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บทคัดย่อ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล เป็นวิจยั เชิงพรรณนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient) ได้คา่ เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในการแจกแจงความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2) เมื่อพิจารณา  องค์ประกอบรายด้านพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
อยู่ในระดับสูงของเกณฑ์ปกติ ส่วนด้านเก่งและด้านสุขพบว่า  อยู่ในเกณฑ์ปกติ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์
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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

บทน�ำ

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
การที่ บุ ค คลสามารถรั บ รู ้ แ ละแสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมกับวัยและสังคม ซึ่งน�ำไปสู่การเป็นคนดี
มีคุณค่าและมีความสุข ลักษณะของคนที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์สูงคือ มีการตัดสินใจที่ดี ควบคุมตนเองได้
มีความอดทนอดกลั้น ทนต่อความผิดหวังได้ ไม่ย่อท้อ
หรือยอมแพ้งา่ ย มีพลังใจทีจ่ ะฝ่าฟันต่อสูก่ บั ปัญหาชีวติ ได้
จัดการกับความเครียดได้ เข้าใจอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่
และเข้าใจสถานการณ์ทางสังคม (Goleman, D. 1998)
ดั ง นั้ น ความฉลาดทางอารมณ์ แ ละความสามารถใน
การจั ด การความขั ด แย้ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ� ำ เป็ น
ในวิชาชีพพยาบาล พยาบาลจึงควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน
คือมีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นระดับปกติ (กรมสุขภาพจิต,
2558)
ความฉลาดทางอารมณ์มีความส�ำคัญกับบุคคล
อย่างมาก และเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยบุคคลสามารถปรับตัว
ต่อความเครียดได้และสามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างเป็นสุข
เพราะบุ ค คลที่ มี อ ารมณ์ มั่ น คงอยู ่ เ สมอ เป็ น คนที่

96

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ต่าง ๆ ได้ (สุวรรณา อนุสันติ, 2559) ในวิชาชีพพยาบาล
เป็นวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับชีวติ และความปลอดภัย
ของผู้ที่มาขอรับบริการ การศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์จงึ เป็นระบบการศึกษาทีก่ อ่ ให้เกิดความตึงเครียด
ต่อนักศึกษาได้สูง ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาชีพพยาบาล
จะต้องมีพื้นฐานความรู้อย่างดี มีความอดทน เสียสละ
นักศึกษาพยาบาลต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คม โดยที่ ช ่ ว งวั ย ของนั ก ศึ ก ษา
ที่ เ ข้ า มาเรี ย นส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งวั ย รุ ่ น ตอนปลาย
การทีต่ อ้ งเข้ามารับผิดชอบกับชีวติ ความเจ็บไข้ของคนป่วย
อี ก ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาก็ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นวั ย รุ ่ น ซึ่ ง จะต้ อ งปรั บ ตั ว
อยูห่ ลายด้าน จะเห็นได้วา่ สถานการณ์ตา่ งๆ ในช่วงนีล้ ว้ น
ก่อให้เกิดปัญหากับผูเ้ รียนได้ทงั้ สิน้ (ประภาศ ปานเจีย้ ง,
2558) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ควรจะต้อง
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากกว่ า ชั้ น ปี อื่ น ๆ ที่ ผ ่ า นมา 
เนื่องจากในระดับชั้นปีที่ 3 จะมีทั้งการขึ้นฝึกปฏิบัติ
ในรายวิชา  การปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
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การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลผู ้ ใ หญ่ แ ละผู ้ สู ง อายุ 2 และ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
นอกจากการขึน้ ฝึกปฏิบตั ิ ในภาคของการเรียนทฤษฎียัง
มี ใ นรายวิ ช า สุข ภาพจิตและจิตเวช 2 รายวิช า วิจัย
และนวัตกรรม (หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
เซนต์หลุยส์, 2560) การเรียนในวิชาต่างๆ ในเวลาพร้อมๆ
กันนี้ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ต้องมีการ
ปรับตัวเป็นอย่างมากในด้านของการค้นคว้าหาความรู้
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และการประยุ ก ต์ น� ำ ความรู ้
ไปใช้ในขณะขึน้ ฝึกบนหอผูป้ ว่ ย ส่งผลให้มผี ลต่อการเผชิญ
กับความเครียดและมีผลต่ออารมณ์และความมั่นคง
ทางอารมณ์ลดลงได้ในบางครั้ง
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมและรายด้ า นของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

สมมติฐานการวิจัย

ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ   

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่จะตระหนักถึงการเข้าใจ ความคิด อารมณ์
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมและ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากอารมณ์ ข องตนเองได้ จู ง ใจตนเอง
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตลอดจน
ด�ำเนินชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข     
ประกอบด้วย
1) ความฉลาดทางอารมณ์ ด ้ า นดี หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้ า ใจและรั บ รู ้ ต นเองควบคุ ม
อารมณ์และความต้องการของตนเอง มีการแสดงออก
อย่างเหมาะสม รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ นื่ เข้าใจ ใส่ใจยอมรับผูอ้ นื่
รู้จักการให้และรับ รู้จักรับผิดชอบและให้อภัยมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื่ และเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
2) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง หมายถึง
ความสามารถในการรู้จักตนเอง รู้ศักยภาพ มีแรงจูงใจ
สร้างขวัญก�ำลังใจให้ตนเอง มีความมุง่ มัน่ สามารถตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
3) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข หมายถึง
ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ปกติได้อย่างราบรืน่ และ
เป็นสุข มีความภูมใิ จในตนเอง เห็นคุณค่าและมีความเชือ่ มัน่
ในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันพอใจในสิ่งที่
ตนมี รู้จักผ่อนคลายและมีกิจกรรมเสริมสร้างความสุข
สงบทางจิตใจ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
     1. เพศ            
     2. อายุ
     3. เกรดเฉลี่ยสะสม
     4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา
- แบบประชาธิปไตย
         - แบบเข้มงวดกวดขัน
         - แบบปล่อยปละละเลย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  โดย
ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ชัน้ ปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ�ำนวน 104 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
การสุม่ แบบชัน้ ภูมิ (Proportional – stratified random
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 35 คน เป็นเพศชาย
จ�ำนวน 4 คนและเพศหญิงจ�ำนวน 31 คน
2. การพิทกั ษ์สทิ ธ์กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จง
ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
วิจัยให้ความยินยอมโดยสมัครใจและผู้วิจัยรักษาความ
ลับความเป็นส่วนตัวและการปิดบังชือ่ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
รายงานผลวิจัยเป็นภาพรวมไม่ชี้เฉพาะเจาะจงบุคคล
ใดและโครงการวิจัยได้รับการรับรองพิจารณาโครงการ
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ตัวแปรตาม
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
- ยอมรับและเข้าใจอารมณ์ตนเอง
- เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง
- รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
- สามารถตัดสินและแก้ปัญหา
- การแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข
- ภูมิใจในตนเอง
- พึงพอใจในชีวิต
- มีความสามารถในการสร้างความสุข
ให้แก่ตนเอง
วิ จั ย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย วิ ท ยาลั ย
เซนต์หลุยส์เป็นที่เรียบร้อย
3.เครือ่ งมือวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพ เครือ่ งมือ
วิจัย เป็นแบบสอบถาม ดังนี้ 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูของบิดา มารดาและ 2) แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์สำ� หรับผูใ้ หญ่อายุ (18-60) ของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข มี จ� ำ นวนข้ อ ทั้ ง หมด 52 ข้ อ
ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นดี
(เกณฑ์ปกติ= 46-62) ด้านเก่ง (เกณฑ์ปกติ= 44-64) และ
ด้านสุข (เกณฑ์ปกติ= 40-58)  โดยด้านดี ได้แก่ ยอมรับและ
เข้าใจอารมณ์ตนเอง เข้าใจและเห็นใจผูอ้ นื่ และ รับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ด้านเก่ง ได้แก่ รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
สามารถตัดสินและแก้ปัญหา  และด้านสุข ได้แก่ภูมิใจ
ในตนเองพึงพอใจในชีวิตและมีความสามารถในการ
สร้างความสุขให้แก่ตนเอง ผู้วิจัยได้น�ำแบบประเมิน
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ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ไปประเมินกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
4.การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในส่วนของ แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์  ให้คะแนนตามเกณฑ์ทกี่ รมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่เป็นนักศึกษาหญิงร้อยละ 88.57 อายุอยู่
ระหว่าง 20-22 ปีรอ้ ยละ54.29 คะแนนเกรดเฉลีย่ สะสม
อยู่ระหว่าง 2.51-3.00 ร้อยละ62.86 การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยร้อยละ 94.29 มีบิดามารดาเป็นผู้ดูแล
(ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร
เพศ

กลุ่มตัวอย่าง 35 คน
ชาย
หญิง
20 – 22 ปี
23 – 25 ปี
26 – 28 ปี
มากกว่า 28 ปี

จ�ำนวน (คน)
4
31
19
10
2
4

ร้อยละ
11.43
88.57
54.29
28.57
5.71
11.43

อายุ

20 – 22 ปี
23 – 25 ปี
26 – 28 ปี
มากกว่า 28 ปี

19
10
2
4

54.29
28.57
5.71
11.43

คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม

2.00 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00

8
22
4
1

22.86
62.86
11.43
2.86

33
1
1

94.29
2.86
2.86

อายุ

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
   แบบประชาธิปไตย  
   แบบเข้มงวดกวดขัน
   แบบปล่อยปละละเลย   
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2. ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60
พยาบาลชัน้ ปีที่ 3 โดยภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลีย่ ด้านเก่งค่าเฉลีย่ เท่ากับ 56 ส่วนด้านสุขค่าเฉลีย่ เท่ากับ 54
รวมเท่ากับ  170 และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า นักศึกษา (ดังตารางที่ 2 )
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ จ�ำแนกเป็นด้านๆ 3 ด้าน คือ ด้านดี
ด้านเก่ง และด้านสุข
ค่าต�่ำสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผลเทียบ
เกณฑ์ปกติ

  ด้านดี (ปกติ 46-62)

50

70

60

6.68

ปกติ

  ด้านเก่ง (ปกติ 44-64)

46

66

56

7.25

ปกติ

  ด้านสุข (ปกติ 40-58)

41

67

54

6.69

ปกติ

137

203

170

20.62

ปกติ

ความฉลาดทางอารมณ์

รวม (ปกติ 130- 184)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาของความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ซึ่งแสดงว่า  นักศึกษามีความคิดที่ดี คิดในแง่บวก
ในเรื่ อ งต่ า งๆ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละแสดงพฤติ ก รรมทั้ ง
ต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น ตามรู ป แบบที่ สั ง คมยอมรั บ
สอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2560 ที่มุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณธรรม
และใฝ่เรียน มีสขุ ภาพจิตทีด่ สี ามารถคลายเครียดได้อย่าง
เหมาะสมมีความสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
(สุวรรณา อนุสนั ติ, 2559 และกรมสุขภาพจิต, 2558)
เมื่ อ พิ จ ารณาความฉลาดทางอารมณ์ ด ้ า นดี
จะเห็นได้วา่ นักศึกษามีคะแนนในระดับสูงของเกณฑ์ปกติ
ซึง่ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาความสามารถเข้าใจ ความคิด
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
สามารถควบคุ ม อารมณ์ ข องตนเองและแสดงออก

100

อย่ า งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ต ่ า งๆ สามารถจู ง ใจ
ตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
ตลอดจนด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และ
มีความสุขรวมทั้ง มีการยอมรับในตนเอง  มีความเข้าใจ
ในตนเองและเข้ า ใจผู ้ อื่ น เป็ น อย่ า งดี ร วมทั้ ง มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งดี ด ้ ว ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
วลัยพร นุชสุธรรม (2559) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อายุ
ประมาณ 21-23 ปี มี ค วามเป็ น ผู ้ ใ หญ่ มี วุ ฒิ ภ าวะ
ทางอารมณ์ ที่ ค ่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์
เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง   
นักศึกษามีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาสามารถปรับตัวได้กบั การเรียนวิชาชีพพยาบาล
ซึ่งจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีแรงจูงใจ
ในการเรียน เพราะนักศึกษารู้จักตนเองและสามารถ
ตั ด สิ น ปั ญ หาต่ า งๆได้ ด ้ ว ยตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
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กรมสุขภาพจิต (2558) ที่ว่าความฉลาดด้านเก่งนั้นคือ
บุคคลสามารถแก้ปัญหาและตัดสินปัญหาได้ด้วยตนเอง
ได้อย่างชาญฉลาด
เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข
นักศึกษามีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตทั้งด้านการ
เรียน การอยู่ในหอพักและนอกหอพักได้   มีความภูมิใจ
และมีความพึงพอใจในชีวติ ทีอ่ ยู่ ในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์นี้
ซึง่ สามารถสร้างความสุขให้กบั ตนเองได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วลัยพร นุชสุธรรม (2559) พบว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ซึง่ แสดง
ว่านักศึกษามีการปรับตัวได้ดที งั้ ด้านการเรียน และด้านการ
ใช้ชวี ติ ในหอพัก และยังสอดคล้องกับ Carison K. (2018)
และ สุวรรณา อนุสนั ติ (2559) ทีว่ า่ ความสุขจะเกิดขึน้ ได้
เมื่อบุคคลรู้จักตนเอง และรู้จักปรับตนเองไม่ให้เกิด
ความเครียดและสามารถเข้ากับผูอ้ นื่ ได้ และด�ำเนินชีวติ
ได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
ทั้งต่อตนเองและผูท้ อี่ ยูร่ อบข้าง (Goleman, D. 1998)

ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาล
มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปกติ แ ละ
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น
เพื่อให้สอดคล้องกับยุค 4.0 วิทยาลัยฯ จึงควรวางแผน
ในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี อย่างต่อเนื่อง และ
กิ จ กรรมนั้ น ควรมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งอาจารย์
ผู้ปกครองและนักศึกษา มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังใน
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาจะอยู่ในระดับสูง
กว่าเกณฑ์ในทุกๆ ด้าน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรท�ำการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง โดยจัดโปรแกรม
การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นความฉลาดทางอารมณ์
เพราะจะสามารถปฏิบัติลงสู่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี
และทุ ก คณะวิ ช า  ในวิ ท ยาลั ย ฯ และต้ อ งท� ำ ให้ เ กิ ด
ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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