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Abstract  
 Purpose: The objectives of this study were to: 1) explore emotional intelligence of nursing students from 
the 1st to 4th academic years; 2) compare adaptive behaviors in nursing student roles from the 1st to the 4th  
academic years, and compare adaptive behaviors in nursing practicum between the 3rd year and the 4th year 
nursing students; 3) examine the correlation of emotional intelligence and adaptive behaviors in nursing student 
roles and adaptive behaviors in nursing practicum of nursing students.
 Design: Correlational research.
 Methods: The sample consisted of 262 of 1st- 4th year nursing students, with 126 students in the 3rd and the 
4th academic years. Data were collected by using the Emotional Intelligence Screening Test for the Thai  
Population of the Department of Mental Health, and adaptive behaviors in nursing student roles and nursing 
practicum questionnaires. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, One-way analysis of 
variance and Pearson’s correlation.
 Main findings: The results revealed that: 1) the mean scores of emotional intelligence of 1st- 4th year  
nursing students were in normal levels; 2) the adaptive behaviors in nursing students roles from the 1st to the 
4th academic year were not significantly different (p >.05), and the adaptive behaviors in nursing practicum of 
nursing students from the 3rd to the 4th academic year were not significantly different (p > .05); 3) the total score 
of emotional intelligence and the three sub-scale scores of emotional intelligence (virtue, competence, and  
happiness) were significantly correlated with adaptive behaviors in nursing student roles (r = .520, .417, .501, 
.451, p < .001 respectively) and with adaptive behaviors in nursing practicum (r = .459, .265, .315, .355, p < .001 
respectively). 
 Conclusion and recommendations: The results suggest that student development unit and educational 
management unit should work collaboratively in the development of emotional intelligence in order to promote 
adaptive behaviors in nursing student roles and adaptive behaviors in nursing practicum.
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษา 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4, 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลระหว่างช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4และเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค

ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลระหว่างช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4, 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการ

ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 จำานวน 262 คน ซ่ึงมีช้ันปี

ท่ี 3 และ 4 จำานวน 126 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามพฤติกรรม

การปรับตัว  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัย: พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1-4 มีคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์อยู่ระดับปกติ  2) นักศึกษาพยาบาล

ช้ันปีท่ี 1-4 มีการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาไม่แตกต่างกัน (p > .05) และนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 และ 4 มีพฤติกรรม

การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติไม่แตกต่างกัน  3) คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและตามรายด้านเก่ง ดี มีสุข มีความ

สัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .520, .417, .501, .451;  

p < .001 ตามลำาดับ) และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = .459, .265, 

.315, .355; p < .001 ตามลำาดับ)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา ควรประสานความร่วมมือในการพัฒนาความฉลาด 

ทางอารมณ์ให้กับนักศึกษาพยาบาล เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทนักศึกษา กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

ภาคปฏิบัติ

คำาสำาคัญ:	ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว บทบาทการเป็นนักศึกษา การเรียนภาคปฏิบัติ
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ความสำาคัญของปัญหา
 ในการศึกษาทางการพยาบาลเน้นให้นักศึกษาเป็นคนสำาคัญ 

ท่ีต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ทางปัญญาและวุฒิภาวะทาง

อารมณ์เพ่ือเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ท้ังศาสตร์และ

ศิลป์ทักษะความชำานาญในการบริการสุขภาพ ความปลอดภัยหรือ

ภาวะวิกฤติของชีวิตมนุษย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ1 ด้วยลักษณะ

ของการศึกษาทางวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลจึงต้องมีการปรับ

ตัวอย่างสูงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ต้ังแต่การเป็นนักศึกษาใหม่ในช้ัน

ปีท่ี 1 จนถึงช้ันป่ีท่ี 4 นักศึกษาต้องเปล่ียนส่ิงแวดล้อมใหม่ เช่น 

ต้องเปล่ียนจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ

การปรับตัวในแต่ละปีการศึกษาซ่ึงมีบทบาทและประสบการณ์ 

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างไปตามช้ันปีท่ีสูงข้ึนของหลักสูตร อาทิ1,2 ในช้ัน 

ปีแรกต้องเรียนวิชาเฉพาะภาคทฤษฎีร่วมกับนักศึกษาสาขาอ่ืน ต่อ

มาต้องรับผิดชอบและมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึน เพราะ 

มีการฝึกทักษะการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานในช้ันปีท่ี 2 และมีการ 

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้ป่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติของ

ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 ซ่ึงช้ันปีท่ี 4 ยังมีวิชาท่ีต้องใช้หลัก

กระบวนการบริหาร การคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจในการ

วางแผนและดำาเนินงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ มีบทบาทท่ีต้องแสดง

ภาวะผู้นำา การประสานงานกับบุคคลและชุมชน ซ่ึงต้องควบคุม

อารมณ์ตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม 

ความซ่ือสัตย์ อดทนอดกล้ัน มีวินัย เพราะต้องให้การดูแลท่ีเหมาะ

สมกับสภาวะทางสุขภาพและการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและผู้ใช้

บริการสามารถปรับตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ท่ีต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาและตามสภาวการณ์เพ่ือการปรับตัวกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช้ันปีการศึกษาดังน้ันนักศึกษา

จึงต้องเป็นผู้ท่ีสามารถพัฒนาตนให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงข้ึน

เร่ือยๆ ซ่ึงหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  

intelligence)3,4 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะการปรับตัว 

(Adaptation) ท่ีประกอบด้วย 4 ข้ัน ได้แก่5,6 1) ข้ันการรับรู้ในการ

ประเมินภาวะอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืนได้ถูกต้อง 2) ข้ันเข้าใจ

อารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน 3) ข้ันมีความต้ังใจในการจัดการปรับ

เปล่ียนอารมณ์ตนเอง และ 4) ข้ันใช้อารมณ์อย่างมีเหตุผลความ

ฉลาดทางอารมณ์มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ7  1) ด้านดี ได้แก่ 

การควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน รับผิดชอบ  2) ด้านเก่งได้แก่ การ

มีแรงจูงใจ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา การสร้าง

สัมพันธภาพและ 3) ด้านสุข ได้แก่ ความภูมิใจในตนเอง พึงพอใจ

ในชีวิต สุขสงบทางใจความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้

โดยการเรียนรู้ตลอดเวลา ฝึกฝนให้มีข้ึนในตนเองได้ เพ่ือปรับตน

ตามพัฒนาการท่ีสมวัย3,7 ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นตัวบ่งช้ี

ความสามารถในการปรับตัวซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตของบุคคลมากท่ีสุด จึงถือได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์มี

ความสัมพันธ์กับการปรับตัว5,6

 การปรับตัวเป็นการเผชิญกับตนเองกับสภาพแวดล้อม และ

กับบุคคลท่ีพบปะในแต่ละวัน การปรับตัวเป็นกระบวนการท่ี 

ซับซ้อน การปรับตัวประกอบด้วย 1) การเรียนรู้การเข้าใจเก่ียวกับ

ตนเอง และสภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพตนเอง  

2) การกำาหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง 3) การใช้ความสามารถควบคุม

สภาพแวดล้อมและจุดหมายปลายทางของการปรับตัว 4) การมี

ความฉับไวต่อความต้องการของผู้อ่ืนเพ่ือสามารถสร้างสรรค์ใน

ทางบวกแก่คนอ่ืน8 รอย (Roy)9 เช่ือว่าบุคคลต้องการการปรับตัว

เพ่ือคงไว้ซ่ึงความต้องการพ้ืนฐานท่ีเป็นดัชนีบ่งช้ีความม่ันคงของ

ชีวิต ซ่ึงได้จากการท่ีบุคคลมีความม่ันคงด้านร่างกาย และความ

ม่ันคงด้านสังคมโดยสามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมซ่ึงเป็น

ผลจากกลไกการควบคุมและกลไกการรับรู้มีองค์ประกอบ 4 ด้าน

ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอัตมโนทัศน์ 3) ด้านบทบาทหน้าท่ี 

4) ด้านความสัมพันธ์พ่ึงพาระหว่างบุคคล

 นักศึกษาพยาบาลเป็นบุคคลสำาคัญท่ีต้องได้รับการหล่อ

หลอมจากคณาจารย์ ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความฉลาดทาง

อารมณ์ในระดับสูง สามารถปรับตัวตามองค์ประกอบดังกล่าวข้าง

ต้นได้ เช่นเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมตามบทบาทการเป็นนักศึกษา

พยาบาลเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ต้ังแต่เร่ิมเข้ามาศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จนสำาเร็จการศึกษาในช้ันปีท่ี 4 

มีการดำาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์มีความสุข สามารถสร้าง

สัมพันธภาพกับบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

มีทักษะในการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันให้งานประสบผลสำาเร็จ สามารถ

ปรับตัวกับส่ิงแวดล้อมใหม่และสังคมได้อย่างกลมกลืน รวมท้ังมี

คุณสมบัติในการเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีใช้ทักษะความชำานาญท้ัง

ศาสตร์และศิลป์และคุณธรรมได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์1 หากนักศึกษาขาดการปรับตัวท่ีเหมาะ

สมหรือมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่าระดับปกติอาจเป็นสาเหตุ

นำาไปสู่การเก็บกด ความเครียดไม่ประสบความสำาเร็จในการมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และการประกอบอาชีพ มักยึดถือความ

คิดตนเป็นใหญ่ ไม่เช่ือความคิดใคร ขาดความเข้าใจในความรู้สึก

ผู้อ่ืนทำาให้การทำางานร่วมกับผู้อ่ืนมักไม่ประสบผลสำาเร็จ ไม่มีความ

สุขเน่ืองจากขาดทักษะเก่ียวกับคน7เป็นผลให้ปฏิบัติการพยาบาล

อย่างคับข้องใจหงุดหงิดบ่อย3,7นักศึกษาในแต่ละช้ันปีพบกับ

สถานการณ์และประสบการณ์แตกต่างกันดังท่ีกล่าวมา ท้ังสภาพ

แวดล้อมต่างๆในสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนท้ังภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้ังแต่เม่ือเร่ิมเข้ามาศึกษา จนถึงขณะศึกษา

ในแต่ละช้ันปีนักศึกษาอาจเกิดความเครียดไม่มีความสุขดังเช่น 
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ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์

ปีการศึกษา 2538-2539 ช้ันปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียคะแนนความเครียด

มากท่ีสุด และนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียคะแนน

ความเครียดน้อยท่ีสุด10อย่างไรก็ตามนักศึกษาท่ีสามารถปรับตัว

หรือจัดการปัญหาได้ก็สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังเช่น

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช้ันปีท่ี 1 มี

คะแนนเฉล่ียความสุขมากท่ีสุดรองลงมาคือช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 2 และ

ช้ันปีท่ี 3 ตามลำาดับ และพบแต่ละช้ันปีมีคะแนนเฉล่ียความสุข

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซ่ึงวิธีการจัดการท่ีนักศึกษา

ใช้ในการปรับตัวเม่ือไม่มีความสุขมากท่ีสุดใน 3 อันดับแรกคือการ

ยอมรับสภาพตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการปรึกษา

เพ่ือน11ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยกับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลศรีมหาสารคาม ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 พบว่า

ในการฝึกภาคปฏิบัติ นักศึกษาท้ัง 3 ช้ันปีมีการปรับตัวโดยรวมอยู่

ในระดับต่ำา แต่นักศึกษาพยาบาลท้ัง 3 ช้ันปีมีการปรับตัวในการ

ฝึกภาคปฏิบัติไม่แตกต่างกัน12

 นักศึกษาจากช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 ต้องเผชิญกับเหตุการณ์

ต่างๆท้ังในการเรียนการสอน ส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์กับ

บุคคลต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในช้ันปีท่ี 1 นักศึกษา

ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ต้องจากบ้าน

มาอยู่หอพัก มีเพ่ือนใหม่ และพบกับการเรียนวิธีการสอนท่ีอาจ

เปล่ียนไปจากช้ันมัธยมศึกษา มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย นักศึกษา

มีภาระการเรียนและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามช้ันปีท่ีสูงข้ึน 

จนถึงช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 ซ่ึงเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ  ในช้ันปี

ท่ี 3 เร่ิมมีการบูรณาการความรู้จากทฤษฎีในช้ันปีท่ี 1-2 มาใช้ใน

การศึกษาการพยาบาลในสาขาต่างๆ และฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยใน

สถานการณ์จริง ทำาให้นักศึกษาต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพ่ือ

ให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตามสภาวะของผู้ป่วยรายน้ันๆ 

และรวมท้ังเปล่ียนสภาพแวดล้อมในการทำางาน และการสร้าง

สัมพันธภาพกับบุคลากรบนหอผู้ป่วยอยู่บ่อย อาจส่งผลให้

นักศึกษาเกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ ในช้ันปีท่ี 4 นักศึกษา

ต้องเผชิญกับแหล่งฝึกปฏิบัติท่ีไม่คุ้นเคย และมีการฝึกปฏิบัติใน

บทบาทต่างๆ ในการเตรียมตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพให้ครบทุก

สาขา เช่น สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สาขา

การพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์ การนำาความรู้ตามสาขา

ต่างๆทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่

ประชากรในชุมชน การศึกษาชุมชน การวางแผน จัดทำาโครงการ

แก้ปัญหาทางสุขภาพแก่ประขากรในชุมชน การจัดการปัญหาและ

ให้การพยาบาลตามปัญหาท่ีพบ และประเมินผลโครงการและ

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ  ซ่ึงนักศึกษามีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมท่ีต่าง

จากการฝึกปฏิบัติในช้ันปีท่ีผ่านมา การเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้นของนักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้นักศึกษาต้องมี

พฤติกรรมการปรับตัวท้ังด้านบทบาทการเป็นนักศึกษา และ 

การเรียนภาคปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม

การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

จากช้ันปีท่ี 1-4 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  และศึกษาเปรียบ

เทียบพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 3-4

 พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาและ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติในการศึกษาคร้ังน้ี  

ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบทางด้านการศึกษา การเรียนภาคทฤษฎี  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)13 เป็น

แนวทางในการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการ

เป็นนักศึกษาซ่ึงได้แก่ 1) ด้านการเรียน 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านกลุ่ม

เพ่ือน 4) ด้านสภาพแวดล้อม 5) ด้านการร่วมกิจกรรมสถาบัน และ

ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ ซ่ึวมีองค์

ประกอบด้าน 1) การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนปฏิบัติงาน 2) ด้าน

การมีจิตสำานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 4) ด้านมีวินัยและความรับผิดชอบ 5) 

ด้านเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 6) ด้านการสร้าง

สัมพันธภาพ และ 7) ด้านสภาพแวดล้อมบนหอผู้ป่วย

 จากการทบทวนการวิจัยท่ีผ่านมา พบความฉลาดทาง

อารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค

ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ดังเช่นการศึกษาของ อโณทัย บ้าน

เนิน และรัชนี สรรเสริญ14 พบว่านักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเขตภาคตะวันออกมี

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ (ร้อยละ 62.9) 

และมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของสถาบันโดยรวมการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมกับผู้อ่ืนการเรียนการสอนโดยรวมและการเรียน

การสอนภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทาง

อารมณ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิตินอกจากน้ันการศึกษาของ

สมบัติ ริยาพันธ์15 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์

ช้ันปีท่ี 2-4 ปีการศึกษา 2545 มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในช่วง

เกณฑ์เฉล่ียปกติ (ร้อยละ 65.6) มีการปรับตัวในการเรียนภาค

ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 86.5) และผลการวิจัยของ

จักราวุธ สาตารมและคณะ16 พบว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็น

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่งผลในทางบวก แต่ผลการวิจัยของ  

Jones17 ท่ีศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับผลการปฏิบัติงานทาง

คลินิกในนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีระดับช้ัน senior จำานวน 

68 คน ของโรงเรียนพยาบาลในรัฐแคลิฟลอเนีย พบว่า คะแนน

ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนาอีกบ้าง
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ความฉลาดทางอารมณ์จึงจะเข้มแข็งและค่าคะแนนความฉลาด

ทางอารมณ์กับคะแนนผลการปฏิบัติงานทางคลินิกมีความ

สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำาคัญ (r = .233, p = .056) 

 การท่ีนักศึกษามีประสบการณ์ท่ีแตกต่างหรือมีช้ันปีท่ีสูงข้ึน

จะเผชิญกับส่ิงแวดล้อมต่างๆ มากข้ึน กล่าวคือนักศึกษาใช้ความ

ฉลาดทางอารมณ์ในการปรับตัวหรือพัฒนาอารมณ์ตนเองได้ดี

ข้ึน3,5-7 ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ไม่

เคยมีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการ

เป็นนักศึกษาและการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

ระหว่างช้ันปีการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง

อารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา 

และกับการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการ

ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาของช้ันปีท่ี 1-4 และ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปีท่ี 

3 และช้ันปีท่ี 4 เพ่ือผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การเตรียมความพร้อมใน

การเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 

ถึง ช้ันปีท่ี 4

 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็น

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 และเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

ปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 และ

ช้ันปีท่ี 4

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ

พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล  

(ช้ันปีท่ี 1-4) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ 

ของนักศึกษาพยาบาล (ช้ันปีท่ี 3 และ 4)

สมมติฐานการวิจัย
 1. การปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 มีความแตกต่างกัน และพฤติกรรม

การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 3 

และช้ันปีท่ี 4 มีความแตกต่างกัน

 2. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาและมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlational research)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

แห่งหน่ึง ท่ีกำาลังศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 รวม 1104 คน ได้แก่ช้ันปีท่ี 1 

จำานวน 284 คน ช้ันปีท่ี 2 จำานวน 262 คน ช้ันปีท่ี 3 จำานวน 269 

คน และ ช้ันปีท่ี 4 จำานวน 289 คน

 คำานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane18 ได้จำานวน 256 

คน ท้ังน้ีเพ่ือการได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนไม่น้อยกว่า

จำานวนท่ีคำานวณได้ จึงเพ่ิมจำานวนแบบสอบถามอีกร้อยละ 10 

คือ 26 ฉบับรวมเป็น 282 ฉบับและคำานวณจำานวนตัวอย่างตาม

สัดส่วนท้ัง 4 ช้ันปี ได้กลุ่มตัวอย่าง ช้ันปีท่ี 1 จำานวน 72 คน ช้ัน

ปีท่ี 2 จำานวน 67 คน ช้ันปีท่ี 3 จำานวน 69 คน ช้ันปีท่ี 4 จำานวน 

74 คนรวมผู้เข้าร่วมการวิจัยจำานวนท้ังส้ิน 282 ราย เลือกตัวอย่าง

แบบสะดวก โดยเข้าพบนักศึกษาแต่ละช้ันปีโดยนำาแบบสอบถาม

ไปตอบเองตามความสมัครใจ

 เคร่ืองมือการวิจัย

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้จากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง มีจำานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิลำาเนา 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย (GPA) ปัจจุบัน รายได้ แหล่งรายได้ และ

ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรม

สุขภาพจิต7 จำานวน 52 ข้อ ท่ีผ่านการตรวจความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหาและความเช่ือม่ันตามมาตรฐานท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป มีค่าดัชนี

อำานาจจำาแนก (r) อยู่ระหว่าง .36 ถึง .69 และค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ .7819 มีรายละเอียดให้ตอบความฉลาดทางอารมณ์ 3 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านดีประกอบด้วย การควบคุมตนเองเห็นใจผู้อ่ืน 

ความรับผิดชอบ 2) ด้านเก่งประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจให้

ตนเอง ตัดสินใจและแก้ปัญหาสัมพันธภาพและ 3) ด้านมีสุข

ประกอบด้วย ภูมิใจตนเองสุขสงบทางใจพอใจชีวิตโดยให้นักศึกษา

ตอบตามข้อคำาถามท่ีตรงกับลักษณะของตนเองเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ (คะแนน 1-4 คะแนน) คำาตอบมีต้ังแต่ไม่จริง 

จริงบางคร้ัง ค่อนข้างจริง จริงมาก ซ่ึงแต่ละด้านและด้านย่อยมีค่า

คะแนนและการแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์การจัดระดับคะแนน

ความฉลาดทางอารมณ์สำาหรับกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-25 ปีของ

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข7คะแนนรวมสูงกว่า 170 

คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติคะแนนรวม

ต้ังแต่ 138-170 คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ

และคะแนนรวมต่ำากว่า 138 คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทาง

อารมณ์ต่ำากว่าปกติ

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการปรับตัวของนิสิตระดับ 
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ปริญญาตรี ท่ีสร้างโดยนิรมล สุวรรณโคตร19 เก่ียวกับพฤติกรรม

การปรับตัวในการเรียนภาคทฤษฎีและโดยท่ัวไป 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการเรียน 2) ด้านผู้สอน 3) ด้านกลุ่มเพ่ือน 4) ด้านสภาพ

แวดล้อมในสถานศึกษา 5) ด้านการร่วมกิจกรรมสถาบันจำานวน 

52 ข้อ การปรับตัวแต่ละด้าน มีค่าดัชนีอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 

(r) .25 - .74 ค่าความเช่ือม่ันอยู่ระหว่าง .84 - .87 ผู้วิจัยได้นำามา 

สอบถามพฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทของนักศึกษาพยาบาล

ตัวอย่างช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 ลักษณะคำาถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (น้ำาหนักคะแนน 5 -1 คะแนน) ต้ังแต่ความ

คิดเห็น/ปฏิบัติมากท่ีสุด = 5 จนถึงมีความคิดเห็น/ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

= 1 คะแนนเต็ม = 260 คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ (สูง  

ปานกลาง ต่ำา) ตามเกณฑ์การแบ่งของ Best20 [คือคะแนนเต็ม 

(260) ลบด้วยคะแนนต่ำาสุด (1) หารด้วยระดับท่ีต้องการแบ่ง (3)] 

(คะแนนอยู่ระหว่าง 260 -173.67 หมายถึงมีการปรับตัวได้ในระดับ

สูงคะแนนอยู่ระหว่าง 173.66-87.33 หมายถึงมีการปรับตัวได้ใน

ระดับปานกลาง และคะแนนอยู่ระหว่าง 87.32-1.00 หมายถึง  

มีการปรับตัวได้ในระดับต่ำา)

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน

ภาคปฏิบัติ ใช้วัดพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของ

นักศึกษาตัวอย่างช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 จำานวน 25 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัย

สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย13 แบบสอบถามมีเน้ือหาการ

ปรับตัว 7 ด้าน 1) การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนปฏิบัติงาน 2) 

การมีจิตสำานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) ความซ่ือสัตย์สุจริต 4) การมีวินัยและความรับผิดชอบ  

5) การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 6) การสร้าง

สัมพันธภาพ และ 7) การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมบนหอผู้ป่วย

ลักษณะคำาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (น้ำาหนัก

คะแนน 5 -1 คะแนน) มีความคิดเห็น/ปฏิบัติมากท่ีสุด = 5 จนถึง

มีความคิดเห็น/ปฏิบัติน้อยท่ีสุด = 1 คะแนนเต็ม = 125 คะแนน 

แบ่ง 3 ระดับ (สูง ปานกลาง ต่ำา) ตามเกณฑ์การแบ่งของ Best20 

[(คะแนนเต็ม(125) ลบด้วยคะแนนต่ำาสุด (1) หารด้วยระดับท่ี

ต้องการแบ่ง (3)] (คะแนนอยู่ระหว่าง 125-83.67 หมายถึง มีการ

ปรับตัวได้ในระดับสูง  คะแนนอยู่ระหว่าง 83.66-42.34 หมายถึง 

มีการปรับตัวได้ในระดับปานกลาง คะแนนอยู่ระหว่าง 42.33-1.00 

หมายถึง มีการปรับตัวได้ในระดับต่ำา)

 การหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และส่วน

ท่ี 4 ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพยาบาล และ

อาจารย์พยาบาลผู้เช่ียวชาญสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวชศาสตร์รวมจำานวน 3 ท่าน ตรวจความเท่ียงตรงตามเน้ือหา

หลังจากดำาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงนำาแบบสอบถาม

ส่วนท่ี2-4 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาพยาบาลช้ัน

ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงท่ีมีลักษณะใกล้

เคียงกับตัวอย่าง จำานวน 30 คน นำามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือ

ม่ันของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

(alpha-coefficient) ของ Cronbach21 ได้เท่ากับ .81, .86 และ .87 

ตามลำาดับ

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (COA No.IRB NS2012/ 

152.2712) และได้รับอนุญาตตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือการ

เก็บรวมรวมข้อมูลกับนักศึกษาตัวอย่างซ่ึงได้รับช้ีแจงวัตถุประสงค์

ของการวิจัย การพิทักษ์สิทธ์ิในการเข้าร่วมการวิจัย เชิญชวนเป็น

อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในการตอบแบบ

ประเมินและแบบสอบถามตามความสมัครใจ โดยไม่มีการกดดัน 

ไม่เร่งรีบในการตอบสามารถไม่ตอบในส่วนใดๆ ท่ีไม่สมัครใจตอบ 

โดยไม่มีผลกระทบใดๆ

	 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล	

 คณะผู้วิจัยเข้าพบนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ในภาคการศึกษาท่ี 2 

ปีการศึกษา 2555 หลังจากช่ัวโมงการเรียนการสอนแต่ละช้ันปี 

ช้ันปีละ 1 คร้ัง นาน 15 นาทีเชิญชวนนักศึกษารับแบบสอบถาม 

ท่ีวางไว้หน้าช้ันเรียน หรือในกล่องท่ีหอพักนักศึกษาคณะ 

พยาบาลศาสตร์ เพ่ือนำาไปตอบในท่ีพักเองตามความสมัครใจ

ระหว่างวันท่ี 2-27 มกราคม 2556 และส่งคืนลงในกล่องท่ีต้ังไว้

ตามสถานท่ีท่ีแจ้งได้รับแบบสอบถามคืนและสามารถนำามา

วิเคราะห์ได้ 262 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 92.90

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

 1. แจกแจงความถ่ี คำานวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ระดับความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว

ตามบทบาทการเป็นนักศึกษาและการเรียนภาคปฏิบัติ

 2. ทำาการทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ 

ความเป็นอิสระจากกันความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเป็นเอก

พันธ์กัน การแจกแจงของกลุ่มเป็นโค้งปกติ

 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 

และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4

 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับ

พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา และการเรียน

ภาคปฏิบัติโดยสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product  

moment correlation (r))
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ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลท่ัวไปนักศึกษาตัวอย่างช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 จำานวน 

262 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.46 (237 คน) ชายร้อยละ 9.54 

(25 คน) อายุเฉล่ีย 20.5±4.34 ปี ภูมิลำาเนาภาคเหนือร้อยละ17.50 

(46 คน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 35.90 (94 คน)  

ภาคตะวันออกร้อยละ 5.30 (14 คน) ภาคตะวันตกร้อยละ 2.60 

(7 คน) ภาคกลางร้อยละ 19.80 (52 คน) กรุงเทพฯร้อยละ 9.20 

(24 คน) ภาคใต้ร้อยละ 9.50 (25 คน) ค่าเฉล่ียของเกรดเฉล่ียสะสม 

(GPA) 2.89±0.64 มีรายได้ประจำาสำาหรับใช้จ่ายส่วนตัวจากทุก

แหล่งเฉล่ียเดือนละ 6267.43±2387.54 บาท แหล่งรายได้ ได้จาก

เงินกู้กองทุนรัฐบาล (กยศ.) และ/หรือบิดา มารดา/ญาติ ทุนการ

ศึกษาการทำางานพิเศษ ความเพียงพอในการใช้จ่ายโดยมีเงินเหลือ

เก็บร้อยละ 35.5 (93 คน) เพียงพอไม่มีเงินเหลือเก็บร้อยละ 49.60 

(130 คน) ไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นหน้ีร้อยละ 5.70 (15 คน) ไม่เพียง

พอและเป็นหน้ีบางเดือนหรือบางคร้ังร้อยละ 8.40 (22 คน)  

ไม่เพียงพอและเป็นหน้ีทุกเดือนร้อยละ 0.80 (2 คน)

 2. นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย

ความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 164.53±15.46 ซ่ึงอยู่ในระดับปกติ 

(ปกติ 138-170) เม่ือพิจารณาคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยรวม และรายด้านดี เก่ง มีสุข พบกลุ่มตัวอย่างในช้ันปีท่ี  2  

มีคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ต่ำากว่าช้ันปีอ่ืนในทุกด้าน

เม่ือแจกแจงระดับความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ฯ พบว่า 

นักศึกษาท้ังส่ีช้ันปีมีความฉลาดทางอารมณ์ ระดับสูงร้อยละ 36.3 

(95 คน) ระดับปกติร้อยละ 58.14 (158 คน) ระดับต่ำาร้อยละ 5.30 

(14 คน) โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ระดับ

ต่ำาจำานวนมากกว่าช้ันปีอ่ืนคือ 6 คน (ร้อยละ 2.30) ท่ีเหลือ 8 คน 

(ร้อยละ 3) คือช้ันปีท่ี 1 = 3 คน ช้ันปีท่ี 3 = 3 คนช้ันปีท่ี 4 = 2 

คน  ซ่ึงช้ันปีท่ี 2 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมต่ำากว่า

ช้ันปีอ่ืน ส่วนช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียความฉลาด

ทางอารมณ์ท่ีสูงกว่าช้ันปีอ่ืน (ช้ันปีท่ี 4 X = 167.05±14.25 และ

ช้ันปีท่ี 3 X = 166.71±16.41)

 พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพบว่า

 3.1 นักศึกษาพยาบาลปีท่ี 1 ถึง 4 มีพฤติกรรมการปรับตัว

ตามบทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับสูง (197.79± 

20.05) และในแต่ละช้ันปีอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (197.79±20.05) 

โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ถึงแม้มีคะแนนเฉล่ียในระดับสูง แต่ต่ำากว่า

ช้ันปีอ่ืน (ดังแสดงในตารางท่ี 1) เม่ือแจกแจงความถ่ีจำาแนกระดับ

ของพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาของ

นักศึกษาท้ังส่ีช้ันปีพบว่าอยู่ในระดับสูงร้อยละ 66.40 และระดับ

ปานกลางร้อยละ 33.60 

 3.2 นักศึกษาช้ันปีท่ีแตกต่างกัน มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 1.06, p = .37) (ตารางท่ี 1)

 ส่วนรายด้าน พบนักศึกษาช้ันปีท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ปรับตัวตามบทบาทด้านการเรียนและด้านสัมพันธภาพกับ

อาจารย์ผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (F = 2.78,  

p = .04 และ F = 3.06, p = .03 ตามลำาดับ) ส่วนด้านอ่ืนได้แก่ 

ด้านกลุ่มเพ่ือน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกิจกรรม มีคะแนน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p > .05)

ตารางท่ี	1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียโดยรวมและรายช้ันปี ของพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษา

 ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

การปรับตัวตามบทบาทฯ ตามช้ันปี

โดยรวม

ช้ันปีท่ี 1

ช้ันปีท่ี 2

ช้ันปีท่ี 3

ช้ันปีท่ี 4

จำานวนคน

(n)

262

66

70

70

56

X

197.79

198.44

196.51

195.49

201.48

SD

20.05

19.28

18.69

21.93

20.07

ระดับ

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

Min-Max

139.00-247.00

161.00-239.00

149.00-234.00

139.00-243.00

147.00-247.00

F

1.06

p

.37

 พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติพบว่า

 3.3 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนพฤติกรรมการ

ปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลโดยรวมและแต่ละ

ช้ันปีอยู่ในระดับสูง (106.18±10.17) ดังแสดงในตารางท่ี 2
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ตารางท่ี	2 คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติโดยรวมของนักศึกษาตัวอย่าง

 ช้ันปีท่ี 3-4 จำาแนกตามระดับช้ันปี

การปรับตัวการเรียนภาคปฏิบัติ

คะแนนโดยรวม

ช้ันปีท่ี 3

ช้ันปีท่ี 4

คน	(n)

126

70

56

X

106.18

106.30

106.04

SD

10.17

10.23

10.23

ระดับ

สูง

สูง

สูง

Min-Max

75.00-125.00

75.00-124.00

83.00-125.00

  3.4 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 

แตกต่างกัน (ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4) มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม 

การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ ไม่แตกต่างกันถือได้ว่ามีคะแนน

เฉล่ียเท่ากันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน (ประมาณ 106±10.23) จึงไม่

ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ 

 ส่วนคะแนนรายด้าน (คะแนนเต็ม 5) ด้านการเตรียมความ

พร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงานช้ันปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย (X = 3.64± 

0.61) ต่ำากว่าช้ันปีท่ี 4 (X = 3.82±0.57) รองลงมาคือการปรับตัว

เก่ียวกับสภาพแวดล้อมบนแหล่งฝึก ซ่ึงช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย 

(X = 4.15±0.65) ต่ำากว่าช้ันปีท่ี 3 เล็กน้อย (X = 4.23±0.65) 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ

พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลและ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาล พบว่า

  4.1 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน

ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1-4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

พยาบาลช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี	3	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน กับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัว

 ในบทบาทการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 (n = 262)

ความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวม

ด้านดี

ด้านเก่ง

ด้านสุข

		พฤติกรรมปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษา	(r)	

.52***

.42***.

.50***

.45***

***p < .001; significance 2-tailed

  4.2 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ 
โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง

ท่ี 4
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ตารางท่ี	4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

 ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 (n = 126)

การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ

การปรับตัวฯโดยรวม

รายด้าน

การเตรียมความพร้อมฯ

การมีจิตสานึกฯ

ความซ่ือสัตย์ฯ

ความมีวินัยฯ

การเคารพสิทธิผู้ป่วยฯ

การสร้างสัมพันธภาพ

สภาพแวดล้อม

EQ	โดยรวม

.46***

.36***

.33***

.32***

.29**

.30**

.41***

.36***

EQ	ด้านดี

.40***

.27**

.35***

.30**

.26**

.30**

.36***

.31***

EQ	ด้านเก่ง	

.34**

.32***

.24**

.26**

.24**

.18*

.29**

.24**

EQ	ด้านมีสุข

.47***

.36**

.30**

.29**

.27**

.34***

.44***

.41***

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	(r)

*p < .05, **p < .01, ***p < .001; significance 2-tailed

การอภิปรายผล
 นักศึกษาพยาบาลตัวอย่างท้ัง 4 ช้ันปี มีความฉลาดทาง

อารมณ์ในระดับปกติถึงระดับสูงถึงร้อยละ 94.7 สอดคล้องกับ

หลายผลการวิจัยท่ีพบว่า นักศึกษาพยาบาลหรือนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษาท่ีต้องใช้ความรับผิดชอบสูงส่วนใหญ่มีความฉลาดทาง

อารมณ์อยู่ในระดับปกติ14,22-24 และมีพฤติกรรมการปรับตัวตาม

บทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและระดับ

สูง มีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติในระดับปาน

กลางและระดับสูง15,22 อธิบายได้ว่าการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษา13 และตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ 1 นอกจากนักศึกษาได้รับการความรู้ทางปัญญาตาม

หลักสูตรแล้ว นักศึกษายังได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

ท่ีสอดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ นักศึกษาจะมีประสบการณ์และบทบาทท่ีต่างกันไปตามช้ัน

ปีท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซ่ึงมีการจัด

เป็นระยะตลอดปีการศึกษา ทำาให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์แก้ไข

ปัญหา ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ25

 อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์คร้ังน้ีพบว่า ยังมีนักศึกษาอีก

จำานวนหน่ึงมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับต่ำาเพียงเล็กน้อย

ร้อยละ 5.3 ซ่ึงกระจายอยู่ในทุกช้ันปี ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากความ

ฉลาดทางอารมณ์ส่วนหน่ึงมีการพัฒนามาต้ังแต่วัยเด็กและวัยรุ่น

ก่อนท่ีจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และจากข้อมูลส่วนตัวพบว่า

นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 35.5 มีรายได้จากเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(กยศ.) และร้อยละ 13.9 มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในจำานวน

น้ีมีนักศึกษาท่ีมีหน้ีสินอยู่ร้อยละ 9.2 จากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

จึงอาจส่งผลกระทบต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

พยาบาลได้

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่านักศึกษาช้ันปีท่ีแตกต่างกันมี

คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา 

และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติโดยรวมไม่แตก

ต่างกันอาจเน่ืองจากนักศึกษาอยู่ในส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

แห่งน้ี และการจัดการศึกษารวมท้ังการเอ้ืออำานวยเพ่ือการศึกษา

จากคณะพยาบาลศาสตร์ท้ังในวิทยาเขตบางกอกน้อยและ

วิทยาเขตศาลายาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา13 

ใช้มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ระวีนันท์ 

ร่ืนพรตและคณะ26 พบว่าช้ันปีท่ีศึกษาไม่สามารถทำานายการปรับ

ตัวโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติได้ ดังน้ันจึงอาจมีปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการปรับตัวตามบทบาท

การเป็นนักศึกษา และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค

ปฏิบัติของนักศึกษา

 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาและ

พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาล สอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่าน14-16,22 ซ่ึงอธิบาย

ได้ว่า นักศึกษาท่ีมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและ

รายด้าน (ด้านดี ด้านเก่ง ด้านมีสุข) ท่ีสูง จะย่ิงสามารถปรับตัวใน

การดำาเนินชีวิตประจำาวันตามบทบาทการเป็นนักศึกษา และ

สามารถปรับตัวในการให้การพยาบาลซ่ึงเป็นการศึกษาภาคปฏิบัติ

ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้ดีสอดคล้องกับหลายคำากล่าวท่ี

ว่า5-7 วัยรุ่นท่ีมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ปกติหรือสูงมักจะ
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เป็นผู้เรียนรู้ได้ดี รู้สึกดีต่อตนเอง และผู้อ่ืนเผชิญกับความเครียด

และปัญหาได้มองโลกในแง่ดีปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

เหมาะสมสามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน

ได้และมีปัญหาทางพฤติกรรมน้อย4 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

หลายท่าน14-16,22 ท่ีพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใดๆ

ได้ และมีความสามารถทางอารมณ์ในการดำาเนินชีวิตอย่าง

สร้างสรรค์และมีความสุข7

 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับ

ตัวในการเรียนภาคปฏิบัติเป็นรายด้านกับคะแนนความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวม พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของพฤติกรรม

การปรับตัวด้านการสร้างสัมพันธภาพ สภาพแวดล้อม การเตรียม

ความพร้อม การมีจิตสำานึก และความซ่ือสัตย์ มีความสัมพันธ์กับ

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.001 ส่วนด้านความมีวินัย และการเคารพสิทธิผู้ป่วยมีความ

สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีสามารถกล่าวได้ว่าย่ิงนักศึกษามีความฉลาด

ทางอารมณ์สูงก็จะย่ิงมีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค

ปฏิบัติดีตามไปด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของอโณทัย บ้าน

เนินและรัชนี สรรเสริญ14 พบว่าการปรับตัวกับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์

อย่างมีนัยสำาคัญ ท้ังน้ีในการฝึกภาคปฏิบัติในหลักสูตรวิชาชีพ

ทางการพยาบาลเน้นหลักการและทักษะตามสาขาวิชาชีพได้แก่ 

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นต้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 ต้อง

เร่ิมคิดวิเคราะห์ปัญหาตัดสินใจแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยและ

ให้การพยาบาลในสถานการณ์จริง ซ่ึงต้องใช้ความสามารถในการ

ปรับตัวในการเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมากกว่าช้ัน

ปีท่ี 2 นอกจากน้ันยังต้องปรับตัวกับการสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคลากรในแหล่งฝึก สภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก และอาจารย์ 

ผู้สอน จะเห็นว่าการเรียนในวิชาชีพการพยาบาลต้องใช้ศักยภาพ

ท้ังด้านปัญญา (ด้านเก่ง) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ด้านดี) และด้าน

ความภูมิใจในตนเอง สุขสงบในชีวิต (ด้านสุข) ดังน้ันนักศึกษาท่ีมี

ความฉลาดทางอารมณ์ดีจึงเป็นคุณลักษณะท่ีจำาเป็นต่อวิชาชีพ

ทางการพยาบาล ท่ีจะส่งเสริมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ

ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 1. ฝ่ายบริหารการศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา นอกจาก

ภารกิจประจำาท่ีปฏิบัติอยู่ ควรร่วมกันดำาเนินการส่งเสริมเพ่ิมพูน

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้นักศึกษาเป็นระยะโดยเฉพาะ

เน้นการช่วยเหลือนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ในการปรับตัวในการเรียน

และกิจกรรมการเรียนกับผู้สอนมากกว่าช้ันปีอ่ืน และการเตรียม

ความพร้อมในการปรับตัวในการข้ึนฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกแก่

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

 2. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงพัฒนากระบวนการ

แก้ไขปัญหาระบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

นักศึกษาตามปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์
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