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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2556
จํานวน 265 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือคือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 52 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แลวทําการแปลผลขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาดานขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 2
โดยมีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.00 – 2.49 ไดรับคาใชจายตอเดือนระหวาง 8,000 – 10,000 บาท โดยเปนจํานวนที่
เหมาะสมพอเพียงตอการใชจาย ลักษณะครอบครัวสวนใหญคือบิดา มารดาอยูดวยกัน อาศัยในบานพักของตนเอง
สําหรับผลการวิจัยดานระดับความฉลาดทางอารมณ จากองคประกอบสําคัญ 3 ดาน คือ ดานความเกง ดานความดี
และดานความสุข พบวา คะแนนความฉลาดทางอารมณรวม อยูในเกณฑปกติ และเมื่อพิจารณาองคประกอบแตละ
ดาน พบวาผลคะแนนที่ไดอยูในชวงเกณฑปกติ มีเพียงองคประกอบดานความดี ที่สูงกวาเกณฑเล็กนอย โดยเฉพาะ
ดานการควบคุมตนเอง ที่มีคะแนนสูงกวาปกติเล็กนอย คือ 18.48 (เกณฑปกติอยูระหวาง 13-18) กลาวไดวากลุม
ตัวอยางมีการรูจ กั เขาใจเห็นใจผูอ นื่ สามารถยอมรับผูอ นื่ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน ซึง่ สงผลตอความสัมพันธ
ทีด่ ใี นสังคม สามารถเรียนรูแ ละทํากิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะของ
ผูเรียนใหเปนผูพรอมความเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือรวมใจทํางานเปนกลุม
สรางความรับผิดชอบและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด รูจักสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกและความรูสึก
ของเพือ่ น เกิดการเขาใจในความแตกตาง และเกิดการยอมรับในกันและกันมากขึน้ และนําไปสูค วามสัมพันธทดี่ ใี นทีส่ ดุ
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ, นักศึกษา, คณะบริหารธุรกิจ

Abstract

The purposes of this research was to study the emotional quotient (EQ) level of the Management Major Students, Faculty of Business Administration. Sample size of the study were 265
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.)
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

students in academic year 2013. The research instrument was Emotional Intelligence Screening Test
of Department of Mental Health, Ministry of Public Health. The data were analyzed by frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The results of the research can be described as follows; the group of respondents incorporated 63% females and 37% males. The majority of the group were 20 years old (41.1%). An
average of the cumulative grade point average was between 2.00–2.49 (50.2%). The study revealed
that 32.8% the respondents spent monthly 8,000–10,000 baht. Most of respondents still live with
parents (77.4%). With respect to the criteria for measuring the Total Emotional Intelligence (Virtue,
Competence, and Happiness), the study found that the scores of competence and happiness aspects are normal. The findings identified that the respondents were understanding and sympathized
with other people. They accepted others and were responsible for their work. They also created
a good relationship among themselves. Nevertheless, the instructors should provide some useful
guidelines or any learning activities for the students in order to satisfy them somehow. Therefore
providing educational activities so as to develop the students’ characteristics and readiness in
accordance with the criteria of higher education standard are deemed to be important concerns.
The instructors should encourage the students’ cooperations and support them to participate in
group-activities based learning.
Keywords : Emotional Intelligence / Students / Faculty of Business Administration

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

พืน้ ฐานสําคัญของประเทศคือ ทรัพยากรบุคคล
ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นา
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาการให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลโดยผานระบบการ
จัดการศึกษาถือเปนจุดเริ่มตนการพัฒนาประเทศทุก
ดานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ในประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติมาแลว จํานวน 9 ฉบับ โดยฉบับแรก
เมื่อปพ.ศ. 2504 - 2509 และฉบับปจจุบันคือ แผน
พัฒนาการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 – 2559
ซึ่งเปนแผนการศึกษาแหงชาติระยะยาว 15 ป และใน
ระดับอุดมศึกษาไดใชกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) ซึ่งเปาหมายโดย
สรุปเมือ่ สิน้ สุดแผนนีค้ อื การศึกษาไทยจะตอง “สามารถ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพสามารถปรั บ ตั ว ได แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรู และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจากกลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐาน บนพื้นฐานเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
สอดคลองกับการกํากับดูแลการจัดระบบการศึกษาให
เปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (มคอ.) (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ประกอบดวย 7 หมวด
สําคัญ โดยเฉพาะหมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ รวมถึงทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในหมวด
นี้ มีความสอดคลองกับการศึกษาระดับความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional Intelligence หรือ Emotional
Quotient : EQ) ของบุคคล ซึ่งศึกษาถึงความสามารถ
ทางอารมณในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมี
ความสุขรูจักความฉลาดทางอารมณของตนเองเพื่อ
พัฒนาและใชศักยภาพตนเองในการดําเนินชีวิตและ

อยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข ประกอบดวย 9 ดาน
สําคัญทีแ่ สดงถึงทักษะทางอารมณทชี่ ว ยสนับสนุนการ
เรียนรูข องบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณคาของบุคคลที่
สําคัญคือเปนคนดีมคี วามสุข สามารถดําเนินชีวติ อยาง
มีคุณคาและมีเปาหมาย (อังสุรีย พันธแกว, 2552)
ดังนัน้ การจัดการศึกษาในปจจุบนั นอกจากจัดหลักสูตร
การเรียนรูใ นเชิงวิชาการแลว ยังตองจัดกิจกรรมทีเ่ สริม
สรางคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย เพื่อมุงพัฒนา
ดานจิตใจ และอารมณของผูเรียน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนคณะที่มีนักศึกษาจํานวนมาก
โดยเฉพาะในสาขาวิชาการจัดการ มีนกั ศึกษาทีม่ คี วาม
หลากหลาย อาทิ ดานครอบครัว ดานสังคม เปนตน จึง
อาจสงผลตอการดํารงชีวิตของนักศึกษาที่ตองมีการ
ปรับตัวในสังคม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยไดตระหนักถึงความ
สําคัญในการรูจักตนเองทางดานอารมณในแตละดาน
จึงไดทาํ การศึกษาถึงระดับความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพือ่ นําขอมูลมาประยุกตใช
ในการวางแผนพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและการดํารง
ตนในสังคมไดอยางมีคุณคา

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความฉลาดทางอารมณ ใ น
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาระดับความฉลาด
ทางอารมณจากประชากรซึ่งเปนนักศึกษาทุกชั้นป
เฉพาะของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิตทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ นปการศึกษา 2556
จํานวน765 คน โดยใชหลักการคํานวณกลุม ตัวอยางได
จํานวน 265 คนระยะเวลาในดําเนินการวิจัยระหวาง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

ไดขอมูลเกี่ยวกับระดับความฉลาดทางอารมณ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะกรรมการหลักสูตรสามารถนําผลการศึกษา
ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการเสริมสรางระดับความ
ฉลาดทางอารมณใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจตอไป

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient :
E.Q.) หรือที่นักวิชาการไดเสนอไวใกลเคียงกัน เชน
Emotional Intelligence, Emotional Ability,
Interpersonal Intelligence, Multiple Intelligence
เกิดจากแนวคิดที่วา ความสามารถทางเชาวนปญญา
หรือไอคิวคือปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลประสบความ
สําเร็จ มีชีวิตที่ดีและมีความสุข แตตอมาไดมีผูตั้งขอ
สงสัยเนื่องจากไมเชื่อวาความสําเร็จและความสุขใน
ชีวิตของบุคคลจะขึ้นอยูกับความสามารถทางเชาวน
ปญญาเทานัน้ โดยในปค.ศ.1990 Mayer and Salovey
(1997) นักจิตวิทยาไดศึกษาและใหความหมายของ
ความฉลาดทางอารมณวา "เปนรูปแบบหนึ่งของความ
ฉลาดทางสังคมที่ประกอบดวยความสามารถในการ
รูอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอื่นสามารถ
จําแนกความแตกตางของอารมณทเี่ กิดขึน้ และใชขอ มูล
นี้เปนเครื่องชี้นําในการคิดและกระทําสิ่งตาง ๆ" และ
Goleman (1998) ไดเสนอวา “ความฉลาดทางอารมณ
เปนความสามารถหลายดานไดแก การเรงเราตัวเอง
ใหไปสูเปาหมาย มีความสามารถควบคุมความขัดแยง
ของตนเองรอคอยเพือ่ ใหไดผลลัพธทดี่ กี วา มีความเห็น
อกเห็นใจผูอื่นสามารถจัดการกับอารมณตาง ๆ มีชีวิต
อยูดวยความหวัง โดยระดับความฉลาดทางอารมณไม
ไดถูกกําหนดขึ้นจากพันธุกรรมและไมไดมีการพัฒนา
มากในชวงวัยเด็กตอนตน แตความฉลาดทางอารมณ
ไดเกิดจากการเรียนรูแ ละสามารถพัฒนาขึน้ ไดเรือ่ ยๆ”
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) เสนอวา
ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถทางอารมณ
ในการดําเนินชีวติ รวมกับผูอ นื่ ใหเปนไปอยางสรางสรรค
และมีความสุข โดยไดแบงองคประกอบเปน 3 ลักษณะ
คือ ความดี ความเกง และความสุข ซึ่งสรุปไดวา ความ
ฉลาดทางอารมณหมายถึง ความสามารถในการรับรู
ตนเอง ถึงความตองการตางๆ ได และสามารถควบคุม
อารมณในการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมเพือ่ ใหการดําเนินชีวติ เปนไปอยางมีความสุข
โดยความสําคัญของความฉลาดทางอารมณเปนความ
สามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลที่สามารถสรางและ
พัฒนาขึ้นไดดวยตนเองดวยการตระหนักถึงการรับรู
ตนเอง เขาใจถึงความรูส กึ ของตนเองและผูอ นื่ รูถ งึ ขอดี
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ขอดอยของตนและผูอื่น จะทําใหรูจักการจัดการและ
ควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมจากอารมณและ
ความรูสึกนั้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนคือประสบ
ความสําเร็จทั้งในอาชีพการงาน สังคม และครอบครัว
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญ 2 ปจจัย คือ
1. พันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณคือตัว
กําหนดใหบคุ คลมีพนื้ อารมณทแี่ ตกตางกัน และยังเปน
สวนสําคัญทีก่ าํ หนดพฤติกรรม อารมณบคุ ลิกภาพของ
บุคคล
2. สภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูในสภาพที่
เหมาะสมกับอารมณสามารถชวยพัฒนาและควบคุม
พืน้ ฐานอารมณดา นลบได ขณะเดียวกันสามารถสงเสริม
พื้นฐานอารมณดานบวกไดดี ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ พอ

แมควรจะเลีย้ งลูกใหเติบโตเปนคนดีทมี่ คี วามฉลาดทาง
อารมณ มีความมั่นคงเขมแข็ง และรูจักเห็นอกเห็นใจผู
อื่น โดยการเปนตนแบบที่ดี ซึ่งพอแมสามารถสงเสริม
ความฉลาดทางอารมณใหลูก โดยการสอนใหลูกรูจัก
ตนเอง รูจ ักการจัดการอารมณของตนเองได รูจักการ
รอคอยได และมีวินัยในตนเอง รูจักเขาใจและเห็นใจผู
อื่น รวมถึงรูจักการสรางความสัมพันธที่ดี รูจักที่จะผูก
มิตรกับผูอื่น

องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543)
ได เ สนอองค ป ระกอบของความฉลาดทางอารมณ
ไว 3 ประการ ซึ่งเปนปจจัยความสามารถในแตละ
ดานดังนี้

1) ดานความดีหมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองรูจักเห็นใจ
ผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ดังนี้
ปจจัยดานความดี
ความสามารถในการควบคุม
ความสามารถในการเห็นใจผูอื่น ความสามารถในการรับผิดชอบ
อารมณและความตองการ
รูอารมณและความตองการของ
ใสใจผูอื่น
รูจักการให รูจักการรับ
ตนเอง
ควบคุมอารมณและความตองการได
เขาใจและยอมรับผูอื่น
รูจักรับผิด รูจักใหอภัย
แสดงออกอยางเหมาะสม
แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม
เห็นแกประโยชนสวนรวม
2) ดานความเกงหมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหาและ
แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
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ความสามารถในการรูจัก
และสรางแรงจูงใจใหตนเอง

ปจจัยดานความเกง
ความสามารถในการตัดสินใจ
และแกปญหา

รูศักยภาพของตนเอง

รับรูและเขาใจปญหา

สรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได

มีขั้นตอนในการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

มีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย

มีความยืดหยุน

แสดงความเห็นที่ขัดแยง
ไดอยางสรางสรรค

ความสามารถในการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่น
รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอื่น

3) ดานความสุขหมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขมีความภูมิใจในตนเองพอใจใน
ชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ
ปจจัยดานความสุข
ความภูมิใจในตนเอง

ความพึงพอใจในชีวิต

ความสงบทางใจ

เห็นคุณคาในตนเอง

รูจักมองโลกในแงดี

มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข

เชื่อมั่นในตนเอง

มีอารมณขัน

รูจักผอนคลาย

พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู

มีความสงบทางจิตใจ

ทั้งนี้ สามารถสรุปจากองคประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณไดวา ตองมีความเขาใจตนเอง และ
เขาใจผูอื่น และสามารถแกไขความขัดแยงไดโดยการ
เขาใจตนเอง นัน่ คือ เขาใจอารมณ ความรูส กึ และความ
ตองการในชีวิตของตนเองการเขาใจผูอื่น คือเขาใจ
อารมณความรูส กึ ของผูอ นื่ และสามารถแสดงออกมาได
อยางเหมาะสมสวนการแกไขความขัดแยงได คือเมื่อมี
ปญหาสามารถแกไขใหผา นพนไปไดอยางเหมาะสมทัง้
ปญหาความเครียดในใจหรือปญหาที่เกิดจากการขัด
แยงกับผูอื่นก็ตาม

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) โดยรวบรวมขอมูลประกอบ
การอธิบายจากผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไว โดยศึกษาจากประชากรไดแกนักศึกษา
คณะ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2556 จํานวน 765
คน (สํานักงานทะเบียน, ม.รังสิต, 2556) และกลุมเปา
หมายที่ใชในการวิจัยไดมาโดยการคํานวณจากสูตร
ทาโร ยามาเน ได 262.66 = 263 คนทั้งนี้ ผูวิจัยได
เก็บตัวอยางทั้งสิ้นรวม 265 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) ของกรม

สุขภาพจิตประกอบดวยความฉลาดทางอารมณ 9 ดาน
ไดแก ดานการควบคุมตนเอง ดานการเห็นใจผูอ นื่ ดาน
ความรับผิดชอบ ดานแรงจูงใจ ดานการตัดสินใจและ
การแกไขปญหา ดานสัมพันธภาพ ดานความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง ดานความพึงพอใจในชีวิต และดานความสุข
สงบทางใจ รวม 52 ขอคําถาม มีลกั ษณะเปนแบบมาตร
สวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ แบงเปน 2
ดาน ประกอบดวยความรูสึกดานบวก และความรูสึก
ดานลบ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติในการวิจัย
ขอมูลเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป ประกอบไปดวย เพศ
อายุ ปการศึกษา เกรดเฉลี่ย คาใชจายที่ไดรับตอเดือน
จํานวนคาใชจายที่ไดรับมีความเหมาะสมพอเพียงพอ
ตอการใชจา ย ลักษณะครอบครัว และดานลักษณะทีพ่ กั
อาศัย ซึง่ เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Checklist)
นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอใช
วิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) แลวนํา
เสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายสวนขอมูล
เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
แปลผลขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
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สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐาน

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละแสดงขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ
(n = 265)
เพศ
อายุ (ป)

ชั้นปที่

เกรดเฉลี่ย

ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน(คน)

รอยละ

ชาย
หญิง

98
167

37.0
63.0

18
19
20
21
22
23
24
25
มากกวา 25 ป

2
63
109
42
23
14
5
5
2

0.8
23.8
41.1
15.8
8.7
5.3
1.9
1.9
0.8

1
2
3
4

36
139
72
18

13.6
52.5
27.2
6.8

1
17
133
76
33
5

0.4
6.4
50.2
28.7
12.4
1.9

18
64
87
25
5
40
8
15
3

6.8
24.1
32.8
9.4
1.9
15.1
3.0
5.7
1.1

1.00 – 1.49
1.50 – 1.99
2.00 – 2.49
2.50 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
คาใชจายตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,000 – 8,000
8,001 – 10,000
10,001 – 12,000
12,001 – 14,000
14,001 – 16,000
16,001 – 18,000
18,001 – 20,000
มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละแสดงขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ (ตอ)
ขอมูลพื้นฐาน
ความพอเพียงของคาใชจาย
มีเหลือเก็บ
พอเพียง / เหมาะสมแลว
ไมพอเพียง
ลักษณะครอบครัว
บิดา มารดาอยูดวยกัน
บิดา มารดาแยกกันอยูโดยมิไดหยาราง
บิดา หยารางกัน
บิดา หรือ มารดา เสียชีวิต
อื่นๆ
ที่พักอาศัย
อยูบานตนเอง
อยูบานญาติ
อยูหอพักในมหาวิทยาลัย
อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย
อื่นๆ

จํานวน(คน)

รอยละ

57
185
23

21.5
69.8
8.7

205
16
25
17
2

77.4
6.0
9.4
6.4
0.8

102
9
12
141
1

38.5
3.4
4.5
53.2
0.4

ขอมูลพื้นฐานทั่วไป พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิงจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 63.0 มีอายุ 20
ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 41.1 กําลังศึกษา
อยูในชั้นปที่ 2 จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 52.5
คน มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.00 – 2.49 มีจํานวน
133 คน คิดเปนรอยละ 50.2 ไดรับคาใชจายตอเดือน
ระหวาง 8,000 – 10,000 บาท มีจํานวน 87 คน คิด

(n = 265)

เปนรอยละ 32.8 โดยเปนจํานวนที่เหมาะสมพอเพียง
ตอการใชจาย มีจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 69.8
ลักษณะครอบครัวคือบิดา มารดาอยูดวยกัน มีจํานวน
205 คน คิดเปนรอยละ 77.4 สวนที่พักอาศัยจะอาศัย
ในบานพักอาศัยของตนเอง มีจํานวน 102 คน คิดเปน
รอยละ 38.5

ตารางที่ 2 ขอมูลดานความฉลาดทางอารมณ ใน 3 ดาน 9 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบความฉลาดทางอารมณ
คะแนนความฉลาดทางอารมณรวม
1. องคประกอบดานความดี
1.1 การควบคุมตนเอง
1.2 การเห็นใจผูอื่น
1.3 ความรับผิดชอบ
2. องคประกอบดานความเกง
2.1 แรงจูงใจ
2.2 การตัดสินใจและแกปญหา
2.3 สัมพันธภาพ

ตํ่ากวาเกณฑ
< 138
< 48
< 13
< 16
< 17
< 45
< 15
< 14
< 15

คาคะแนน
เกณฑปกติ สูงกวาเกณฑ
138 – 170
> 170
48 – 58
> 58
13 - 18
>18
16 - 21
>21
17 - 23
>23
45 – 59
> 59
15 - 21
>21
14 - 20
>20
15 – 20
>20

คะแนนที่ได
160.87
58.41
18.48
19.06
20.87
52.99
17.77
17.13
18.09
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ตารางที่ 2 ขอมูลดานความฉลาดทางอารมณ ใน 3 ดาน 9 องคประกอบ ดังนี้ (ตอ)
องคประกอบความฉลาดทางอารมณ
3. องคประกอบดานความสุข
3.1 ความภาคภูมิใจในตนเอง
3.2 ความพอใจในชีวิต
3.3 ความสุขสงบทางใจ

ตํ่ากวาเกณฑ
< 42
<9
< 16
< 15

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความ
ฉลาดทางอารมณ ข องกลุ  ม ตั ว อย า งในทุ ก ด า นโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑปกติของคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดเกณฑการจัดแบงระดับแปลความหมายตาม
ระดับคะแนนที่ไดกําหนดไวออกเปน 3 ประเภท คือ
บุคคลที่มีระดับความฉลาดทางอารมณอยูในระดับ
ที่ตํ่ากวาเกณฑปกติ ในระดับเกณฑปกติ และ ระดับ
สูงกวาเกณฑปกติ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ระดับ
คะแนนรวม อยูในระดับปกติ และเมื่อพิจารณาตาม
องคประกอบทั้ง 3 ดาน พบวาอยูในชวงเกณฑคะแนน
ปกติเชนกัน มีเพียงองคประกอบดานความดี คือการ
ควบคุมตนเอง การเห็นใจผูอื่น และ การรับผิดชอบ มี
ระดับคะแนนรวมสูงกวาเกณฑปกติเล็กนอย คือ 58.41
ซึ่งผลคะแนนปกติจะอยูระหวาง 48 – 58 โดยเฉพาะ
ความฉลาดทางอารมณดา นการควบคุมตนเอง มีระดับ
คะแนนสูงกวาเกณฑปกติไปเพียงเล็กนอย โดยมีระดับ
คะแนน 18.48 (เกณฑปกติอยูระหวาง 13-18)

อภิปรายผล

ความฉลาดทางอารมณ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขา
วิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จากองคประกอบ
ดานความดี ในดานความสามารถในการควบคุมอารมณ
และความตองการของตนเอง เปนความสามารถในการ
รับรูและควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
ใหสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม เปนดานเดียว
ทีม่ คี า คะแนนเฉลีย่ รวมสูงกวาเกณฑปกติเล็กนอยกลาว
ไดวา นักศึกษาสามารถรับรูตนเองไดถึงเวลาที่โกรธ
หรือไมสบายใจนั้น มีที่มาหรือเกิดจากสาเหตุใด รวม
ถึงสามารถควบคุมอารมณตนเอง มีความอดทนตอ
การรอคอย และสามารถอธิบายเพื่อสรางการยอมรับ
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คาคะแนน
เกณฑปกติ สูงกวาเกณฑ
42 – 56
> 56
9 - 14
>14
16 - 22
>22
15 - 22
>22

คะแนนที่ได
49.47
11.68
19.89
17.90

จากคนรอบขางได ควบคุมอารมณใหไมแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ
โกลแมน (Goleman, 1998) ที่วาความฉลาดทาง
อารมณเปนความสามารถในการตระหนักรูถึงความ
รูสึกทั้งของตนเองและของผูอื่น ทั้งนี้ เมื่อบุคคลมีอายุ
มากขึ้น หรือเมื่อจบการศึกษาไป อาจทําใหระดับการ
ควบคุมอารมณและความตองการของตนเองไดดียิ่ง
ขึ้นอีกดวย สวนผลดานอื่นซึ่งอยูในเกณฑปกติ นั่น
คือนักศึกษาเปนผูมีความรูจักเห็นใจผูอื่น เขาใจและ
ยอมรับผูอื่น ตลอดจนรูจักแสดงออกถึงความเห็นอก
เห็นใจผูอื่นที่เหมาะสมได ซึ่งสอดคลองกับ ลักขณา ส
ริวัฒน (2545) ที่ไดเสนอวาการที่บุคคลมีความรูสึกที่
ดีตอตนเอง และผูอื่น จนสงผลใหเกิดความเขาใจใน
ตนเอง และเขาใจถึงความรูสึกของบุคคลอื่น ที่มคี วาม
แตกตางกันไป จึงทําใหสามารถแสดงออกทางอารมณ
ในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม เชนเดียวกับ
เมเยอร และซาโลเวอร (Mayer and Salover, 1997)
ที่กลาววา การที่บุคคลสามารถตระหนักรูถึงความคิด
ความรูสึกและภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และกับผูอ นื่ ไดนนั้ ถือไดวา เปนผูม คี วามสามารถในการ
ควบคุมอารมณ สามารถชี้นําความคิดและแนวปฏิบัติ
ของตนเองไดอยางมีเหตุผล สอดคลองกับการปฏิบัติ
งานในหนาที่และการดํารงชีวิตทามกลางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่น ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมใดใดจึงควร
มีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางใหกลุมนักศึกษาไดมีการรูจัก
เห็นใจ หรือมีการใสใจระหวางกันมากขึ้น อยางคอย
เปนคอยไป จนทําใหเกิดการเขาใจในความแตกตาง
และในที่สุดเกิดการยอมรับระหวางกันมากยิ่งขึ้นดังที่
เทิดศักดิ์ เดชคง (2542) ไดเสนอวาการปลูกฝงจิตใจ
บุคคลใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จะ
ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูใ หเปนไปตามเปาหมาย

สําคัญคือ การสรางคนดี มีความความสุข มีการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณคา และมีเปาหมาย ซึ่งจะเปนปจจัยนํา
บุคคลไดพบกับความสําเร็จในชีวติ อยางแทจริง ในดาน
การศึกษาจึงควรมีการเพิม่ พูนทักษะ เพือ่ ใหพฒ
ั นาการ
ทางอารมณในดานตางๆ เปนไปดวยดี ทั้งนี้สําหรับ
ผูสอน ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกหองเรียน เชนการรวมมือรวมใจกันเรียนหรือทํา
กิจกรรมกลุมเพื่อใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี การแลก
เปลีย่ นความคิดเห็น หรือระดมสมองในการทํากิจกรรม
รวมกัน สงผลใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองตอ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน
และไดรับการยอมรับจากกลุม หรือกิจกรรมอื่นที่จะ
นําพาใหบุคคลเกิดความรูสึกถึงคุณคาของตนเองและ
ของผูอื่น พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีกับผูอื่นในสิ่ง
ที่ผูอื่นมีดวยความจริงใจ ฝกการใหเกียรติกันและกัน
ดวยความจริงใจ

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย

1) ควรมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ดานการควบคุมตนเองของนักศึกษาใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับที่ดีไว โดยสถานศึกษาหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบอาจจัดเปนกิจกรรมระหวาง
กลุมเพื่อน แลวสรางกรณีศึกษาจําลองสถานการณที่
มีระดับความกดดันในแตละสถานการณที่แตกตางกัน
เพื่อใหเพื่อนไดสอนเพื่อนถึงการรูจักควบคุมตนเอง
หรือใหอาจารยหรือผูเ ชีย่ วชาญไดสรุปผลลัพธทไี่ ดจาก
ความสามารถในการควบคุมตนเองนัน้ มีมากนอยเพียง
ใด ทั้งนี้จากผลการศึกษาถึงการออกแบบการเรียนรู
ของนักศึกษาพบวาการใชกิจกรรมจะชวยสนับสนุน
ใหผูเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรูพึงพอใจตอ
บรรยากาศทีส่ นุกสนานเปนกันเอง สงเสริมความเขาใจ
จากเนื้อหาความรูที่ตองนํามาใชในการวิเคราะห ทั้งนี้
เวลาในการจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุน เพื่อให
สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหและการวิพากษเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมไดดีขึ้น (ทวี วัชระ
เกียรติศกั ดิ,์ 2557) และใหนกั ศึกษาไดตระหนักถึงขอดี
ถึงความสามารถในการควบคุมตนเองไดดขี นึ้ หรืออาจ
จัดกิจกรรมทดสอบระดับความสามารถในการควบคุม
ตนเอง โดยสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนใหมีการ

จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางและพัฒนาระดับความฉลาด
ทางอารมณในดานอื่นใหเพิ่มระดับมากยิ่งขึ้น ผานการ
รวมมือกับคณาจารย หรือบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของให
รวมกันพัฒนาใหนกั ศึกษาสาขาวิชาการเปนตนแบบใน
ความเปนผูม คี วามสามารถ มีความฉลาดทางอารมณที่
สมบูรณตอไป
2) จากผลจากงานวิจัยพบวานักศึกษาเปนผูมี
ความสามารถในการสังเกตและรับรูไดเมื่อคนใกลชิด
มีอารมณเปลี่ยนแปลง แสดงออกถึงการใสใจซึ่งกัน ดัง
นัน้ จึงอาจจัดกิจกรรมกลุม อยางตอเนือ่ งเพือ่ เสริมสราง
ความสัมพันธและใหผูเขารวมกิจกรรมไดเกิดการเรียน
รูรวมกันและนําไปสูการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสาขาวิชา คณะวิชา และในสังคมตอไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมใดใด
ควรเปนไปอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขา
รวมกิจกรรมโดยไมจาํ กัด เพือ่ สรางการมีสว นรวมในทุก
ภาคสวน นําพาความสมัครสมานสามัคคี รวมกันตอไป
ในอนาคต

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1) ควรทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลหรือปจจัยดานการศึกษาที่มีผลตอ
ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจ
2) ควรทําการศึกษาวิจยั จากกลุม ตัวอยางอืน่ ๆ
และขยายขอบเขตของประชากรกลุมตัวอยางใหมาก
ขึน้ เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในผลการวิจยั ซึง่ จะไดสามารถ
นําไปอางอิงกับกลุมตัวอยางอื่นได
3) ควรทําการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศึกษา
เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณในชวงชัน้ ปที่
1 จนกระทั่งถึงปที่ 4 เพื่อพิจารณาวิเคราะหถึงความมี
พัฒนาการดานความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาวา
มีการเปลีย่ นแปลงไปมากนอยเพียงใดและเปลีย่ นแปลง
อยางไร
4) ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูป
แบบตางๆ ใหนักศึกษาไดเกิดการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อการ
พัฒนาระดับความฉลาดทางอารมณตอไป
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