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Abstract

	 The	purposed	of	this	research	were	to	identify	Emotional	Quotient	(EQ)	which	composed	of	3	aspects	includ-

ing	smartness,	excellence	and	happiness	of	the	sixth	year	medical	students	at	Naresuan	university	in	academic	year	

2017	and	associated	factors.	There	are	125	medical	students	among	181	sixth	year	medical	students	randomized	to	

the	study.	The	overall	EQ	level	score	is	165.68	interpreting	in	normal	level.	Moreover,	the	classified	EQ	in	smartness	

is	55.44,	excellence	is	52.21	and	happiness	is	51.03	respectively.	The	excellent	aspect	especially	self-discipline	is	

higher	than	the	normal	level.	There	is	no	statistical	significant	difference	in	sex,	age,	 institutional	sites,	student’s	

examination	scores,	parent’s	financial	status,	activity	participation,	student’s	expenditure,	and	residential	condition	

for	the	overall	EQ	score	(p	=	0.05).	The	nurturing	condition	shows	positive	association	with	statistic	significant	(p	=	

0.05)	in	only	excellent	aspect	especially	in	sympathy	whereas	the	overall	EQ	score	does	not.	And	the	sixth	year	

medical	students	of	Naresuan	university	have	normal	level	of	EQ.	particularly	in	the	self-discipline	of	the	excellent	

aspect.	Many	personal	and	environmental	factors	(sex,	age,	institutional	sites,	student’s	examination	scores,	parent’s	

financial	status,	activity	participation,	student’s	expenditure,	and	residential	condition	)	are	not	correlated	to	EQ.	In	

contrast	to	nurturing	condition	affected	to	excellent	aspect	especially	in	sympathy.	The	authors	suggest	that	the	

institute	and	the	accomplish	persons	should	provide	proper	environment	and	activities	to	accomplish	higher	EQ	in	

order	to	harmonize	IQ	and	EQ	development.
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทาง

ด้านอารมณ์	ที่ประกอบไปด้วย	ด้านเก่ง	ดี	และมีสุข	ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	ปีการ

ศึกษา	2560	จ�านวน	181	คน	โดยเลือกจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ทั้งหมด	125	คน	ผลการวิจัย	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปีการศึกษา	2560	ด้านดี	59.44	คะแนน	ด้านเก่ง	55.21	คะแนน	และ

ด้านสุข	51.03	คะแนน	และเมื่อพิจารณาโดยรวม	พบว่า	นิสิตมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม	165.68	คะแนน	ทั้งนี้	หากเปรียบ

เทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์กับช่วงคะแนนปกติ	พบว่า	นิสิตมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับเกณฑ์

ปกติ	ยกเว้นด้านดี	ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สูงกว่าปกติโดยเฉพาะเรื่อง	การควบคุมอารมณ์	ปัจจัยด้านเพศ	อายุ	สถานที่เรียน	ระดับคะแนน

เฉลี่ย	รายได้ของผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรม	ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายต่อเดือน	และสภาพที่พักอาศัย	พบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์

ของนิสิตโดยรวม	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	แต่ปัจจัยด้านสภาพการอบรมเลี้ยงดู	พบว่า	ความฉลาดทาง

อารมณ์ในภาพ	รวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคั	ญทางสถิติที่ระดับ	.05	ยกเว้นด้านดี	โดยเฉพาะเรื่อง	ด้านเห็นใจผู้อื่น	คือ	สภาพการอบรม
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เลีย้งด	ูท�าให้ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และผลการวจิยันี	้สรปุได้ว่า	นสิติแพทย์	มหาวทิยาลยั

นเรศวร	ชั้นปีที่	 6	มีระดับความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ยกเว้นด้านดี	 ท่ีอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ	 โดยเฉพาะเรื่อง	การควบคุม

อารมณ์	และปัจจัยด้าน	เพศ	อายุ	สถานที่เรียน	ระดับคะแนนเฉลี่ย	รายได้ของผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรม	ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย

ต่อเดือน	และสภาพที่พักอาศัย	ไม่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ยกเว้น	ปัจจัยด้านสภาพการอบรม

เลีย้งด	ูทีม่ผีลต่อความฉลาดทางอารมณ์ด้านด	ีโดยเฉพาะเรือ่ง	ด้านเหน็ใจผูอ้ืน่	จงึเสนอแนะว่าควรมกีารพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	ในด้านอื่นๆ	ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติให้สูงขึ้น	และสถาบันการศึกษา	รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง	ควรจัดสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรม

ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น	เพื่อนิสิตแพทย์จะได้มีการพัฒนาทั้งด้าน	IQ	และEQ	ไปพร้อมกัน

ค�าส�าคัญ	:	ความฉลาดทางอารมณ์	นิสิตแพทย์

ความเป็นมาของปัญหา
	 วิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีผู้รับบริการ	 และสังคมให้

ความคาดหวงั	ในฐานะวชิาชพีทีต้่องใช้ความรู	้ความสามารถในการ

ดแูลชวีติของผูรั้บบริการ	แพทย์จึงต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถ	

มคีวามรบัผดิชอบสงูต้องมคีวามเสยีสละ	อดทน	สามารถแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้ที่จะสามารถประกอบวิชาชีพ

แพทย์ได้จะต้องผ่านการเรียนและการประเมินผลตามท่ีก�าหนดไว้	

ในหลักสูตรแพทยศาสตร์	ซึ่งได้มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะหล่อหลอมให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพ

ทั้งด้านความรู้	 เจตคติต่อวิชาชีพและต่อผู้ร่วมงาน	 ในขณะที่ก�าลัง

ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา	นิสิตแพทย์ต้องทุ่มเททั้งก�าลังกาย	

ก�าลงัใจ	และก�าลังสตปัิญญาเป็นอย่างมากเพือ่ให้ตนเองได้รบัความรู้	

และประสบการณ์ให้มากที่สุด	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่

เป็นแพทย์แล้ว	ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานของแพทยสภาทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้	และยังต้องด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน	และบรรทัดฐานของวิชาชีพตาม

กฎหมาย	 แพทย์ยังได้รับการคาดหวังจากสังคม	 เก่ียวกับความรู้	

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	ความคาดหวัง	จากองค์กรวิชาชีพ	และ

ความคาดหวังว่าแพทย์จะสามารถท�าหน้าท่ีในบทบาทต่างๆ	ที่มี

ความหลากหลายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	

แพทย์อาจท�าบทบาทครผููใ้ห้ความรู	้บทบาทผูใ้ห้ค�าปรกึษา	บทบาท

ผู้ปกป้องสิทธิผู้ใช้บริการ	บทบาทผู้ร่วมงาน	บทบาทผู้น�า	บทบาท

ผูน้�าการเปลีย่นแปลง	และบทบาทผูใ้ช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เป็นต้น	

แพทย์จึงต้องมีการปรับตัวตามความคาดหวังของสังคมยุคใหม่และ

สถานการณ์ที่หลากหลาย	ด้วยเหตุนี้นิสิตแพทย์ที่มีความสามารถ

ทางสตปัิญญาดเีพยีงอย่างเดยีว	อาจจะไม่ประสบความส�าเรจ็ในการ

ปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เท่าที่ควร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติ

งานภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดัน	ดังนั้น	นิสิตแพทย์ต้องอาศัย

ความฉลาดทางอารมณ์ซึง่มอีทิธิพลต่อการด�าเนนิชวีติ	(กรมสุขภาพ

จิต,	 2543)	การบริหารจัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาดจะส่งผลต่อ

ความคิดและพฤติกรรม	ตลอดจนความสามารถและผลลัพธ์ในการ

ปฏบิตังิานของบคุคลนัน้	ในสถานการณ์ต่างๆ	(Brewer	&	Cadman,	

2000)	 ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมทาง

อารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น	มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	สามารถ

บรหิารจดัการอารมณ์ของตนเองและผู้อืน่	มนี�า้ใจ	ใส่ใจ	รูว่้าอะไรถกู

อะไรผิด	 รู้จักการยอมรับผิด	พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง	มีแรงจูงใจ	

กล้าพูด	กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	สามารถปรบัตวัและตดัสนิใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์มัก

ตระหนักและยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและผู้อ่ืน	 มองโลกใน

แง่ดี	 มีอารมณ์ขัน	สามารถเรียนรู้ได้เร็ว	 มีความสุขและปรับตัวเข้า

กับสิ่งแวดล้อมได้ดี	 (วีระวัฒน์	ปันนิตามัย,	2542)	ความฉลาดทาง

อารมณ์และความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง	เป็นคณุสมบตัิ		

ทีจ่�าเป็นในวชิาชพีแพทย์	ดงันัน้แพทย์โดยท่ัวไปจงึควรมคีวามฉลาด

ทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ	(Brewer	&	Cadman,	2000)	

	 จากการศึกษาความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักเรียน

แพทย์ทหารชั้นปีที่	5	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	พบว่า	

นกัเรยีนแพทย์ทหารช้ันปีที	่5	วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ	 มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ด้านดีอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ	 และปัจจัยในเร่ือง

ความชอบในการเข้ากิจกรรมต่างๆ	ของสถาบัน	หรือกิจกรรมนอก

หลกัสูตรมผีลต่อความฉลาดทางอารมณ์	คอื	กลุม่ตวัอย่างทีช่อบเข้า

กิจกรรม	มีคะแนนการประเมินความฉลาดทางอารมณ์เฉลี่ยสูงกว่า

กลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่ชอบเข้าร่วมกจิกรรม	อย่างมนียัส�าคัญ	(P<.05)	แต่

ด้านเก่งและสุขอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 โดยพบว่า	ปัจจัยด้าน	 เพศ	 เกรด

เฉลี่ยสะสม	สถานภาพของนักเรียน	บรรยากาศในการเรียน	และ

เครือข่ายทางสังคม	 ไม่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์	 (อรัญญา	

ทรัพย์พ่วง	และคณะ,	2557)

	 ผูว้จัิยเหน็ว่าเป็นเรือ่งส�าคญัทีค่วรจะต้องศกึษาถงึความฉลาด

ทางอารมณ์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	 โดย

เฉพาะนสิิตแพทย์ช้ันปีท่ี	6	ซึง่เป็นช้ันปีสุดท้าย	เนือ่งจากเมือ่จบการ
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ศึกษาไปแล้วจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ	

ต้องตัดสนิใจให้การรกัษาด้วยตนเอง	ต้องปฏบิตังิานร่วมกบัสหสาขา

วิชาชีพอื่นๆ	และต้องประสบกับแรงกดดันต่างๆ	มากมาย	ดังนั้น	

หากทราบถงึระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติแพทย์ชัน้	ปีที	่6	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ก็จะสามารถน�ามาใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน	รวมถึง

สภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ท่ีจะช่วยให้นิสิตแพทย์

ได้มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้น	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่ประกอบ

ไปด้วย	ด้านเก่ง	ดี	และมีสุข	ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัย

นเรศวร	ปีการศึกษา	2560

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนิสิต

แพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และ

สภาพการเลี้ยงดู

	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทาง

ด้านอารมณ์ของนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี	 6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปีการ

ศึกษา	2560

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	

ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	181	คน	

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	นิสิตแพทย์ชั้น

ปีที่	6	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	125	คน	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้	การ

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	ค�านวณจากสตูรของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	

Yamane,	 1967	อ้างถึงในธานินทร์	 ศิลปจารุ,	 2549,	หน้า	 47)	

ที่ระดับความเชื่อมั่น	95	%	โดยใช้ความคาดเคลื่อนในการสุ่ม	5%	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	เป็นแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป	ประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	 สถานท่ีเรียน	 ระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม	 รายได้ของผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของคณะ

แพทยศาสตร์	หรอืกิจกรรมเพือ่สงัคม	สภาพการอบรมเลีย้งด	ูความ

เพียงพอของค่าใช้จ่ายต่อเดือน	 และสภาพท่ีพักอาศัย	 และแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์	 ท่ีสร้างขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต	

กระทรวงสาธารณสุข	 ในปี	 พ.ศ.	 2543	 โดยมีข้อค�าถามจ�านวน	

52	ข้อ	ซึ่งแบบประเมินนี้จะวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยแบ่งเป็น	

3	ด้าน	คือ	ด้านดี	ด้านเก่ง	และด้านสุข

	 3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.1	ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด

ทางด้านอารมณ์จากเอกสารต่างๆ

	 	 3.2	 การประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์	โดยการรวม

คะแนนและหาค่าเฉลีย่	น�าค่าทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบว่า	มคีะแนนเฉลีย่

สูง	 เท่ากับ	หรือต�่ากว่าช่วงคะแนนเฉลี่ยปกติ	 ทั้งความฉลาดทาง

อารมณ์ภาพรวม	ความฉลาดทางอารมณ์	รายด้าน	ได้แก่	ด้านดี	เก่ง	

สุข	และด้านองค์ประกอบย่อย

	 	 3.3	 การวจิยัครัง้นีไ้ม่ได้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา	

(Content	 Validity)	 ของแบบประเมินเนื่องจากผู้วิจัยใช้แบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวง

สาธารณสุข	 ซ่ึงผ่านกระบวนการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

เรียบร้อยแล้วได้ค่าเท่ากับ	 .84	 ส่วนการหาค่าความเชื่อมั่น	

(Reliability)	ของแบบประเมนิโดยน�าไปทดลองกบันสิิตทีม่ลีกัษณะ

คล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	20	คน

	 	 3.4	 แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด	จ�านวน	181	ฉบับ	

เพือ่ป้องกนัปัญหาการตอบกลับมาไม่ครบ	และความ	ไม่สมบรูณ์ของ

การตอบแบบสอบถาม	 และผู ้วิจัยได้ใช้การคัดเลือก	 โดยแยก

แบบสอบถามเป็นศูนย์แพทย์ท้ัง	 6	แห่ง	และตรวจสอบความครบ

ถ้วนของข้อมูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	และพบว่าใน

บางศูนย์แพทย์ได้จ�านวนแบบสอบถามไม่ครบตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้	 จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้แบบสอบถามจ�านวน	

125	ชุด	ตามที่ได้ก�าหนดจ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างไว้

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 4.1	 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทกุฉบบั

แล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.2	 จ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรอิสระที่ต้องการ

ศึกษา	คือ	เพศ	อายุ	สถานที่เรียน	ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	รายได้

ของผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของคณะแพทยศาสตร์	

หรือกิจกรรมเพื่อสังคม	สภาพการอบรมเล้ียงดู	ความเพียงพอของ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน	และสภาพที่พักอาศัย

	 	 4.3	 ค�านวณค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ตามตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา

	 	 4.4	 เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียของปัจจยัในการประเมนิความ

ฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง	 เพศ	อายุ	 และสภาพการ

อบรมเลี้ยงดู	โดยใช้สถิติ	t-test	

	 	 4.5	 ใช ้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ของเพียร ์สัน	

(Pearson	correlation	coefficient)	 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัต่าง	ๆ 	กับระดบัความฉลาดทางอารมณ์	โดยพจิารณา

ว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติต่อเมื่อมีค่า	P-value	<	0.05	ให้ระดับความ

สัมพันธ์	ดังนี้
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	 	 	 r=0.1	ถึง	0.3		แสดงถงึการมรีะดบัความสมัพนัธ์ต�า่	

	 	 	 r=0.3	ถึง	0.7	 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ์

	 	 	 	 ปานกลาง	

	 	 	 r	สูงกว่า	0.7	 แสดงถึงการมรีะดบัความสมัพนัธ์สงู

	 	 4.6	สมมติฐานการวิจัย

	 	 	 1)	นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ที่มี	

เพศ	อาย	ุและสภาพการเล้ียงด	ูแตกต่างกนั	มคีวามฉลาดทางอารมณ์

แตกต่างกัน

	 	 	 2)	ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน	 เพศ	อายุเฉลี่ย	 สถานท่ีเรียน	 ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม	รายได้ผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรม	สภาพ

การอบรมเลี้ยงดู	และค่าใช้จ่าย

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวเิคราะห์ระดบัความฉลาดทางด้านอารมณ์ทีข่อง

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปีการศึกษา	2560	 ใน

ภาพรวม	จ�าแนกเป็นรายด้าน	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความ

ฉลาดทางด้านอารมณ์จ�าแนกเป็นรายด้าน	

ข้อ ช่วงคะแนนปกติ 
n = 125 

การแปลผล 
Χ  S.D. 

ด้านดี 59.44 3.83  

1 ควบคมุอารมณ์ 14 – 18 18.89 1.39 สงูกวา่ปกติ 

2 เห็นใจผู้ อื�น 15 - 21 18.92 2.21 ปกติ 

3 รับผิดชอบ 

ด้านเก่ง 

1 มีแรงจงูใจ 

2 ตดัสินและแก้ปัญหา 

3 สมัพนัธภาพ 

ด้านสุข 

1 ภมูิใจตนเอง 

2 พอใจชีวิต 

3 สขุสงบทางใจ 

17 – 23 

 

14 – 20 

13 – 19 

14 – 20 

 

9 – 13 

16 – 22 

15 - 21 

21.61 

55.21 

17.92 

18.93 

18.35 

51.03 

12.30 

18.21 

20.51 

1.74 

5.87 

2.38 

1.97 

2.45 

5.07 

1.58 

2.46 

2.08 

ปกติ 

 

ปกติ 

ปกติ 

ปกติ 

 

ปกติ 

ปกติ 

ปกติ 

โดยรวม 130 - 170 165.68 12.96 ปกต ิ

 

	 จากตารางที	่1	พบว่า	นสิติมคีะแนนความฉลาดทางอารมณ์	

ในด้านด	ี59.44	คะแนน	ด้านเก่ง	55.21	คะแนน	และด้านสุข	51.03	

คะแนน	และเมื่อพิจารณาโดยรวม	พบว่า	นิสิตมีคะแนนความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวม	165.68	คะแนน	ทัง้นี	้หากเปรยีบเทยีบคะแนน

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านกบัช่วงคะแนนปกตแิล้ว	

พบว่า	นิสิต	มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับ

เกณฑ์ปกติ	แต่นิสิตมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์	ด้านดี	อยู่ใน

ระดับเกณฑ์สูงกว่าปกติ	โดยเฉพาะในเรื่อง	การควบคุมอารมณ์	

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทาง

ด้านอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จ�าแนก

ตามเพศ	อายุ	และสภาพการอบรมเลี้ยงดู	พบว่า

	 	 2.1	 ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตโดยภาพรวม	โดย

จ�าแนกตามเพศ	พบว่า	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่ท�าให้เหน็ว่าปัจจยัเรือ่งเพศไม่มผีลต่อระดบัความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์

	 	 2.2	 อายุ	ระหว่าง	20-30	ปี	และ	31-40	ปี	ไม่มีผลต่อ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนสิติโดยภาพรวม	โดยไม่มคีวามแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05	ส�าหรับรายด้าน	พบว่า	ทุก

ด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.3	 สภาพการอบรมเล้ียงดู	 มีความฉลาดทางอารมณ์

ในภาพรวม	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	 .05	

ยกเว้นด้านด	ีสภาพการอบรมเลีย้งดู	มผีลต่อความฉลาดทางอารมณ์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อท�าการ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู	่ตามวธิกีารของ	Scheffe	test	

พบดังนี้

		 	 ด้านดี	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	ทางสถิติที่

ระดับ.05	จ�านวน	1	คู่	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดู	แบบควบคุม	กับการ

อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ	นอกนั้น	 	 ไม่แตกต่างกัน	 โดยนิสิตแพทย์	

ทีม่กีารอบรมเล้ียงดแูบบควบคุมจะมคีะแนนเฉล่ียด้านด	ีสูงกว่าการ

อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 ด้านควบคุมอารมณ์	ทุกคู่	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 ด้านเหน็ใจผูอ้ืน่	มคีวามแตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05	จ�านวน	1	คู่	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม	

กับการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ	นอกนั้นไม่แตกต่างกัน	 โดยนิสิต

แพทย์ทีม่กีารอบรมเล้ียงดแูบบควบคุมจะมคีะแนนเฉล่ียด้านเห็นใจ

ผู้อื่น	สูงกว่าการอบรมเลี้ยงดู	แบบตามใจ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05

	 	 ด้านรบัผดิชอบ	จ�าแนกตามสภาพการอบรมเลีย้งด	ูไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ

ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	มหาวิทยาลัย

นเรศวร	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2	 แสดงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางด้าน

อารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	6

	 ปัจจัย 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ์ 

1 เพศ 0.178* 0.047 ตํ�ามาก 

2 อายเุฉลี�ย 0.010 0.875 ตํ�ามาก 

3 สถานที�เรียน 0.000 0.998 ตํ�ามาก 

4 ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสม -0.071 0.433 ตํ�ามาก 

5 รายได้ผู้ปกครอง -0.040 0.657 ตํ�ามาก 

6 การเข้าร่วมกิจกรรม -0.156 0.082 ตํ�ามาก 

7 สภาพการอบรมเลี �ยงด ู -0.109 0.227 ตํ�ามาก 

8 คา่ใช้จา่ย -0.112 0.213 ตํ�ามาก 

โดยรวม 0.023 0.802 ตํ�ามาก 

 

	 จากตารางที่	 2	พบว่า	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยต่างๆ	 กับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 โดยมีค่า	 Sig.(2-tailed)	 เท่ากับ	 0.802	

ซึง่มากกว่า	.05	นัน่คอื	ยอมรบัสมมตฐิานหลกั	(H
0
)	ปฏเิสธสมมตฐิาน

รอง	 (H
1
)	 หมายความว่า	 ปัจจัยต่างๆ	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความฉลาดทางอารมณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r)	 เท่ากับ	0.023	 โดยแสดงว่าตัวแปร

ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต�่ามาก	

ซึ่งหมายความว่า	ปัจจัยด้าน	 เพศ	อายุเฉลี่ย	 สถานท่ีเรียน	 ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม	รายได้ผู้ปกครอง	การเข้าร่วมกิจกรรม	สภาพ

การอบรมเลี้ยงดู	 และค่าใช้จ่าย	 ไม่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์

ของนิสิตแพทย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ประเด็นส�าคัญที่น่าในใจที่ได้ค้นพบ	

ดังนี้

	 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์	

ชั้นปีที่	6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	โดยมีองค์ประกอบความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านดี	 (ควบคุมอารมณ์	 เห็นใจผู้อื่น	 รับผิดชอบ)	ด้านเก่ง	

(มีแรงจูงใจ	ตัดสินใจและแก้ปัญหา	สัมพันธภาพกับผู้อื่น)	และด้าน

สุข	(ภูมิใจตนเอง	พึงพอใจในชีวิต	สุขสงบ	ทางใจ)	มีคะแนนในช่วง

เกณฑ์ปกติ	แต่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ปกติในด้านดี	โดยเฉพาะเรื่อง	

การควบคมุอารมณ์	แสดงว่านสิติแพทย์ชัน้ปีที	่6	มคีวามสามารถใน

การปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	

เข้าใจอารมณ์และปัญหาของสังคมในแง่มุมต่างๆ	มีความสัมพันธ์

ทางสังคมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	(Gibbs,	1995	p.	24-31)	สโลเวย์

และเมเยอร์	(Salovey	and	Mayer,	1992)	ได้กล่าวไว้ว่า	ผู้มีความ

ฉลาดทางอารมณ์	 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้	 และแสดง

อารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม	 เข้าใจ	 และสร้างความรู้สึกท่ีดี	

เข้าใจอารมณ์	และกระบวนการของอารมณ์ได้เป็นอย่างดี	สามารถ

ควบคุมอารมณ์ได้ดีในทางการส่งเสริมสุขภาพจิตและเชาวน์ปัญญา	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 คูเปอร์และซาวาฟ	 (วีระวัฒน์	

ปัณนติามยั	2542,	หน้า	30–31)	ได้กล่าวว่า	ความสามารถของบคุคล

ทีจ่ะรบัรูแ้ละเข้าใจตลอดจนประยกุต์ใช้พลงัการรบัรูต้ากอารมณ์และ

โกลแมน	 (Goleman,	1998)	 ได้กล่าวว่า	ความฉลาดทางอารมณ์

เป็นความสามารถในการตระหนกัรูถ้งึความรูส้กึของตนเองและผูอ้ืน่	

เพือ่การสร้างแรงจูงใจในตนเองสามารถบริหารจดัการอารมณ์ต่างๆ	

ของตนเองได้	ซึง่สอดคล้องกบั	กรมสขุภาพจติ	กระทรวงสาธารณสขุ	

(2543,	หน้า	 55)	 ได้กล่าวไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์	หมายถึง	

การใช้ความสามารถทางอารมณ์ในการด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น

อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขซึ่งประกอบด้วย	ดีเก่ง	 และสุข	 ดี	

คือ	 ความสามารถในการควบคุม	 อารมณ์และความต้องการของ

ตนเอง	รู้จักเห็นใจผู้อื่น	และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	เก่ง	คือ	

ความสามารถ	 ในการรู้จักตนเอง	มีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้

ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งมีสัมพันธภาพ

ทีด่กีบัผู้อืน่	และสุข	คือ	ความสามารถในการด�าเนนิชีวติอย่างเป็นสขุ	

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	ช่อลดัดา	ขวญัเมอืง	(2542,	บทคัดย่อ)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์

ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 สถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง	

พบว่า	 นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิมล	เอมโอช	(2556,	บทคัดย่อ)	ซึ่ง

ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณ	ีพบว่า	ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ราชภัฏ	 ร�าไพพรรณี	 โดยรวม	ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ	 คิดเป็น

ร้อยละ	72.44	และเมือ่พจิารณาในรายด้าน	อยูใ่นระดบัปกตทุิกด้าน	

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	 ด้านเก่ง	 คิดเป็นร้อยละ	80.31	

ด้านสุข	 คิดเป็นร้อยละ	77.17	และด้านดี	 คิดเป็น	 ร้อยละ	53.94	

ตามล�าดบั	ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณีระหว่างเพศชาย	และเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความฉลาดทาง

อารมณ์สูงกว่านกัศึกษาเพศชายในทุกด้าน	แนวทางการพฒันาความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	

จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและร่วมมือ

กับผู้ปกครองหรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา	 โดยใช้แหล่งเรียนรู้

ต่างๆ	 จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่นักศึกษาตาม

โอกาสและตามความเหมาะสม
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความฉลาดทางด้านอารมณ์

ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 6	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พบว่า	ปัจจัยต่างๆ	

มคีวามสมัพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัต�า่มากในทุกด้าน	

ยกเว้นการอบรมเลี้ยงดูในแบบต่างๆ	 ท่ีส่งผลต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ของนิสิตในด้านความภาคภูมิใจในตนเอง	ด้านการเห็นใจ

ผู้อื่น	 และด้านความพึงพอใจในชีวิต	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

มารยาท	โยทองยศ	และคณะ	(2544,	บทคดัย่อ)	พบว่าคะแนนความ

สมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครวัส่งผลต่อความฉลาด	ทางอารมณ์ของ

นักศึกษาระดับมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่และสอดคล้องกับที่	

ชนมน	สุขวงศ์	 (2543,	บทคัดย่อ)	 ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างการรบรมเล้ียงดูกับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ ่น	

พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ	 ให้ความรัก	 มีความสัมพันธ์กับความ

ฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น	 และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ

ละเลยไม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์	 นอกจากนี้	

รายได้ของบิดามารดา	 และสภาพที่พักไม่ส่งผลต่อความฉลาด

ทางอารมณ์ของนิสิตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมนัสนันท์	

หัตถศักดิ์	 (2545,	 บทคัดย่อ)	 ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความฉลาดทางอารมณ์ของของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา	

เขตกรุงเทพมหานคร	พบว่าอาชีพของบิดามารดา	 รายได้รวมของ

บิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ผลจากการวิจัยพบว่า	 นิสิตแพทย์ช้ันปีที่	 6	 ม	ี

องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ในทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ปกติ	

ยกเว้นด้านดี	 คือ	 ควบคุมอารมณ์อยู่ในระดับเกณฑ์สูงกว่าปกติ	

ดังนั้น	 ควรมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตแพทย์

ชั้นปีท่ี	 6	 ในด้านอื่นๆ	 ท่ียังอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 ให้สูงข้ึน	 เพราะคนที่

มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นคนที่สามารถปรับตนเองให้เข้า

กับสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 เข้าใจอารมณ์และปัญหา

สังคมในแง่มุมต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพ

กับผู้อื่นได้ดี

	 	 1.2	 มหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันการศึกษามีอิทธิพล

มากที่สุดต่อชีวิตของนิสิต	 เน่ืองจากสถาบันการศึกษามีส่วนช่วยใน

การพัฒนานิสิตให้มีความฉลาดทางอารมณ์	 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคมต่อไป	ซึง่นิสติในช่วงวยันี	้จะพัฒนาได้สงูสดุ	ดงันัน้	

สถาบันการศกึษาและผูเ้ก่ียวข้อง	จงึควรจดัสิง่แวดล้อมและกจิกรรม

ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น	 เพื่อนิสิตแพทย์จะได้มีการ

พัฒนาทั้งด้าน	IQ	และ	EQ	ไปพร้อมกัน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ของนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย	ในหลากหลายสาขาวิชา

	 	 2.2	 ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความฉลาดทาง

ของนิสิตแพทย์ระดับปรีคลินิก	และระดับคลินิก	

	 	 2.3	 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์

ระหว่างนิสิตคณะ/สาขาวิชาต่างๆ	
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