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Abstract

 The objectives of this study were 1) to study the levels of the emotional quotient of the students of the 

Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University (RRU) 2) to examine the emotional quotient of the Rajabhat 

Rajanagarindra University Education students and 3) to propose the guidelines for developing the emotional quotient 

of those students. There were two phases in the research process, the first phase was studying the levels of the 

emotional quotient of those students. The sample was 390 students from the first year to the fourth year. The  

research instruments were evaluation form designed by the Department of Mental Health which divided into nine 

aspects and 52 items. The statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, t-test for independent 

samples, one-way ANOVA and Scheffe’s method. The second phase was proposing the guidelines for developing the 

emotional quotient of those students. The researcher created the interview form and collected the data to find the 

guidelines for developing the emotional quotient of those students. The sample in this phase was eight experts in 

psychology and education selected by purposive sampling method. The instrument was interview form. The research 

findings revealed that :

 1. The students of The Faculty of Education, RRU had the emotional quotient in the aspect of emotional  

self-control at the level of higher than the normal criterion while the other aspects were at the normal criterion.

 2. When comparing the average of the various aspects of the emotional quotient, it was found that the  

“responsibility” aspect was at the highest level then the “satisfaction” aspect and the decision-making and the 

problem-solution aspects were at the lowest level.

 3. When comparing the emotional quotient according to gender, year and grade point average, it was found 

that there were not significantly different.

 4. When comparing the emotional quotient according to the students’ programs, it revealed that the students 

those who study in different programs had different emotional quotient.

 5. For guidelines for developing the emotional quotient, it can be operated in many ways namely 1) by  

infusing in instruction 2) by infusing in the activities managed by the faculty 3) by revising the policy of the faculty  

4) by creating the learning resources and 5) by training the students in emotional quotient.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ 2) เพ่ือตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ และ 3) เพือ่เสนอแนะแนว

ทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรบันกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ มขีัน้ตอนการด�าเนนิการ 2 ระยะ 

คือ ระยะที่ 1 การศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

ของกรมสุขภาพจิต แบ่งออกเป็น 9 ด้าน จ�านวน 52 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for independent 

samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one–way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

method) ส่วนการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ผู้วิจัยน�าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาระยะท่ี 1 น�ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรับนักศึกษา

ครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญทางจิตวิทยาและทางการศึกษาจ�านวน 8 ท่าน ได้มาจากการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ลักษณะแนวค�าถามเป็นประเด็นกว้างๆ เมื่อผู้วิจัย

ได้เข้าไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการปรับข้อค�าถามให้เข้ากับสถานการณ์และข้อมูลที่ได้ 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู ่

ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 2. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ด้านต่างๆ พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความฉลาดทางอารมณ ์

ด้านการรับผิดชอบสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ที่มีค่าเฉลี่ยต�า่ที่สุดคือด้านการตัดสินใจ 

และการแก้ไขปัญหา 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตัวแปรเพศ ระดับช้ันและเกรดเฉล่ีย พบว่าไม่มีความ 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 4. เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนสาขาต่างกัน มีระดับความฉลาด

ทางอารมณ์แตกต่างกัน 

 5. แนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นกัศกึษาคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร์ สามารถด�าเนนิการ

ได้หลายวิธี ประกอบด้วย 1) การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 2) สอดแทรกในการจัดกิจกรรมของคณะ 3) การปรับปรุงนโยบาย

ของคณะครุศาสตร์ 4) การสร้างแหล่งค้นคว้าส�าหรับนักศึกษา และ 5) การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์

ค�าส�าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการพัฒนา นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภฏั พ.ศ. 2547 ได้ก�าหนดให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบันอดุมศึกษา

เพือ่การพฒันาท้องถิน่ เสรมิสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดนิ ฟ้ืนฟพูลงั

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ

เจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของประชาชน มส่ีวนร่วมในการ

จดัการการบ�ารงุรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, 2547)

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น 

หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซ่ึงตั้งอยู่ที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เป็น

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและ 

ท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมและเช่ียวชาญในศาสตร์ 

สรรค์สร้างงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมที่สนอง

ตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น ท�านุบ�ารุง สืบสาน รักษาและ 

สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

แม้ว่าในปัจจบัุนจะได้มกีารก�าหนดบทบาทพนัธกิจของมหาวิทยาลยั

ราชภัฏให้สามารถตอบสนองการผลิตก�าลังคนให้กับสังคมได้อย่าง 

หลากหลาย แต่ยังคงให้ความส�าคัญต่อการผลิตและพัฒนาครู  

โดยก�าหนดไว ้เป ็นวัตถุประสงค์ข ้อหนึ่งของพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 คอื “ผลติครแูละส่งเสรมิวทิยฐานะ

ของคร”ู และก�าหนดบทบาทพนัธกจิไว้ว่า “เสรมิสร้างความเข้มแขง็

ต่อวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให ้

มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง”  

(คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, หน้า 2)

 จะเห็นได้ว่า คณะครุศาสตร์มีหน้าท่ีส�าคัญคือ การผลิต

บัณฑิตครูให้มีคุณภาพ ประสบความส�าเร็จในชีวิต ซึ่งความส�าเร็จ

ของการด�าเนินชวีติจะต้องประกอบด้วยความเป็นเลศิทางสตปัิญญา 

(Intelligence Quotient) หรอื IQ หรอืความเช่ียวชาญ (Expertise) 

และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) 

(Goleman, 1995) บคุคลทีม่สีติปัญญาด ีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สูงไม่ได้เป็นผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตเสมอไป แต่การที่บุคคลจะ

สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความส�าเร็จในชีวิต 

ได้น้ัน จะต้องมีทักษะท่ีส�าคัญซ่ึงเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ 

(Emotion Quotient) หรือ EQ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 ด้าน 

ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 

ความรบัผดิชอบ การมแีรงจงูใจ การตดัสนิใจและแก้ปัญหา การสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต 

และความสงบสุขทางจิตใจ (กรมสุขภาพจิต, 2543) ดังผลการวิจัย

ในต่างประเทศได้ยนืยนัว่า EQ เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัทีก่่อให้เกดิ

ความส�าเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการท�างาน ซึ่ง EQ มีความส�าคัญ

กว่า IQ ประมาณ 4 เท่า โดยดูจากปัจจัยที่ก�าหนดคือ ความส�าเร็จ

ในอาชีพ ความมีชื่อเสียงและสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับในสังคม 

(Goleman, 1988 อ้างถึงในอุสา สุทธ-ิสาคร, 2543) ดังนั้นความ

ฉลาดทางอารมณ์จึงมีความส�าคัญกับบัณฑิตครูอย่างมาก ช่วยให้

บุคคลสามารถรับรู ้เข้าใจ และรู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและ 

ผู้อื่นได้ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และท�าให้สามารถแสดงออก

ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นทักษะเบื้องต้นของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

ซึ่งจะเป็นตัวแบบและอบรมสั่งสอน รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษาให้กับ

นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนประสบความส�าเร็จมี 

ความสุขในการด�ารงชีวิต

 ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์โดยใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ของนกัศกึษาในด้านต่างๆ และท�าการสมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ

ที่มีความรู้ทางจิตวิทยาและความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยและจัดท�าแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนา 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัยนี้สามารถ

น�าไปใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบายการวางแผนด้าน

กิจการนักศึกษา และการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ รวมท้ังการ

จดับรกิารต่างๆ ให้กบันกัศกึษา เพือ่พฒันาให้เป็นบัณฑติทีม่คุีณภาพ

มีคุณลักษณะของความเป็นครู ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ประสบ

ความส�าเร็จ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. เพื่อตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความฉลาดทาง 

อารมณ์ส�าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 1. ได้รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. สามารถน�ารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์

ในงานวิจัยค ร้ังนี้ เป ็นแนวทางส�าหรับการพัฒนานักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้เป็นครูที่มี

คุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. การศึกษาระยะที่ 1 

  1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

    นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีช้ันปีที ่4-1 ปีการศกึษา 

2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ จ�านวน 

1,163 คน
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  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

    นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4-1 ปีการศึกษา 

2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 

390 คน

  1.3  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

   1.3.1 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ เพศ ระดบัชัน้ เกรดเฉลีย่ 

สาขาวิชา

   1.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 

9 ด้าน ประกอบด้วย การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การเข้าใจ 

และเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบ การมีแรงจูงใจ การตัดสินใจและ

แก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง 

ความพอใจในชีวิต และความสงบสุขทางจิตใจ

  1.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

    มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 

 2. การศึกษาระยะที่ 2

  2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

   ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและทางการศึกษา 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

   ผูเ้ชีย่วชาญทางจติวทิยาและการศกึษา จ�านวน 8 คน

  2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

   กรกฎาคม – กันยายน 2559

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้ วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ 

ประกอบด้วยการส�ารวจระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และขั้นตอนที่สองคือ

การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา

และทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ที่เหมาะสมที่สุดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จ�านวน 1,663 คน กลุ่มตัวอย่าง

ที่ ใช ้ ในการศึกษาคือนักศึกษาชั้นป ี ท่ี  1–4 คณะครุศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ จ�านวน 390 คน ได้มาโดยวธีิการ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เคร่ืองมือ 

ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล  

(เพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ยและสาขาวิชาที่ศึกษา) และแบบประเมิน

ความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

จ�านวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ด้านการ

เข้าใจและเหน็ใจผูอ่ื้น ด้านการรบัผดิชอบ ด้านการสร้างแรงจงูใจให้

กับตนเอง ด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ด้านการเสริมสร้าง

สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ด้านความภูมิใจในตนเอง ด้านความพึงพอใจ

ในชีวิตและด้านความสงบสุขทางจิตใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วย จริงมาก ค่อนข้างจริง  

จริงบางครั้งและไม่จริงเลย ตัวแปรในอิสระในการศึกษาประกอบ

ด้วยเพศ ระดับช้ัน เกรดเฉล่ียและสาขาวิชาที่ศึกษา ตัวแปรตาม 

คือความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (t-test for independent 

samples) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (one–way 

ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ ่(Scheffe’s 

method)

 การศึกษาระยะที่ 2 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

ความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ผู้วิจัยน�าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาระยะท่ี 1 น�ามาสร้างเป็นแบบ

สมัภาษณ์เพือ่หาแนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ส�าหรบั

นักศึกษาครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญทาง

จิตวิทยาและทางการศึกษาจ�านวน 8 ท่าน ได้มาจากการการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยได้คัด

เลือกผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ศึกษาในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชิงเทราและมคีวามคุ้นเคยกบัมหาวทิยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์มากทีส่ดุเครือ่งมอืท่ีใช้

ในการเกบ็ข้อมลูคอืแบบสมัภาษณ์ ลกัษณะแนวค�าถามเป็นประเดน็

กว้างๆ เมือ่ผูว้จิยัได้เข้าไปด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูได้มกีารปรบั

ข้อค�าถามให้เข้ากับสถานการณ์และข้อมูลที่ได้ ค�าถามที่ใช้เน้นเป็น

ค�าถามปลายเปิด เช่น ใคร อะไร ท�าไม อย่างไร แต่ละหัวข้อค�าถาม

ประกอบด้วยค�าถามหลักแต่ละประเด็น ค�าถามเพื่อขอรายละเอียด

ความชัดเจน และค�าถามเพื่อตามประเด็นซ่ึงอาจเป็นเรื่องใหม่ที่ได้

พบจากการสัมภาษณ์มาเป็นประเด็นถามต่อไป ตามแนวทางของ

สธณ ภู่คง และอ้อมเดือน สดมณี (2549) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ

น่าเชือ่ถอืของข้อมูลทีร่วบรวมมา โดยการน�าข้อมูลระหว่างสมัภาษณ์

ทุกครั้งมาสรุปซ�้าและทบทวนข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง (members’ check) 
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สรุปผลการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีแ้ยกผลการวจิยัตามระยะการศกึษาค้นคว้า 

ได้ดังนี้

 การวิจัยระยะที่ 1

 1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย = 18.65)  

ส่วนด้านการเข้าใจและเหน็ใจผูอ้ืน่ (คะแนนเฉลีย่ = 19.15) ด้านการ

รับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ย = 20.59) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับ

ตนเอง (คะแนนเฉลีย่ = 18.23) ด้านการตดัสนิใจและการแก้ปัญหา 

(คะแนนเฉลี่ย = 17.22) ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 

(คะแนนเฉลี่ย = 17.58) ด้านความภูมิใจในตนเอง (คะแนนเฉลี่ย = 

11.82) ด้านความพงึพอใจในชวีติ (คะแนนเฉลีย่ = 19.90) และด้าน

ความสงบสุขทางจิตใจ (คะแนนเฉลี่ย = 17.59) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 2. เมือ่เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียระหว่างความฉลาดทางอารมณ์

ด้านต่างๆ พบว่านักศึกษาครุศาสตร์มีความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

การรบัผดิชอบสงูทีส่ดุ (x = 3.43) รองลงมา คอื ด้านความพงึพอใจ

ในชีวิต (x = 3.31) ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

คอื ด้านการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหา (x = 2.87) รองลงมา คอื ด้าน

การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น (x  = 2.93)

 3. เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ตามปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ ตัวแปรเพศ ระดับชั้นและเกรดเฉลี่ย พบว่าไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 4. เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ตามสาขาวิชา 

พบว่านักศึกษาครุศาสตร์แต่ละสาขาวิชามีความฉลาดทางอารมณ์

แตกต่างกัน ดังนี้

  4.1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความฉลาด

ทางอารมณ์สูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  4.2  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความ 

ฉลาดทางอารมณ์สูงกว่านักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาที ่

ระดับ .05

  4.3  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความ 

ฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้างแรงจงูใจให้แก่ตนเองสงูกว่านกัศกึษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขา

วิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

  4.4  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความ 

ฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาสูงกว่า

นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั สาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขา

วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01

  4.5  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความ 

ฉลาดทางอารมณ์ด้านการสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองสูงกว่า

นกัศึกษาสาขาวชิาการสอนสังคมศึกษาและสาขาวชิาการสอนภาษา

จีนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

  4.6  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านความพงึพอใจในชวีติต�า่กว่านกัศกึษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทยอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05

  4.7  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีความ 

ฉลาดทางอารมณ์ด้านความสงบสุขทางจิตใจสูงกว่านักศึกษาสาขา

วชิาการสอนภาษาองักฤษ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั สาขาวชิาการ

สอนสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ .05

 การวิจัยระยะที่ 2

 จากผลการวจิยัระยะที ่1 พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็น

ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจสร้าง

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและ 

การแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงออกแบบข้อค�าถามส�าหรับสัมภาษณ์ 

ผู ้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาและการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ฉะเชิงเทราจ�านวน 8 ท่าน น�ามาวิเคราะห์และสรุปแนวทางการ 

สร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจ 

และการแก้ไขปัญหาโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน  

การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและการแก้ไข

ปัญหาสามารถท�าได้หลากหลายวิธี ได้แก่

  1.1 ผ่านการจดัสถานการณ์จ�าลองในระหว่างการเรยีน

การสอน การจัดสถานการณ์จ�าลองสามารถสอดแทรกได้ในหลาย

วิชา ผู้สอนเป็นผู้จัดท�าสถานการณ์จ�าลองขึ้น โดยการก�าหนด

สถานการณ์ควรจะสอดคล้องกับวิชาชีพครู เช่น สถานการณ์การ

สอนในชั้นเรียน หรือสถานการณ์การท�ากิจกรรม แล้วกระตุ้นให้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา เปิดโอกาสใน

วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและผลที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหา

แบบต่างๆ

  1.2 ผ่านการจดัโจทย์ปัญหาในชัน้เรยีน โดยให้นกัศกึษา

ค้นหาองค์ความรู้ในเรื่องที่ผู้สอนต้ังโจทย์ปัญหาขึ้น ซ่ึงความส�าคัญ

ของวธิกีารนีจ้ะอยู่ทีก่ระบวนการในการจดัการกับปัญหาทีเ่กดิขึน้ว่า
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นักศึกษามีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ซ่ึงจะเป็นแนวทาง 

ในการเชี่อมโยงคุณลักษณะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

สู่เรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจ�าวัน

  1.3 ผ ่านการถอดบทเรียน โดยตั้ งค�าถามให ้แก ่

นักศึกษาสังเกตตนเองในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ งานส่วนบุคคล  

การท�างานส่งอาจารย์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การออกท�างานร่วม

กบัผูอ้ืน่ ฯลฯ เมือ่ชวนนกัศกึษาถอดบทเรยีนในชัน้เรยีนเรือ่งๆ ต่อไป

สามารถขยายบทเรียนผ่านการสังเกตตนเองชีวิตประจ�าวันได้

  1.4 ผ่านการมอบหมายงานของครูผู้สอน โดยครูผู้สอน

จะต้องปรับรปูแบบของการมอบหมายงานให้แก่นกัศกึษาในชัน้เรยีน 

ไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว โดยงานท่ีมอบให้จะเน้นให้

นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหามากกว่าที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเพียง 

อย่างเดียว ครูอาจมอบหมายงานในรูปของใบงาน แฟ้มสะสมงาน

หรือกิจกรรมให้ท�าร่วมกันในชั้นเรียนก็ได้

  1.5 ผ่านการจัดกิจกรรมฝึกแก้ปัญหาโดยจัดเป็นเกม 

การแข่งขันในชั้นเรียน

 2. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและ

การแก้ไขปัญหาโดยสอดแทรกในการจดักจิกรรมของคณะ ลักษณะ

ของกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมกลุ่ม มีโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์

สมมติให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหรือคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 

กระบวนการ โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์สมมติท่ีมอบให้ควร 

เหมาะสมกับกจิกรรมหลกัทีจั่ด เช่น กิจกรรมปฐมนเิทศ สถานการณ์

สมมติควรเป็นสถานการณ์การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

ส่วนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สถานการณ์สมมติควรเป็นสถานการณ ์

การท�างาน

 3. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและ

การแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงนโยบายของคณะครุศาสตร์ให้ไป

ในแนวทาง ต่อไปนี้

  3.1 ก�าหนดให้เพิ่มกิจกรรมท่ีจัดโดยนักศึกษาโดย

นักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ

ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 

กจิกรรม ซึง่กจิกรรมดงักล่าวนกัศึกษาจะต้องเป็นผูร้เิริม่และด�าเนนิ

การโดยมีอาจารย์ประจ�าคณะเป็นผู้ชี้แนะและประเมินผลเท่านั้น

  3.2 ก�าหนดให้คณาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์สอด

แทรกกจิกรรมทีฝึ่กให้นกัศกึษามีความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึน้ เช่น 

การจัดสถานการณ์สมมติ การฝึกแก้ปัญหา การมอบหมายงานใน

ชั้นเรียน โดยจัดให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

 4. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจ 

และการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างแหล่งค้นคว้าส�าหรบันกัศึกษา เช่น 

ห้องสมดุ การเพิม่สือ่ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื CD นติยสาร 

วารสารส�าหรบัให้นกัศึกษาค้นคว้าหาความรูแ้ละเป็นข้อมลูประกอบ

ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ความสามารถและ 

อยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วน

 5. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจและ

การแก้ไขปัญหาโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การด�าเนินการอบรมสามารถจัดได้ในรูปแบบ ดังนี้

   5.1 การจดัเข้าค่ายนอกสถานที ่เป็นการด�าเนนิกจิกรรม

ในช่วงปิดภาคเรียน โดยการน�านักศึกษาคณะครุศาสตร์ท�ากิจกรรม

นอกสถานที่ พื้นที่ท่ีจัดกิจกรรมควรไม่ไกลมากจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ และเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางเหมาะแก่

การท�ากิจกรรมที่หลากหลาย

   5.1.1 กจิกรรมทีจ่ดัให้นกัศึกษาควรเป็นกิจกรรมที่

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ผสมกับกิจกรรม

เพื่อสังคมหรือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เกิดความ 

เบื่อหน่าย

   5.1.2 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

   5.1.3 วิทยากร ได้แก่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับวิทยากรภายนอก

   5.1.4 จ�านวนผู้เข ้าร ่วม ผู ้เข ้าร ่วมควรมาจาก 

หลากหลายสาขาวิชา แต่เม่ือรวมจ�านวนแล้วควรมีจ�านวนท่ี 

เหมาะสมกับผู ้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและเป็น 

จ�านวนที่ผู ้ เข ้าร ่วมสามารถมีส ่วนร ่วมกับกิจกรรมในระดับ 

ที่เหมาะสม

   5.1.5 การประเมินผล ประเมินกิจกรรมโดยรวม

โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและท�าการประเมิน

ระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยท�าการสังเกตขณะท�ากิจกรรม

  5.2 การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในสถานที่ เป็นการจัด 

ฝึกอบรมในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีระยะเวลา กิจกรรม 

วิทยากรและการประเมินผลอย่างเป็นระบบชัดเจน

   5.2.1 กลุ่มตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม กลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจัยควรเป็นนักศึกษาสาขาที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์

ในด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาน้อยกว่านักศึกษาใน 

สาขาอื่น หรืออาจเป็นนักศึกษาที่ได้คะแนนความฉลาดทางอารมณ์

ตามแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 

น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25

   5.2.2 กิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับการ

ออกแบบอย่างเป็นระบบโดยค�านึงถึงธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านการศึกษาค้นคว้าว่า

สามารถพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสิน

ใจและการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นได้ รูปแบบกิจกรรมที่สามารถจัดได ้
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เช่น กิจกรรมสันทนาการ การสร้างสถานการณ์สมมติให้นักศึกษา

ฝึกแก้ปัญหา การฝึกถอดบทเรียน การฝึกการคิดวิเคราะห์อย่าง 

เป็นระบบ ฯลฯ

   5.2.3 ระยะเวลา คร้ังละ 3 ช่ัวโมง 10 ครั้ง  

รวม 30 ชั่วโมง

   5.2.4 วิทยากรจากภายนอกหรืออาจารย์ภายใน 

ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดในครั้งนั้นๆ ซึ่งเป็นผู้ที่

มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้ และอาจจะ 

เป็นบุคคลตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่

ถกู ประสบความส�าเรจ็ หรอืเป็นผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการตดัสนิ

ใจและตัดสินใจผิด เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวคิดจากผู ้มี

ประสบการณ์ตรง

   5.2.5  จ�านวนผูเ้ข้าร่วม ระหว่าง 20–25 คน ซึง่เป็น

จ�านวนที่เหมาะสมที่จะท�ากิจกรรมโดยที่ทุกคนสามารถมีส่วน 

ร่วมได้

   5.2.6 การประเมินผล กลุ ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม

กิจกรรมต้องได้รับการทดสอบก่อน (Pretest) โดยอาจใช้แบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตหรือแบบวัด 

ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อวัดความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสินใจ

และการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ การทดสอบก่อนอาจท�าการทดสอบ

กับนักศึกษาครุศาสตร์ทั้งหมด แล้วจึงคัดผู ้ที่ได้คะแนนอยู ่ใน 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีควรได้รับการพัฒนาความ 

ฉลาดทางอารมณ์ หลังจากผ่านการจัดกิจกรรมตามจ�านวนช่ัวโมง 

ที่ก�าหนดไว้ จึงท�าการทดสอบหลัง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ

ชดุเดยีวกบัทีท่�าการทดสอบก่อน และท�าเปรยีบเทยีบความแตกต่าง

โดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระ 

จากกัน (t-test for dependent samples)

อภิปรายผล
 ความฉลาดทางอารมณ์ของของนักศึกษาครุศาสตร์อยู ่ 

ในเกณฑ์ปกติสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา บุญมาโฮม (2551) 

ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครู

กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาการศึกษาสถาบัน

ราชภัฏนครปฐม พบว่านักศึกษาสาขาการศึกษามีความฉลาดทาง

อารมณ์อยู่ในระดับปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล  

จลุวานชิ และนพมณ ีฤทธกิลุ-สทิธชิยั (2556) ทีไ่ด้ศกึษาความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปกต ิและยงัสอดคล้องกบัผลการ

ศกึษาของอจัฉรยิา ศรีสวสัดิ ์(2547) ทีท่�าการศกึษาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาปีการ

ศกึษา 2546 ผลการวจิยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา

ภาคปกติของสถาบันราชภัฏนครราชสีมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่มีเพศต่างกัน 

มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยน้ี

สอดคล้องกบังานวจิยัของอจัฉริยา ศรสีวสัดิ ์(2547) ทีท่�าการศกึษา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาภาคปกติ สถาบันราชภัฏ

นครราชสีมา ปีการศึกษา 2546 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาภาค

ปกติที่มีเพศต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุล

สิทธิชัย (2556) ท่ีได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ผลการวจิยัพบว่านกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามฉลาดทาง

อารมณ์ไม่แตกต่างกนั และเมือ่เปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์

ของนกัศกึษาครศุาสตร์ทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกันพบว่านกัเรยีนท่ีมเีกรด

เฉลีย่ต่างกันมรีะดบัความฉลาดทางอารมณ์ ไม่แตกต่างกนัซึง่ขดัแย้ง

กับงานวิจัยของประภาศ ปานเจียง (2557) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัสงขลา โดยผลการ

วิจัยพบว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยต่างกันมีระดับความฉลาด

ทางอารมณ์ต่างกนั แต่สอดคล้องกบังานวจิยัของอรญัญา ทรพัย์พ่วง

และคณะ (2557) ซ่ึงศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

แพทย์ทหารชัน้ปีที ่5 วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า ผลการ

วิจัยพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมเป็นปัจจัยที่มีมีผลต่อระดับความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักเรียนแพทย์ทหาร

 เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียของนกัศึกษาครศุาสตร์ทีม่สีาขาวชิา

แตกต่างกันพบว่านักศึกษาครุศาสตร์ที่ศึกษา ในสาขาวิชาต่างกันมี

ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน ทั้งนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ

สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุล-สิทธิชัย (2556) ที่ได้ศึกษา 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา

ที่มีสาขาวิชาแตกต่างกัน มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ไม ่

แตกต่างกัน และขัดแย้งกับงานวิจัยของอัจฉริยา ศรีสวัสดิ์ (2547) 

ที่ท�าการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาภาคปกติ 

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2546 ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาภาคปกติที่มีสาขาวิชาแตกต่างกันมีระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของช่อลัดดา 

ขวัญเมือง (2542) ที่ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
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ครศุาสตร์ สถาบนัราชภฏักลุม่ภาคเหนอืตอนล่าง ซึง่ผลการวจิยัพบ

ว่านักศึกษาที่อยู่ในโปรแกรมวิชาต่างกัน มีระดับความฉลาดทาง

อารมณ์ต่างกัน

 ส�าหรับผลการศกึษาระยะที ่2 จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ

ทางจติวทิยาและการจดัการศกึษาล้วนแต่ให้ความเหน็ว่าความฉลาด

ทางอารมณ์นัน้สามารถพฒันาได้ และวธิกีารพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์น้ันมีหลากหลายวิธี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระ  

ไชยศรีสขุ (2546) ทีท่�าการศกึษาการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์

ของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

โดยผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดที่ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของ

นกัเรยีนนกัศกึษานัน้สามารถพฒันาได้ด้วยการใช้เทคนคิต่างๆ และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของวาสนา แก้วหล้า และดวงรตัน์ แผ้วพลสง 

ที่ท�าการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมทักษะชีวิต ต่อระดับความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 

ทีท่�าการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาโดยใช้โปรแกรม

ทักษะชีวิต สนับสนุนว่าความฉลาดทางอารมณ์น้ันสามารถพัฒนา

ได้ด้วยโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

 1. จากการศึกษาพบว ่ านั กศึ กษาคณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ด้านการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าด้านอื่นๆ จึงควร

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ใน  

2 ด้านนี้ เป็นอันดับแรก

 2. เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตัดสิน

ใจและการแก้ไขปัญหาระหว่างสาขาวิชาพบว่า นักศึกษาคณะ

ครศุาสตร์ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั สาขาวชิาการสอนสงัคมศกึษา 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขา

วิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความฉลาดทางอารมณ์ น้อยกว่า 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงควรมุ่งพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา 

ดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก

 3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ให้แก่นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถจัดได้  

3 รูปแบบ ได้แก่ การแทรกในการจัดการเรียนการสอน การแทรก

ในการจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร์ การปรับปรุงนโยบายของ 

คณะครุศาสตร์ การสร้างแหล่งศึกษาค้นคว้า และการจัดฝึกอบรม 

ทัง้นีส้ามารถเลอืกวธิกีารพฒันาวธิใีดวธิหีนึง่ หรอืใช้หลายวธิร่ีวมกนั 

โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาพบรบิท ช่วงเวลา ผูร้บัผดิชอบ และ

งบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ผลสูงสุด

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ท�าการวจิยัเชงิทดลองเพือ่พฒันาความฉลาดทางอารมณ์

ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 2. ท�าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของการ

พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา

ว่ารูปแบบใดที่เหมาะสมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์มากที่สุด

 3. ท�าการหารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นความฉลาดทางอารมณ์

ที่มีค่าเฉลี่ยในล�าดับรองสุดท้าย ให้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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