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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความเครียดและความฉลาดทางอารมณ์ 2) เพื่อศึกษา                  
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) เพื่อสร้าง
สมการในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั มี 3 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบวัดความเครียด สถิตทิ ใี่ ช้ได้แก่ สถิติ
พื้นฐาน สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ และคัดเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบหลาย
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีคะแนนระดับความเครียดอยู่ในระดับสูง มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ชั้นปีที่ศึกษา จ�ำนวนพี่น้อง ความเห็นใจผู้อื่น การรับผิดชอบ และความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 ความฉลาดทางอารมณ์สว่ นองค์ประกอบด้านดีในด้านการรูจ้ กั เห็นใจผูอ้ นื่ (X1)
ชั้นปีที่ศึกษา (X2) และจ�ำนวนพี่น้อง (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และได้สมการคือ Y = 0.97 + 0.06X1 - 0.217X2 + 0.132X3 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาพยาบาล

Abstract

The purpose of this research was 1) to study the level of stress and emotional intelligence; 2) to study
the relationship between personal factors; Stress level and Emotional intelligence 3) to create an equation           
for predicting academic achievement of students, of Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University.            
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The sample was 159, 1st and 2nd year students of Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University,              
Academic year 2556. The instrument used in this study was a questionnaire including personal information,
Emotional Intelligence questionnaire and the Suanprung Stress SPST-20. The statistics used in the study were
frequency, percentage, mean, S.D., the Pearson’s product-moment correlation coefficient and the step wise
multiple regression analysis. The results indicated that the nursing students have a high stress level and normal
average scores of emotional Intelligence. Year of study, number of siblings, sympathy for others, responsibility
and emotional Intelligence had correlated with GPA. statistically significant (p< 0.05). Emotional Intelligence
component side of compassionate person (X1) Year of Study (X2) and number of siblings (X3) could predict
academic achievement of students and the equation was Y = 0.97 + 0.06X1 - 0.217X2 + 0.132X3. The results
of this study can be used as a basis for planning counseling for students with mental health problems of the
Faculty of Nursing. To affect students’ good academic achievement.
Keywords : stress, emotional intelligence, academic achievement, nursing student

บทนำ�

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท�ำให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถเกือ้ หนุนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของ
ประเทศชาติ ในปัจจุบนั การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)1 โดย
ยุทธศาสตร์หนึง่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9-11 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า สถาบันการศึกษานั้นมีบทบาทส�ำคัญใน
การเตรียมคนซึ่งถือว่า“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สถาบัน
การศึกษาจะส่งเสริมบุคคลที่จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ออกไปเป็นบุคคลที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่งมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คน
ไทยมีคา่ นิยมตามบรรทัดฐานทีด่ ที างสังคม เป็นคนดี มีสขุ ภาวะ
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวมซึง่ พร้อมจะต่อสูส้ ร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ค่า เป็น
ผู้น�ำเป็นนักคิดที่ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่และมีอุดมคติเพื่อ
อนาคตทีด่ กี ว่าอย่างแท้จริง ซึง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศทีย่ งั่ ยืน
ต่อไป
การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบันเป็น          
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่ส�ำคัญคือ มุ่งผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพเพื่อได้ออกไปเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม ในการเป็นส่วนหนึง่ ของศูนย์กลางการพัฒนาตามนโยบาย
ของประเทศ ดังนั้นการที่จะให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี
คุณภาพเหมาะสมตามวัย ประสบความส�ำเร็จและมีความสุขใน
ชีวิตอย่างแท้จริงได้นั้น การรับรู้อารมณ์ของตนเองและการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างเหมาะสมมีส่วนช่วยอย่าง
มากกว่าการมีสติปัญญาสูง บุคคลต้องมีเชาวน์อารมณ์จึงจะ
ท�ำให้บุคคลสามารถแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรคและเอาชนะผู้
อื่นได้ ซึ่งคุณลักษณะของพยาบาลนั้นส่วนหนึ่งคือต้องเป็นผู้ที่มี
ความมัน่ คงทางอารมณ์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งความฉลาด
ทางอารมณ์ ซึง่ เป็นความสามารถทางอารมณ์ในการด�ำเนินชีวติ
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข2 นักศึกษาพยาบาล คือผู้ที่จะ
เจริญเติบโตเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต ต้องฝึกฝนและ
ควบคุมตนเองให้มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ อดทน รู้จักแก้
ปัญหา มีการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็วเพื่อให้การพยาบาลเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ3 นอกจากนี้นักศึกษาพยาบาลยังต้อง
เผชิญกับความคาดหวังของผู้รับบริการและคนในสังคม ขณะที่
นักศึกษาพยาบาลซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยทีเ่ ป็นวัยรุน่ เป็นวัยทีอ่ ยูใ่ นช่วง
ระยะคาบเกีย่ วระหว่างความเป็นเด็กต่อเนือ่ งกับความเป็นผูใ้ หญ่
มีความอ่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ท�ำให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ได้งา่ ย การทีน่ กั ศึกษาพยาบาลต้องเผชิญกับภาวะทีส่ ร้าง
ความกดดันไม่ว่าจะเป็นการเรียนพยาบาล การปรับตัวส�ำหรับ
การเข้าเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมไปถึงเหตุการณ์
ต่างๆ จากสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเครียดแก่
นักศึกษาแต่ละคนในระดับทีต่ า่ งกัน ซึง่ ความเครียดส่งผลกระทบ
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ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม4
ความเครียดนัน้ เป็นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
กับสถานการณ์ โดยบุคคลประเมินสถานการณ์ที่เข้ามากระทบ
ว่าเกินก�ำลังกว่าแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ความผาสุกของบุคคล เมื่อบุคคลประเมินสถานการณ์ว่าเกิด
ความเครียด บุคคลจะพยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อช่วยท�ำให้
ความเครียดทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูล่ ดลง5 ความเครียดเป็นปัญหาทีพ่ บ
ได้บ่อยในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล และอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา 6 สาเหตุ ข อง
ความเครียดในนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นความเครียดที่เกิดจาก
พัฒนาการตามวัยเนือ่ งจากนักศึกษาทีเ่ ข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ซึ่งมี
พัฒนาการของวัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยที่ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และ
เมื่อเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่นักศึกษาต้อง
ปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ
เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์
นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความอดทน ความเสียสละ
ต้องอยู่ในกฏระเบียบในการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาต้อง
ปรับตัวในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้ ง ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ส ่ ง ผลต่ อ ระดั บ
ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง สิ้ น 7 ความเครี ย ดใน
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรมองข้ า มหรื อ ละเลย
เนื่องจากผ่านมาพบว่า ความเครียดส่งผลต่อภาวะสุขภาพ        
และภาวะจิตสังคมของนักศึกษาพยาบาล6
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์กับความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลมีความสัมพันธ์กัน โดยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์     
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเครี ย ดในทางลบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ          
ทางสถิติ กล่าวคือ เมื่อมีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความเครียดจะลดลง3, 8 นอกจากความเครียดแล้ว
ยังพบว่าความฉลาดทางอารมณ์นนั้ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกด้วย 9, 10 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด        
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะเวลาที่ศึกษา ระดับชั้นปี11
โดยนั กศึ กษาที่เ รียนอยู่ใ นชั้นปีที่ต�่ำจะมีระดับความเครียด
สูงสุด12 แต่ก็ยังมีบางงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยของมาลีวรรณ       
เลิศสาครศิร7ิ และงานวิจยั ของปิยอร วจนะทินภัทร และคณะ13
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ที่ พ บว่ า ระดั บ ความเครี ย ดไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น ระดั บ ชั้ น ปี และอายุ และพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ม            ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ เพศ
ภูมิล�ำเนา และรายได้ของผู้อุปการะของนักศึกษาและปัจจัย           
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบ ได้ แ ก่ ล� ำ ดั บ ที่ ก ารเป็ น บุ ต รและ
สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง9 ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         
ดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ผลการวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียน ยังมีผลที่แตกต่างกันอยู่ ไม่ได้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทุกงานวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม  ิ
เป็นสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตนักศึกษาพยาบาลซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งการศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ เ รี ย นทั้ ง           
ด้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ที่ผู้วิจัยต้องศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ระดับ
ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เพือ่ เป็นประโยชน์ให้นกั ศึกษาพยาบาลได้รบั รูร้ ะดับความเครียด
และความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารวมถึงเป็นประโยชน์ใน         
การที่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จะน�ำผล
ของการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาและเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกไปสู่
สังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเครี ย ดและความฉลาด      
ทางอารมณ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กั บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
3. เพื่อสร้างสมการในการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยและได้กรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ล�ำดับการ
เกิด จ�ำนวนพี่น้อง สถานภาพสมรสของบิดามารดา ระดับ
ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากร คือ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา
2556 ชั้นปีที่ 1 และ 2 จ�ำนวน 159 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ        
ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา ล�ำดับการเกิด จ�ำนวนพี่น้อง สถานภาพ        
การสมรสของบิดามารดา เกรดเฉลี่ยสะสม
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ์          
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ส�ำหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ปี
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวนทั้งสิ้น 52 ข้อ จ�ำแนกเป็น          
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี จ�ำนวน 18 ข้อ ด้านเก่ง จ�ำนวน
18 ข้อ และด้านสุข จ�ำนวน 16 ข้อ โดยแบ่งมาตรการประเมิน
เป็น 4 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในด้าน ดี เก่ง             
สุข และภาพรวม คือ 0.75, 0.76, 0.81 และ 0.85 ตามล�ำดับ
3 ข้อค�ำถามจ�ำแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี         
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 18 ข้อ (ข้อ 1-18) ได้แก่ ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง (ข้อ1-6)
การรู้จักเห็นใจผู้อื่น (ข้อ 7-12) และมีความรับผิดชอบต่อ          
ส่วนรวม (ข้อ 13-18)

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

องค์ประกอบที่ 2 ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านเก่ง     
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 18 ข้อ (ข้อ 19-36) ได้แก่ ความสามารถ      
ในการรู ้ จั ก ตนเองและมี แ รงจู ง ใจในตนเอง (ข้ อ 19-24)          
สามารถตัดสินใจแก้ปญ
ั หาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข้อ 25-30) มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (ข้อ 31-36)
องค์ประกอบที่ 3 ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข       
มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 16 ข้อ (ข้อ 37-52) ได้แก่ ภูมิใจในตนเอง
(ข้อ 37-40) พึงพอใจในชีวิต (ข้อ 41-46) และมีความสุขสงบ
ทางใจ (ข้อ 47-52)
แบบประเมิ น นี้ ป ระกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามทางบวก          
และทางลบ โดยมีข้อความที่เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ทางบวก 28 ข้อ และทางลบ 24 ข้อ ซึ่งข้อที่เป็นความในทาง
ลบต้องใช้คะแนนกลับกับข้อความในทางบวก (Reverse Score)
ก่อนที่จะรวมคะแนน
การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่มในการให้คะแนน
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางบวก จ�ำนวน 28 ข้อ แต่ละข้อ
ให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่ จ ริ ง ให้ 1 คะแนน ตอบจริ ง บางครั้ ง
ให้ 2 คะแนน
ตอบค่ อ นข้ า งจริ ง ให้ 3 คะแนน ตอบจริ ง มาก
ให้ 4 คะแนน
กลุ่มที่ 2 ข้อความทางลบ จ�ำนวน 24 ข้อ แต่ละข้อ
ให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่ จ ริ ง ให้ 4 คะแนน ตอบจริ ง บางครั้ ง
ให้ 3 คะแนน
ตอบค่ อ นข้ า งจริ ง ให้ 2 คะแนน ตอบจริ ง มาก
ให้ 1 คะแนน
การให้ ค ะแนนรวมการประเมิ น คื อ จ� ำ นวนข้ อ
(52) x 4 = 208 คะแนน
การแปลผล
การแปลผลคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวม
รายด้าน ดี เก่ง สุข ในกลุ่มประชากร อายุ 18-25 ปี เป็นดังนี้
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องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์
ต�่ำกว่าปกติ
คะแนนรวม
<138
1. องค์ประกอบด้าน ดี
<48
1.1 ควบคุมอารมณ์
<14
1.2 เห็นใจผู้อื่น
<16
1.3 รับผิดชอบ
<17
องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ต�่ำกว่าปกติ เกณฑ์ปกติ สูงกว่าปกติ
2. องค์ประกอบด้าน เก่ง
<45
2.1 มีแรงจูงใจ
<15
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา
<14
2.3 สัมพันธภาพกับผู้อื่น
<15
3. องค์ประกอบด้าน สุข
<42
3.1 ภูมิใจในตนเอง
<9
3.2 พึงพอใจในชีวิต
<16
3.3 สุขสงบทางใจ
<15
ส่ ว นที่ 3 แบบวั ด ความเครี ย ด โดยใช้ แ บบวั ด
ความเครียดสวนปรุง SPST-2015 โรงพยาบาลสวนปรุง กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
มากกว่า 0.7 แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ให้คะแนน 1–2–3–4–5) ดังนี้
ตอบไม่รสู้ กึ เครียด ให้ 1 คะแนน ตอบเครียดเล็กน้อย
ให้ 2 คะแนน
ตอบเครียดปานกลาง ให้ 3 คะแนน ตอบเครียดมาก
ให้ 4 คะแนน
ตอบเครี ย ดมากที่ สุ ด ให้ 5 คะแนน ไม่ ต อบ
ให้ 0 คะแนน
การแปลผล
แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ มี คะแนน
รวมไม่เกิน 100 คะแนน โดยผลรวมที่ได้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
คะแนน 0-24 เครียดน้อย
คะแนน 43-62 เครียดสูง
คะแนน 25-42 เครียดปานกลาง  คะแนน 63 ขึ้นไป
เครียดรุนแรง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ทัง้ แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน

เกณฑ์ปกติ
138 - 170
48 – 58
14 – 18
16 – 20
17 – 23

สูงกว่าปกติ
>170
>58
>18
>20
>23

45 – 59
15 – 21
14 – 20
15 – 21
42 – 56
9 – 13
16 – 22
15 – 21

>59
>21
>20
>21
>56
>13
>22
>21
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52 ข้อ และแบบวัดความเครียดสวนปรุง SPST-20 โรงพยาบาล
สวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 20 ข้อ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง      
ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ�ำนวน 30 ราย
แล้ ว น� ำ มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ โดยใช้ สู ต ร
สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) แบบประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ์ มี ค ่ า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 และแบบวัดความเครียด มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78

จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การท�ำวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน        
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ ใน            
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้ผู้ร่วมโครง
การวิจยั ทราบถึงความส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของแบบประเมินจนเข้าใจ ทั้งนี้
นักศึกษาผูร้ ว่ มโครงการมีสทิ ธิท์ จี่ ะปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม
และแบบประเมินหรือขอยกเลิกได้โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ข้อมูล
ที่ได้จะน�ำเสนอเป็นภาพรวมโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลในทุกกรณี แต่นกั ศึกษาสามารถขอใช้ผลการประเมินส่วน
ตน ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตจากคณบดี ค ณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการขอเก็บข้อมูล
จากนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 159 คน และได้ขอความร่วมมือจาก
นักศึกษาในการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ร่วมกับแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และแบบวัด
ความเครียดสวนปรุง SPST-20 แล้วน�ำมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความครบถ้วนของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product
- moment correlation coefficient) การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression) และคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสมการแบบหลายขั้นตอน (Stepwise selection)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.2 ชั้นปีที่ 1 และ 2 มีจ�ำนวน
78 และ 81 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.1 และ 50.9
ตามล�ำดับ
นักศึกษาเป็นบุตรคนแรกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
49.7 รองลงมาเป็นบุตรคนที่สอง และคนที่สาม ร้อยละ 41.5
และ 6.9 ตามล�ำดับ ร้อยละ 61.6 มีจ�ำนวนพี่น้อง 3 คน รองลง
มาคือมีจ�ำนวนพี่น้อง 2 คน และ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7
และ 12.6 ตามล�ำดับ และร้อยละ 10.1 ที่เป็นบุตรคนเดียว
บิดามารดาอยู่ด้วยกันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.6
รองลงมาบิดามารดาหย่าร้าง และบิดาเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ
10.7 และ 3.8 ตามล�ำดับ

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 มีเกรด
สะสมเฉลี่ย 2.63 และ 2.53 ตามล�ำดับ และเกรดสะสมเฉลี่ย
โดยรวม มีค่าเท่ากับ 2.59
2. นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 มีคะแนนระดับ
ความเครียดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้งสองชั้นปี คือ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 49.08 และ 45.44 คะแนน ตามล�ำดับ โดยรวม
เฉลีย่ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มีคะแนนระดับความเครียดโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงคือ มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 47.23 คะแนน
3. ระดับคะแนนความเครียดของนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูง จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91 รองลงมามีระดับ
ความเครียดปานกลาง จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 37.11
และน้อยที่สุดคือระดับความเครียดน้อย จ�ำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.14 (ตารางที่ 1)
4. นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 และชั้ น ปี ที่ 2 มี ค ะแนน           
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
168.87 และ 164.09 คะแนน ตามล�ำดับ ความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมเฉลี่ยของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 166.44          
ซึ่ ง อยู ่ ใ นเกณฑ์ ป กติ เมื่ อ พิ จ ารณารายองค์ ป ระกอบและ
รายด้านพบว่า มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในองค์ประกอบ
ด้านดีโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปกติค่อนไปทางสูง คือ 58.80
โดยในด้ า นความสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ แ ละด้ า น         
ความต้องการของตนเอง ที่อยู่ในระดับปกติค่อนไปทางสูง คือ
18.81 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับความเครียด
ระดับคะแนน

ระดับความเครียด

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

0-24
25-42
43-62
63 ขึ้นไป
รวม

เครียดน้อย
เครียดปานกลาง
เครียดสูง
เครียดรุนแรง

5
59
73
22
159

3.14
37.11
45.91
13.84
100
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและช่วงคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน
		 ความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวม		
		
องค์ประกอบด้านดี
1. การควบคุมอารมณ์
2. การรู้จักเห็นใจผู้อื่น
3. มีความรับผิดชอบ
องค์ประกอบด้านเก่ง
1. รู้จักตนเองและมีแรงจูงใจในตนเอง
2. ตัดสินใจแก้ปัญหา
3. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
		 องค์ประกอบด้านสุข
1. ภูมิใจในตนเอง
2. พึงพอใจในชีวิต
3. มีความสุขสงบทางใจ

เกณฑ์มาตรฐาน
138-170

คะแนนเฉลี่ย
166.44

S.D.
12.92

การแปลความหมาย
ปกติ

48-58
14-18
16-20
17-23
45-59
15-21
14-20
15-21
42-56
9-13
16-22
15-21

58.80
18.81
19.41
20.58
55.21
18.60
17.83
18.79
52.43
12.18
20.82
19.42

5.48
2.38
2.19
2.36
11.70
2.69
3.05
10.29
6.24
1.93
2.79
2.71

ปกติค่อนไปทางสูง
ปกติค่อนไปทางสูง
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

5. เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตามระดั บ ความฉลาดทาง
อารมณ์ พบว่า นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 55.98 รองลงมาคืออยูใ่ นระดับ
ปกติ และต�่ำกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 40.88 และ 3.14 ตาม
ล�ำดับ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปกติ
รองลงมาคือสูงกว่าปกติ และต�่ำกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 24.53
และ 10.69 ตามล�ำดับ และความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุข ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคืออยู่ใน

ระดับสูงกว่าปกติ และต�่ำกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 28.30 และ
5.03 ตามล�ำดับ และความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมทุกด้าน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ
(ตารางที่ 3)
6. ชั้นปีที่ศึกษา จ�ำนวนพี่น้อง และความฉลาด         
ทางอารมณ์ในส่วนขององค์ประกอบด้านดี ในด้านการรู้จัก
เห็ น ใจผู ้ อื่ น และด้ า นการรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ                
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์
		
ด้านดี
ด้านเก่ง
ด้านสุข
ค่าเฉลี่ยรวม

ต�่ำกว่าปกติ
จ�ำนวน
ร้อยละ
5
17
8
9

3.14
10.69
5.03
5.66

ระดับความฉลาดทางอารมณ์
ปกติ
สูงกว่าปกติ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
65
103
106
83

40.88
64.78
66.67
52.20

89
39
45
67

55.98
24.53
28.30
42.14
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
GPA
ชั้นปีที่
จ�ำนวนพี่น้อง
รู้จักเห็นใจ
ความรับผิดชอบ

GPA

ชั้นปีที่

จ�ำนวนพี่น้อง

รู้จักเห็นใจ

ความรับผิดชอบ

1

-.157(*)
1

.156(*)
.061
1

.205(*)
-.012
.040
1

.157(*)
-.187(*)
.075
.522(**)
1

t

p-value

1.931
2.571
-2.135
2.058

.055
.011
.034
.041

ตารางที่ 5 สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

(Constant)
รู้จักเห็นใจ
ชั้นปีที่
จ�ำนวนพี่น้อง

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.970
.502
.060
.023
-.217
.102
.132
.064

Standardized
Coefficients
Beta		
.197
-.164
.158

P< .05
7. ความฉลาดทางอารมณ์ส่วนองค์ประกอบด้านดี
ในด้านการรู้จักเห็นใจผู้อื่น (X1) ชั้นปีที่ศึกษา (X2) และจ�ำนวน
พี่น้อง (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ และได้สมการ ดังนี้ (ตารางที่ 5)
Y = 0.97 + 0.06X1 - 0.217X2 + 0.132X3

สรุปและอภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ระดับความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายผล  
ดังนี้
ระดับความเครียด นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิส่วนใหญ่มีคะแนนความเครียดโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับเครียดสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา
เทศเปี ่ ย ม 4 ได้ศึก ษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์กับระดับ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีค่า

เฉลี่ยของคะแนนความเครียดในระดับเครียดสูง มากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการที่นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในช่วง         
วัยรุ่น มีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ การเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการเปลี่ยนสถานที่เรียน ต้องแยกจาก
ครอบครัวเข้ามาอยูห่ อพักของมหาวิทยาลัย และต้องรับผิดชอบ
ชีวิตส่วนตัวในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนใหม่ๆ ในสังคม        
การที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของ          
ผู้อื่น ต้องฝึกฝนและควบคุมตนเองให้มีความรับผิดชอบสูง          
เสียสละ อดทน รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่ถูกต้องรวดเร็ว
เพื่อให้การพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ4 สิ่งเหล่านี้จึง
น่าจะเป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดความเครียด ซึง่ ให้ผลต่างกับงานวิจยั
ของ ปิยอร วัจนะทินภัทร และคณะ9 ได้ศกึ ษาระดับความเครียด
วิธีการเผชิญความเครียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทีพ่ บว่า นักเรียน
พยาบาลมีความเครียดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ อาจจะเป็น
เพราะนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัย มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
เรื่องหอพักที่ไม่ถาวร มีการต้องย้ายเข้าออกหอพักทุกเทอม        
ต่างกับนักเรียนพยาบาลที่ใช้ชีวิตอยู่ในระบบหอพักตั้งแต่เข้า
เรียนปี 1 จนจบการศึกษา จึงท�ำให้มีความเครียดเป็นปกติได้
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อย่างไรก็ดคี วามเครียดมิใช่จะให้โทษต่อร่างกายเพียงอย่างเดียว
แต่ความเครียดก็มีประโยชน์ต่อนักศึกษาในแง่ของการเป็นแรง
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วย และมีประโยชน์
ต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา เป็ น แรงจู ง ใจให้ มี ค วาม
กระตือรือร้นและพลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและน�ำบุคคลไปสูค่ วามส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินชีวติ อย่างไรก็ตามยังควรให้ความใส่ใจและหาวิธปี อ้ งกัน
และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเครียดสูงเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
การเรี ย น อนึ่ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามเครี ย ดต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ ป กติ
หมายความว่า นักศึกษาอาจขาดแรงจูงใจในการด�ำเนินชีวิต มี
ความเฉื่อยชา ชีวิตจ�ำเจ น่าเบื่อ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการใส่ใจ
ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือเช่นกัน
ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ โดยรวมเฉลีย่ เท่ากับ 166.44 ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติยกเว้น
ในองค์ ป ระกอบด้ า นดี ใ นด้ า นความสามารถในการควบคุ ม
อารมณ์และความต้องการของตนเอง ที่มีคะแนนโดยรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับปกติค่อนไปทางสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลักขณา เทศเปี่ยม4 ได้ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับ
ระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีที่ 1 คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์สงู กว่าค่าเฉลีย่ ปกติ เมือ่ พิจารณา
รายด้านของความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มคี วามฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดีสงู กว่าปกติ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ด ้ า นเก่ ง ปกติ และความฉลาดทางอารมณ์                      
ด้านสุขสูงกว่าปกติและงานวิจัยอโณทัย บ้านเนิน และรัชนี
สรรเสริญ11 ที่ท�ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรม
เลีย้ งดู สภาพแวดล้อมของสถาบัน การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกับ           
ผู้อื่น การจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เขตภาคตะวันออก
พบว่า เชาวน์อารมณ์โดยรวมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน
รายด้านมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งและความฉลาดทาง
อารมณ์ดา้ นสุขอยูใ่ นระดับปกติ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี
อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ และงานวิจัยของ สุรีรัตน์ เตี๋ยอนุกูล16
ที่ท�ำการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2 ผลพบว่าคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์โดยรวมของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะเห็น
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ได้ว่านักศึกษาพยาบาล ในหลายๆ สถาบัน มีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในระดับปกติเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ทีเ่ ข้ามาเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผูท้ มี่ ี
ความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ได้อย่างเหมาะสม
สามารถปรับตัวในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะนักศึกษา
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการเรียน และ
คาดหวังได้ว่าการที่นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ทั้งด้านดี
ด้านเก่ง และด้านสุข จะมีผลโดยตรงต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ที่ดี มีความสุขและประสบความส�ำเร็จ ดังรายงานที่กล่าวว่า
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจัยส�ำคัญร่วมกับปัจจัยทางสติ
ปัญญา ซึ่งต่างมีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตที่เป็นสุขและความ
ส�ำเร็จในงาน
3. เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละการสร้ า ง
สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละด้าน พบว่า
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษา จ� ำ นวนพี่ น ้ อ งและ            
ความฉลาดทางอารมณ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งให้ผล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรีสรุ างค์ พัฒธนานุรกั ษ์ และคณะ10
ที่พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างไรก็ดีแม้ว่านักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่สงู มากนัก แต่การทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า

ข้อเสนอแนะ

1. ผู ้ จั ด การเรี ย นการสอนควรตระหนั ก ถึ ง ความ
ส� ำ คั ญ ของการลดสิ่ ง ที่ ก ระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดมากขึ้ น
โดยการปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน
ให้เหมาะกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรม         
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา  
โดยเฉพาะผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับต�่ำกว่าปกติ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการเรียน
วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษา และควรมีการจัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินการให้คำ� ปรึกษาอย่างเป็นระบบ ทีน่ กั ศึกษาสามารถ
เข้าถึงบริการให้คำ� ปรึกษาได้ทกุ คน และมีการสร้างระบบป้องกัน
ช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีความเครียดในระดับมาก เพื่อไม่ให้
กระทบต่อการเรียนต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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