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บทคัดย่อ:	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น	ในประเด็นรูปแบบและผลลัพธ์ของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ในวัยรุ่น	โดยรวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่าง	ๆ	ทางอิเลคทรอนิกส์และห้องสมุดตั้งแต่

ปี	ค.ศ.	2004-2009	(พ.ศ.	2547-2552)	มีงานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจ�านวน	18	เรื่อง	

เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	(randomized	 controlled	 trials)	 ระดับ	A	

จ�านวน	8	เรื่อง	เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองระดับ	B	จ�านวน	9	เรื่อง	และระดับ	C	จ�านวน	1	เรื่อง	สรุป

เป็นสาระส�าคัญได้ดังน้ี	 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สามารถแบ่งเป็น	 4	 รูปแบบ	 คือ	 1)	

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยา	 2)	 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ตามแนวคิดศาสนา	3)	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดสังคม	และ	4)	การพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดผสมผสาน	 ทั้ง	 4	 รูปแบบน้ีสามารถเพิ่มความฉลาดทาง

อารมณ์ในผู้เข้ารับการฝึกได้	 และยังส่งผลต่อการปรับตัวต่อความเครียดและผลการเรียนดีขึ้น	

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยคร้ังนี้	 สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น

โดยเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับวัยรุ่นแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ฉลาดทางอารมณ์	ผลลัพธ์การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	วัยรุ่น
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การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

วัยรุน่เป็น	“วัยวิกฤตการณ์”	(ศรีเรอืน	แก้วกงัวาล,	

2545)	เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย		

ด้านอารมณ์	 และด้านสังคม	 โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้วัยรุ่นต้องปรับ

ตวัอย่างมาก	 ถ้าวัยรุ่นไม่สามารถปรับตัวได้หรือปรับตัว

ไม่เหมาะสมจะท�าให้เกิดปัญหาได้มากกว่าวัยอื่น		

ปัจจุบันพบว่า	 วัยรุ่นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตโดย

เฉพาะปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมร้อยละ	

12.1-16.2	 (กรมสุขภาพจิต,	 2548)	 รวมทั้งปัญหา

พฤติกรรมทางเพศ	 ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว	 ปัญหา

การใช้ยาเสพติด	 ปัญหาเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึน

ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย	 (กรม

สุขภาพจิต,	 2550ข)	 ซึ่งการที่วัยรุ่นมีปัญหาจะส่งผล	

กระทบต่อครอบครัว	 บุคคลใกล้ชิด	 และประเทศชาติ

(จันทร์เพ็ญ	ชูประภาวรรณ,	2543)	

อย่างไรก็ตาม	 ท่ามกลางสภาวะดังกล่าวข้างต้น

ยงัมีวัยรุ่นทีม่ไิด้มปัีญหาพฤติกรรมทางเพศ	 พฤตกิรรม

ก้าวร้าว	การใช้สารเสพตดิ	ภาวะซมึเศร้าและการฆ่าตัวตาย 

เน่ืองจากมีปัจจัยปกป้องท่ีท�าให้วัยรุ ่นกลุ่มน้ีไม่เกิด		

ปัญหา	ได้แก่	การมีความรู้	 การมีทักษะชีวิต	(สุวรรณา

เรืองกาญจนเศรษฐ์,	 2547)	 การมีความแข็งแกร่งใน

ชีวิต	(Resilience)	(เยาวนาฏ	ผลิตนนท์เกียรติ,	2550)	

และการมีความฉลาดทางอารมณ์ดี	 	ซึ่งความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นปัจจัยปกป้องที่ส�าคัญที่ท�าให้วัยรุ่นไม่เกิด

ปัญหา	 โดยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงขึ้นส่งผล

ให้พฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้ความรุนแรงในเด็ก

นักเรียนลดลง	(กรวิดา		ศรีสุภา,	2547)	จากการศึกษา

พบว่าวัยรุ่นอายุระหว่าง	 12-17	 ปี	 มีความฉลาดทาง

อารมณ์ต�่ากว่าวัยรุ่นช่วงอายุอื่นและมีแนวโน้มท่ีจะเกิด

ปัญหาต่างๆ	 (กรมสุขภาพจิต,	 2543)	 ได้แก่	 ปัญหา

พฤติกรรมทางเพศ	 (บังอร	 ศรีเนตรพัฒน์,	 มุกดาพร	

ใจดี,	 และสิริพร	 พุทธิพรโอภาส,	 2549;	 วงค์พรรณ์	

มาลารัตน์	และกาญจนา	ชนะญาติ,	2549;	วีระ	ชูรุจิพร	

และชฎาพร	ชูรุจิพร,	2549)	ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว	

(Lin,	2005)	และปัญหาการใช้สารเสพติด	(Trinidad,	

Unger,	Chou,	Azen,	&	Johnson,	2004)	ส่งผลให้เกิด

ปัญหาความเครียด	 และปัญหาทางด้านจิตใจในวัยรุ่น	

(สุธีร์	 อินต์ต๊ะประเสริฐ	 และคณะ,	 2546)	 ดังนั้นการ

พฒันาหรอืการเสรมิสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุน่ 

จึงมีความส�าคญัและเป็นแนวทางหนึง่ในการป้องกนั	แก้ไข 

และลดปัญหาในวัยรุน่	(ปิยธดิา	เลือ่นพลบั	และฉนัทนา	

กล่อมจิต,	2550;	ปิยะวรรณ	เลิศพานิช,	2547)

ความฉลาดทางอารมณ์คือ	 ความสามารถทาง

อารมณ์ในการด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

และมีความสุข	(กรมสุขภาพจิต,	2550ก)	คนที่มีความ

ฉลาดทางอารมณ์สูงคือ	 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์	 มีการ

ตัดสินใจที่ดี	 ควบคุมตนเองได้	 มีความอดทนอดกลั้น	

ไม่หุนหันพลันแล่น	 ทนความผิดหวังได้	 เข้าใจจิตใจ						

ผู้อื่น	เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้	

สามารถสู้ปัญหาชีวิตได้	 และไม่ปล่อยให้ความเครียด

ท่วมท้นจนท�าอะไรไม่ถกู	(Goleman,	1995)	ความฉลาด

ทางอารมณ์ในวัยรุ่นแต่ละคนแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	 1)	ปัจจัยระดับ

บุคคล	เช่น	พันธุกรรม	พื้นฐานทางอารมณ์และเพศ	2)	

ปัจจัยระดับครอบครัว	เช่น	การอบรมเลี้ยงดู	ปฏิสัมพันธ์

ที่พ่อแม่มีต่อลูกและฐานะเศรษฐกิจ	และ	3)	ปัจจัยระดับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ความสัมพันธ์กับเพื่อน	

และสื่อมวลชน	 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยระดับบุคคล

เปลีย่นแปลงได้ยาก	 เช่น	 พนัธกุรรม	 พืน้ฐานทางอารมณ์	

และเพศ	 แต่ปัจจัยด้านอืน่ๆ	 สามารถเปลีย่นแปลงและ

ฝึกฝนได้	 ซึง่จะส่งผลต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์	

(Goleman,	1998)		

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 มีงานวิจัยที่

ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัย

รุ่นท้ังภายในประเทศไทยและต่างประเทศจ�านวนมาก

และหลายรูปแบบ	 แต่ยังไม่พบการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
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งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่

รวมงานวิจัยไทยกับงานวิจัยต่างประเทศเพื่อสรุปเป็น

องค์ความรู	้ผู้ศกึษาในฐานะพยาบาลผู้ปฎบิตักิารพยาบาล

สขุภาพจิตและจิตเวชข้ันสงู	และปฏบิตังิานในโรงพยาบาล

ชุมชน	 ซึ่งรับผิดชอบงานการส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาสขุภาพจิตและจติเวชในวัยรุน่	 จึงเลง็เหน็ถงึ

ความจ�าเป็นและความส�าคัญของการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น	 โดยจะท�าการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ในวัยรุน่	เพือ่สรุปเป็นองค์ความรู	้ท�าให้มแีนวทาง

ในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ในวัยรุ่นในประเด็นต่อไปนี้	 ได้แก่	 รูปแบบ

ของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และองค์ประกอบ

ของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แต่ละรูปแบบ

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

วัยรุ ่นป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะทางด้านสรีระและ

ฮอร์โมนเพศ	(Freud,	1974)	ท�าให้มีอารมณ์ที่รุนแรง	

ส่งผลต่อการปรับตัวในสังคม	 วัยรุ่นจึงมีการรวมตัวกัน

ในกลุ่มเพื่อนเพื่อค้นหาเอกลักษณ์	 (identity)	 ของ

ตนเอง	 ลักษณะดังกล่าวท�าให้วัยรุ ่นออกห่างจาก

ครอบครัว		หากวัยรุน่ได้รับการเลีย้งดูจากครอบครวัและ

เติบโตในสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม	ประกอบกับมีการ

ปรับตัวไม่เหมาะสมจะท�าให้เกดิปัญหาได้มากกว่าวัยอืน่	

(ศรีเรือน	แก้วกังวาล,	2545)	 ได้แก่	ปัญหาทางด้าน

จิตใจ	 เช่น	 ภาวะวิตกกังวล	 ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ ่น											

ความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออกโดยอาการทาง

ร่างกาย	 เด็กที่มีปัญหาทางสังคม	ความผิดปกติด้าน

ความคิด	และ	ปัญหาด้านพฤตกิรรมในวัยรุน่	เช่น	ปัญหา

พฤติกรรมก้าวร้าว	ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ	ปัญหา

พฤตกิรรมการใช้ยาเสพติด	และปัญหาพฤติกรรมฆ่าตัวตาย	

เป็นต้น	ซึ่งปัญหาในวัยรุ่นแต่ละคนแตกต่างกัน	 ข้ึนอยู่

กบัปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	ตวัวัยรุ่นเอง	ครอบครัว	และชมุชน	

และพบว่าปัญหาในวัยรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงมากข้ึน	

ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่น	ครอบครัว	สังคม	ชุมชน	และ

ประเทศ	

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ความฉลาด

ทางอารมณ ์มีความสัมพันธ ์ กับป ัญหาในวัยรุ ่น		

(Brackett	&	Mayer,	2003;	Formica,	1998;	Rubin,	

1999;	 Trinidad	 &	 Johnson,	 2001)	 เด็กวัยรุ่นไทย

อายุระหว่าง	 12-17	ปี	 มีความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ย

ต�่ากว่าวัยรุ่นช่วงอายุอื่น	 (กรมสุขภาพจิต,	 2543)						

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในวัยรุ่นควรจัดให้มีการ

ส่งเสรมิสขุภาพเชงิรุก	เพือ่เสริมทักษะการควบคมุอารมณ์ 

สามารถเผชิญและจัดการกับเหตุการณ์คับขันต่างๆ		

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	 ลดความขัดแย้งและความรุนแรง  

ดังน้ันการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีระดับสูง

ข้ึนน่าจะเป็นแนวทางในการลดและป้องกนัปัญหาต่างๆ	

ที่เกิดข้ึนในวัยรุ่น	 เช่น	 พฤติกรรมก้าวร้าวและการใช้

ความรุนแรง	 (กรวิดา	 ศรีสุภา,	 2547;	 Lin,	 2005)	

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ	 (บังอร	 ศรีเนตรพัฒน์	 และ

คณะ,	2549;	วีระ	ชูรุจิพร	และชฎาพร	ชูรุจิพร,	2549)	

ปัญหายาเสพติด	(Trinidad	et	al.,	2004)	และปัญหา

ความเครียดและปัญหาทางด้านจิตใจในวัยรุ่น	 (สุธีร์	

อินต์ต๊ะประเสริฐ	และคณะ,	2546)		

ความฉลาดทางอารมณ์	 หมายถึง	 ความสามารถ

ทางอารมณ์ในการด�าเนินชี วิตร ่วมกับผู ้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์และมีความสุข	 (กรมสุขภาพจิต,	 2543)	

ประกอบด้วย	1)	ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี	หมายถงึ	

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ
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ของตนเอง	 รู้จักเห็นใจผู้อื่น	 และมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม	 ประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบต่อไปนี้	 1.1)	

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ

ของตนเอง	1.2)	ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น	และ	

1.3)	ความสามารถในการรบัผิดชอบ	2)	ความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านเก่งหมายถึง	 ความสามารถในการรู้จัก

ตนเอง	มแีรงจงูใจ	สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาและแสดงออก	

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	 รวมทัง้มสีมัพนัธภาพทีดี่กบัผูอ้ืน่ 

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ดังนี้	2.1)	ความสามารถ

ในการรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง	2.2)	ความสามารถ

ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา	และ	2.3)	ความสามารถ

ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น	 และ	 3)	 ความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านสขุ	หมายถงึ	ความสามารถในการด�าเนิน

ชวิีตอย่างเป็นสขุ	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	ดงัน้ี	3.1) 

มีความภูมิใจในตนเอง	 3.2)	 มีความพึงพอใจในชีวิต	

และ	3.3)	มีความสงบทางใจ	

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	 เป็นกระบวน

การส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความสามารถทางอารมณ์ในการ

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข	

โดยใช้แนวคิดจิตวิทยา	 แนวคิดศาสนา	 แนวคิดสังคม	

และแนวคดิผสมผสาน	 ในการพฒันากจิกรรมต่างๆ	

ซึ่งส่งผลให้วัยรุ่นมีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น	 (ปิยะ

วรรณ	เลิศพานิช,	2547)	ปัจจุบันมีผู้เสนอแนวคิดและ

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไว้มากมาย	

สามารถแบ่งออกเป็น	4	แนวคิด	ได้แก่	1)	แนวคิดด้าน

จิตวิทยา	 มุ่งเน้นศกึษาพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์

ของมนษุย์	 (Goleman,	 1995;	 Mayers,	 1992)	 2)	

แนวคิดด้านศาสนา	 มุง่ทีก่ารขัดเกลาจิตใจท่ีดขีองมนษุย์	

ท�าให้สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและสามารถ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้โดยยึดหลักค�าสอนของ

ศาสนา	(พระธรรมปิฎก,	2543;	พระราชวรมุนี,	2542)	

3)	 แนวคิดด้านสังคม	 มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม

โดยอาศัยระเบียบวินัยไม่ให้กระท�าตามความพึงพอใจ

ของตนเอง	 มีความยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล	 และมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	(Calhoun,	Light,	&	Keller,1994;	

Schaefer,	 2001)	 และ	 4)	 แนวคิดแบบผสมผสาน	

เป็นการผสมผสานแนวคิดจิตวิทยา	แนวคดิศาสนา	และ

แนวคิดสงัคม	เพือ่ให้สามารถควบคมุอารมณ์	เปลีย่นแปลง

พฤติกรรม	 และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้	 (ปิยะวรรณ	

เลิศพานิช,	2547)

วิธีด�าเนินการศึกษา	

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม	

วิเคราะห์	และสงัเคราะห์งานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น	 ซึง่ประกอบด้วยข้ันตอน

ตามวิธีการของโพลิสและฮังเลอร์	 (Polit	 &	 Hungler,	

1997)

1.		การสืบค้นงานวิจัยและหลักฐานอ้างอิงทาง

วิชาการเพื่อการทบทวน	

	 1.1	 แหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการสืบค้น	

พิจารณาจากวัสดุตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	 โดยการสืบค้นด้วยตนเองและจากฐานข้อ

มูลอิเลคทรอนิกส์	 ในช่วงเดือนกันยายน	พ.ศ.	2551-

สิงหาคม	พ.ศ.	2552	ดังนี้	1)	สืบค้นงานวิจัยและหลัก

ฐานอ้างอิงทางวิชาการในประเทศไทยจากฐานข้อมูลของ

ห้องสมุดสถาบนัต่างๆ	 2)	 สบืค้นงานวิจยัจากฐานข้อมลู

ทางการแพทย์และการพยาบาลท่ีส�าคญั	ได้แก่	CINAHL, 

PubMED,	ProQuest,	Ovid,	Science	Direct,	SAGE,	

และ	Cochrane	library	และ	3)	สืบค้นงานวิจัย	โดยการ

ค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมดุของมหาวิทยาลยัต่างๆ	

นอกจากน้ีได้สืบค้นจากบรรณานุกรมท้ายบทของงาน

วิจัยแต่ละเรื่องแล้วน�าไปค้นหา	 full	 text	 และสืบค้น

โดยติดต่อผู้ศึกษาวิจัยโดยตรง	 การสืบค้นงานวิจัยและ

หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในช่วงปี	 ค.ศ.	

2004-2009	 (พ.ศ.	 2547-2552)	 โดยใช้ค�าส�าคัญ

ในการสืบค้น	ได้แก่	ความฉลาดทางอารมณ์,	emotional	

intelligence,	 emotional	 quotient,	 การพัฒนาความ
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ทรงศิริ เหล่าทรัพย์เจริญ และคณะ

ฉลาดทางอารมณ์,	 improve	 emotional	 intelligence,	

adolescent	 and	 emotional	 intelligence,	 emotional	

intelligence	 and	 adolescent,	 emotional	 intelligence	

and	youth,	emotional	intelligence	and	adolescent	and	

therapy,	 emotional	 intelligence	 and	 adolescent	 and	

intervention,	 effect	 and	 emotional	 intelligence	 and	

adolescent

	 1.2	 เกณฑ์การคัดเลอืกงานวิจยั	เป็นงานวิจัย

ที่ศึกษาการเสริมสร้างหรือพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ในวัยรุ่นอายุระหว่าง	10-21	ปี	ซึ่งเป็นงานวิจัย

เชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง	 รวมทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพ	

รวมทั้งเป็นงานวิจัยที่สามารถหา	full	text	ได้	

2.	แนวทางในการทบทวน	 วิ เคราะห ์และ

สังเคราะห์งานวิจัย

	 2.1	 ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ง า น วิ จั ย	

(Evaluation	 of	 research	 quality)	 ใช้หลักเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพระดับงานวิจัยของราชวิทยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	(2544)	ซึง่แบ่งระดับหลกั

ฐานอ้างองิทางวิชาการ	(level	of	evidence)	เป็น	4	ระดบั	

ดังนี้

	 	 Level	A	หมายถึง	หลักฐานท่ีได้จากงาน

วิจัยทีเ่ป็น	meta-analysis	ของงานวิจัยทีเ่ป็น	randomized	

controlled	 trials	หรืองานวิจัยเด่ียวท่ีเป็น	 randomized	

controlled	trials

	 	 Level	B	หมายถึง	หลักฐานที่ได้จากงาน

วิจัยท่ีเป็น	meta-analysis	ของงานวิจัยท่ีออกแบบเป็น	

randomized	controlled	 trials	อย่างน้อย	1	 เร่ือง	หรือ

หลักฐานท่ีได้จากงานวิจัยที่มีการออกแบบรัดกุม	 แต่

เป็นงานวิจัยกึง่ทดลองหรืองานวิจัยเชิงทดลองทีไ่ม่มกีาร

สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม	

	 	 Level	C	หมายถึง	หลักฐานที่ได้จากงาน

วิจัยท่ีเป็นการเปรยีบเทียบหาความสมัพนัธ์หรอืเป็นงาน

วิจัยเชิงบรรยาย	 (descriptive	 study)	และงานวิจัยเชิง

คุณภาพ

	 	 Level	 D	 หมายถึง	 หลักฐานที่ได้จาก									
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	(expert	consensus)	ต�ารา	
เอกสารที่ไม่ใช่งานวิจัย

	 2.2	 การสกัดข ้อมูลจากงานวิจัย	 (Data	
extraction)	ผู้ศกึษาก�าหนดขอบเขตของข้อมลูทีจ่ะสกัด
ออกมาจากงานวิจัยดงัน้ีคอื	1)	วัตถปุระสงค์ของงานวิจัย	
2)	แบบการวิจัย	3)	กลุ่มตัวอย่าง	4)	สถานที่หรือแหล่ง
วิจัย	5)	เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล	6)	วิธีการ
วิจัยหรือการจัดกระท�า	7)	ผลการวิจัย	และ8)	ข้อสรุป
เพื่อการน�าไปใช้	

	 จากนั้นน�าข้อมูลที่กลั่นกรองได้มาวิเคราะห์	
เพื่อสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ในวัยรุ่น

ผลการศึกษา

คุณภาพของงานวิจัย	 การศึกษาครั้งนี้มีงานวิจัย
ทีน่�ามาวิเคราะห์ท้ังหมด	18	เร่ืองโดยใช้เกณฑ์การประเมนิ
คุณภาพงานวิจัยของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย	 (2544)	 พบว่า	 เป็นงานวิจัยที่เป็นหลัก
ฐานระดับ	A	จ�านวน	8		เรื่อง	(จิตสุภาณัฐ	ประยงค์รัตน์, 
2548;	นวลลักษณ์	 บูรณะกิติ,	 2549;	 วิภาณี	 สุขเอิบ,	
2550;	 สุกัญญา	 มีมุ่งกิจ,	 2547;	 สุภาภรณ์	 กอเซ็ม,	
2548;	 อมรรัตน์	 สงวนสุข,	 2547;	 Hindes,	 Thorne,	
Schwean,	&	McKeough,		2008;	Nelis,	Quoidbach,	
Mikolajczak,	&	Hansenne,	2009)	งานวิจัยระดับ	B	
จ�านวน	9	เรื่อง	(กัลยา	นาคเพ็ชร์,	จุรีย์	สุ่นสวัสดิ์,	และ
พิมพิไล	ทองไพบูลย์,	2548;	ปิยธิดา	 เลื่อนพลับ	และ
ฉันทนา	 กล่อมจิต,	 2550;	 ปิยะวรรณ	 เลิศพานิช,	
2547;	พระมหาส�าน	ิวีระศร,	2548;	พชัรนิทร์	จ�าปานนท์, 
2549;	สทุศัน์	สรุสหสัสานนท์,	2549;	สมุาลยั	วงศ์เกษม, 
2548;	Markham,	2004;	Yimkhlib,	2006)	และงาน
วิจัยระดับ	C	จ�านวน	1	เรื่อง	(Rosaen	&	Benn,	2006)	
โดยสามารถสรุปเป็นรูปแบบการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ดังนี้
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รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	องค์

ประกอบและผลลัพธ์ของการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ในวัยรุ่น	สามารถแบ่งรูปแบบการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นได้	 4	 รูปแบบ	 คือ	1)	การ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยา	2)	

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดศาสนา	

3)	การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคดิสงัคม	

และ	4)	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ผสมผสาน	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม

แนวคิดจิตวิทยา

	 	 จากการวิเคราะห์งานวิจัย	 8	 เรื่องที่มีรูป

แบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

จิตวิทยา	 มีองค์ประกอบและผลลัพธ์การฝึกพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ดังนี้

	 	 1.1	ระยะเวลาและความถี่	การฝึกมีทั้งรูป

แบบกลุม่และรายบคุคล	ส่วนใหญ่เป็นการฝึกรปูแบบกลุม่ 

โดยพบว่าระยะเวลาในการฝึกนาน	 4-9	 สัปดาห์	 ส่วน

ใหญ่ฝึก	 4	 สัปดาห์	 ความถี่ในการฝึก	 ส่วนใหญ่คือ	

สปัดาห์ละ	3	คร้ัง	ส�าหรับระยะเวลาทีใ่ช้ในการฝึกส่วนใหญ่ 

ครั้งละ	 50-60	 นาที	 จ�านวนครั้งในการฝึกอยู่ระหว่าง	

1-12	ครั้ง	 ส่วนใหญ่คือ	 10	และ12	ครั้ง	 และการฝึก

รายบุคคล	 โดยพบระยะเวลาในการฝึกวันละ	 1	 คน	

คนละ	1	ครั้ง	ครั้งละ	25-30	นาที

	 	 1.2	ลกัษณะกจิกรรมการพฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์	มี	6	โปรแกรม	ดังนี้

	 1)	 โปรแกรมการส่งเสริมการเห็นคุณค่า

ในตนเอง	(Yimkhlib,	2006)	เน้นการส่งเสรมิการเหน็

คุณค่าในตนเองโดยใช้เทคนิคการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม

เพือ่พฒันาความฉลาดทางอารมณ์	จดักจิกรรมโดยแบ่ง

กลุม่ย่อย	กลุม่ละ	5-8	คน	และจบัคู่	ฝึกกจิกรรม	8	กจิกรรม 

ท�าให้เกดิการเข้าใจอารมณ์ตนเอง	พฒันาปฏสิมัพนัธ์กบั

ผู้อืน่	และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้

	 2)	 โปรแกรมการให้ค�าปรึกษา	(นวลลกัษณ์ 
บรูณะกติิ,	2549;	วิภาณ	ีสขุเอมิ,	2550)	แบ่งเป็นการฝึก
รายบุคคลและรายกลุ่มดังนี้	2.1)	การให้ค�าปรึกษาแบบ
รายบคุคล	ใช้เทคนิคการให้ค�าปรกึษาแบบสัน้ เพือ่จดัการ
กบัสภาวะอารมณ์	การฝึกแบ่งเป็น	10	ข้ันตอน	ฝึกเสริมพลงั
บวกซ�า้ๆ	ท�าให้เข้าใจอารมณ์ของตนเอง	และเกดิมมุมองใหม่
ด้วยทัศนคติที่ดีขึ้น	และ	2.2)	การให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่ 
โดยใช้ทฤษฎกีารให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎกีาร
พจิารณาเหตผุล	(Rational	Emotive	Behavior	Therapy:	
REBT)	และทฤษฎกีารให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี
การพิจารณาเหตุผล	(REBT)	ร่วมกับดนตรีบ�าบัด	จัด
กิจกรรม	 โดยแบ่งกลุ่มละ	8	คน	ฝึกกิจกรรมการให้ค�า
ปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎกีารพจิารณาเหตผุล	(REBT) 
12	 ครั้ง	 โดยใช้เทคนิคการเขียนไดอารี่	 การนั่งสมาธิ	
การมอบหมายการบ้าน	 ผู้ให้ค�าปรกึษาปรับเปลีย่นความคิด
เชิงบวก	 คิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้เทคนิคการถาม	 การ
สรุปความ	 การทวนความ	 และการสะท้อนความรู้สึก	
ส่วนการให้ค�าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎกีารพจิารณา
เหตผุล	(REBT)	ร่วมกบัดนตรีบ�าบัด	ใช้เทคนิคการเล่น
ดนตรี	การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงและการร้องเพลง

	 3)	 โปรแกรมให้อารมณ์ทางบวก	(Markham, 
2004)	เป็น	การฝึกให้อารมณ์ทางบวกเม่ือมคีวามเครียด	
จัดกจิกรรมแบ่งเป็น	2	ข้ันตอนคือ	1)	การให้ความรู้เรือ่ง
ความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการกับความเครียด	
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและการฝึกปฏบิติั	และ	2)	
การฝึกให้อารมณ์ทางบวก	หลงัจากน้ันนักเรยีนถกูกระตุน้
ให ้เกิดความเครียดโดยโปรแกรมเสียงจากเครื่อง
คอมพวิเตอร์	เพือ่ประเมนิการตอบสนองต่อความเครียด

	 4)	 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาด		
ทางอารมณ์	 (จิตสุภาณัฐ	 ประยงค์รัตน์,	 2548;	 Nelis			
et	al.,	2009)	แบ่งเป็น	2	ลักษณะคือ	4.1)	การพัฒนา					
ความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดของโกลแมน	 เน้นการ
เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ืน่ตามแนวคิดของโกลแมน 
จัดกจิกรรมโดยมกีารแบ่งกลุม่	กลุม่ละ	4	คน	ฝึกกจิกรรม 
10	 ครั้ง	 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 การ
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เล่นเกมส์	 กรณีตัวอย่าง	 ฝึกปฏิบัติการคลายเครียด		
การฟังเพลงบรรเลง	 ฝึกการมองโลกในแง่ดี	 และแลก
เปลีย่นประสบการณ์	 เพือ่ให้ผูร้บัการฝึกเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเอง	 และ	 4.2)	 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ตามแนวคิดของซาโลเวย์และเมเยอร์	(Salovey	&	Mayers, 
1990)	 เน้นการเข้าใจอารมณ์ของตนเองตามแนวคิด
ของซาโลเวย์และเมเยอร์	 ฝึกกิจกรรม	 4	 ครั้ง	 โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม	บทบาทสมมต	ิการบนัทกึ
อารมณ์ประจ�าวัน	 ฝึกการสือ่สาร	การให้การบ้าน	 ฝึกปฏบิตัิ	
เพื่อให้ผู้รับการฝึกเข้าใจอารมณ์ตนเองและจัดการกับ
อารมณ์ตนเองได้

	 5)	 โปรแกรมทั กษะ ชี วิต 	 ( สุ ทัศน 	์																						
สุรสหัสสานนท์,	2549)	 เน้นความสามารถส่วนบุคคล	
ที่ใช้ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 โดยใช้
ประสบการณ์เรียนรู้จากการฝึกฝนจัดการกับปัญหา
อย่างเหมาะสม	 จัดกิจกรรมโดยการจับคู่และแบ่งกลุ่ม
ฝึกกิจกรรม	6	ครั้ง	 ใช้เทคนิคที่หลากหลาย	 ในการจัด
กิจกรรม	ได้แก่	การบรรยาย	การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม	
และกระบวนการกลุ ่ม	 รวมถึงการแจกแผ่นพับการ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพือ่ฝึกปฏบิติัด้วยตนเอง
อย่างสม�่าเสมอ

	 6)	 โปรแกรมการให้เทคนิคแม่แบบ	
(อมรรัตน์	สงวนสุข,	2547)เป็นการใช้สื่อภาพการ์ตูน
ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์	 จัดกิจกรรมโดย
การจับคู่และแบ่งกลุ่มฝึกกิจกรรม	10	ครั้ง	ใช้เทคนิคที่
หลากหลาย	ได้แก่	การดูภาพซดีแีสดงอารมณ์ต่างๆ	การ
บันทึกอารมณ์ของตนเอง	 การร้องเพลงและฟังซีดี							
อ่านนิทาน	ฝึกหายใจคลายเครียด	และอภิปรายร่วมกัน

	 	 1.3	ผู้เข้ารับการฝึก	เป็นวัยรุน่	อายุระหว่าง	
11-21	ปี	 ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิต	 โรคลมชัก	
พิการทางสมองหรือปัญญาอ่อน	และมีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับต�่า

	 1.4	ผู ้น�ากลุ ่ม	 ประกอบด้วย	 พยาบาล
วิชาชีพ	 นักสังคมสงเคราะห์	 ครู	 และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน	ซึ่งมีความรู้	 ผ่านการอบรมและฝึก

ปฏิบัติเทคนิคต่างๆ	ก่อนการปฏิบัติงานจริง	 รวมทั้งมี

ทักษะการน�ากลุ่ม	

	 	 1.5	สถานที่	ใช้สถานที่ที่เป็นสัดส่วน	ไม่มี

เสียงรบกวน	สะดวกในการด�าเนินกิจกรรม	สามารถใช้

สื่อและอุปกรณ์ประกอบในการฝึก	สถานที่ส่วนใหญ่จึง

ใช้ห้องเรียนในการจัดกิจกรรม

	 	 1.6	ผลลพัธ์ของการฝึกพฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยา	จากการวิเคราะห์งาน

วิจัย	จ�านวน	8		เรือ่ง	พบว่า	มงีานวิจัยจ�านวน	3	เรือ่ง	ทีมี่

การวัดผลลัพธ์หลังการทดลองทันที	 ซึ่งพบว่า	 ความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูข้ึนหลงัการทดลอง	งานวิจัย

ที่วัดผลลัพธ์หลังการทดลอง	6	เดือน	1	เรื่อง	ซึ่งพบว่า	

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสูงข้ึน	งานวิจัยที่วัดผล

ลัพธ์หลังการทดลองทันทีและมีการติดตามผล	จ�านวน	

3	เรื่อง	ซึ่งพบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสูงขึ้น

และยังคงอยู่ในระยะติดตาม	3	สัปดาห์	จ�านวน	1	เรื่อง	

ในระยะติดตาม	4	สัปดาห์	จ�านวน	2	เรื่อง	และพบงาน

วิจยัเพยีง	1	เรือ่งทีห่ลงัการทดลองทนัทคีวามฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง	

นอกจากน้ียังพบว่า	 การปรับตัวทางอารมณ์สูงข้ึนจาก

การฝึกโปรแกรมการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตาม

แนวคิดของโกลแมน	และการปรบัตัวต่อความเครยีดสงู

ขึ้นจากการฝึกโปรแกรมการให้อารมณ์ทางบวก

	 2.	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม

แนวคิดศาสนา		

	 	 จากการวิเคราะห์งานวิจัย	3	 เรื่อง	ที่มีรูป

แบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ศาสนา	มีองค์ประกอบและผลลัพธ์การฝึกพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ดังนี้

	 	 2.1	ระยะเวลาและความถี่	พบว่า	ใช้ระยะ

เวลาในการฝึกต้ังแต่	3	สปัดาห์	ถงึ	12	เดอืน	โดยความถี่

ในการฝึก	คือ	วันละ	2	ครั้ง	ถึงสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	ส�าหรับ

ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึก	คือ	10-50	นาทต่ีอคร้ัง	จ�านวน

ครั้งในการฝึก	10-520	ครั้ง
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การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

	 	 2.2	 ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์	มี	4	โปรแกรม	ดังนี้

	 	 	 1)	โปรแกรมการฝึกสมาธ	ิ(พระมหาส�านิ 

วีระศร,	2548;	Rosaen	&	Benn,	2006)	แบ่งเป็น	2	รปูแบบ 

ได้แก่	1.1)	การฝึกสมาธโิดยยดึหลกัความสงบ	เน้นการ

พฒันาด้านการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ตนเอง	การตระหนัก

รูแ้ละความสงบทางใจโดยไม่จ�ากดัความเช่ือและศาสนา	

เป็นการฝึกรายบคุคล	มีข้ันตอนการฝึกคือ	การน่ังในท่าสบาย 

สถานที่สงบไม่มีเสียงรบกวน	ปิดเปลือกตา	ฝึกสังเกต

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย	และ	1.2)  การฝึก

สมาธโิดยยดึหลกัศาสนาพทุธ	เน้นการพฒันาจติใจด้าน

การควบคุมอารมณ์ของตนเองและความมัน่คงทางอารมณ์ 

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 จัดกิจกรรมโดย

แบ่งกลุม่	ฝึกปฏบิตั	ิ3	ข้ันตอน	ผูน้�ากลุม่เป็นผู้น�าการฝึก

และเป็นต้นเสยีง	โดยเริม่จากการกราบพระ	การสวดมนต์ 

การเดินจงกรม	และการนั่งสมาธิแบบวิปัสสนาสมาธิ

	 	 	 2)	 โปรแกรมการแผ่เมตตา	(พระมหาส�าน ิ

วีระศร,	2548)	 เน้นการพัฒนาจิตใจด้านการรับรู้และ

เข้าใจอารมณ์	รูจั้กเอาใจเขามาใส่ใจเราและความสขุสงบ

ในการด�ารงชีวิต	 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	

จัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่ม	ฝึกปฏิบัติ	3	ขั้นตอน	โดยผู้น�า

กลุม่เป็นผู้น�าการฝึกและเป็นต้นเสยีง	เริม่จากการกราบ

พระ	สวดมนต์	แผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย

	 	 	 3)	โปรแกรมการฝึกขันติ	(พระมหาส�านิ 

วีระศร,	2548)	เน้นการพฒันาจิตใจด้านการจดัการอารมณ์

และการควบคุมอารมณ์ตนเอง	 โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนา	ผู้น�ากลุม่เป็นผู้น�าการฝึกและเป็นต้นเสยีง 

โดยเริ่มจากการกราบพระ	การสวดมนต์	การนั่งและยืน

สงบน่ิงไม่ขยบัเขย้ือนร่างกาย	สงัเกตการเปลีย่นแปลงด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	และความรู้สึกของตนเอง

	 	 	 4)	โปรแกรมการฝึกคิดแบบโยนิโส

มนสิการ	 (ปิยธิดา	 เลื่อนพับ	และฉันทนา	กล่อมจิต,	

2550)	 เป็นการใช้หลักค�าสอนในทางพุทธศาสนาที่

เน้นให้มีสติพจิารณาเหตผุลของปัญหาและอารมณ์ต่างๆ	

ทีเ่กดิข้ึน	จัดกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มฝึก	2	ขั้นตอนคือ	

1)	กระตุน้ให้สมาชกิกลุม่ฝึกการคดิแบบโยนิโสมนสกิาร	
โดยใช้เทคนคิเกมส์	บทบาทสมมต	ิ	กรณศีกึษา	และการ
อภิปรายกลุ่ม	 แล้วเช่ือมโยงไปสู่การฝึกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการด้วยค�าถามจากใบงาน	และ	2)	ผู้รับการ
ฝึกท�าแบบประเมินตนเอง	 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์	ตระหนักรู้และเข้าใจความคิด	
อารมณ์	และความรู้สึกทั้งของตนเองและผู้อื่น

	 	 2.3	 ผูเ้ข้ารบัการฝึก	เป็นวัยรุ่น	อายุระหว่าง	
12-17	ปี	ทีม่คีะแนนความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับ
ต�่าและมีประสบการณ์นั่งสมาธิ

	 	 2.4	 ผู้น�ากลุ่ม	ประกอบด้วย	ครู	 นักสังคม	
สงเคราะห์	และพระสงฆ์	ซึ่งมีความรู้และผ่านการอบรม
ก่อนการปฏิบัติจริง	และมีผู้ช่วยวิจัย

	 	 2.5	 สถานท่ี	 เป็นสถานที่ที่มีความสงบ	
ปราศจากเสียงรบกวน	และมีพื้นที่กว้างเพียงพอในการ				
ฝึกกจิกรรม	ส่วนใหญ่จึงใช้ห้องเรียนในการด�าเนินกจิกรรม 

	 	 2.6	 ผลลพัธ์การฝึกพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดศาสนา	จากการวิเคราะห์งานวิจัย
จ�านวน	3	เรือ่ง	พบว่า	มงีานวิจัย	2	เรือ่งทีมี่การวัดผลลพัธ์
หลังการทดลองทันที	ซึ่งพบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมสูงขึ้นหลังการทดลองทันที	และการวัดผลลัพธ์
หลังการทดลอง	12	เดือน	พบงานวิจัยเพียง	1	เรื่อง	ซึ่ง
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสูงข้ึน	และพบว่า
ความสงบทางใจและผลการเรียนสูงข้ึนจากการฝึก
โปรแกรมการฝึกสมาธิ

	 3.	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม
แนวคิดสังคม	

	 	 จากการวิเคราะห์งานวิจัย	2	 เรื่อง	ที่มีรูป
แบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด
สังคม	มีองค์ประกอบและผลลัพธ์การฝึกพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ดังนี้

	 	 3.1	 ระยะเวลาและความถี่	 ใช้ระยะเวลา
ระหว่าง  2  วัน	ถึง  2  วันครึ่ง	โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องกัน	

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกส่วนใหญ่	ครั้งละ	40-50	นาที	
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จ�านวนครั้งในการฝึกอยู่ระหว่าง	2-9	ครั้ง	 และมีการ	
กระตุ้นหลังการฝึก	

	 	 3.2	 ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์	มี	2	โปรแกรม	ดังนี้

	 1)	 โปรแกรมการรู้จักตนเองจากผู้อื่น
ด้วยกิจกรรมโจฮารี	 วินโดว์	 (The	 Johari-Window	
Theory)	(Luft,	1961)	เน้นการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการรู้จักตนเอง	 (self	 awareness)	 โดยให้								
ผู้อื่นบอกพฤติกรรมของตนเองท่ีตนเองไม่ทราบและ
ตนเองบอกผู้อื่นให้ทราบถึงพฤติกรรมท่ีผู ้อื่นไม่รู ้												
(สุกัญญา	มีมุ่งกิจ,	2547)

	 2)	 โปรแกรมการฝึกภาวะผู้น�า	(Hindes	
et	al.,	2008)	เป็นการฝึกพฒันาตนเองในด้านการเข้าใจ
และจัดการอารมณ์ของตนเอง	รับผดิชอบการกระท�าของ
ตนเองและทักษะทางสงัคม	โดยใช้ประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบติั	การให้ข้อมูลย้อนกลบัจากคนอืน่และการสอน
ทักษะผูน้�า	กระบวนการฝึกคือ	ฝึกเรยีนรูใ้นเร่ืองทีส่นใจ
หรอืการผ่อนคลาย	การให้และรบัค�าตชิม	การฝึกพดูใน
ที่สาธารณะ	การสะท้อนประสบการณ์	การฝึกภาวะผู้น�า
กบัประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบคุคล	โดยใช้เทคนิคการ
จ�าลองบทบาทสมมติ	และการฝึกปฏิบัติ		

	 	 3.	 ผู้เข้ารับการฝึก	พบว่า	 เป็นนักเรียน
มัธยมปลาย	ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ระดับต�่า	และมีระดับสติปัญญาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

	 	 4.	 ผู ้น�ากลุ ่ม	 เป็นอาจารย์	 ที่มีความรู 	้								
ผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติจริง

	 	 5.	 สถานที่	 ใช้สถานที่ท่ีเป็นสัดส่วน	 ไม่มี
เสยีงรบกวน	สะดวกในการจัดกจิกรรม	และมพีืน้ท่ีเพยีง
พอในการฝึกปฏิบัติ	ดังน้ันส่วนใหญ่จึงใช้ห้องเรียนใน
การจัดกิจกรรม

	 	 6.	 ผลลัพธ์การฝึกพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดสังคม	จากการวิเคราะห์งานวิจัย
จ�านวน	2	เร่ือง	พบว่ามงีานวิจยั	1	เร่ืองท่ีมกีารวัดผลลพัธ์
หลังการทดลองทันที	ซึ่งพบว่าความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมสงูข้ึนหลงัการทดลองทนัท	ีและพบงานวิจัย  1  เรือ่ง

ที่มีการวัดผลลัพธ์หลังการทดลองทันทีและมีการ
ติดตามผล	ซึ่งพบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสูง
ขึ้นและยังคงอยู่นาน	6	เดือน	นอกจากนี้ยังพบว่าความ
สามารถในการรู้จักตนเองเพิ่มขึ้นจากการฝึกโปรแกรม
การฝึกภาวะผู้น�า

	 4.	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม
แนวคิดผสมผสาน

	 	 จากการวิเคราะห์งานวิจัย	 5	 เรื่อง	 ที่มีรูป
แบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด
ผสมผสาน	 มีองค์ประกอบและผลลัพธ์การฝึกพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ดังนี้

	 	 4.1	 ระยะเวลาและความถี่	 ใช้ระะยะเวลา
ในการฝึกนาน	12	วัน	ถึง	2	เดือนครึ่ง	ความถี่ในการฝึก
ตั้งแต่	ฝึกวันละครั้งถึงสัปดาห์ละครั้ง	ส�าหรับระยะเวลา
ที่ใช้ในการฝึกส่วนใหญ่ครั้งละ	50	นาที	 ถึง	 3	ชั่วโมง	
จ�านวนครั้งในการฝึกอยู่ระหว่าง	10-19	ครั้ง

	 	 4.2	 ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์	มี	4	โปรแกรม	ดังนี้

	 1)	 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์แบบผสมผสาน	(ปิยะวรรณ	เลิศพานิช,	2547)	
ผู้เข้ารับการฝึกจับคู่และแบ่งกลุ่มฝึกกิจกรรมทั้งหมด	
19	คร้ัง	โดยเร่ิมจากกจิกรรมการรูจ้กัอารมณ์ตนเองตาม
แนวคดิจิตวิทยา	โดยใช้เทคนิคการฝึก	ได้แก่	การส�ารวจ
อารมณ์ตนเอง	การจ�าลองสถานการณ์	และการอภปิราย
ร่วมกัน	หลังจากน้ันใช้กิจกรรมการจัดการและควบคุม
อารมณ์ของตนเองตามแนวคิดศาสนา	 โดยใช้เทคนิค	
ได้แก่	การน่ังสมาธ	ิบทบาทสมมตแิละการอภปิรายร่วม
กัน	และกจิกรรมการเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของ
บคุคลอ่ืนในสงัคมตามแนวคิดสงัคม	โดยใช้เทคนิคการ
จับคู่แสดงบทบาทสมมติ	สังเกตและวิเคราะห์อารมณ์
ของเพือ่น	การท�างานเป็นทีม	และฝึกการแก้ปัญหาร่วมกนั	

	 2)	 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาด										
ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต	(กัลยา	นาคเพ็ชร์	และ
คณะ,	2548;	สมุาลยั	วงศ์เกษม,	2548)	เป็นการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์โดยแบ่งเป็นองค์ประกอบความ
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การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

ฉลาดทางอารมณ์ด้านดี	ด้านเก่ง	และด้านสุข	ซึ่งมีองค์
ประกอบและแนวคดิการจดักจิกรรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นแบบผสมผสาน	โดยฝึกรายบคุคล	จบัคู่
และแบ่งกลุม่	จดักจิกรรมทัง้หมด	9	กจิกรรม	ใช้เทคนิค
ในการฝึกท่ีหลากหลาย	ดังนี้	 เทคนิคการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม	ได้แก่	การฟังเพลง	กรณีศึกษา	บทบาทสมมติ	
เล่านิทาน	การสวดมนต์	ฝึกสมาธิ	

	 3)	 โปรแกรมฝึกดนตรีไทยเชิงทักษะ				
(พัชรินทร์	 จ�าปานนท์,	 2549)	 เป็นการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดกรมสุขภาพจิต	ซึ่งมีองค์
ประกอบและแนวคดิการจดักจิกรรมพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นแบบผสมผสาน	 โดยใช้เทคนิคการฝึก
ดนตรีไทย	ได้แก่	การอ่านโน้ตดนตรี	การร้อง	การฟัง	และ
การบรรเลงเครื่องดนตรี	ในการด�าเนินกิจกรรม

	 4)	 โปรแกรมกจิกรรมแนะแนว	(สภุาภรณ์	
กอเซ็ม,	2548)	เป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
โดยการผสมผสานแนวคิดจิตวิทยา	แนวคิดศาสนา	และ
แนวคดิสงัคม	โดยใช้โปรแกรมกจิกรรมแนะแนวเป็นสือ่
ในการเรยีนรู้	มุง่เน้นให้รูจั้กและเข้าใจตนเอง	มวุีฒภิาวะ
ทางอารมณ์ปรับตัวและแก้ปัญหาได้		

	 	 3.	 ผู้เข้ารับการฝึก	 เป็นนักเรียนมัธยม	
ศึกษาตอนต้น	อายุระหว่าง	12-17	ปี	ที่มีคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลางหรือต�า่	และไม่มี
ปัญหาด้านการสือ่สาร	ด้านสติปัญญา	และด้านสขุภาพจติ

	 	 4.	 ผู้น�ากลุ่ม	 ได้แก่	 อาจารย์ที่มีความรู	้	
และผ่านการอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติ

	 	 5.	 สถานท่ี	 ใช้สถานท่ีที่เป็นสัดส่วนไม่มี
เสียงรบกวน	 มีความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรม	
สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบฝึกพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ได้	ดงัน้ัน	การฝึกส่วนใหญ่ใช้ห้องเรียน
ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรม	

	 	 6.	 ผลลัพธ์ในการฝึกพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ตามแนวคิดผสมผสาน	จากการวิเคราะห์งาน
วิจัย	5	 เรื่อง	มีงานวิจัย	3	 เรื่อง	ที่มีการวัดผลลัพธ์หลัง
การทดลองทันที	ซึ่งพบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์โดย

รวมสงูข้ึนหลงัการทดลองทันท	ีและการวัดผลลพัธ์หลงั

การทดลอง	4	สัปดาห์	มีเพียง	1	งานวิจัย	ซึ่งพบว่าความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูข้ึน	ส่วนการวัดผลลพัธ์หลงั

การทดลองทันทีและมีการติดตามผล	พบงานวิจัย	 1	

เร่ือง	ซึง่พบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสงูข้ึนและ

คงอยู่นาน	4	สัปดาห์

	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของ

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น

	 จากการศึกษางานวิจัยทั้ง	 18	 เรื่อง	 ได้มีการ

วัดผลลัพธ์	 ดังนี้	 ความฉลาดทางอารมณ์	 การปรับตัว

กบัความเครยีด	การรู้จกัตนเอง	การปรับตัวทางอารมณ์	

ความสงบทางใจ	ผลการเรียน	และเหตุผลเชิงจริยธรรม	

โดยมีเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการศึกษา	ดังนี้

	 	 1.	 ความฉลาดทางอารมณ์	 ประเมินโดย

เครื่องมือ	12	ชนิดคือ	1)	แบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์	ของกรมสุขภาพจิต	(2543,	2545)	2)	แบบ

ประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออน	 (Bar-On,	

1997)	 อายุ	 7-18	 ปี	 3)	 The	 Trait	 Emotional	

Intelligence	Questionnaire	(TEIQue)	(Petrides,	2009) 

4) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของคมเพชร		

ฉัตรศุภกุล	 และผ่องพรรณ	 เกิดพิทักษ์	 (2544)	 5)	

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของโกลแมน	

(Goleman,	1998)	6)	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	

(Rosaen	 &	 Benn,	 2006)	 7)	 แบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์	 (ปิยะวรรณ	 เลิศพานิช,	 2547)	 8)	

The	Emotion	Regulation	Profile	Questionnaire	(ERP-Q) 

(Mikolajczak,	Nelis,	Hansenne,	&	Quoidbach,	2008) 

9)	The	Emotional	Management	Abilities	Test	(EMA)	

(Freudenthaler	&	Neubauer,	2005)	10)	The	Dimensions	

of	Openness	to	Emotional	Experiences-Trait	Version	

(DOE)	(Reicherts,	1999)	11)	The	Toronto	Alexithymia 

Scale	(TAS-20)	(Bagby,	Parker,	&	Taylor,	1994)	และ 

12)	The	Situational	Test	of	Emotional	Understanding	

(STEU)	(MacCann	&	Roberts,	2008)
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	 	 2.	 การปรับตัวกับความเครียด	ประเมิน
โดยเคร่ืองมือ	The	State-Trait	Anxiety	Inventory	(STAI) 
(Spielberger,	Gorsuch,	Lushene,	Vagg,	&	Jacobs,	1983)

	 	 3.	 การรู้จักตนเอง	ประเมินโดยเครื่องมือ	
The	Multidimensional	Self-Concept	Scale	(MSCS)	
(Bracken,	1992)

	 	 4.	 การปรับตัวทางอารมณ์	 ประเมินโดย	
แบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์ของไอแซงค์และวิลสัน	
(Eysenck	&	Wilson,	1987)

	 	 5.	 ความสงบทางใจ	 ประเมินโดยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	(Rosaen	&	Benn,	2006)

	 	 6.	 ผลการเรยีน	ประเมนิโดยแบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง	(Rosaen	&	Benn,	2006)

	 	 7.	เหตผุลเชิงจริยธรรม	ประเมินโดยแบบวัด
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม	 (เกศศิริ	 บุญญะอติชาต,	
2541;	ดวงพร	พิณธุรักษ์,	2545)

	 	 จึงสรุปได้ว่า	 การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ ในวัยรุ่นสามารถเลือกและน�าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัวัยรุ่น	 โดยพจิารณาความเป็นไปได้ในการ			
น�าไปใช้ท้ัง	 4	 รูปแบบคือ	 การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยา	การพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดศาสนา	 การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคดิสงัคม	และการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดผสมผสาน	 โดยยึดหลกัผู้รับการฝึก
เป็นศนูย์กลางและเลอืกวิธกีารฝึกให้เหมาะสมกบัวัยรุ่น
ในบริบทของวัยรุ่นไทย	 ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
ผู้น�ากลุม่	 ผู้น�ากลุม่ต้องศกึษาเกีย่วกบัองค์ประกอบต่างๆ 
ของแต่ละรูปแบบ	วิธกีารด�าเนินกจิกรรม	เทคนิคเฉพาะ	
และระยะเวลาในการฝึก	ส�าหรับผูน้�ากลุม่นัน้	มหีลากหลาย
วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติได้	 โดยต้องมีความรู้	 ผ่านการ
อบรม	มปีระสบการณ์	และมีทกัษะเป็นผู้น�ากลุม่	ซึง่เป็น
บทบาทหน่ึงของพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช	 โดยการน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมไปใช้	
ควรผ่านการฝึกอบรมเฉพาะ	 และมีประสบการณ์ก่อน

น�าไปปฏิบัติจริง

อภิปรายผล	

งานวิจัยที่น�ามาวิเคราะห์	ทั้งหมด	18	เรื่องพบว่า	

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในต่างประเทศ	 4	 เรื่อง	 และใน

ประเทศไทยจ�านวน	14	 เร่ือง	 งานวิจัยทั้ง	18	 เร่ืองนี้

เป็นการศกึษาทีม่กีระบวนการน่าเชือ่ถอื	โดยมกีารประเมนิ

คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

แห่งประเทศไทย	 (2544)	 พบว่า	 เป็นงานวิจัยที่เป็น

หลักฐานระดับ	 A	 ที่มีหลักฐานงานวิจัยเป็น	 RCT	

(randomized	controlled	trial)	จ�านวน	8	เรื่อง	ระดับ	B	

ซึง่เป็นงานวิจัยชนิด	quasi	experimental	research	จ�านวน 

9	 เรื่อง	 และระดับ	 C	 ซึ่งเป็นงานวิจัยชนิด	 descriptive	

study	จ�านวน	1	เรือ่ง	นอกจากน้ียงัมีเกณฑ์ในการคัดเลอืก

กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการฝึก	 ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนต้นถึง

วัยรุน่ตอนปลาย	ทีมี่ช่วงอายแุตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะ

กิจกรรม	 พัฒนาการและการเรียนรู้ของวัยรุ่นในแต่ละ

ช่วงวัย	ทีมี่การพฒันาความคิดเชงิรูปธรรมและนามธรรม

แตกต่างกัน	(Piaget,	1967	อ้างใน	มาโนช	หล่อตระกูล	

และปราโมทย์	สุคนิชย์,	2550)	มีการก�าหนดผู้น�ากลุ่ม

ทีม่คุีณสมบติัซ่ึงไม่ได้จ�ากัดเฉพาะวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึง	

แต่ควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมก่อนการฝึกพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละรูปแบบ	จึงสามารถจัด

กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

แบบประเมินท่ีใช้ในงานวิจัยส่วนใหญ่มีการ

ทดสอบความเที่ยงก่อนน�าไปใช้จริง	 ซึ่งผลอยู่ในระดับ

น่าเช่ือถือ	 รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ส่วนใหญ่จึงให้ผลลัพธ์การพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวมสูงข้ึน	 ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการ

พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นได้	4	รปูแบบคอื	

1)	 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

จิตวิทยา	 2)	 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตาม

แนวคิดศาสนา	3)	การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ตามแนวคิดสังคม	และ	4)	การพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ตามแนวคดิผสมผสาน	จะเหน็ได้ว่างานวิจยัทีน่�ามา
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การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

วิเคราะห์เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ	และมีความเพียงพอ	

ที่จะน�าผลไปใช้ในทางการพยาบาลให้เหมาะกับวัยรุ่น

ในบริบทของวัยรุ่นไทย	โดยการเลอืกรูปแบบการพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ไปใช้ข้ึนอยู่กบัวัตถปุระสงค์ของ

ผู้น�ากลุ่ม	 และองค์ประกอบต่างๆ	ของแต่ละรูปแบบ	

ได้แก่	 วิธีการด�าเนินกิจกรรม	 เทคนิคเฉพาะ	และระยะ

เวลาในการฝึก	ซึ่งสามารถอภิปราย	ดังนี้

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

จิตวิทยา	เป็นรูปแบบการฝึกทีม่คีวามหลากหลาย	การจัด

กจิกรรมมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม	จงึเหมาะกบัวัยรุ่น

ที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ถึงระดับอุดมศึกษา	

ลกัษณะการจัดกจิกรรมสามารถฝึกได้ท้ังรายบคุคลและ

รายกลุม่	โดยใช้เวลาในการฝึกนาน	4-9	สปัดาห์	จ�านวน

คร้ังในการฝึกอยู่ระหว่าง	1-12	คร้ัง	โดยสามารถด�าเนิน

การฝึกในสถานศึกษาที่มีความสะดวกในการจัด

กิจกรรมและมีสื่ออุปกรณ์ในการด�าเนินกิจกรรม																	

ซึ่งพยาบาลที่จะน�ารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยาไปใช้	ควรศึกษาวิธีการฝึก

โดยละเอียด	และควรได้รับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความ

ช�านาญ	และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการช่วยเหลือนิเทศ		

ที่ส�าคัญต้องเป็นผู้เข้าใจในพัฒนาการของวัยรุ่นและ										

มีทักษะการน�ากลุ่ม	 โดยเฉพาะผู้น�ากลุ่มโปรแกรมการ

ให ้ค�าปรึกษา	 โปรแกรมการให ้อารมณ์ทางบวก	

โปรแกรมการให้เทคนิคแม่แบบ	ต้องเป็นผู้มีความรู้

เฉพาะและผ่านการอบรมก่อนปฏิบัติจริง		

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ศาสนา	ลกัษณะกจิกรรมเป็นการฝึกเชงินามธรรม	มกีาร

ฝึกคิดวิเคราะห์	 กิจกรรมต่างๆ	 จึงมีความซับซ้อนมาก	

จึงเหมาะกับวัยรุ่นที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นถึง

มธัยมศกึษาตอนปลาย	ลกัษณะการจัดกจิกรรมสามารถ

ฝึกได้ทัง้รายบคุคลและรายกลุม่	โดยใช้เวลาในการฝึกนาน 

3	สปัดาห์	ถงึ	12	เดือน	จ�านวนครัง้ในการฝึก		10-520		คร้ัง 

โดยสามารถด�าเนินการฝึกในสถานศึกษาท่ีมีความ

สะดวกในการจัดกิจกรรม	มีสื่ออุปกรณ์ในการด�าเนิน

กิจกรรม	และเป็นสถานที่ที่เงียบปราศจากเสียงรบกวน	
ซึ่งพยาบาลที่จะน�ารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดศาสนาไปใช้	ควรศึกษาวิธีการฝึก
โดยละเอียด	และควรได้รับการฝึกปฏิบัติให้เกิดความ
ช�านาญ	และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการช่วยเหลือนิเทศ	
ที่ส�าคัญต้องเป็นผู้เข้าใจในพัฒนาการของวัยรุ่นและ										
มีทักษะการน�ากลุ่ม	 โดยเฉพาะโปรแกรมการฝึกสมาธิ	
โปรแกรมการฝึกขันติ	และโปรแกรมการฝึกแผ่เมตตา	
ควรมีพระสงค์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นิเทศและผู้ช่วยฝึก										
จึงเป็นข้อจ�ากัดในการฝึก	 รวมถึงระยะเวลาในการฝึก
นานถึง	12	เดือน	จ�านวนครั้งในการฝึก	10-520	ครั้ง	
จึงมีโอกาสที่วัยรุ่นจะไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้ครบ
ตามก�าหนด

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด
สังคม	 เป็นรูปแบบการฝึกที่ต้องอาศัยสัมพันธภาพใน
กลุ่มเพื่อน	ลักษณะกิจกรรมเป็นการฝึกเชิงนามธรรม							
มีการฝึกคิดวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ	ซึ่งมีความซับซ้อน
จึงเหมาะกับวัยรุ่นที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ลกัษณะการจัดกจิกรรมสามารถฝึกได้ท้ังรายบคุคลและ
รายกลุ่ม	โดยใช้เวลาในการฝึกนาน	2	วัน	ถึง	2	วันครึ่ง	
โดยจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมต่อเน่ืองกัน	จ�านวนครั้ง
ในการฝึกอยู่ระหว่าง	 2-9	ครั้ง	 และมีการกระตุ้นหลัง
การฝึก	 โดยสามารถด�าเนินการฝึกในสถานศึกษาที่มี
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม	 มีสื่ออุปกรณ์ในการ
ด�าเนินกจิกรรม	และเป็นสถานทีท่ี่เป็นสดัส่วนไม่มเีสยีง
รบกวน	 ซึ่งพยาบาลที่จะน�ารูปแบบการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดสังคมไปใช้	ควรศึกษาวิธี
การฝึกโดยละเอยีด	และควรได้รับการอบรมก่อนปฏบิติัจริง 
และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการช่วยเหลือนิเทศ	ที่ส�าคัญ
ต้องเป็นผู้เข้าใจในพฒันาการของวัยรุน่	จึงเป็นข้อจ�ากดั
ในการฝึกซึ่งผู้น�ากลุ่มต้องผ่านการอบรมโดยเฉพาะ
โปรแกรมการฝึกการรู้จักตนเองจากผู้อื่นด้วยกิจกรรม
โจฮารี	 วินโดว์	 และโปรแกรมการฝึกภาวะผู้น�าต้องมี
การกระตุน้หลงัการฝึก	6	เดอืน	วัยรุน่จงึมโีอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมไม่ครบตามก�าหนด
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ผสมผสาน	 เป็นรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานแนวคิด

จิตวิทยา	 แนวคิดศาสนาและแนวคิดสังคม	 ลักษณะ

กิจกรรมเป ็นรูปธรรมที่ มี ข้ันตอนการฝ ึกชัดเจน																						

จึงเหมาะกับวัยรุ ่นที่ เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	

ลกัษณะการจัดกจิกรรมสามารถฝึกได้ท้ังรายบคุคลและ

รายกลุ่ม	โดยใช้เวลาในการฝึกนาน	12	วัน	ถึง	2	เดือน

ครึ่ง	จ�านวนครั้งในการฝึกอยู่ระหว่าง	10-19	ครั้ง	โดย

สามารถด�าเนนิการฝึกในสถานศกึษาทีม่คีวามสะดวกใน

การจัดกิจกรรม	มีสื่ออุปกรณ์ในการด�าเนินกิจกรรม

ได้แก่	เคร่ืองดนตรไีทย	และเคร่ืองเล่นซดี	ีและเป็นสถาน

ที่ที่เป็นสัดส่วนไม่มีเสียงรบกวน	ดังนั้นพยาบาลที่จะน�า

รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ผสมผสานไปใช้	จึงควรศกึษาวิธกีารฝึกโดยละเอยีด	และ

ควรได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติจริง	และมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะในการช่วยเหลือนิเทศ		

ข้อจ�ากัดในการศึกษา

งานวิจัยส่วนใหญ่ที่น�ามาสังเคราะห์ความฉลาด

ทางอารมณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในสถานศึกษา

ซึง่เป็นวัยรุน่กลุม่ปกต	ิ แต่ยงัไม่มีการศกึษาในกลุม่ตัวอย่าง

วัยรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาและเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	

เช่น	 วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการติดเกมส์	 หรือติดสุรา	 จึงเป็น

ข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

การน�าผลการศึกษาไปใช้ทางการปฏิบัติการ

พยาบาล	

จากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ ่น	

พบว่า	 คุณภาพงานวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับน่าเช่ือถือ

และมีความเป็นไปได้ที่จะน�าไปใช้	 ซึ่งการน�าไปใช้ควร

พิจารณาคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการจัดกิจกรรมการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์แต่ละรูปแบบ	 โดยการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ตามแนวคิดจิตวิทยาเหมาะกับวัยรุ่นที่เรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้น	ถงึระดับอดุมศกึษา	ส่วนการพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดศาสนาเหมาะกับ

วัยรุ ่นท่ีเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

สังคมเหมาะกับวัยรุ่นที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย		

และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิด

ผสมผสานเหมาะกบัวัยรุน่ทีเ่รียนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น 

ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการสร้างเสริมความฉลาดทาง

อารมณ์ในวัยรุน่	 และยงัส่งผลต่อการปรบัตัวทางอารมณ์ 

การปรับตัวต่อความเครียด	 ความสงบทางใจ	 และผล

การเรียนที่ดีขึ้น	จะเห็นได้ว่า	องค์ความรู้ที่วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น	 จึงเป็นประโยชน์

ต่อพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวชทีส่ามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ในการส่งเสริมสขุภาพจติในวัยรุ่น	เพือ่ป้องกนัปัญหา

ต่างๆ	 ได้	 โดยพิจารณาถึงข้อดีและข้อจ�ากัดด้านองค์

ประกอบในแต่ละรูปแบบ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรท�าการศึกษาการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ในระยะติดตามมากขึ้น	เนื่องจากงานวิจัยที่

น�ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ส่วนใหญ่	มกีารวัดผลลพัธ์

หลังการทดลองทันที	เพื่อประโยชน์การน�าไปใช้

	 2.	ควรท�าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัย

รุ่นที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาและเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	

เน่ืองจากงานวิจัยที่น�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่วน

ใหญ่ศกึษาในกลุม่ตวัอย่างเป็นวัยรุ่นทีอ่ยูใ่นสถานศกึษา

ซึ่งเป็นวัยรุ่นกลุ่มปกติ	 เพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้ได้

อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น



44 Rama Nurs J  • January - April 2013

การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

เอกสารอ้างอิง

กรมสขุภาพจติ.	(2543).	อคิีว: ความฉลาดทางอารมณ์.	นนทบรุ:ี	

กระทรวงสาธารณสุข.

กรมสุขภาพจิต.	 (2548).	ระบาดวิทยาปัญหาด้านอารมณ์และ

พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น ปี 2548.	กรุงเทพฯ:	บียอนด์	

พับลิสซิ่ง.

กรมสุขภาพจิต.	 (2550ก). อีคิว: ความฉลาดทางอารมณ์          

(ฉบับปรับปรุง).	นนทบุรี:	 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย.

กรมสขุภาพจิต.	(2550ข).	ความรนุแรงในวัยรุน่ไทย: พฤตกิรรม

เสี่ยงต่อสุขภาพ.	กรุงเทพฯ:	บียอนด์	พับลิสชิ่ง.

กรวิดา	ศรีสุภา.	(2547).	ผลของการเสริมสร้างความฉลาดทาง

อารมณ์ตามแนวคิดของโกล์แมนท่ีมีต่อการลดพฤติกรรม

ก้าวร้าวและการใช้ความรนุแรงของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6.	วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

ประถมศึกษา,	บัณฑิตวิทยาลัย,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

*กัลยา	นาคเพ็ชร์,	 จุรีย์	 สุ่นสวัสด์ิ,	 และพิมพิไล	ทองไพบูลย์.	

(2548).	ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาตนด้านความ

ฉลาดทางอารมณ์ต่อการให้เหตุผลเชงิจรยิธรรมของนักเรยีน

มัธยมศึกษาตอนต้น	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	

จังหวัดนนทบุรี. วิทยาสารพยาบาล, 30(3),	320-333.

เกศศริิ	บญุญะอติชาต.	(2541).	รปูแบบการสือ่สารในครอบครวั

และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ ่นใน

กรุงเทพมหานคร.	 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต												

สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ,	บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร.

คมเพชร	 ฉัตรศุภกุล,	 และผ่องพรรณ	 เกิดพิทักษ์. (2544).	

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างมาตรประเมินและปกติวิสัย

ของความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรับวัยรุ่นไทย.	 กรุงเทพฯ:	

ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์,	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร.

*จิตสุภาณัฐ	ประยงค์รัตน์. (2548).	ผลของการใช้โปรแกรม

ความฉลาดทางอารมณ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์และการ

ปรับตัวทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4.	

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต	สาขาจิตวิทยาการแนะแนว,	

บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยบูรพา.

จันทร์เพ็ญ	 ชูประภาวรรณ.	 (2543). สุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 

2543:	สถานะสุขภาพไทย.	กรุงเทพฯ:	อุษาการพิมพ์.

ดวงพร	 พิณธุรักษ์.	 (2545).	การศึกษาการให้เหตุผลเชิง

จริยธรรมและความรูส้กึผิดชอบของเด็กและเยาวชนทีอ่าศยั

อยู่ในชุมชนแออดั		กรุงเทพมหานคร.	วิทยานิพนธ์การศกึษา

มหาบัณฑิต	 สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ,	 บัณฑิตวิทยาลัย,	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร.

นวลลักษณ์	บูรณะกิติ.	 (2549).	ผลการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม

ตามทฤษฎ ีREBT และการให้ค�าปรกึษาแบบกลุม่ตามทฤษฎี 

REBT ร่วมกบัดนตรีบ�าบดัทีม่ต่ีอความฉลาดทางอารมณ์ของ

เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน.	 วิทยานิพนธ์

ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวิชาการแนะแนวและ

ให้ค�าปรึกษา,	บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บังอร	ศรีเนตรพัฒน์,	มุกดาพร	ใจดี,	และสิริพร	พุทธิพรโอภาส.	

(2549).	ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 และ 12.	ศูนย์

สุขภาพจิตที่	10	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข.

*ปิยธดิา	เลือ่นพลบั,	และฉนัทนา	กล่อมจติ.	(2550).	การพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบ

โยนิโสมนสิการของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น.	วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการแนะแนวและให้ค�าปรึกษา,	

บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

*ปิยะวรรณ	เลิศพานิช.	(2547).	การพัฒนารูปแบบการพัฒนา

เชาว์อารมณ์แบบผสมผสาน.	 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิต	 สาขาจิตวิทยาการศึกษา,	 บัณฑิตวิทยาลัย,	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก.	 (2543).	 เจตโกศลหรือปรีชาเชิงอารมณ์	

(emotional	intelligence).	กระแสวัฒนธรรม, 1(1),		4-7.

*พระมหาส�านิ	 วีระศร.	 (2548).	ผลของการใช้เทคนิคการฝึก

ขันติ วิธีการแผ่เมตตาและวิธีการท�าสมาธิที่มีต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย.	วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาจิตวิทยาการศึกษา,	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พระราชวรมุนี.	 (2542).	อีคิวในแนวพุทธศาสนา.	พฤติกรรม

ศาสตร์, 5(1),	7-13.

*พัชรินทร์	 จ�าปานนท์.	 (2549).	ผลของการใช้ดนตรีไทยเชิง

ทักษะต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา.	 วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.



45Vol. 19  No. 1

ทรงศิริ เหล่าทรัพย์เจริญ และคณะ

มาโนช	 หล่อตระกูล,	 และปราโมทย์	 สุคนิชย์.  (2550).	

จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. กรุงเทพฯ:	บียอนด์	เอ็นเทอรไ์พรซ์.

เยาวนาฏ	ผลิตนนท์เกียรติ.	 (2550).	นวัตกรรมการเสริมสร้าง

ความหยุ่นตัว	 เพื่อรองรับภาวะวิกฤตสุขภาพจิต	 ใน	กรม

สขุภาพจติ,	รายงานการประชมุวิชาการการพฒันาสตปัิญญา

เด็กไทย คร้ังท่ี 4: ไอคิว อคิีว ดข้ึีนแน่..ถ้าพ่อแม่พฒันา (หน้า	

35	-39).	สถาบันราชานุกูล	กรมสุขภาพจิต.

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.	(2544).	ค�าแนะน�า

การสร้าง	 “แนวทางเวชปฏิบัติ”	 (Clinical	 Practice		

Guidelines).	สารราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 

18(6),	36-47.

วงค์พรรณ์	มาลารัตน์,	และกาญจนา	ชนะญาติ.	(2549).	ความ

สัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมทาง

เพศของวัยรุ ่นภาคเหนือตอนบน.	 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี	 10										

กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข.

*วิภาณี	 สุขเอิบ.	 (2550). ผลของการให้ค�าปรึกษาทฤษฎี

โปรแกรมภาษาประสาทสมัผัสต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา,	บัณฑติวิทยาลยั,	มหาวิทยาลยั

บรูพา.

วีระ	 ชูรุจิพร,	 และชฎาพร	ชูรุจิพร.	 (2549).	การศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมทาง

เพศของวัยรุ่นในเขตภาคใต้ตอนบน (เขตตรวจราชการ

สาธารณสขุที ่15 และ 17).		ศนูย์สขุภาพจิตท่ี	11	สรุาษฎร์ธานี	

กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข.

ศรเีรอืน	แก้วกงัวาล.	(2545).	จิตวิทยาพฒันาการชวิีตทุกช่วงวัย 

(พิมพ์ครั้งที่	8).	กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

*สกุญัญา	มมีุง่กิจ.	(2547). ผลการใช้กจิกรรมของโจฮารี วินโดว์ 

ต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดาราสมุทร.	ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	มหาวิทยาลัย

บูรพา.

*สทุศัน์	สรุสหสัสานนท์.	(2549).	ผลของการพฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์โดยประยุกต ์ใช ้ ทักษะชี วิตของนักเรียน

มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา อ�าเภอ

หนองม่วง จังหวัดลพบุรี.	ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต	สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ,	บัณฑิต

วิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สธุร์ี	อนิต์ต๊ะประเสรฐิ	และคณะ.	(2546).	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ระดับความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 1	คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่.  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 

48(4),	231-238.

*สุภาภรณ์	กอเซ็ม.	 (2548).	ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรม

แนะแนวเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้น จังหวัดชลบรีุ.	วิทยานิพนธ์ปรญิญามหา

บัณฑิต	สาขาจิตวิทยาการแนะแนว,	มหาวิทยาลัยบูรพา.

*สุมาลัย	วงศ์เกษม.	(2548).	การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น.	 วิทยานิพนธ์จิตวิทยาและการ

แนะแนว,	คณะครศุาสตร์,	มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.

สุวรรณา		เรืองกาญจนเศรษฐ์.	(2547).	Concepts	in	adolescent	

health	promotive	network.	ใน	พฒัน์	มหาโชคเลศิวัฒนา	และ

คณะ	(บก.),	กลยุทธ์การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น 

(หน้า	32-35).	กรุงเทพฯ:	ชัยเจริญ.

*อมรรัตน์	สงวนสขุ.	(2547).	ผลการใช้โปรแกรมการให้เทคนิค

แม่แบบเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3.	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา

จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา,	บัณฑิตวิทยาลัย,	มหาวิทยาลัย

บูรพา.

Bagby,	R.	M.,	Parker,	J.	D.,	&	Taylor,	G.	J.	(1994).	The	

twenty	 item	Toronto	 alexithymia	 scale-2:	Convergent,	

discriminant	 and	 concurrent	 validity. Journal of 

Psychosomatic Research, 38,	33–40.

Bar-On,	 R.	 (1997).	EQ-I bar-on emotional quotient 

inventory: User’s manual.	Toronto:	Multi-Health		System.	

Bracken,	B.	(1992).	Multidimensional self-concept scale. 

Austin,	Texas:	Pro-Ed.

Brackett,	M.	A.,	&	Mayer,	 J.	D.	 (2003).	Convergent,	

discriminant,	 and	 incremental	 validity	 of	 competing	

measures	of	emotional	intelligence.	Personality and Social 

Psychology Bulletin, 29,	1147–1158.

Calhoun,	C.,	Light,	D.,	&	Keller,	 S.	 (1994).	Sociology.								

New	York:	McGraw-Hill.

Eysenck,	H.	J.,	&	Wilson,	G.	(1987).	Emotional adjustment: 

Know your own personality.	New	York:	Penguin	Book.	

Formica,	 S.	 (1998).	Describing the socio-emotional life 

space.	Unpublished	senior	honor’s	 thesis,	University	of	

New	Hampshire.



46 Rama Nurs J  • January - April 2013

การสงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวยัรุน่

Freud,	A.	(1974).	Introduction to psychoanalysis.	New	York:	
International	Universities	Press.

Freudenthaler,	H.	H.,	&	Neubauer,	A.	C.	(2005).	Emotional	
intelligence.	The	convergent	and	discriminant	validities	of	
intra	and	interpersonal	emotional	abilities.	Personality and 
Individual Differences, 39,	569–579.

Goleman,	D.	 (1995).	Emotional intelligence.	New	York:	
Bantam	Book.		

Goleman,	D.	(1998).	Working with emotional intelligence. 
New	York:	Bantam	Books.

*Hindes,	Y.	L.,	Thorne,	K.	J.,	Schwean,	V.	L.,	&	McKeough,	
A.	M.	 (2008).	 Promoting	 intrapersonal	 qualities	 in	
adolescents:	 Evaluation	 of	 rapport’s	 teen	 leadership	
breakthrough	 program. Canadian Journal of School 
Psychology, 23,	206.	Retrieved	April	25,	2009,	from	
http://www.sagepublication.com

Lin,	C.	H.	(2005).	The	effect	of	 individual	differences	on	
adolescents’	 impulsive	 buying	 behavior.	Adolescence, 
40(159),	551-8.	Retrieved	December	19,	2003,	from	
Medline	database.	

Luft,	J.	(1961).	The Johari Window: Human relations training 
news.	New	York:	n.p

MacCann,	C.,	&	Roberts,	R.	D.	(2008).	New	paradigms	for	
assessing	 emotional	 intelligence:	 Theory	 and	 data.	
Emotion, 8(4),	540–551.

*Markham,	T.	(2004).	Effects of positive emotional refocusing 
on emotional intelligence and autonomic recovery from 
stress in high school students.	Retrieved	September	20,	
2008,	from	http://proquest.umi.com/pqdweb?

Mayers,	D.G.	(1992).	Psychology.	New	York:	Worth	Publishers.
Mikolajczak,	M.,	Nelis,	D.,	Hansenne,	M.,	&	Quoidbach,	J.	

(2008).	If	you	can	regulate	sadness,	you	can	probably	
regulate	 shame:	 associations	 between	 trait	 emotional	
intelligence,	 emotion	 regulation	 and	 coping	 efficiency	
across	 discrete	 emotions. Personality and Individual 
Differences, 44,	1356–1368.

*Nelis,	D.,	Quoidbach,	 J.,	Mikolajczak,	M.,	&	Hansenne,											
M.	(2009).	Increasing	emotional	intelligence:	(How)	is	
it	possible?	Personality and Individual Differences, 47, 
215-227.	Retrieved	 January	23,	2009,	 from	http://
www.sciencedirect.com

Petrides,	 K. V. (2009). Technical manual for the trait 
emotional intelligence questionnaire (TEIQue)	(1st	ed.).	
London:	London	Psychometric	Laboratory.

Polit,	D.,	&	Hungler,	 B. (1997). Essentials of nursing 
research: Methods, appraisal, and utilization	 (4thed).	
Philadelphia:	Lippincott.

Reicherts,	M.	(1999).	Dimensions de l’ouverture emotionnelle 
(DOE).	Concept théorique, instrument et études de 
validation.	Poster	presentation	in	the	8th	Congress	of	the	
Swiss	Society	of	Psychology,	Fribourg.

*Rosaen,	 C.,	 &	 Benn,	 R.  (2006).  The	 experience	 of	
transcendental	meditation	 in	middle	 school	 students:															
A Qualitative Report, 2,	422-	425.	

Rubin,	M.	M.	(1999).	Emotional intelligence and its role in 
mitigating aggression: A correlational study of the 
relationship  between emotional intelligence and aggression 
in urban adolescents.	Unpublished	dissertation,		Immaculata	
College,	Immaculata,	PA.

Salovey,	P.,	&	Mayers,	J.	D.	(1990).	Emotional	intelligence.	
Imagination Cognition and Personality, 9,	185-221.

Schaefer,	R.T.	(2001).	Sociology.	New	York:	McGraw-Hill.
Spielberger,	C.	D.,	Gorsuch,	R.	C.,	Lushene,	R.	E.,	Vagg,	P.	

R.,	&	Jacobs,	G.	A.	(1983).	Manual for the state-trait 
anxiety inventory.	Palo	Alto,	CA:	Consulting	Psychologists.

Trinidad,	D.	R.,	&	Johnson,	C.	A.	(2001b).	The	association	
between	 emotional	 intelligence	 and	 early	 adolescent	
tobacco	 and	 alcohol	 use.	Personality and Individual 
Differences, 32,	95-105.

Trinidad,	D.	R,	Unger,	J.	B,	Chou,	C,	Azen,	S.	P.,	&	Johnson,	
C.	A.	(2004).	Emotional	intelligence	and	smoking	risk	
factors	in	adolescents:	Interactions	on	smoking	intentions.	
Journal of Adolescent Health, 34(1),	46-55.	Retrieved	
April	6,	2009,	from	Medline	database.		

*Yimkhlib,	S.,	(2006). Effect of promoting self- esteem by 
participatory learning process on emotional intelligence 
among early adolescents in Nonthaburi Province. 
Unpublished	master’s	thesis,	Master	of	Science	(Public	
Health),	Faculty	of	Graduate	Studies,	Mahidol	University,	
Bangkok,	Thailand.		

หมายเหตุ*งานวิจัยและหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้



47Vol. 19  No. 1

ทรงศิริ เหล่าทรัพย์เจริญ และคณะ

A	Synthesis	of	Research	on	Promoting	Emotional	Intelligence	
for	Adolescents	

Songsiri Laosabcharoen* M.N.S. (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Sopin Sangon** Ph.D. (Nursing)

Patcharin  Nintachan*** Ph.D. (Nursing)

Abstract:	 The	present	study	aimed	at	synthesising	research	on	promoting	emotional	
intelligence	in	adolescents	in	terms	of	types	and	outcomes	of	emotional	intelligence.	
Research	 reports	 published	 between	 2004	 and	 2009	 (B.E.	 2547-2552)	 were	
searched	 from	 electronic	 databases	 and	 manual	 search.	 There	 were	 altogether	 18	
research	 studies	 that	 met	 the	 inclusion	 criteria.	 Of	 these,	 eight	 were	 randomized	
controlled	trials	in	Level	A,	nine	were	quasi-experimental	research	studies	in	Level	B,	
and	 one	 was	 in	 Level	 C.	 According	 to	 the	 study	 findings,	 promotion	 of	 emotional	
intelligence	 can	 be	 divided	 into	 four	 types	 as	 follows:	 1)	 promotion	 of	 emotional	
intelligence	based	on	psychological	concepts,	2)	promotion	of	emotional	intelligence	
based	on	religious	concepts,	3)	promotion	of	emotional	 intelligence	based	on	social	
concepts,	 and	 4)	 promotion	 of	 emotional	 intelligence	 based	 on	 a	 combination	 of	
concepts.	 All	 four	 types	 have	 been	 found	 to	 promote	 emotional	 intelligence	 in	
adolescents,	 as	well	 as	 enable	 them	 to	 cope	with	 stress	 and	 improve	 their	 learning	
achievements.	The	findings	of	the	present	study	can	be	used	as	a	guideline	for	promoting	
emotional	intelligence	in	adolescents.		It	is	recommended	that	the	adolescents’	attributes	
should	 be	 taken	 into	 consideration	 to	 select	 appropriate	 program	 and	 to	 ensure	
effectiveness	of	the	program.	
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