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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
th
4 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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ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาล
กนกพร หมู่พยัคฆ์, วท.ม.1 จรินทิพย์ อุดมพันธุรัก, บธ.บ.1 ชลียา กัญพัฒนพร,ศษ.ม.1
ชัญญา แสงจันทร์, ศษ.บ.1 พวงเพชร เกษรสมุทร, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษา 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4, 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลระหว่างชัน้ ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ปีท่ี 4และเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค
ปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาลระหว่างชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4, 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั พฤติกรรมการ
ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 262 คน ซึง่ มีชน้ั ปี
ที่ 3 และ 4 จำ�นวน 126 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามพฤติกรรม
การปรับตัว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั : พบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1-4 มีคะแนนเฉลีย่ ความฉลาดทางอารมณ์อยูร่ ะดับปกติ 2) นักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีท่ี 1-4 มีการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาไม่แตกต่างกัน (p > .05) และนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 และ 4 มีพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน 3) คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและตามรายด้านเก่ง ดี มีสขุ มีความ
สัมพันธ์กบั คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .520, .417, .501, .451;
p < .001 ตามลำ�ดับ) และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั อิ ย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .459, .265,
.315, .355; p < .001 ตามลำ�ดับ)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา ควรประสานความร่วมมือในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ให้กบั นักศึกษาพยาบาล เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทนักศึกษา กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ภาคปฏิบตั ิ
คำ�สำ�คัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว บทบาทการเป็นนักศึกษา การเรียนภาคปฏิบตั ิ
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ความสำ�คัญของปัญหา

ในการศึกษาทางการพยาบาลเน้นให้นกั ศึกษาเป็นคนสำ�คัญ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาเพิม่ พูนความรูท้ างปัญญาและวุฒภิ าวะทาง
อารมณ์เพือ่ เป็นพยาบาลวิชาชีพทีต่ อ้ งใช้ความรูท้ ง้ั ศาสตร์และ
ศิลป์ทกั ษะความชำ�นาญในการบริการสุขภาพ ความปลอดภัยหรือ
ภาวะวิกฤติของชีวติ มนุษย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ1 ด้วยลักษณะ
ของการศึกษาทางวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาลจึงต้องมีการปรับ
ตัวอย่างสูงต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ตัง้ แต่การเป็นนักศึกษาใหม่ในชัน้
ปีท่ี 1 จนถึงชัน้ ปีท่ ่ี 4 นักศึกษาต้องเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมใหม่ เช่น
ต้องเปลีย่ นจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ
การปรับตัวในแต่ละปีการศึกษาซึง่ มีบทบาทและประสบการณ์
การเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างไปตามชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้ ของหลักสูตร อาทิ1,2 ในชัน้
ปีแรกต้องเรียนวิชาเฉพาะภาคทฤษฎีรว่ มกับนักศึกษาสาขาอืน่ ต่อ
มาต้องรับผิดชอบและมีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพิม่ ขึน้ เพราะ
มีการฝึกทักษะการพยาบาลขัน้ พืน้ ฐานในชัน้ ปีท่ี 2 และมีการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดูแลผูป้ ว่ ยในการศึกษาภาคปฏิบตั ขิ อง
ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 ซึ่งชั้นปีท่ี 4 ยังมีวิชาที่ต้องใช้หลัก
กระบวนการบริหาร การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการ
วางแผนและดำ�เนินงานในแหล่งฝึกปฏิบตั ิ มีบทบาททีต่ อ้ งแสดง
ภาวะผูน้ �ำ การประสานงานกับบุคคลและชุมชน ซึง่ ต้องควบคุม
อารมณ์ตนเอง รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ น่ื มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม
ความซือ่ สัตย์ อดทนอดกลัน้ มีวนิ ยั เพราะต้องให้การดูแลทีเ่ หมาะ
สมกับสภาวะทางสุขภาพและการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและผู้ใช้
บริการสามารถปรับตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทีต่ อ้ งใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาและตามสภาวการณ์เพือ่ การปรับตัวกับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละชัน้ ปีการศึกษาดังนัน้ นักศึกษา
จึงต้องเป็นผูท้ ส่ี ามารถพัฒนาตนให้มวี ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์สงู ขึน้
เรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
intelligence)3,4 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะการปรับตัว
(Adaptation) ทีป่ ระกอบด้วย 4 ขัน้ ได้แก่5,6 1) ขัน้ การรับรูใ้ นการ
ประเมินภาวะอารมณ์ตนเองและผู้อ่นื ได้ถูกต้อง 2) ขั้นเข้าใจ
อารมณ์ตนเองและผูอ้ น่ื 3) ขัน้ มีความตัง้ ใจในการจัดการปรับ
เปลีย่ นอารมณ์ตนเอง และ 4) ขัน้ ใช้อารมณ์อย่างมีเหตุผลความ
ฉลาดทางอารมณ์มอี งค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ7 1) ด้านดี ได้แก่
การควบคุมตนเอง เห็นใจผูอ้ น่ื รับผิดชอบ 2) ด้านเก่งได้แก่ การ
มีแรงจูงใจ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา การสร้าง
สัมพันธภาพและ 3) ด้านสุข ได้แก่ ความภูมใิ จในตนเอง พึงพอใจ
ในชีวติ สุขสงบทางใจความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้
โดยการเรียนรูต้ ลอดเวลา ฝึกฝนให้มขี น้ึ ในตนเองได้ เพือ่ ปรับตน
ตามพัฒนาการทีส่ มวัย3,7 ความฉลาดทางอารมณ์จงึ เป็นตัวบ่งชี้

ความสามารถในการปรับตัวซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีเ่ ข้ามามีบทบาท
ในชีวติ ของบุคคลมากทีส่ ดุ จึงถือได้วา่ ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กบั การปรับตัว5,6
การปรับตัวเป็นการเผชิญกับตนเองกับสภาพแวดล้อม และ
กับบุคคลที่พบปะในแต่ละวัน การปรับตัวเป็นกระบวนการที่
ซับซ้อน การปรับตัวประกอบด้วย 1) การเรียนรูก้ ารเข้าใจเกีย่ วกับ
ตนเอง และสภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพตนเอง
2) การกำ�หนดเป้าหมายทีเ่ ป็นจริง 3) การใช้ความสามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมและจุดหมายปลายทางของการปรับตัว 4) การมี
ความฉับไวต่อความต้องการของผูอ้ น่ื เพือ่ สามารถสร้างสรรค์ใน
ทางบวกแก่คนอืน่ 8 รอย (Roy)9 เชือ่ ว่าบุคคลต้องการการปรับตัว
เพือ่ คงไว้ซง่ึ ความต้องการพืน้ ฐานทีเ่ ป็นดัชนีบง่ ชีค้ วามมัน่ คงของ
ชีวติ ซึง่ ได้จากการทีบ่ คุ คลมีความมัน่ คงด้านร่างกาย และความ
มัน่ คงด้านสังคมโดยสามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมซึง่ เป็น
ผลจากกลไกการควบคุมและกลไกการรับรูม้ อี งค์ประกอบ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอัตมโนทัศน์ 3) ด้านบทบาทหน้าที่
4) ด้านความสัมพันธ์พง่ึ พาระหว่างบุคคล
นักศึกษาพยาบาลเป็นบุคคลสำ�คัญที่ต้องได้รับการหล่อ
หลอมจากคณาจารย์ ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามฉลาดทาง
อารมณ์ในระดับสูง สามารถปรับตัวตามองค์ประกอบดังกล่าวข้าง
ต้นได้ เช่นเป็นผูท้ ม่ี คี วามพร้อมตามบทบาทการเป็นนักศึกษา
พยาบาลเพื่อการศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตัง้ แต่เริม่ เข้ามาศึกษาในชัน้ ปีท่ี 1 จนสำ�เร็จการศึกษาในชัน้ ปีท่ี 4
มีการดำ�เนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์มีความสุข สามารถสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ
มีทกั ษะในการพึง่ พาซึง่ กันและกันให้งานประสบผลสำ�เร็จ สามารถ
ปรับตัวกับสิง่ แวดล้อมใหม่และสังคมได้อย่างกลมกลืน รวมทัง้ มี
คุณสมบัตใิ นการเป็นพยาบาลวิชาชีพทีใ่ ช้ทกั ษะความชำ�นาญทัง้
ศาสตร์และศิลป์และคุณธรรมได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์1 หากนักศึกษาขาดการปรับตัวทีเ่ หมาะ
สมหรือมีความฉลาดทางอารมณ์ต�ำ่ กว่าระดับปกติอาจเป็นสาเหตุ
นำ�ไปสูก่ ารเก็บกด ความเครียดไม่ประสบความสำ�เร็จในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง และการประกอบอาชีพ มักยึดถือความ
คิดตนเป็นใหญ่ ไม่เชือ่ ความคิดใคร ขาดความเข้าใจในความรูส้ กึ
ผูอ้ น่ื ทำ�ให้การทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื มักไม่ประสบผลสำ�เร็จ ไม่มคี วาม
สุขเนือ่ งจากขาดทักษะเกีย่ วกับคน7เป็นผลให้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
อย่างคับข้องใจหงุดหงิดบ่อย3,7นักศึกษาในแต่ละชั้นปีพบกับ
สถานการณ์และประสบการณ์แตกต่างกันดังทีก่ ล่าวมา ทัง้ สภาพ
แวดล้อมต่างๆในสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ ง้ั แต่เมือ่ เริม่ เข้ามาศึกษา จนถึงขณะศึกษา
ในแต่ละชัน้ ปีนกั ศึกษาอาจเกิดความเครียดไม่มคี วามสุขดังเช่น
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ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์
ปีการศึกษา 2538-2539 ชัน้ ปีท่ี 4 มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความเครียด
มากที่สุด และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเครียดน้อยทีส่ ดุ 10อย่างไรก็ตามนักศึกษาทีส่ ามารถปรับตัว
หรือจัดการปัญหาได้กส็ ามารถดำ�รงชีวติ ได้อย่างมีความสุข ดังเช่น
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชัน้ ปีท่ี 1 มี
คะแนนเฉลีย่ ความสุขมากทีส่ ดุ รองลงมาคือชัน้ ปีท่ี 4 ชัน้ ปีท่ี 2 และ
ชัน้ ปีท่ี 3 ตามลำ�ดับ และพบแต่ละชัน้ ปีมคี ะแนนเฉลีย่ ความสุข
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ซึง่ วิธกี ารจัดการทีน่ กั ศึกษา
ใช้ในการปรับตัวเมือ่ ไม่มคี วามสุขมากทีส่ ดุ ใน 3 อันดับแรกคือการ
ยอมรับสภาพตนเอง การมองโลกในแง่ดี และการปรึกษา
เพือ่ น11ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั กับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ชัน้ ปีท่ี 2 ชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 พบว่า
ในการฝึกภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาทัง้ 3 ชัน้ ปีมกี ารปรับตัวโดยรวมอยู่
ในระดับต่�ำ แต่นกั ศึกษาพยาบาลทัง้ 3 ชัน้ ปีมกี ารปรับตัวในการ
ฝึกภาคปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน12
นักศึกษาจากชัน้ ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ปีท่ี 4 ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ต่างๆทัง้ ในการเรียนการสอน สิง่ แวดล้อม และความสัมพันธ์กบั
บุคคลต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ในชัน้ ปีท่ี 1 นักศึกษา
ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ต้องจากบ้าน
มาอยูห่ อพัก มีเพือ่ นใหม่ และพบกับการเรียนวิธกี ารสอนทีอ่ าจ
เปลีย่ นไปจากชัน้ มัธยมศึกษา มีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย นักศึกษา
มีภาระการเรียนและความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามชัน้ ปีทส่ี งู ขึน้
จนถึงชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 ซึง่ เน้นการเรียนภาคปฏิบตั ิ ในชัน้ ปี
ที่ 3 เริม่ มีการบูรณาการความรูจ้ ากทฤษฎีในชัน้ ปีท่ี 1-2 มาใช้ใน
การศึกษาการพยาบาลในสาขาต่างๆ และฝึกปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยใน
สถานการณ์จริง ทำ�ให้นกั ศึกษาต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพือ่
ให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตามสภาวะของผูป้ ว่ ยรายนัน้ ๆ
และรวมทัง้ เปลีย่ นสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคลากรบนหอผู้ป่วยอยู่บ่อย อาจส่งผลให้
นักศึกษาเกิดความเครียดและวิตกกังวลได้ ในชัน้ ปีท่ี 4 นักศึกษา
ต้องเผชิญกับแหล่งฝึกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่คนุ้ เคย และมีการฝึกปฏิบตั ใิ น
บทบาทต่างๆ ในการเตรียมตัวเป็นพยาบาลวิชาชีพให้ครบทุก
สาขา เช่น สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สาขา
การพยาบาลสูตศิ าสตร์และการผดุงครรภ์ การนำ�ความรูต้ ามสาขา
ต่างๆทางการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่
ประชากรในชุมชน การศึกษาชุมชน การวางแผน จัดทำ�โครงการ
แก้ปญ
ั หาทางสุขภาพแก่ประขากรในชุมชน การจัดการปัญหาและ
ให้การพยาบาลตามปัญหาทีพ่ บ และประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ิ ซึง่ นักศึกษามีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทีต่ า่ ง
จากการฝึกปฏิบตั ใิ นชัน้ ปีทผ่ี า่ นมา การเผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
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ดังกล่าวข้างต้นของนักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้นกั ศึกษาต้องมี
พฤติกรรมการปรับตัวทั้งด้านบทบาทการเป็นนักศึกษา และ
การเรียนภาคปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป
จากชัน้ ปีท่ี 1-4 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และศึกษาเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 3-4
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ใิ นการศึกษาครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ใช้องค์ประกอบทางด้านการศึกษา การเรียนภาคทฤษฎี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)13 เป็น
แนวทางในการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการ
เป็นนักศึกษาซึง่ ได้แก่ 1) ด้านการเรียน 2) ด้านผูส้ อน 3) ด้านกลุม่
เพือ่ น 4) ด้านสภาพแวดล้อม 5) ด้านการร่วมกิจกรรมสถาบัน และ
ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ ซึว่ มีองค์
ประกอบด้าน 1) การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ ปฏิบตั งิ าน 2) ด้าน
การมีจติ สำ�นึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ด้านความซือ่ สัตย์สจุ ริต 4) ด้านมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ 5)
ด้านเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื 6) ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพ และ 7) ด้านสภาพแวดล้อมบนหอผูป้ ว่ ย
จากการทบทวนการวิจัยที่ผ่านมา พบความฉลาดทาง
อารมณ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค
ปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาล ดังเช่นการศึกษาของ อโณทัย บ้าน
เนิน และรัชนี สรรเสริญ14 พบว่านักศึกษาพยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเขตภาคตะวันออกมี
ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับปกติ (ร้อยละ 62.9)
และมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของสถาบันโดยรวมการมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมกับผูอ้ น่ื การเรียนการสอนโดยรวมและการเรียน
การสอนภาคปฏิบตั มิ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทาง
อารมณ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิตินอกจากนั้นการศึกษาของ
สมบัติ ริยาพันธ์15 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์
ชัน้ ปีท่ี 2-4 ปีการศึกษา 2545 มีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นช่วง
เกณฑ์เฉลีย่ ปกติ (ร้อยละ 65.6) มีการปรับตัวในการเรียนภาค
ปฏิบตั โิ ดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 86.5) และผลการวิจยั ของ
จักราวุธ สาตารมและคณะ16 พบว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวของนิสติ นักศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่งผลในทางบวก แต่ผลการวิจยั ของ
Jones17 ทีศ่ กึ ษาความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านทาง
คลินกิ ในนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรีระดับชัน้ senior จำ�นวน
68 คน ของโรงเรียนพยาบาลในรัฐแคลิฟลอเนีย พบว่า คะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาอีกบ้าง
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ความฉลาดทางอารมณ์จงึ จะเข้มแข็งและค่าคะแนนความฉลาด
ทางอารมณ์กับคะแนนผลการปฏิบัติงานทางคลินิกมีความ
สัมพันธ์กนั อย่างไม่มนี ยั สำ�คัญ (r = .233, p = .056)
การทีน่ กั ศึกษามีประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างหรือมีชน้ั ปีทส่ี งู ขึน้
จะเผชิญกับสิง่ แวดล้อมต่างๆ มากขึน้ กล่าวคือนักศึกษาใช้ความ
ฉลาดทางอารมณ์ในการปรับตัวหรือพัฒนาอารมณ์ตนเองได้ดี
ขึน้ 3,5-7 ประกอบกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่
เคยมีการวิจยั เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการ
เป็นนักศึกษาและการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ระหว่างชัน้ ปีการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กบั พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา
และกับการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ วิจยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั พฤติกรรมการ
ปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาของชั้นปีท่ี 1-4 และ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาชัน้ ปีท่ี
3 และชัน้ ปีท่ี 4 เพือ่ ผลการวิจยั จะเป็นข้อมูลพืน้ ฐานให้ฝา่ ยพัฒนา
นักศึกษาและฝ่ายจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การเตรียมความพร้อมใน
การเรียนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพือ่ ศึกษา

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1
ถึง ชัน้ ปีท่ี 4
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็น
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ปีท่ี 4 และเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 และ
ชัน้ ปีท่ี 4
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลาดทางอารมณ์ กับ
พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาล
(ชัน้ ปีท่ี 1-4) และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาพยาบาล (ชัน้ ปีท่ี 3 และ 4)

สมมติฐานการวิจัย

1. การปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 มีความแตกต่างกัน และพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3
และชัน้ ปีท่ี 4 มีความแตกต่างกัน
2. ความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาและมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เป็นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ (correlational research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
แห่งหนึง่ ทีก่ �ำ ลังศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 รวม 1104 คน ได้แก่ชน้ั ปีท่ี 1
จำ�นวน 284 คน ชัน้ ปีท่ี 2 จำ�นวน 262 คน ชัน้ ปีท่ี 3 จำ�นวน 269
คน และ ชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 289 คน
คำ�นวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตู ร Yamane18 ได้จ�ำ นวน 256
คน ทัง้ นีเ้ พือ่ การได้รบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืนไม่นอ้ ยกว่า
จำ�นวนทีค่ �ำ นวณได้ จึงเพิม่ จำ�นวนแบบสอบถามอีกร้อยละ 10
คือ 26 ฉบับรวมเป็น 282 ฉบับและคำ�นวณจำ�นวนตัวอย่างตาม
สัดส่วนทัง้ 4 ชัน้ ปี ได้กลุม่ ตัวอย่าง ชัน้ ปีท่ี 1 จำ�นวน 72 คน ชัน้
ปีท่ี 2 จำ�นวน 67 คน ชัน้ ปีท่ี 3 จำ�นวน 69 คน ชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน
74 คนรวมผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั จำ�นวนทัง้ สิน้ 282 ราย เลือกตัวอย่าง
แบบสะดวก โดยเข้าพบนักศึกษาแต่ละชัน้ ปีโดยนำ�แบบสอบถาม
ไปตอบเองตามความสมัครใจ
เครือ่ งมือการวิจยั
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง มีจ�ำ นวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ �ำ เนา
คะแนนผลสัมฤทธิเ์ ฉลีย่ (GPA) ปัจจุบนั รายได้ แหล่งรายได้ และ
ความเพียงพอของรายได้ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิต7 จำ�นวน 52 ข้อ ทีผ่ า่ นการตรวจความเทีย่ งตรงตาม
เนือ้ หาและความเชือ่ มัน่ ตามมาตรฐานทีใ่ ช้กนั อยูท่ ว่ั ไป มีคา่ ดัชนี
อำ�นาจจำ�แนก (r) อยูร่ ะหว่าง .36 ถึง .69 และค่าความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .7819 มีรายละเอียดให้ตอบความฉลาดทางอารมณ์ 3
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านดีประกอบด้วย การควบคุมตนเองเห็นใจผูอ้ น่ื
ความรับผิดชอบ 2) ด้านเก่งประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาสัมพันธภาพและ 3) ด้านมีสขุ
ประกอบด้วย ภูมใิ จตนเองสุขสงบทางใจพอใจชีวติ โดยให้นกั ศึกษา
ตอบตามข้อคำ�ถามทีต่ รงกับลักษณะของตนเองเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ (คะแนน 1-4 คะแนน) คำ�ตอบมีตง้ั แต่ไม่จริง
จริงบางครัง้ ค่อนข้างจริง จริงมาก ซึง่ แต่ละด้านและด้านย่อยมีคา่
คะแนนและการแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์การจัดระดับคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ์ส�ำ หรับกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18-25 ปีของ
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข7คะแนนรวมสูงกว่า 170
คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์สงู กว่าปกติคะแนนรวม
ตัง้ แต่ 138-170 คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ
และคะแนนรวมต่�ำ กว่า 138 คะแนนหมายถึงมีความฉลาดทาง
อารมณ์ต�ำ่ กว่าปกติ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามการปรั บ ตั ว ของนิ สิต ระดั บ
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ปริญญาตรี ทีส่ ร้างโดยนิรมล สุวรรณโคตร19 เกีย่ วกับพฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนภาคทฤษฎีและโดยทัว่ ไป 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเรียน 2) ด้านผูส้ อน 3) ด้านกลุม่ เพือ่ น 4) ด้านสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษา 5) ด้านการร่วมกิจกรรมสถาบันจำ�นวน
52 ข้อ การปรับตัวแต่ละด้าน มีคา่ ดัชนีอ�ำ นาจจำ�แนกอยูร่ ะหว่าง
(r) .25 - .74 ค่าความเชือ่ มัน่ อยูร่ ะหว่าง .84 - .87 ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มา
สอบถามพฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทของนักศึกษาพยาบาล
ตัวอย่างชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (น้�ำ หนักคะแนน 5 -1 คะแนน) ตัง้ แต่ความ
คิดเห็น/ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ = 5 จนถึงมีความคิดเห็น/ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ
= 1 คะแนนเต็ม = 260 คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ (สูง
ปานกลาง ต่�ำ ) ตามเกณฑ์การแบ่งของ Best20 [คือคะแนนเต็ม
(260) ลบด้วยคะแนนต่�ำ สุด (1) หารด้วยระดับทีต่ อ้ งการแบ่ง (3)]
(คะแนนอยูร่ ะหว่าง 260 -173.67 หมายถึงมีการปรับตัวได้ในระดับ
สูงคะแนนอยูร่ ะหว่าง 173.66-87.33 หมายถึงมีการปรับตัวได้ใน
ระดับปานกลาง และคะแนนอยูร่ ะหว่าง 87.32-1.00 หมายถึง
มีการปรับตัวได้ในระดับต่�ำ )
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียน
ภาคปฏิบตั ิ ใช้วดั พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ อง
นักศึกษาตัวอย่างชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 25 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย13 แบบสอบถามมีเนือ้ หาการ
ปรับตัว 7 ด้าน 1) การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ ปฏิบตั งิ าน 2)
การมีจติ สำ�นึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) การมีวินัยและความรับผิดชอบ
5) การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื 6) การสร้าง
สัมพันธภาพ และ 7) การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมบนหอผูป้ ว่ ย
ลักษณะคำ�ถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (น้�ำ หนัก
คะแนน 5 -1 คะแนน) มีความคิดเห็น/ปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ = 5 จนถึง
มีความคิดเห็น/ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ = 1 คะแนนเต็ม = 125 คะแนน
แบ่ง 3 ระดับ (สูง ปานกลาง ต่�ำ ) ตามเกณฑ์การแบ่งของ Best20
[(คะแนนเต็ม(125) ลบด้วยคะแนนต่�ำ สุด (1) หารด้วยระดับที่
ต้องการแบ่ง (3)] (คะแนนอยูร่ ะหว่าง 125-83.67 หมายถึง มีการ
ปรับตัวได้ในระดับสูง คะแนนอยูร่ ะหว่าง 83.66-42.34 หมายถึง
มีการปรับตัวได้ในระดับปานกลาง คะแนนอยูร่ ะหว่าง 42.33-1.00
หมายถึง มีการปรับตัวได้ในระดับต่�ำ )
การหาค่าคุณภาพเครือ่ งมือแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วน
ที่ 4 ผ่านผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพยาบาล และ
อาจารย์พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์รวมจำ�นวน 3 ท่าน ตรวจความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา
หลังจากดำ�เนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงนำ�แบบสอบถาม
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ส่วนที2-4
่ ไปทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้
ปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้
เคียงกับตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน นำ�มาวิเคราะห์หาค่าความเชือ่
มั่น ของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟา
(alpha-coefficient) ของ Cronbach21 ได้เท่ากับ .81, .86 และ .87
ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ (COA No.IRB NS2012/
152.2712) และได้รบั อนุญาตตามสายการบังคับบัญชาเพือ่ การ
เก็บรวมรวมข้อมูลกับนักศึกษาตัวอย่างซึง่ ได้รบั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิใ์ นการเข้าร่วมการวิจยั เชิญชวนเป็น
อาสาสมัครเข้าร่วมเป็นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ในการตอบแบบ
ประเมินและแบบสอบถามตามความสมัครใจ โดยไม่มกี ารกดดัน
ไม่เร่งรีบในการตอบสามารถไม่ตอบในส่วนใดๆ ทีไ่ ม่สมัครใจตอบ
โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั เข้าพบนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 ในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555 หลังจากชัว่ โมงการเรียนการสอนแต่ละชัน้ ปี
ชัน้ ปีละ 1 ครัง้ นาน 15 นาทีเชิญชวนนักศึกษารับแบบสอบถาม
ที่วางไว้หน้าชั้นเรียน หรือในกล่องที่หอพักนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพือ่ นำ�ไปตอบในทีพ่ กั เองตามความสมัครใจ
ระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม 2556 และส่งคืนลงในกล่องทีต่ ง้ั ไว้
ตามสถานที่ท่แี จ้งได้รับแบบสอบถามคืนและสามารถนำ�มา
วิเคราะห์ได้ 262 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 92.90
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
1. แจกแจงความถี่ คำ�นวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ระดับความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการปรับตัว
ตามบทบาทการเป็นนักศึกษาและการเรียนภาคปฏิบตั ิ
2. ทำ�การทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิตวิ เิ คราะห์
ความเป็นอิสระจากกันความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เป็นเอก
พันธ์กนั การแจกแจงของกลุม่ เป็นโค้งปกติ
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ปีท่ี 4
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กบั
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา และการเรียน
ภาคปฏิบัติโดยสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product
moment correlation (r))
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปนักศึกษาตัวอย่างชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน
262 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.46 (237 คน) ชายร้อยละ 9.54
(25 คน) อายุเฉลีย่ 20.5±4.34 ปี ภูมลิ �ำ เนาภาคเหนือร้อยละ17.50
(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) ภาคใต้รอ้ ยละ 9.50 (25 คน) ค่าเฉลีย่ ของเกรดเฉลีย่ สะสม
(GPA) 2.89±0.64 มีรายได้ประจำ�สำ�หรับใช้จา่ ยส่วนตัวจากทุก
แหล่งเฉลีย่ เดือนละ 6267.43±2387.54 บาท แหล่งรายได้ ได้จาก
เงินกูก้ องทุนรัฐบาล (กยศ.) และ/หรือบิดา มารดา/ญาติ ทุนการ
ศึกษาการทำ�งานพิเศษ ความเพียงพอในการใช้จา่ ยโดยมีเงินเหลือ
เก็บร้อยละ 35.5 (93 คน) เพียงพอไม่มเี งินเหลือเก็บร้อยละ 49.60
(130 คน) ไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นหนีร้ อ้ ยละ 5.70 (15 คน) ไม่เพียง
พอและเป็นหนี้บางเดือนหรือบางครั้งร้อยละ 8.40 (22 คน)
ไม่เพียงพอและเป็นหนีท้ กุ เดือนร้อยละ 0.80 (2 คน)
2. นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลีย่
ความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 164.53±15.46 ซึง่ อยูใ่ นระดับปกติ
(ปกติ 138-170) เมือ่ พิจารณาคะแนนความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวม และรายด้านดี เก่ง มีสขุ พบกลุม่ ตัวอย่างในชัน้ ปีท่ี 2
มีคะแนนเฉลีย่ ความฉลาดทางอารมณ์ต�ำ่ กว่าชัน้ ปีอน่ื ในทุกด้าน
เมือ่ แจกแจงระดับความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ฯ พบว่า
นักศึกษาทัง้ สีช่ น้ั ปีมคี วามฉลาดทางอารมณ์ ระดับสูงร้อยละ 36.3
(95 คน) ระดับปกติรอ้ ยละ 58.14 (158 คน) ระดับต่�ำ ร้อยละ 5.30
(14 คน) โดยนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์ระดับ

ต่�ำ จำ�นวนมากกว่าชัน้ ปีอน่ื คือ 6 คน (ร้อยละ 2.30) ทีเ่ หลือ 8 คน
(ร้อยละ 3) คือชัน้ ปีท่ี 1 = 3 คน ชัน้ ปีท่ี 3 = 3 คนชัน้ ปีท่ี 4 = 2
คน ซึง่ ชัน้ ปีท่ี 2 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมต่�ำ กว่า
ชัน้ ปีอน่ื ส่วนชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลีย่ ความฉลาด
ทางอารมณ์ทส่ี งู กว่าชัน้ ปีอน่ื (ชัน้ ปีท่ี 4 X = 167.05±14.25 และ
ชัน้ ปีท่ี 3 X = 166.71±16.41)
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาพบว่า
3.1 นักศึกษาพยาบาลปีท่ี 1 ถึง 4 มีพฤติกรรมการปรับตัว
ตามบทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (197.79±
20.05) และในแต่ละชัน้ ปีอยูใ่ นระดับสูงเช่นกัน (197.79±20.05)
โดยนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ถึงแม้มคี ะแนนเฉลีย่ ในระดับสูง แต่ต�ำ่ กว่า
ชัน้ ปีอน่ื (ดังแสดงในตารางที่ 1) เมือ่ แจกแจงความถีจ่ �ำ แนกระดับ
ของพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาของ
นักศึกษาทัง้ สีช่ น้ั ปีพบว่าอยูใ่ นระดับสูงร้อยละ 66.40 และระดับ
ปานกลางร้อยละ 33.60
3.2 นักศึกษาชัน้ ปีทแ่ี ตกต่างกัน มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 1.06, p = .37) (ตารางที่ 1)
ส่วนรายด้าน พบนักศึกษาชัน้ ปีทแ่ี ตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวตามบทบาทด้านการเรียนและด้านสัมพันธภาพกับ
อาจารย์ผสู้ อนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (F = 2.78,
p = .04 และ F = 3.06, p = .03 ตามลำ�ดับ) ส่วนด้านอืน่ ได้แก่
ด้านกลุม่ เพือ่ น ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกิจกรรม มีคะแนน
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายชัน้ ปี ของพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
การปรับตัวตามบทบาทฯ ตามชัน้ ปี
โดยรวม
ชัน้ ปีท่ี 1
ชัน้ ปีท่ี 2
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 4

จำ�นวนคน
(n)
262
66
70
70
56

X

SD

ระดับ

Min-Max

197.79
198.44
196.51
195.49
201.48

20.05
19.28
18.69
21.93
20.07

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

139.00-247.00
161.00-239.00
149.00-234.00
139.00-243.00
147.00-247.00

F

p

1.06 .37

ปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ทิ างการพยาบาลโดยรวมและแต่ละ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั พิ บว่า
3.3 นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 มีคะแนนพฤติกรรมการ ชัน้ ปีอยูใ่ นระดับสูง (106.18±10.17) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั โิ ดยรวมของนักศึกษาตัวอย่าง
ชัน้ ปีท่ี 3-4 จำ�แนกตามระดับชัน้ ปี
การปรับตัวการเรียนภาคปฏิบตั ิ
คะแนนโดยรวม
ชัน้ ปีท่ี 3
ชัน้ ปีท่ี 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

4. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลาดทางอารมณ์ กับ
พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาพยาบาลและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า
		 4.1 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 1-4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้าน กับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัว
ในบทบาทการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-4 (n = 262)

		 3.4 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 นักศึกษาชัน้ ปีท่ี
แตกต่างกัน (ชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4) มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ ไม่แตกต่างกันถือได้วา่ มีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากันทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน (ประมาณ 106±10.23) จึงไม่
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
ส่วนคะแนนรายด้าน (คะแนนเต็ม 5) ด้านการเตรียมความ
พร้อมก่อนขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านชัน้ ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลีย่ (X = 3.64±
0.61) ต่�ำ กว่าชัน้ ปีท่ี 4 (X = 3.82±0.57) รองลงมาคือการปรับตัว
เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมบนแหล่งฝึก ซึง่ ชัน้ ปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลีย่
(X = 4.15±0.65) ต่�ำ กว่าชัน้ ปีท่ี 3 เล็กน้อย (X = 4.23±0.65)

  พฤติกรรมปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษา (r)
ความฉลาดทางอารมณ์
.52***
โดยรวม
ด้านดี
.42***.
.50***
ด้านเก่ง
ด้านสุข
.45***
***p < .001; significance 2-tailed
		 4.2 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์ทาง โดยรวมและรายด้านอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
บวกกับคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ ที่ 4

62 Journal of Nursing Science

J Nurs Sci Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กับพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี 3 และชัน้ ปีท่ี 4 (n = 126)
การปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ

EQ โดยรวม
.46***

การปรับตัวฯโดยรวม
รายด้าน
.36***
การเตรียมความพร้อมฯ
.33***
การมีจติ สานึกฯ
.32***
ความซือ่ สัตย์ฯ
.29**
ความมีวนิ ยั ฯ
.30**
การเคารพสิทธิผปู้ ว่ ยฯ
.41***
การสร้างสัมพันธภาพ
.36***
สภาพแวดล้อม
*p < .05, **p < .01, ***p < .001; significance 2-tailed

การอภิปรายผล

นักศึกษาพยาบาลตัวอย่างทัง้ 4 ชัน้ ปี มีความฉลาดทาง
อารมณ์ในระดับปกติถงึ ระดับสูงถึงร้อยละ 94.7 สอดคล้องกับ
หลายผลการวิจยั ทีพ่ บว่า นักศึกษาพยาบาลหรือนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทีต่ อ้ งใช้ความรับผิดชอบสูงส่วนใหญ่มคี วามฉลาดทาง
อารมณ์อยูใ่ นระดับปกติ14,22-24 และมีพฤติกรรมการปรับตัวตาม
บทบาทการเป็นนักศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและระดับ
สูง มีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ใิ นระดับปาน
กลางและระดับสูง15,22 อธิบายได้วา่ การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา13 และตามมาตรฐานการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 1 นอกจากนักศึกษาได้รบั การความรูท้ างปัญญาตาม
หลักสูตรแล้ว นักศึกษายังได้รบั การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ทีส่ อดแทรกในระหว่างการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบตั ิ นักศึกษาจะมีประสบการณ์และบทบาททีต่ า่ งกันไปตามชัน้
ปีทส่ี งู ขึน้ รวมทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึง่ มีการจัด
เป็นระยะตลอดปีการศึกษา ทำ�ให้นกั ศึกษาได้คดิ วิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ25
อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ครัง้ นีพ้ บว่า ยังมีนกั ศึกษาอีก
จำ�นวนหนึง่ มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับต่�ำ เพียงเล็กน้อย
ร้อยละ 5.3 ซึง่ กระจายอยูใ่ นทุกชัน้ ปี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากความ
ฉลาดทางอารมณ์สว่ นหนึง่ มีการพัฒนามาตัง้ แต่วยั เด็กและวัยรุน่
ก่อนทีจ่ ะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และจากข้อมูลส่วนตัวพบว่า
นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 35.5 มีรายได้จากเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษา
(กยศ.) และร้อยละ 13.9 มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในจำ�นวน

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
EQ ด้านเก่ง
EQ ด้านดี
.34**
.40***
.27**
.35***
.30**
.26**
.30**
.36***
.31***

.32***
.24**
.26**
.24**
.18*
.29**
.24**

EQ ด้านมีสขุ
.47***
.36**
.30**
.29**
.27**
.34***
.44***
.41***

นีม้ นี กั ศึกษาทีม่ หี นีส้ นิ อยูร่ อ้ ยละ 9.2 จากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ
จึงอาจส่งผลกระทบต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
พยาบาลได้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่านักศึกษาชัน้ ปีทแ่ี ตกต่างกันมี
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทการเป็นนักศึกษา
และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั โิ ดยรวมไม่แตก
ต่างกันอาจเนือ่ งจากนักศึกษาอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมของมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ และการจัดการศึกษารวมทัง้ การเอือ้ อำ�นวยเพือ่ การศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์ท้งั ในวิทยาเขตบางกอกน้อยและ
วิทยาเขตศาลายาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา13
ใช้มาตรฐานเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ระวีนนั ท์
รืน่ พรตและคณะ26 พบว่าชัน้ ปีทศ่ี กึ ษาไม่สามารถทำ�นายการปรับ
ตัวโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตไิ ด้ ดังนัน้ จึงอาจมีปจั จัยอืน่ ทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวตามบทบาท
การเป็นนักศึกษา และพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค
ปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวในบทบาทการเป็นนักศึกษาและ
พฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล สอดคล้องกับผลการวิจยั ของหลายท่าน14-16,22 ซึง่ อธิบาย
ได้วา่ นักศึกษาทีม่ คี ะแนนความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและ
รายด้าน (ด้านดี ด้านเก่ง ด้านมีสขุ ) ทีส่ งู จะยิง่ สามารถปรับตัวใน
การดำ�เนินชีวิตประจำ�วันตามบทบาทการเป็นนักศึกษา และ
สามารถปรับตัวในการให้การพยาบาลซึง่ เป็นการศึกษาภาคปฏิบตั ิ
ด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้ดสี อดคล้องกับหลายคำ�กล่าวที่
ว่า5-7 วัยรุน่ ทีม่ คี ะแนนความฉลาดทางอารมณ์ปกติหรือสูงมักจะ
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เป็นผูเ้ รียนรูไ้ ด้ดี รูส้ กึ ดีตอ่ ตนเอง และผูอ้ น่ื เผชิญกับความเครียด
และปัญหาได้มองโลกในแง่ดปี รับตัวกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
เหมาะสมสามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผูอ้ น่ื
ได้และมีปญ
ั หาทางพฤติกรรมน้อย4 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
หลายท่าน14-16,22 ทีพ่ บว่าความฉลาดทางอารมณ์มคี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใดๆ
ได้ และมีความสามารถทางอารมณ์ในการดำ�เนินชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข7
และเมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปรับ
ตัวในการเรียนภาคปฏิบตั เิ ป็นรายด้านกับคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์โดยรวม พบว่าค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของพฤติกรรม
การปรับตัวด้านการสร้างสัมพันธภาพ สภาพแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อม การมีจติ สำ�นึก และความซือ่ สัตย์ มีความสัมพันธ์กบั
ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.001 ส่วนด้านความมีวินัย และการเคารพสิทธิผ้ปู ่วยมีความ
สัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นีส้ ามารถกล่าวได้วา่ ยิง่ นักศึกษามีความฉลาด
ทางอารมณ์สงู ก็จะยิง่ มีพฤติกรรมการปรับตัวในการเรียนภาค
ปฏิบตั ดิ ตี ามไปด้วย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอโณทัย บ้าน
เนินและรัชนี สรรเสริญ14 พบว่าการปรับตัวกับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั มิ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์
อย่างมีนยั สำ�คัญ ทัง้ นีใ้ นการฝึกภาคปฏิบตั ใิ นหลักสูตรวิชาชีพ
ทางการพยาบาลเน้นหลักการและทักษะตามสาขาวิชาชีพได้แก่
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
สูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นต้น นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 และ 4 ต้อง
เริม่ คิดวิเคราะห์ปญ
ั หาตัดสินใจแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยและ
ให้การพยาบาลในสถานการณ์จริง ซึง่ ต้องใช้ความสามารถในการ
ปรับตัวในการเตรียมความพร้อมดูแลผูป้ ว่ ยเฉพาะโรคมากกว่าชัน้
ปีท่ี 2 นอกจากนัน้ ยังต้องปรับตัวกับการสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคลากรในแหล่งฝึก สภาพแวดล้อมของแหล่งฝึก และอาจารย์
ผูส้ อน จะเห็นว่าการเรียนในวิชาชีพการพยาบาลต้องใช้ศกั ยภาพ
ทัง้ ด้านปัญญา (ด้านเก่ง) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ด้านดี) และด้าน
ความภูมใิ จในตนเอง สุขสงบในชีวติ (ด้านสุข) ดังนัน้ นักศึกษาทีม่ ี
ความฉลาดทางอารมณ์ดจี งึ เป็นคุณลักษณะทีจ่ ำ�เป็นต่อวิชาชีพ
ทางการพยาบาล ทีจ่ ะส่งเสริมการปรับตัวในการเรียนภาคปฏิบตั ิ
ให้กบั นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

เน้นการช่วยเหลือนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ในการปรับตัวในการเรียน
และกิจกรรมการเรียนกับผูส้ อนมากกว่าชัน้ ปีอน่ื และการเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวในการขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านในแหล่งฝึกแก่
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั เชิงพัฒนากระบวนการ
แก้ไขปัญหาระบบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาตามปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์
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