4,6 ส่งผลใหมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ขาดการใฝ่รู้ 
ขาดทักษะการปรับตัว มีความคาดหวังในชีวิตอนาคตสูง3 
นอกจากน้ีจากการศึกษาเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ์
ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก จำานวน 32 คน7 พบว่า 
มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 137.63- 
147.38 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์ สอดคล้องกับการศึกษา6 พบว่า เด็กหญิง 
ในสถานสงเคราะห์เด็กมากกว่าร้อยละ 20 อาจมีปัญหาภาวะ 
สุขภาพจิต โดยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการขาดพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
และการสัมผัสที่อบอุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการกับอารมณ์ 
การปรับตัวของเด็กซ่ึงเป็นทักษะชีวิตพ้ืนฐานและองค์ประกอบ 
ที่สำาคัญของความฉลาดทางอารมณ์8

 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นโดย 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา9 จะช่วยให้ 
วัยรุ่นสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เผชิญปัญหา 
และคิดแก้ไขปัญหาได้ รวมไปถึงการจัดการอารมณ์กับ 
ความเครียดส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความฉลาดทาง
อารมณ์9,10 จากการศึกษา10 พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรแกรมทักษะชีวิตมีความฉลาดทาง 
อารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .05) 
และสอดคล้องกับการศึกษา11 ที่พบว่า การประยุกต์ใช้ทักษะ 
ชีวิตมีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโปรแกรมท้ังด้านเก่ง ด้านดี ด้านมีความสุข 
และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .001) จากผลการศึกษาท่ีผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของ 
การพัฒนาให้วัยรุ่นมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้น 
โดยต้องเน้นการพัฒนาองค์ประกอบของทักษะชีวิต 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย12 ปัจจุบัน 
พบว่า การพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับวัยรุ่นได้เรียนรู้
กิจกรรมการเห็นคุณค่าในตนเอง ความภาคภูมิใจ ความมี 
ระเบียบวินัย ทักษะการควบคุมอารมณ์ การคิดบวกและการ 
เสริมสร้างคุณภาพการอยู่ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่น ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตเฉพาะด้าน 
จิตพิสัยและทักษะพิสัย13 แต่วัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ยังขาด 
กระบวนการพัฒนาในด้านพุทธพิสัย14 นอกจากนี้การดำาเนิน 
การเตรียมความพร้อมของทักษะชีวิตวัยรุ่นก่อนออกไปใช้ชีวิต 
ภายนอกสถานสงเคราะห์ของทีมสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน พบว่า 
ยังมีไม่เพียงพอและมีข้อจำากัดบางประการ เช่น ระยะเวลา 
การพัฒนาที่ต่อเนื่องกับทักษะและประสบการณ์15 ในขณะ 
ที่กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่ อให้วัยรุ่นไ ด้ เ กิด 
การเรียนรู้ ต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีขั้นตอน 
ท่ีชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก เรียนรู้จากประสบการณ์ 
และเหตุการณ์จริง11,16-19 ต้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนในการเป็น 
แบบอย่างท่ีดีเพราะวัยรุ่นต้องการการยอมรับจากกลุ่ม 
เพ่ือน20,21 ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของ 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยได้พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิด 
ทักษะชีวิตขององค์การอนามัยโลก12 ร่วมกับการทบทวน 
วรรณกรรม ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถปรับตัว 
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เข้าสู่สังคมหลังพ้นการสงเคราะห์ได้ นอกจากนี้ในด้านการ 
ศึกษา สามารถนำาโปรแกรมดังกล่าวไปสอดแทรกในเนื้อหา 
วิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจในการ 
ส่งเสริมหรือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นได้ดี 
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กก่อนและหลัง 
การได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กระหว่างกลุ่ม 
ที่ได้รับโปรแกรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิต

สมมติฐานของการวิจัย
 1. คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
หญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรม
 2. คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
หญิงในสถานสงเคราะห์เด็กของกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม

กรอบแนวคิด
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดทักษะชีวิต 
ของ WHO12 ร่วมกับแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 
วัยรุ่น อายุ 12-17 ปี22 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่ 
เก่ียวข้องกับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น พบว่า 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้น 
การพัฒนาในเด็กวัยรุ่นท่ีมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ23,24 ได้รับ 
การเลี้ยงดูท่ีหลากหลายและเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 
เฉพาะเรื่อง เช่น ยาเสพติด16 เพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อม23 เป็นต้น โดยโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเน้น 
การพัฒนาในกลุ่มวัยรุ่นเปราะบางซ่ึงไม่มีบิดามารดาหรือ
ผู้ดูแลใกล้ชิดท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ซ่ึงมีการเลี้ยงดู 
แบบเป็นระบบยังมีน้อย และจากการศึกษาโปรแกรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิตเป็นโปรแกรมหน่ึงตามแนวคิดจิตวิทยาท่ีส่งผล 

ด้านบวกต่อความฉลาดทางอารมณ์9,18,24 ผู้วิจัยจึงได้ใช้ 
กรอบแนวคิดทักษะชีวิตของ WHO12  ในการสร้างและพัฒนา 
โปรแกรมประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ 3 ด้าน 5 คู่ 10 
องค์ประกอบ คือ 1) ด้านพุทธพิสัย ประกอบด้วย ความคิด 
สร้างสรรค์ (creative thinking) และความคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ (critical thinking) 2) ด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย 
ความตระหนักในตนเอง (self-awareness) และความเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น (empathy) 3) ด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย 
การตัดสินใจ (decision making) การแก้ปัญหา (problem 
solving) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective 
communication) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(interpersonal relationship skills) การจัดการกับอารมณ์ 
(coping with emotions) และการจัดการกับความเครียด 
(coping with stress) เนื้อหาหลักของโปรแกรมเน้นทักษะ 
ชีวิตเป็นหลักซ่ึงจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และแสดง 
ออกมาเป็นพฤติกรรม และจากการวิเคราะห์แนวคิดของทักษะ 
ชีวิต พบว่า วิธีการจะส่งผลทางบวกต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
ผู้วิจัยจึงได้จัดให้รูปแบบของโปรแกรมเป็นการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตรายคู่ เน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม ใช้เกมส์ การอภิปรายกลุ่ม 
บทบาทสมมติ กรณีศึกษา ในการดำาเนินกิจกรรม และมีระยะ 
เวลาของการดำาเนินกิจกรรมแต่ละครั้งใช้เวลา 60 นาที นาน 
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน จำานวน 10 กิจกรรม
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนิน 
ชีวิตของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ทำาให้วัยรุ่นมีความพร้อม 
ในการปรับตัว สามารถออกไปใช้ชีวิตภายนอกสถานสงเคราะห์ 
ได้อย่างมีความสุข สามารถแสดงออกได้ใน 3 ด้าน22 คือ  
1) ด้านดี ประกอบด้วย ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื ่นและมีความ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 2) ด้านเก่ง ประกอบด้วย ความสามารถ 
ในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและ 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื ่นและ 3) ด้านสุข ประกอบด้วย 
ความสามารถในการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขมีความภูมิใจ 
ในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสุขทางใจ โดยวัยรุ่นต้อง 
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปอยู่ภายนอกสถาน 
สงเคราะห์ สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพ 1
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การพัฒนาทักษะชีวิต
ด้านพุทธพิสัย
- การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านความคิด 
  อย่างมีวิจารณญาณ

ด้านจิตพิสัย
- การพัฒนาทักษะด้านความตระหนักรู้ในตนเอง และด้านความ 
  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ด้านทักษะพิสัย
- การพัฒนาทักษะการส่ือสารและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- การพัฒนาทักษะด้านการจัดการอารมณ์ และด้านการจัดการกับ 
  ความเครียด
- การพัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

ความฉลาดทางอารมณ์
ด้านดี
- ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น 
- ความสามารถในการรับผิดชอบ 
- ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ 
  ของตนเอง 

ด้านเก่ง
- ความสามารถในการรู้จักสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
- ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 

ด้านสุข
- ความพึงพอใจในชีวิต 
- ความสงบทางใจ 
- ความภูมิใจในตนเอง 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi- 
Experimental Research) ชนิดศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อน 
และหลังการทดลอง (two groups pretest - posttest design)
 ประชากร ได้แก่ วัยรุ่นหญิงที่อาศัยอยู่ในสถาน 
สงเคราะห์เด็ก สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อายุ 12-17 ปี 
ในปีงบประมาณ 2559
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วัยรุ่นหญิงท่ีอาศัยอยู่ในสถาน 
สงเคราะห์เด็ก 2 แห่ง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 
งบประมาณ 2559 จำานวน 50 คน โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน 
(inclusion criteria) ดังนี้ 1) สามารถอ่านออกเขียนได ้
ส่ือสารภาษาไทยเข้าใจ 2) เป็นเด็กท่ีได้รับการศึกษาในระบบ 
การศึกษาปกติ 3) เป็นเด็กท่ีไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 4) คะแนน 
รวมความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่า 140 คะแนน โดยใช้แบบ 
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี22 

และสมัครใจเข้าร่วมในโครงการงานวิจัยนี้
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้การวิเคราะห์อำานาจการทดสอบ (power analysis) 
สำาหรับสถิติ t-test โดยการคำานวณหาค่าขนาดอิทธิพล (effect 
size) จากสูตรของ Cohen25 จากงานวิจัยใกล้เคียง10 ได้ค่า 

ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .80 และค่าความคลาดเคลื่อน (α)  .05 
นำาไปเปิดตารางสำาเร็จรูปของ Polit and Beck26 ได้ขนาด 
ตัวอย่าง กลุ่มละ 25 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน
 คัดเลือกวัยรุ่นหญิงอายุ 12-17 ปีตามคุณสมบัติที่ 
กำาหนดจากแต่ละสถานสงเคราะห์ เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการจับคู่ (matching) 
ตามคุณลักษณะด้านอายุ ระดับการศึกษา และคะแนนรวม 
ความฉลาดทางอารมณ์โดยให้มีคะแนนแตกต่างกันไม่เกิน 
5 คะแนน เพื่อความเท่าเทียมกันของกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
ควบคุมจำานวน 25 คู่ จากสถานสงเคราะห์กลุ่มทดลอง 25 คน 
และสถานสงเคราะห์กลุ่มควบคุม 25 คน
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
   1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู ้วิจัย 
สร้างขึ้น ประกอบด้วยคำาถาม 3 ข้อถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา
   2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำาหรับ 
วัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)22 ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 52 ข้อ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการทดลอง
   1. โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งผู้วิจัย 
ได้พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดทักษะชีวิต12 ร่วมกับการทบทวน 



27

Suwanasaeng N, et al. Effect of Life-Skill Development Program

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 38 No. 1 January - March 2018: 22-34

วรรณกรรมมาจัดโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่ม 
ทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 กิจกรรม กิจกรรม
ละ 60 นาที โดยแต่ละกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก 
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งหมด 
10 กิจกรรม
   2. คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม 
สาระสำาคัญ จุดประสงค์ ระยะเวลา จำานวนผู้เข้าร่วม อุปกรณ์ 
การจัดกิจกรรม วิธีการดำาเนินกิจกรรม แบ่งเป็น ข้ันนำา ข้ันดำาเนิน 
กิจกรรม ข้ันสรุป และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
จัดกิจกรรม
 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (validity)
 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) 
ก่อนนำาไปใช้จริงผู้วิจัยได้นำาโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตและคู่มือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ 
พยาบาลด้านจิตเวช อาจารย์พยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน 
เด็กและวัยรุ่นและนักสังคมสงเคราะห์ท่ีเชี่ยวชาญด้านเด็ก 
เพื่อประเมินความตรงของเนื้อหา ความถูกต้อง ครอบคลุม 
ความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อความ และภาษาที่ใช้ 
แล้วนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุง 
ก่อนนำาไปใช้จริง
 การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ 
(Reliability)
 ผู้วิจัยนำาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี)22 ไปทดลองใช้กับกลุ่มวัยรุ่น 
ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย แล้วนำาไป 
หาค่าความเที่ยงของแบบประเมินโดยหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .92

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
ท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยงานวิจัยได้ผ่านการประเมิน 
จริยธรรมในงานวิจัย ตามหนังสือที่ ศธ 0521.1.05/0159 
ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 จากคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่น 
กลุ่ม เปราะบางที่อยู่ ในสถานสงเคราะห์จึ ง ต้องคำานึง 
ถึงอายุ ภาวะอารมณ์จิตใจ ความพร้อมทางด้านพัฒนาการ 
และสติปัญญา รวมทั้งการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
สถานสงเคราะห์ ผู้วิจัยจึงได้จัดทำาเอกสารชี้แจงพร้อมคำา 

ยินยอมพร้อมใจเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยแนะนำาตัวเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
และรายละเอียดของการทำาวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ 
โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธเข้าร่วมวิจัย 
โดยปราศจากการบังคับใด ๆ  แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ 
ว่าการวิจัยน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประเมินงานวิจัยด้านจริยธรรมแล้ว และการวิจัยน้ีไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง นอกจากน้ีหากกลุ่มตัวอย่าง 
ต้องการถอนตัวระหว่างการเข้าร่วมวิจัยก็สามารถทำาได้ 
ตลอดเวลา โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรับบริการ 
จากสถานสงเคราะห์ทั้งสิ้น และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการ 
วิจัยครั้งนี้จะเก็บเป็นความลับ จะนำามาใช้เฉพาะการศึกษา 
เท่านั้น โดยการนำาเสนอผลการวิจัยในภาพรวม หากกลุ่ม 
ตัวอย่างมีข้อสงสัยหรือเกิดความกังวลใดๆ สามารถตรวจสอบ 
รายละเอียดจากผู้วิจัยได้ตลอดระยะเวลาการดำาเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลและดำาเนินการทดลอง
 1. ขั้นเตรียมการ
  1.1 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมของตนเอง โดย 
เตรียมตัวด้านความรู้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ 
เ ก่ียวข้อง กับแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตที่ มีผลต่อ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น และผู้วิจัยได้ผ่านการอบรม 
เก่ียวกับจิตวิทยาการดูแลเด็กหรือวัยรุ่นและมีประสบการณ์ 
ทำางานเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ หลังจากนั้น 
ได้นำาหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีพร้อมท้ังเอกสาร 
รับรองการพิจารณาอนุมัติการทำาวิจัยจากคณะกรรมการ 
ประเมินจริยธรรมในงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอต่อผู้ปกครองสถาน 
สงเคราะห์เด็กเพื่อขออนุญาตดำาเนินการวิจัย โดยมีการ 
แนะนำาตัว แจ้งวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดของการ 
ดำาเนินการวิจัย จากน้ันทำาการคัดเลือกวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างอายุ 
ระหว่าง 12-17 ปี ตามคุณสมบัติที่กำาหนดจากแต่ละสถาน 
สงเคราะห์ เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการจับคู่ 
(matching) ตามคุณลักษณะด้านอายุ ระดับการศึกษา และ 
คะแนนรวมความฉลาดทางอารมณ์
 2. ขั้นดำาเนินการ
 หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองสถาน 
สงเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยเริ่มดำาเนินการในกลุ่มตัวอย่างที่ผ่าน 
เกณฑ์คุณสมบัติที่กำาหนด ดังนี้
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  2.1 กลุ่มควบคุม
  ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในสถานสงเคราะห์
ที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มควบคุม โดยมีการแนะนำาตัว ชี้แจง 
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจัย ขอความร่วมมือ 
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่ม 
ตัวอย่างโดยต้องได้รับความยินยอมท้ังจากกลุ่มตัวอย่าง 
และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ และให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบ 
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้นในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัย 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และประเมินความฉลาด 
ทางอารมณ์เป็นรายบุคคลก่อนการทดลอง (pre-test) และ 
เปิดโอกาสให้กลุ่มควบคุมสอบถามข้อสงสัย กลุ่มตัวอย่าง 
ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ และ 
ระดับการศึกษา และทำาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
สำาหรับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี (pre-test) ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่าง 
ทำาแบบประเมินอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 4 โดยระหว่างสัปดาห์ที่ 
1-4 ให้กลุ่มตัวอย่างดำาเนินชีวิตตามปกติ และในสัปดาห์ที่ 4 
ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่างทำาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
สำาหรับวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี (post-test) ภายหลังเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยสอบถามความประสงค์ในการต้องการจัดกิจกรรม 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 25 คน 
ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  2.2 กลุ่มทดลอง
  ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในสถานสงเคราะห์ 
ที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง โดยมีการแนะนำาตัว ชี้แจง 
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจัย ขอความร่วมมือ 
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการพิทักษ์สิทธ์ิ 
กลุ่มตัวอย่างโดยต้องได้รับความยินยอมท้ังจากกลุ่ม 
ตัวอย่างและผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ และให้กลุ่มตัวอย่าง 
เซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ดังน้ี
  สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ โดยกล่าว 
ทักทายและแนะนำาตนเอง พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างแนะนำา 
ตนเอง สร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยให้เกิดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ เกิดความผ่อนคลาย ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่าง 
ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและทำาแบบประเมินความ 
ฉลาดทางอารมณ์ก่อนการทดลอง (pre-test) และเปิดโอกาส 
ให้กลุ่มทดลองสอบถามข้อสงสัย ประกอบด้วย
   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาทักษะชีวิตด้านการส่ือสาร 
และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ช่ือกิจกรรม “ทายคำา” ใช้เกมส์ 
เป็นสื่อ กิจกรรมอภิปรายกลุ่มและแสดงบทบาทสมมติ ระยะ 
เวลา 60 นาที

   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะด้านความคิด 
สร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ช่ือกิจกรรม “บ้าน 
ของเรา” ใช้เกมส์ “หอคอย” เป็นสื่อ และให้อภิปรายกลุ่ม 
จากใบงานบ้านของเรา ระยะเวลา 60 นาที
   กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาทักษะด้านการตระหนักรู้ 
ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ช่ือกิจกรรม “ฉันเป็นใคร” 
ใช้ใบงานฉันเป็นใคร และให้อภิปรายกลุ่มจากใบงานระยะเวลา 
60 นาที
  สัปดาห์ท่ี 2 ผู้วิจัยดำาเนินกิจกรรมตามโปรแกรม 
จำานวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 4-6 พัฒนาทักษะ 
ด้านการจัดการอารมณ์และด้านการจัดการกับความเครียด 
โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาช่ือเร่ือง “จดหมายถึงแม่” “เร่ืองของ 
อ้อมและดาว” และ “อารมณ์ฉันกำาหนดเอง” ตามลำาดับ 
และให้อภิปรายกลุ่ม ระยะเวลา 60 นาทีในแต่ละกิจกรรม
  สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยดำาเนินกิจรรมตามโปรแกรม 
จำานวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 7-9 พัฒนาทักษะด้าน 
การตัดสินใจและแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์กรณีศึกษาชื่อเรื่อง 
“เพื่อวัยรุ่น” “มือถือ” และ “ความรัก” ตามลำาดับ และแสดง 
บทบาทสมมติตามใบงาน พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่ม ระยะเวลา 
60 นาทีในแต่ละกิจกรรม
  สัปดาห์ท่ี 4 ผู้วิจัยดำาเนินกิจกรรมท่ี 10 พัฒนา 
ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลชื่อกิจกรรม 
“กระซิบ” ให้เล่มเกมส์จากใบงาน แสดงบทบาทสมมติ และ 
อภิปรายกลุ่ม ระยะเวลา 60 นาที หลังเสร็จกิจกรรมให้กลุ่ม 
ตัวอย่างทำาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (post-test)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
กำาหนดความมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 
ข้อมูล ดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
จำานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ 
ความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square)
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก กลุ่มทดลอง 
ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ 
สถิติ paired t-test
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 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทาง 
อารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กระหว่าง 
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่ไม่ได้รับ 
โปรแกรม (กลุ่มควบคุม) โดยใช้สถิติ independent t-test

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีจำานวน 50 ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง (ได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต) 
25 ราย และกลุ่มควบคุม (ไม่ได้โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 

ชีวิต) 25 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 
12-14 ปี (กลุ่มทดลองร้อยละ 56 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 60) 
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด 
(กลุ่มทดลองร้อยละ 44 และกลุ่มควบคุมร้อยละ 68) เมื่อนำา 
ความถ่ีตามลักษณะอายุ และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งสองกลุ่มมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติไคสแควร์ 
(Chi-square) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ (p> .05) ยกเว้นกลุ่มควบคุมมีอายุเฉล่ียสูงกว่ากลุ่ม 
ทดลองเล็กน้อย กลุ่มทดลองอายุเฉล่ีย 14 ปี (SD=1.60) 
และกลุ่มควบคุมอายุเฉล่ีย 14.92 ปี (SD=1.50)

ตาราง 1 จำานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (อายุ และระดับการศึกษา) และผลการ 
   เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N=50)

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มทดลอง
(n=25)

กลุ่มควบคุม
(n=25)

Statistics 
Value

p

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ
อายุ (ปี) (M=14.00, SD=1.6) (M=14.92, SD=1.50) 0.082a .774
 12-14 ปี 14 56 15 60
 15-17 ปี 11 44 10 40
ระดับการศึกษา 5.384b 0.68
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 40 3 12
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11 44 17 68
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 4 16 5 20

หมายเหตุ a = Pearson Chi-square, b = Likelihood Ratio

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย 
ของความฉลาดทางอารมณ์ก่อนได้รับโปรแกรมการ 
พัฒนาทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน 
เฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทีอิสระ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและ 

รายด้านก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (M=133.60, 
SD=4.06 และ M=132.80, SD=4.94; M

ดี
=46.24, SD=5.14 

และ M
ด
=ี46.20, SD=5.04; M

เก่ง
=45.72, SD=2.85 และ 

M
เก่ง
=44.92, SD=3.92; M

สุข
=41.64, SD=3.86 และ 

M
สุข
=41.68, SD=3.15 ตามลำาดับ, p> .05) (ตาราง 2)
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  2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ีย 
ความฉลาดทางอารมณ์ หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทีอิสระ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของกลุ่ม 
ทดลองภายหลังการได้รับโปรแกรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ก่อนได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตระหว่างกลุ่ม 
   ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทีอิสระ (N=50)

ความฉลาดทางอารมณ์
กลุ่มทดลอง
(n=25)

กลุ่มควบคุม
(n=25) t p

M SD M SD
(Min=125, Max=139) (Min=122, Max=139)

โดยรวม 133.60 4.06 132.80 4.94 .63 .54
รายด้าน
 ด้านดี 46.24 5.14 46.20 5.04 .02 .97
 ด้านเก่ง 45.72 2.85 44.92 3.92 .82 .41
 ด้านสุข 41.64 3.86 41.68 3.15 .04 .96

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t=3.12, p< .05) โดยคะแนนเฉล่ีย 
ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมในกลุ่มทดลองเท่ากับ 
152.76 (SD=23.63) และคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ 
ในกลุ่มควบคุมเท่ากับ 136.80 (SD=9.78) (ตาราง 3)

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ระหว่าง 
   กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทีอิสระ (N=50)

ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
(n=25)

กลุ่มควบคุม
(n=25) t p

M SD M SD
ความฉลาดทางอารมณ์ 152.76 23.63 136.80 9.78 3.12 .004

  2.3 การเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ 
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตของ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองระดับความ 
ฉลาดทางอารมณ์ของท้ังสองกลุ่มอยู่ ในระดับต่ำากว่า                      
ปกติทุกคน ภายหลังการได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตกลุ่มทดลองมีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ 

ปกติ จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ระดับสูงกว่าปกติ 
จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และยังอยู่ในระดับต่ำากว่า 
ปกติ จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36  กลุ่มควบคุมมีระดับ 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ จำานวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 และยังอยู่ในระดับต่ำากว่าปกติ จำานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64 (ตาราง 4)

ตาราง 4 จำานวน ร้อยละ และเปรียบเทียบระดับของความฉลาดทางอารมณ์ก่อน-หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (N=50)

ระดับความฉลาด 
ทางอารมณ์

กลุ่มทดลอง
(n=25)

กลุ่มควบคุม
(n=25)

ก่อน หลัง ก่อน หลัง
จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ต่ำากว่าปกติ (EQ < 140) 25 100 9 36 25 100 16 64
ปกติ (EQ 140-170) 0 0 9 36 0 0 9 36
สูงกว่าปกติ (EQ >170) 0 0 7 28 0 0 0 0
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การอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทาง 
อารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก 
หลังได้รับโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นระยะเวลา 
4 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาด 
ทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติ (p< .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ในกลุ่มทดลองสูงกว่า 
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .05) ซึ่งเป็นไป 
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 สรุปได้ว่าโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตมีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นหญิงที่อาศัย 
อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก ทำาให้วัยรุ่นมีระดับความฉลาดทาง 
อารมณ์ที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถอธิบายได้ ดังนี้
 1. ระยะเวลาของโปรแกรม โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  
โดยแต่ละกิจกรรมมีการกำาหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน คร้ังละ 60 
นาที จำานวน 10 ครั้งเพื่อให้วัยรุ่นได้เกิดการรับรู้ข้อมูล 
ลดการต่อต้านจากการกลัวในสิ่งท่ีตนไม่รู้และยังเป็นการ 
สร้างปฏิสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้27 ซึ่งกล่าวว่าผลการเรียนรู้ 
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 
โดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน สอดคล้องกับการ 
สังเคราะห์งานอภิมานเพ่ือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์9 

พบว่า โปรแกรมการพัฒนาพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยา ควรใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ความถี่ในการฝึกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 60 นาที
 2. หลักการพัฒนาทักษะชีวิต ผู้วิจัยได้นำาหลักการ 
พัฒนาทักษะชีวิต ซ่ึงเป็นกระบวนการสำาคัญในการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตมาใช้ในโปรแกรมครั้งน้ีโดยการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีมี 
ประสิทธิภาพต้องพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านจิตพิสัย ด้าน 
พุทธพิสัย และด้านทักษะพิสัย เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบ 
ของทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์กัน อย่างชัดเจนจะแยกพัฒนา 
ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงไม่ได้12,16,23,24 และได้เน้น 
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเป็นรายคู่ เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิผลวัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม28 

สอดคล้องกับการศึกษา24 พบว่า การจัดกิจกรรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิตเป็นรายคู่ทำาให้ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก 

นักเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .01) นอกจากน้ี 
การจัดกิจกรรมยังครอบคลุมทุกด้านของพฤติกรรมการ 
เรียนรู้ของทักษะชีวิต เพราะแต่ละองค์ประกอบมีความ 
สัมพันธ์กัน12,29 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา11 พบว่า การพัฒนา 
ความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตของเด็ก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมกลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< .05)
 นอกจากน้ีโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตที่ใช้ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดเด่น คือ เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 
ด้านทักษะพิสัย ด้านการจัดการอารมณ์และความเครียดและ 
ด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับปัญหาหลัก 
ของวัยรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก อาจจะมีพฤติกรรม 
ที่ก้าวร้าวรุนแรงบางครั้งหรืออาจมีการแสดงทางอารมณ์ 
ที่ไม่เหมาะสม4,6 โดยช่วยให้เด็กมีความสามารถในการเผชิญ 
ปัญหาต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดลำาดับการ 
จัดกิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต โดยในระยะ 
ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้มีการชี้แจงข้อมูล รายละเอียด 
เกี่ยวกับการวิจัยทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น 
ได้รับทราบ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาทักษะชีวิตของวัยรุ่น 
ท่ีข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการคิดและการตัดสินใจ รวมท้ังมีการ 
สร้างสัมพันธภาพโดยการพูดคุยอย่างเป็นมิตร ทำาให้เกิดการ 
ยอมรับและไว้วางใจในตัวผู้วิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ 
พัฒนาทักษะชีวิต โดยสัมพันธภาพจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา 
ทักษะชีวิตให้บุคคลรู้สึกเกิดความปลอดภัย เข้าใจตนเองและ 
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง30 ในระหว่างการดำาเนินการ 
ทดลองและหลังการทดลองผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มทดลอง 
ได้ซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา เนื่องจากวัยรุ่นสามารถ 
คิดเป็นนามธรรม (formal operation) ชอบความท้าทาย 
ต่อกฎเกณฑ์ อยากลองพิสูจน์ ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม 
และกลัวการถูกตำาหนิจากผู้อื่น22 จากการสังเกตขณะดำาเนิน 
การทดลอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการทำากิจกรรม 
เนื่องจากได้แสดงความคิดอย่างมีอิสระ โดยทุกคนยอมรับ 
กฎกติกาต่างๆ ที่กำาหนดไว้ ให้การยอมรับระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่มและมีการแสดงออกอย่างสนุกสนาน เม่ือทำากิจกรรม 
ต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปราย 
กลุ่ม เป็นต้น ในบางกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างได้แสดงบทบาท 
สมมติ มีการแสดงออกของการให้กำาลังใจซึ่งกันและกัน 
การขอบคุณ การขอโทษระหว่างเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
มากกว่าส่วนใหญ่จะทำาหน้าที่เป็นผู้นำากลุ่มและวางแผน 
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กิจกรรม ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์หลังการ 
ทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงระดับความ 
ฉลาดทางอารมณ์จากระดับต่ำากว่าปกติมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ระดับสูงกว่าปกติ จำานวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งต่างจากกลุ่มควบคุมที่มีระดับ 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่าปกติ จำานวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64 ระดับปกติ จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ (ตาราง 4)
 3. รูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิตในการศึกษาครั้ ง น้ีไ ด้ออกแบบการพัฒนา 
เป็นรายคู่ตามแนวคิดของ WHO12 และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ในการจัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการกลุ่มและหลักการ 
มีส่วนร่วมของวัยรุ่นในทุกกิจกรรมซ่ึงแบ่งขั้นตอนการจัด 
กิจกรรมแต่ละครั้งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ขั้นนำาเพื่อสร้าง 
สัมพันธภาพก่อนการเริ่มกิจกรรมและทบทวนเน้ือหา 
จากกิจกรรมครั้งก่อน 2) ขั้นดำาเนินกิจกรรม เน้นกิจกรรม 
ให้วัยรุ่นมีสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์และสังคมของวัยรุ่นที่ ต้องการการยอมรับ 
จากกลุ่มเป็นหลัก20,21 เน้ือหาในกิจกรรมเน้นระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีดี สอดคล้องกับการศึกษา19 พบว่า 
การจัดกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มเด็กกำาพร้า 
ช่วยให้เด็กมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง 
สถิติ (p< .01) และสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
ซ่ึงพบว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ต้องเน้นสัมพันธภาพกับกลุ่ม 
เพ่ือนเป็นหลัก20,21 และ 3) ข้ันประเมินผล เน้นการระดมสมอง 
การคิดและอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้ข้อคิด ข้อสรุป เกิด 
กระบวนการเรียนรู้ คิด และตัดสินใจ สำาหรับการจัดกิจกรรม 
แต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้เพิ่มเทคนิคการสอนต่างๆ ที่มีผลโดยตรง 
ต่อทักษะชีวิตแต่ละคู่ ดังนี้ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ 
ทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่มย่อย 
เกมส์ บทบาทสมมติ การพัฒนาทักษะด้านการตระหนักรู ้
ในตนเองและด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การพัฒนาทักษะ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ใช้เทคนิค เกมส์และการอภิปรายกลุ่ม การพัฒนาทักษะชีวิต 
ด้านการจัดการอารมณ์และการจัดการความเครียด ใช้เทคนิค 
กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่มย่อย และการพัฒนาทักษะ 
ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ใช้เทคนิคอภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา และบทบาทสมมติ ทำาให้เห็นว่าการใช้เทคนิคต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นจะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นจริง 

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา10,24 พบว่า การทดลองใช้ 
เทคนิคต่างๆ ช่วยให้ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมมีผลทางบวก 
ต่อระดับความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(p< .05)
 4. สื่อ สำาหรับสื่อที่ใช้ในโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิต เป็นสื่อที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะกรณีศึกษาและ 
ใบงานท่ีให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และอภิปรายแต่ละกิจกรรม 
มีเ น้ือหาและข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับแบบแผน 
การดำาเนินชีวิตในสถานสงเคราะห์และเรื่องราวมีความ 
เฉพาะเจาะจงกับช่วงวัยรุ่นท่ีมีปัญหาพื้นฐานทางอารมณ์ 
และสังคมเป็นหลักซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนา 
ทักษะชีวิต31 ที่กล่าวว่าการเลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาทักษะ 
ชีวิต ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสภาพของ 
ปัญหา เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ส่งเสริม 
ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถพัฒนาได้ตลอด 
ช่วงชีวิต1 เกิดการสัมผัสความต้องการที่แท้จริงของตนเอง 
ตลอดจนความต้องการที่แท้จริงในชีวิต ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของ 
วัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ลักษณะของสื่อ 
แต่ละกิจกรรมจะเป็นภาพสี มีคำาบรรยาย ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ทำาให้วัยรุ่นเกิดการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการ 
เรียนรู้27 ที่อธิบายว่าสื่อที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก 
ลักษณะของสื่อที่ใช้ควรมีสีสันที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพิ่มความน่าสนใจ สอดคล้องกับการศึกษา10 พบว่ามีการใช้ 
สื่อท่ีเป็นภาพสีและอุปกรณ์ในการวิจัยเก่ียวกับโปรแกรม 
การพัฒนาทักษะชีวิต กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมทักษะ 
ชีวิตมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ (p< .05)
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นได้ว่า โปรแกรมการพัฒนา 
ทักษะชีวิตน้ี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถนำามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเตรียมความพร้อม 
ของวัยรุ่นก่อนกลับคืนสู่สังคมได้ ตลอดจนช่วยเพิ่มความ 
สามารถในการจัดการกับอารมณ์ของวัยรุ่น ส่งเสริมทักษะการ 
คิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้ 
อย่างเหมาะสมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 ผลการศึกษา พบว่า โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตสามารถทำาให้วัยรุ่นที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่ำา 
กว่าปกติมีความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ 
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สำาหรับผู้เกี่ยวข้องในการนำาโปรแกรมไปใช้ ดังนี้
 1. สถานสงเคราะห์ท่ีให้บริการการจัดสวัสดิการสังคม 
แก่วัยรุ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำาโปรแกรมนี้ไปใช้ในการ 
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถ 
ปรับตัวเข้าสู่สังคมหลังพ้นการสงเคราะห์ได้
 2. ด้านการศึกษา สามารถนำาโปรแกรมดังกล่าวไป 
สอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษามี 
ความเข้าใจในการส่งเสริมหรือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
ของวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น
 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตต่อผลลัพธ์อื่นๆ เช่น ความก้าวร้าว ความรุนแรง และ 
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
 2. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
ชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ 
ในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้จาก 
เหตุการณ์ความไม่สงบซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความฉลาด
ทางอารมณ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ดังกล่าวได้
 3. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมในวัยรุ่นกลุ่มอ่ืนๆ 
เช่น กลุ่มเปราะบางในสถานสงเคราะห์อื่นๆ นอกเหนือจาก 
สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ เพื่อยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรม
 4. ควรมีการศึกษาถึงความคงทนของผลของโปรแกรม 
การพัฒนาทักษะชีวิต ท่ีมี ต่อความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เช่น หลังสิ้นสุดการให้ 
โปรแกรม 4, 6 และ 8 สัปดาห์ เป็นต้น
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