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บทคัดย่อ
	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนกัศกึษำพยำบำล	เป็นวจิยัเชงิพรรณนำโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำ	ควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ของนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์	ชั้นปีที่	3	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำพยำบำล

ชั้นปีที่	3	จ�ำนวน	35	คน	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป	และแบบประเมินควำมฉลำดทำง

อำรมณ์ของกรมสขุภำพจติ	กระทรวงสำธำรณสขุ	ทดสอบควำมเชือ่มัน่โดยใช้สตูรสัมประสทิธิแ์อลฟำของครอนบำค	

(Cronbach’s Alpha coefficient)	ได้ค่ำเท่ำกับ	0.87	วเิครำะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนำในกำรแจกแจงควำมถ่ี		

ร้อยละ	 ค่ำเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ	 1)	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกลุ่มตัวอย่ำงโดย

รวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 2)	 เมื่อพิจำรณำ	 องค์ประกอบรำยด้ำนพบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนด ี

อยู่ในระดับสูงของเกณฑ์ปกติ	 ส่วนด้ำนเก่งและด้ำนสุขพบว่ำ	 อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยในครั้งนี้ 

ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ให้กับนักศึกษำทุกชั้นปีอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม	

ค�ำส�ำคญั: ความฉลาดทางอารมณ์
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บทน�า
	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์	(Emotional Quotient) 

กำรที่บุคคลสำมำรถรับรู ้และแสดงออกทำงอำรมณ์

ได้เหมำะสมกับวัยและสังคม	 ซึ่งน�ำไปสู่กำรเป็นคนดี 

มีคุณค่ำและมีควำมสุข	 ลักษณะของคนที่มีควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์สูงคือ	 มีกำรตัดสินใจที่ดี	 ควบคุมตนเองได ้

มีควำมอดทนอดกลั้น	 ทนต่อควำมผิดหวังได้	 ไม่ย่อท้อ

หรอืยอมแพ้ง่ำย	มพีลงัใจทีจ่ะฝ่ำฟันต่อสูก่บัปัญหำชีวติได้ 

จดักำรกบัควำมเครยีดได้	 เข้ำใจอำรมณ์ควำมรูส้กึของผูอ้ืน่ 

และเข้ำใจสถำนกำรณ์ทำงสังคม	(Goleman, D. 1998)

ดังนั้นควำมฉลำดทำงอำรมณ์และควำมสำมำรถใน

กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง	 ถือว่ำมีคุณสมบัติที่จ�ำเป็น 

ในวิชำชีพพยำบำล	พยำบำลจึงควรมีคุณสมบัติพ้ืนฐำน 

คอืมคีวำมฉลำดทำงอำรมณ์อยู่ในระดับปกติ	(กรมสุขภำพจติ, 

2558)	

	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีควำมส�ำคัญกับบุคคล

อย่ำงมำก	และเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยบคุคลสำมำรถปรบัตวั 

ต่อควำมเครยีดได้และสำมำรถด�ำเนินชวีติได้อย่ำงเป็นสขุ 

เพรำะบุคคลที่มีอำรมณ์มั่นคงอยู ่ เสมอ	 เป็นคนที่ 

สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 

ต่ำง	ๆ 	ได้	(สุวรรณำ	อนุสันติ,	2559)	ในวิชำชีพพยำบำล 

เป็นวชิำชพีทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัชวีติและควำมปลอดภยั

ของผู้ที่มำขอรับบริกำร	 กำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำล

ศำสตร์จงึเป็นระบบกำรศกึษำทีก่่อให้เกดิควำมตึงเครยีด

ต่อนักศึกษำได้สูง	 ผู ้ท่ีเรียนในสำขำวิชำชีพพยำบำล

จะต้องมีพื้นฐำนควำมรู้อย่ำงดี	 มีควำมอดทน	 เสียสละ

นักศึกษำพยำบำลต้องปรับตัวให้ทันต่อสภำพกำรณ์

เปลี่ยนแปลงของสังคม	 โดยที่ช ่วงวัยของนักศึกษำ

ที่ เข ้ำมำเรียนส่วนใหญ่อยู ่ในช่วงวัยรุ ่นตอนปลำย 

กำรทีต้่องเข้ำมำรบัผดิชอบกบัชวีติ	ควำมเจบ็ไข้ของคนป่วย 

อีกท้ังนักศึกษำก็ก�ำลังอยู่ในวัยรุ ่นซึ่งจะต้องปรับตัว 

อยูห่ลำยด้ำน	จะเหน็ได้ว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	ในช่วงนีล้้วน 

ก่อให้เกดิปัญหำกบัผูเ้รยีนได้ท้ังสิน้	 (ประภำศ	ปำนเจีย้ง, 

2558)	นักศึกษำพยำบำลศำสตร์	ชั้นปีที่	3	ควรจะต้อง 

มีควำมรับผิดชอบมำกกว ่ำชั้นป ีอื่นๆ	 ที่ผ ่ ำนมำ	

เนื่องจำกในระดับชั้นปีที่	 3	 จะมีทั้งกำรขึ้นฝึกปฏิบัติ

ในรำยวิชำ	 กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น	 2 

Abstract
       This descriptive research aimed to investigate the emotional quotient of nursing students, 

Faculty of Nursing, Saint Louis College. The samples were 35, third-year nursing students. The 

research instruments were a general data questionnaire and the  Emotional quotient Screening Test 

of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The Cronbach’ s Alpha Reliability 

Coefficient was 0.87. Data were analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, 

and standard deviation. The results showed that: 1) The overall emotional quotient of the samples 

were in normal levels. Considering the three subscales of emotional quotient (virtue, competence, 

and happiness), they were in normal levels. In addition, 2)The scores  of virtue, was in high level of 

normal criteria. And the scores of competence and happiness were in normal criteria. From the results 

of this research, there should be activity arrangement promoting the emotional quotient to nursing 

students continuously, and suitable with the levels of emotional quotient of students in each year. 

Keyword: emotional quotient    
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กำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู ้ใหญ่และผู้สูงอำยุ	 2	 และ 

กำรปฏบิตักิำรพยำบำลมำรดำ	ทำรกและกำรผดงุครรภ์	 2	

นอกจำกกำรขึน้ฝึกปฏบิติั	ในภำคของกำรเรยีนทฤษฎยีัง

มีในรำยวิชำ	สุขภำพจิตและจิตเวช	2	รำยวิชำ	วิจัย

และนวัตกรรม	(หลักสูตรคณะพยำบำลศำสตร์	วิทยำลัย

เซนต์หลยุส์,	2560)	กำรเรยีนในวชิำต่ำงๆ	ในเวลำพร้อมๆ 

กันนี้ส่งผลให้นักศึกษำพยำบำล	 ชั้นปีที่	 3	 ต้องมีกำร

ปรับตัวเป็นอย่ำงมำกในด้ำนของกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 

ด้ำนควำมรับผิดชอบ	 และกำรประยุกต์	 น�ำควำมรู ้ 

ไปใช้ในขณะขึน้ฝึกบนหอผูป่้วย	ส่งผลให้มผีลต่อกำรเผชิญ

กับควำมเครียดและมีผลต่ออำรมณ์และควำมมั่นคง 

ทำงอำรมณ์ลดลงได้ในบำงครั้ง

	 ดงันัน้กำรวจัิยครัง้น้ีมจุีดประสงค์เพือ่ศึกษำควำม

ฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร	์

ชั้นปีที่	3	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์เทียบกับเกณฑ์มำตรฐำน

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์	 โดยรวมและรำยด้ำนของ 

กรมสุขภำพจิต	กระทรวงสำธำรณสุข.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพ่ือศึกษำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ

พยำบำลชั้นปีที่3	 วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	 เทียบกับเกณฑ์

มำตรฐำนของกรมสุขภำพจิต	กระทรวงสำธำรณสุข

สมมติฐานการวิจัย
	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำคณะ

พยำบำลศำสตร์	ชั้นปีที่	3	วิทยำลัยเซนต์หลุยส์	อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ			

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 ความฉลาดทางอารมณ์	หมำยถึง	ควำมสำมำรถ

ของบุคคลที่จะตระหนักถึงกำรเข้ำใจ	ควำมคิด	อำรมณ์

ควำมรู ้สึกของตนเองและผู้อื่น	 สำมำรถควบคุมและ

ใช้ประโยชน์จำกอำรมณ์ของตนเองได้จูงใจตนเอง 

ในด้ำนต่ำง	ๆ	เพื่อให้มีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นตลอดจน 

ด�ำเนินชีวิตร่วมกับ	 ผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์และมีควำมสุข					

ประกอบด้วย

	 1)	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนดี	 หมำยถึง 

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจและรับรู ้ตนเองควบคุม

อำรมณ์และควำมต้องกำรของตนเอง	 มีกำรแสดงออก

อย่ำงเหมำะสม	รูจ้กัเหน็ใจผูอ้ืน่	เข้ำใจ	ใส่ใจยอมรบัผูอ้ืน่ 

รู้จักกำรให้และรับ	 รู้จักรับผิดชอบและให้อภัยมีควำม 

รบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ืน่และเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม

	 2)	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนเก่ง	 หมำยถึง 

ควำมสำมำรถในกำรรู้จักตนเอง	 รู้ศักยภำพ	 มีแรงจูงใจ

สร้ำงขวญัก�ำลงัใจให้ตนเอง	มคีวำมมุง่มัน่	สำมำรถตดัสนิใจ

แก้ปัญหำและแสดงออกได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ตลอดจน 

มีสัมพันธภำพที่ดีต่อผู้อื่น	กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม	

และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสร้ำงสรรค์

	 3)	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนสุข	 หมำยถึง	

ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิชวีติปกตไิด้อย่ำงรำบรืน่และ

เป็นสขุ	มคีวำมภมูใิจในตนเอง	เหน็คุณค่ำและมีควำมเชือ่มัน่ 

ในตนเอง	 มองโลกในแง่ดี	 มีอำรมณ์ขันพอใจในสิ่งที่

ตนมี	 รู้จักผ่อนคลำยและมีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุข

สงบทำงจิตใจ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

					1.	เพศ												

					2.	อำยุ

					3.	เกรดเฉลี่ยสะสม

					4.	รูปแบบกำรอบรมเลี้ยงดูของบิดำ	มำรดำ

	 	 	 -	แบบประชำธิปไตย

										 -	แบบเข้มงวดกวดขัน

										 -	แบบปล่อยปละละเลย

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนดี

	 -	 ยอมรับและเข้ำใจอำรมณ์ตนเอง

	 -	 เข้ำใจและเห็นใจผู้อื่น

	 -	 รับผิดชอบต่อส่วนรวม

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนเก่ง

	 -	 รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง

	 -	 สำมำรถตัดสินและแก้ปัญหำ

	 -	 กำรแสดงออกอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนสุข

	 -	 ภูมิใจในตนเอง

	 -	 พึงพอใจในชีวิต

	 -	 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสุข

	 	 ให้แก่ตนเอง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงพรรณนำ	 โดย

ด�ำเนินกำรวิจัยดังนี้

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชำกรที่ใช้

ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 นักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ 

ชัน้ปีที	่3	วทิยำลยัเซนต์หลยุส์	ภำคเรียนที	่2	ปีกำรศกึษำ	

2558	จ�ำนวน	104	คน	กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วิธี

กำรสุ่มแบบชัน้ภมู	ิ(Proportional – stratified random 

sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	35	คน	เป็นเพศชำย

จ�ำนวน	4	คนและเพศหญิงจ�ำนวน	31	คน

 2. การพทัิกษ์สทิธ์กลุม่ตวัอย่าง	ผูว้จิยัได้ชีแ้จง

ข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยโดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร

วิจัยให้ควำมยินยอมโดยสมัครใจและผู้วิจัยรักษำควำม

ลบัควำมเป็นส่วนตัวและกำรปิดบงัชือ่ของผู้ให้ข้อมูลและ

รำยงำนผลวิจัยเป็นภำพรวมไม่ชี้เฉพำะเจำะจงบุคคล

ใดและโครงกำรวิจัยได้รับกำรรับรองพิจำรณำโครงกำร	 

วิจัยจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยวิทยำลัย

เซนต์หลุยส์เป็นที่เรียบร้อย

       3.เครือ่งมือวจิยัและการตรวจสอบคณุภาพ  เครือ่งมอื 

วิจัย เป็นแบบสอบถำม	ดังนี้	1)	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	

ได้แก่เพศ	อำยุ	เกรดเฉลี่ยสะสม	และรูปแบบกำรอบรม

เลี้ยงดูของบิดำ	มำรดำและ	2)	แบบประเมินควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ส�ำหรบัผูใ้หญ่อำย	ุ(18-60)	ของกรมสขุภำพจิต 

กระทรวงสำธำรณสุข	 มีจ�ำนวนข้อท้ังหมด	 52	 ข้อ

ประกอบด้วยองค์ประกอบ	3	ด ้ำน	คือ	ด ้ำนดี	

(เกณฑ์ปกต=ิ	46-62)	ด้ำนเก่ง	(เกณฑ์ปกต=ิ	44-64)	และ

ด้ำนสขุ	(เกณฑ์ปกต=ิ	40-58)		โดยด้ำนด	ีได้แก่	ยอมรบัและ

เข้ำใจอำรมณ์ตนเอง	เข้ำใจและเห็นใจผูอ้ืน่และ	รบัผดิชอบ

ต่อส่วนรวม	ด้ำนเก่ง	ได้แก่	รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง	

สำมำรถตัดสินและแก้ปัญหำ	 และด้ำนสุข	 ได้แก่ภูมิใจ

ในตนเองพึงพอใจในชีวิตและมีควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงควำมสุขให้แก่ตนเอง	 ผู้วิจัยได้น�ำแบบประเมิน
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ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกรมสุขภำพจิต	 กระทรวง

สำธำรณสุข	ไปประเมินกับนักศึกษำที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง	

แต่มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	30	คน

ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ	0.87

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเครำะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนำหำค่ำควำมถี่	 ร้อยละ	 ค่ำเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน	 ในส่วนของ	 แบบประเมินควำมฉลำดทำง

อำรมณ์		ให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีกรมสขุภำพจิต	กระทรวง

สำธำรณสุขก�ำหนด

ผลการวิจัย          

	 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้	พบว่ำ

	 1.	ลกัษณะข้อมลูส่วนบุคคล	พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำง 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำหญิงร้อยละ	 88.57	 อำยุอยู ่

ระหว่ำง	20-22	ปีร้อยละ54.29	คะแนนเกรดเฉลีย่สะสม

อยู่ระหว่ำง	 2.51-3.00	 ร้อยละ62.86	 กำรเลี้ยงดูแบบ

ประชำธิปไตยร้อยละ	 94.29	 มีบิดำมำรดำเป็นผู้ดูแล 

(ดังตำรำงที่	1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง 35 คน จ�านวน (คน) ร้อยละ

	 เพศ	 ชำย	 4	 11.43

	 	 หญิง	 31	 88.57

	 อำยุ	 20	–	22	ปี	 19	 54.29

	 	 23	–	25	ปี	 10	 28.57

	 	 26	–	28	ปี	 2	 5.71

	 	 มำกกว่ำ	28	ปี	 4	 11.43

	 อำยุ	 20	–	22	ปี	 19	 54.29

	 	 23	–	25	ปี	 10	 28.57

	 	 26	–	28	ปี	 2	 5.71

	 	 มำกกว่ำ	28	ปี	 4	 11.43

คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม	 2.00	–	2.50	 8	 22.86

	 	 2.51	–	3.00	 22	 62.86

	 	 3.01	–	3.50	 4	 11.43

	 	 3.51	–	4.00	 1	 2.86

รูปแบบกำรอบรมเลี้ยงดู	

			แบบประชำธิปไตย			 	 33	 94.29

			แบบเข้มงวดกวดขัน	 	 1	 2.86

			แบบปล่อยปละละเลย				 	 1	 2.86
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	 2.	 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำ

พยำบำลชัน้ปีที	่3	โดยภำพรวมอยูใ่นเกณฑ์ปกติ	ค่ำเฉลีย่

รวมเท่ำกบั		170	และเมือ่พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ	นกัศกึษำ

มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนดี	 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	 60 

ด้ำนเก่งค่ำเฉลีย่เท่ำกบั	56	ส่วนด้ำนสขุค่ำเฉลีย่เท่ำกบั	54 

(ดังตำรำงที่	2	)

อภิปรายผลการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำของควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ของนักศึกษำพยำบำลภำพรวมอยู่ในเกณฑ์

ปกติ	 ซึ่งแสดงว่ำ	 นักศึกษำมีควำมคิดที่ดี	 คิดในแง่บวก

ในเรื่องต่ำงๆ	 มีทัศนคติที่ดีและแสดงพฤติกรรมทั้ง 

ต ่อตนเองและผู ้ อื่ นตำมรูปแบบที่ สั งคมยอมรับ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของหลกัสตูรพยำบำลศำสตรบณัฑติ  

ปี	พ.ศ.	2560	ที่มุ ่งหวังให้บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม 

และใฝ่เรยีน	มสุีขภำพจิตทีดี่สำมำรถคลำยเครียดได้อย่ำง

เหมำะสมมคีวำมสมบรูณ์ทัง้ร่ำงกำย	จติใจ	อำรมณ์	และสงัคม 

(สวุรรณำ	อนสุนัต,ิ	2559	และกรมสขุภำพจติ,	2558)

	 เมื่อพิจำรณำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนด ี

จะเหน็ได้ว่ำนกัศึกษำมคีะแนนในระดับสูงของเกณฑ์ปกต	ิ

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ำนกัศกึษำควำมสำมำรถเข้ำใจ	ควำมคดิ 

อำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่ำงถูกต้อง	

สำมำรถควบคุมอำรมณ์ของตนเองและแสดงออก 

 

อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 สำมำรถจูงใจ

ตนเองในด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อให้มีสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้อื่น

ตลอดจนด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์และ 

มีควำมสุขรวมทั้ง	มีกำรยอมรับในตนเอง		มีควำมเข้ำใจ 

ในตนเองและเข้ำใจผู ้อื่นเป็นอย่ำงดีรวมท้ังมีควำม 

รับผิดชอบอย่ำงดีด้วยซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

วลัยพร	นุชสุธรรม	(2559)	พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่อำยุ

ประมำณ	21-23	ปี	มีควำมเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภำวะ

ทำงอำรมณ์ท่ีค่อนข้ำงสมบูรณ์	

	 เมื่อพิจำรณำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนเก่ง			

นักศึกษำมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ

นกัศกึษำสำมำรถปรบัตวัได้กบักำรเรยีนวชิำชพีพยำบำล

ซ่ึงจะต้องเรียนท้ังภำคทฤษฎีและปฏิบัติและมีแรงจูงใจ

ในกำรเรียน	 เพรำะนักศึกษำรู้จักตนเองและสำมำรถ 

ตัดสินปัญหำต่ำงๆได้ด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ตารางที่ 2  แสดงค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของควำมฉลำดทำงอำรมณ์	จ�ำแนกเป็นด้ำนๆ	3	ด้ำน	คอื	ด้ำนด ี

	 	 	ด้ำนเก่ง	และด้ำนสุข

 ความฉลาดทางอารมณ์ ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

		ด้ำนดี	(ปกติ	46-62)	 50	 70	 60	 6.68	 ปกติ	

		ด้ำนเก่ง	(ปกติ	44-64)	 46	 66	 56	 7.25	 	ปกติ

		ด้ำนสุข	(ปกติ	40-58)	 41	 67	 54	 6.69	 	ปกติ

  รวม (ปกติ 130- 184) 137 203 170 20.62  ปกติ

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผลเทียบ
เกณฑ์ปกติ
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กรมสุขภำพจิต	 (2558)	 ที่ว่ำควำมฉลำดด้ำนเก่งนั้นคือ

บุคคลสำมำรถแก้ปัญหำและตัดสินปัญหำได้ด้วยตนเอง

ได้อย่ำงชำญฉลำด

	 เมื่อพิจำรณำควำมฉลำดทำงอำรมณ์	 ด้ำนสุข 

นักศึกษำมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 แสดงให้เห็นว่ำ 

นักศึกษำสำมำรถปรับตัวในกำรด�ำเนินชีวิตทั้งด้ำนกำร

เรียน	กำรอยู่ในหอพักและนอกหอพักได้		มีควำมภูมิใจ

และมคีวำมพงึพอใจในชวีติทีอ่ยู	่ในวทิยำลยัเซนต์หลยุส์นี้

ซึง่สำมำรถสร้ำงควำมสขุให้กับตนเองได้	ซึง่สอดคล้องกับ

งำนวจิยัของ	วลยัพร	นุชสธุรรม	(2559)	พบว่ำควำมฉลำด 

ทำงอำรมณ์ของนกัศกึษำพยำบำลอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิซึง่แสดง

ว่ำนกัศกึษำมกีำรปรบัตวัได้ดทีัง้ด้ำนกำรเรยีน	และด้ำนกำร 

ใช้ชวีติในหอพกั	และยงัสอดคล้องกบั	Carison K. (2018) 

และ	สวุรรณำ	อนุสนัติ	(2559)	ทีว่่ำควำมสขุจะเกดิข้ึนได้ 

เมื่อบุคคลรู้จักตนเอง	 และรู้จักปรับตนเองไม่ให้เกิด 

ควำมเครยีดและสำมำรถเข้ำกบัผูอ้ืน่ได้	 และด�ำเนนิชวีติ 

ได้อย่ำงมีคุณภำพชีวิต	 มีสุขภำพจิตที่ดีและมีควำมสุข 

ทั้งต่อตนเองและผูท้ีอ่ยูร่อบข้ำง	(Goleman, D. 1998) 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 จำกผลกำรวิจัยในครั้งนี้นักศึกษำพยำบำล

มีควำมฉลำดทำงอำรมณ ์อยู ่ ในระดับปกติและ 

เพื่อเป็นกำรพัฒนำนักศึกษำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อให้สอดคล้องกับยุค	4.0	วิทยำลัยฯ	จึงควรวำงแผน

ในกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมที่พัฒนำควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ให้กับนักศึกษำทุกช้ันปี	อย่ำงต่อเนื่อง	และ

กิจกรรมนั้นควรมีควำมร่วมมือกันระหว่ำงอำจำรย ์

ผู้ปกครองและนักศึกษำ	มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่คำดหวังใน

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของนักศึกษำจะอยู่ในระดับสูง

กว่ำเกณฑ์ในทุกๆ	ด้ำน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรท�ำกำรวจิยัแบบกึง่ทดลอง	โดยจดัโปรแกรม

กำรพัฒนำนักศึกษำด ้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ  ์

เพรำะจะสำมำรถปฏิบัติลงสู่นักศึกษำทุกคน	 ทุกชั้นป ี

และทุกคณะวิชำ	 ในวิทยำลัยฯ	 และต้องท�ำให้เกิด 

ควำมมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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