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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี เป็นการวิจัยก่ึงทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
จ้านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  2) หลังการทดลอง
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ค้าส้าคัญ: กิจกรรมกลุ่ม / ความฉลาดทางอารมณ์ / นักศึกษาพยาบาล 

 
Abstract 

 The purposes of the quasi-experimental study were to study the effects of group activities 
on emotional quotient of nursing students. The first year nursing students of Boromarajonani 
College of Nursing, Chainat were randomly assigned in experimental and control group. Each group 
consisted of 30 nursing students. The results revealed that: 1)There were significantly differences 
between the pretest and the posttest of the emotional quotient scores of the experimental group 
at .01 level 2) After the experiment, there were significant differences of the emotional quotient 
scores between the control and experimental group at .01 level 
Keywords: group activity / Emotional Quotient / nursing students 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 การท่ีคนเราจะประสบความส้าเร็จได้นั น การรับรู้อารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่าง
เหมาะสมมีส่วนช่วยมากกว่าการมีสติปัญญาท่ีสูง นั่นคือบุคคลต้องมีความฉลาดทางอารมณ์จึงจะท้าให้บุคคลสามารถ
แก้ปัญหาเอาชนะอุปสรรคและเอาชนะผู้อ่ืนไ ด้ (เทอดศักด์ิ เดชคง, 2542, หน้า 8-19) สอดคล้องกับค้ากล่าวของ 
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542, หน้า 37-52) ท่ีว่า ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นผู้ท่ีมีความสามารถท่ีจะท้างาน
เป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความเข้าใจและมีความเอื ออาทรต่อผู้ร่วมงาน สามารถผลัดกันเป็นผู้น้าได้
มีความต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดี ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั งมีความสุขด้วย  
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลต่อการตระหนักรู้ในความคิด ความรู้สึกและภาวะ
อารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ นกับตนและผู้อ่ืนได้ มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตน ท้าให้สามารถชี น้าความคิด และ
การกระท้าของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับการท้างานและการด้าเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคล
อ่ืนๆ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ Goleman (1995 , pp.24-31) ท่ีว่าความส้าเร็จของบุคคล สติปัญญาจะส่งผลให้
เกิดความส้าเร็จได้แค่ร้อยละ 20 และร้อยละ 80 เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผล
ต่อความส้าเร็จในชีวิตมากกว่าสติปัญญาทางสมองถึง 2 เท่า โดยเฉพาะบุคคลท่ีท้างานเก่ียวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ แพทย์ และพยาบาลซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีต้องใช้เชาวน์อารมณ์มากกว่าสติปัญญาทางสมองถึง 4 เท่า จึงจะส่งผลต่อ
ความส้าเร็จในวิชาชีพ  
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 การศึกษาพยาบาลเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีเป้าหมายท่ีส้าคัญเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
มุ่งผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคมต้องการคุณลักษณะของพยาบาล  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในการ
ให้การพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว พยาบาลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม รู้จักและเข้าใจความรู้สึกทั งของตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทนอดกลั นต่อสภาพการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดขึ น
ตลอดจนสามารถเผชิญกับความเครียดและจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อยู่
เสมอ สามารถท่ีจะควบคุมตนเองได้รวมทั งต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีอีกด้วย  
 นักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 19 – 20 ปี ซ่ึงอยู่ในระยะของวัยรุ่นตอนปลาย เป็น
ช่วงท่ีก้าลังมีการพัฒนาการด้านต่างๆ ทั งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และการเรียนอย่าง
เต็มท่ี และต้องมีวุฒิภาวะและความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนพยาบาล ซ่ึงต้องเรียนทั งทฤษฎีท่ีเรียนในชั นเรียนและการฝึกปฏิบัติ  บนหอผู้ป่วย
จริง ท่ีต้องพบสถานการณ์ในชีวิตจริง ทั งด้านดีและด้านไม่ดี ต้องพบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การพบปะกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน เช่น แพทย์ พยาบาลรุ่นพ่ี รวมถึงญาติ ผู้ป่วย และอ่ืนๆ ล้วนเป็นส่ิงท่ีท้า
ให้ภาวะจิตใจและอารมณ์ มีความเครียด นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักจิตวิทยาการศึกษา ได้เน้นการพัฒนา
ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ และปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ แต่ต้องใช้ความอดทน 
เอาจริง เอาจัง และให้มีความเก่ียวข้อง โดยตรงกับประเด็นประสบการณ์ของบุคคล (Goleman, 1998, p.120) 
 แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สามารถท้าได้หลายวิธี ได้แก่ การฝึกให้รู้จักคุณค่าของตน
ตามความเป็นจริง ฝึกการตระหนักรู้ ส้ารวจตนเองโดยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้การนั่งสมาธิ และวิธีอ่ืนๆ ให้ความรู้
เ ก่ียวกับการเข้าในตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ฝึกการส่ือสารระหว่างบุคคล  ฝึกการแสดงออกท่ีเหมาะสม (assertive 
training) อาจใช้กิจกรรมกลุ่ม และเทคนิคอ่ืนๆ อาจใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกการสร้างแรงจูงใจตนเอง  ฝึก
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ และอ่ืนๆ เมื่อได้ศึกษาถึงวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสม เพราะสามารถส่งเสริมสมาชิกในกลุ่ม ให้เกิดการรับรู้เกิดการ
พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ท่ีส้าคัญ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การสามารถควบคุมตนเองและทักษะทางสัง คม  
(คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2546, หน้า 15-17) รวมทั งเป็นวิธีการท่ีสามารถจัดให้กลมกลืนกับการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี และท้าให้ ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานได้พร้อมๆ กัน 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยได้เห็นความส้าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ จึงสนใจท่ีจะพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั นปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ด้วยการใช้กิจกรรมกลุ่มเ พ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็น
ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของ
ตนเองได้ดีย่ิงขึ น เป็นการพัฒนานักศึกษาพยาบาลซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลอันมี ค่าให้มีคุณภาพและเป็นก้าลัง ส้าคัญ
ของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ าร่วม

กิจกรรมกลุ่ม 
2. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี  เป็นนักศึกษาพยาบาลทั งชายและหญิง หลักสูตร  พยาบาลศา
สตรบัณฑิต ชั นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ้านวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมกลุ่ม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ นตามกรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
2. ตัวแปรตาม คือ ความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี  

1) ด้านดี  
- การควบคุมตนเอง 
- การเห็นใจผู้อ่ืน 
- ความรับผิดชอบ  

2) ด้านเก่ง  
- การมีแรงจูงใจ 
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  

3) ด้านสุข  
- การภูมิใจในตนเอง    
- การพึงพอใจชีวิต 
- ความสุขสงบทางใจ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) ใน
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย 1) ด้านดี 2) ด้านเก่ง และ 3) ด้านสุข และใช้
แนวคิดการจัดกิจกรรมกลุ่มของนภัสนันท์ สินสุ (2550, หน้า 9) ดังแสดงในแผนภาพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่ม 
ครั งท่ี 1 เปิดตัว เปิดใจ 
ครั งท่ี 2 ส่องกล้องมองตน 
ครั งท่ี 3 ดูละครสะท้อนอารมณ์ (ละครพูด) 
ครั งท่ี 4 จิ๊กซอว์ 
ครั งท่ี 5 กระจกอารมณ์ (ละครใบ้) 
ครั งท่ี 6 สมศรี 2559 
ครั งท่ี 7 บนถนนสู่ดวงดาว 
ครั งท่ี 8 ผ่อนคลายองค์รวม 
ครั งท่ี 9 ฝึกสมาธิ 
ครั งท่ี 10 เล่าสู่กันฟัง 
 
- แต่ละครั งใช้เวลา 60 นาที  
- จัดสัปดาห์ละ 2 ครั ง  
- เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านดี  

- การควบคุมตนเอง 
- การเห็นใจผู้อ่ืน 
- ความรับผิดชอบ  

ด้านเก่ง  
- การมีแรงจูงใจ 
- การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
- สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  

ด้านสุข  
- การภูมิใจในตนเอง    
- การพึงพอใจชีวิต 
- ความสุขสงบทางใจ 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง แบบสองกลุ่มวัดผล ก่อนและหลังการทดลอง (Two group 

pretest – posttest design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

- ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ้านวน 114 คน 

- กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2559 จ้านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ได้มาโดยการท้าแบบประเมนิ
ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลท่ีได้คะแนนต้่ากว่าเกณฑ์ปกติเรียงล้าดับจากน้อย ไปมาก ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่างทั ง 2 กลุ่มมีคะแนนใกล้เคียงกัน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด้าเนินการวิจัย สร้างโดยผู้วิจัย ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มท่ีผู้วิจัยสร้าง ขึ น
ตามกรอบแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556, หน้า 4-6) ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม ท่ีช่ วย
ส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จ้านวน 10 ครั ง แต่ละครั งใช้เวลา 60 นาที จัดสัปดาห์ละ 2 ครั ง เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยผู้วิจัยเป็นผู้น้ากลุ่ม ซ่ึงมีโครงสร้างของกิจกรรมดังนี  

 
ตารางท่ี 1 โครงสร้างของกิจกรรม 
ครั งท่ี ชื่อกิจกรรม สาระส้าคัญ 

1 เปิดตัว เปิดใจ ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
2 ส่องกล้องมองตน บอกส่วนดีและส่วนท่ีบกพร่องของตนเองและควบคุมอารมณ์ตนเอง 
3 ดูละครสะท้อนอารมณ์ 

(ละครพูด) 
พัฒนาอารมณ์และความรู้สึก ด้านควบคุมตนเอง ด้านเห็นใจผู้อ่ืนและด้าน
ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพ 

4 จิ๊กซอ พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านภูมิใจตนเองและด้านมีแรงจูงใจด้านการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้านมีความพึงพอใจในชีวิต 

5 กระจกอารมณ์ (ละครใบ้) เรียนรู้การแสดงอารมณ์ต่างๆ โดยไม่ใช้ค้าพูด พัฒนาอารมณ์และความรู้สึก
ด้านสัมพันธภาพ 

6 สมศรี 2559 พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้านการ
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

7 บนถนนสู่ดวงดาว พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกด้านการตัดสินใจและแก้ปัญหาและด้าน
สัมพันธภาพ 

8 ผ่อนคลายองค์รวม ผ่อนคลายอารมณ์ท่ีเกิดขึ นในชีวิตประจ้าวันและเกิดความสงบสุขในจิตใจ 
9 ฝึกสมาธิ ความสงบสุขในจิตใจ 

10 เล่าสู่กันฟัง บอกความรู้สึกของตนเองในการเข้ากลุ่ม สรุปส่ิงท่ีจะน้าไปใช้ประโยชนใ์น
ชีวิตประจ้าวัน  

ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านความฉลาดทางอารมณ์ จ้านวน 3 ท่าน ได้ค่า 
CVI (content Validity Index) เท่ากับ 0.91 

 
ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส้าหรับวัยรุ่น อายุ 18-25 ปี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556, หน้า 
14-17) ลักษณะแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ คือ ไม่จริง จริงบางครั ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก 
จ้านวน 52 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี   
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1. ด้านดี ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ ควบคุมตนเอง เห็นใจผู้อ่ืน รับผิดชอบซ่ึงมีข้อ
ค้าถาม 18 ข้อ (ข้อ1-18) 

2. ด้านเก่ง ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ มีแรงจูงใจ ตัดสินและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน ซ่ึงมีข้อค้าถาม 18 ข้อ (ข้อ19-36) 

3. ด้านสุข ประกอบด้วยด้านย่อยดังต่อไปนี  คือ ภูมิใจตนเอง พอใจชีวิต สุขสงบทางใจซ่ึงมีข้อ
ค้าถาม 16 ข้อ (ข้อ 37-52) 
 โดยแบบประเมนิมค่ีาความเช่ือมั่นในด้านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ 0.75  0.76 0.81 และ 0.85 ตามล้าดับ  
 ข้อค้าถามทั ง 52 ข้อแบ่งออกเป็นข้อความทางบวกและทางลบ 
 ข้อความทางบวก ได้แก่ข้อ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31,32, 34, 36, 38, 39 
41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 และ 50 
 ข้อความทางลบ ได้แก่ข้อ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 
45, 47, 51 และ 52 
 
 ลักษณะของแบบประเมินเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี  
 

 ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 
ไม่จริง ให้  1 คะแนน ให้ 4 คะแนน 
จริงบางครั ง ให้  2 คะแนน ให้ 3 คะแนน 
ค่อนข้างจริง ให้  3 คะแนน ให้ 2 คะแนน 
จริงมาก ให้  4 คะแนน ให้ 1 คะแนน 

 
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยน้าคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ท่ีไ ด้
จากการท้าแบบประเมินไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 -
25 ปี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556, หน้า 17) โดยจัดระดับการแปลความหมายดังนี  
 

องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ ต่้ากว่าปกติ เกณฑ์ปกติ สูงกว่าปกติ 
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์รวม < 138 138 -170 > 170 

องค์ประกอบด้านดี < 48 48-58 > 58 
องค์ประกอบด้านเก่ง < 45 45-59 > 59 
องค์ประกอบด้านสุข < 42 42-56 > 56 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะดังนี  
1. ก่อนการทดลอง  

น้าแบบแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ไปเก็บข้อมูลก่อนการทดลองกับประชากร 114 คน เพ่ือ
วัดคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ และเรียงล้าดับคะแนนจากน้อยไปหามาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
กลุ่มละ 30 คน ให้ภายในกลุ่มมีคะแนนใกล้เคียงกัน  

2. ระยะทดลอง 
ด้าเนินการทดลองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ท่ี

ผู้วิจัยสร้าง ขึ น จ้านวน 10 ครั ง  ครั งละ 60 นาที กับกลุ่มทดลอง ตั งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2560 ถึง วันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2560 รวม 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั งติดต่อกัน โดยท้าการทดลองนอกเวลาเรียนในวันอังคารและ  วัน
พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. 
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3. หลังการทดลอง 
เมื่อสิ นสุดการทดลอง ผู้วิจัยน้าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ไปเก็บข้อมูลหลังการทดลองกับ

กลุ่มทดลอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ 

Dependent t-test  
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 

Independent t-test  
 
สรุปผลการวิจัย 

คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p=0.001) และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง  
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลอง
หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p=0.001) ดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง (n =30) 
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (n =30) 

กลุ่มตัวอย่าง n 
หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง 

t p-value 
�̅� S.D �̅� S.D 

กลุ่มทดลอง 30 165.41 18.17 135.43 23.29 10.23 .001* 
กลุ่มควบคุม 30 137.29 22.24 135.06 23.32 1.09 .864 

* p < .01 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างกลุ่มทดลอง (n = 30) และกลุ่มควบคุม (n = 30) 
   ความฉลาดทางอารมณ์ 
 �̅� S.D t p-value 
ก่อนการทดลอง     

กลุ่มทดลอง 135.43 23.29 1.65 .9347 
กลุ่มควบคุม 135.06 23.32 

หลังการทดลอง     
กลุ่มทดลอง 165.41 18.17 

14.37 .001* 

กลุ่มควบคุม 137.29 22.24 
* p < .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ าร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั งนี อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในทุก
ขั นตอนด้วยตนเอง จากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกกิจกรรมซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กับกิจกรรมกลุ่ม ในขณะท่ีท้ากิจกกรม นักศึกษาจะได้คิด ได้ท้า ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในบรรยากาศท่ีอิสระ 
อบอุ่น และเป็นกันเอง  
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กิจกรรมกลุ่มท่ีผู้วิจัยสร้างขึ น ส่วนใหญ่จะฝึกให้นักศึกษาท้างานร่วมกันเป็นกลุ่ม นักศึกษาจะมีโอกาส
ได้เปล่ียนกลุ่ม เปล่ียนหน้าท่ี ตลอดจนความรู้ ความคิด เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอ่ืน นักศึกษาจะมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ ซ่ึงคล้ายกับงานวิจัยของอารี มั่งค่ัง (2556, หน้า 53-72) ท่ีศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่ม ต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี พบว่า หลังจากนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและยอมรับตนเองและ
ผู้อ่ืน ทั งยังสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมตลอดจนการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

2. คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกลุ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระดับ .01 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรมสุขภาพจิต (2549, หน้า 23) ท่ีกล่าวว่า เมื่อบุคคลเข้ากลุ่มจะเรียนรู้การปฏิบัติตัวใน
สังคม รู้จักควบคุมอารมณ์ในการแสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ และลักษณะของตนเองให้ดีขึ น เพราะได้เรียนรู้
ประสบการณ์จากสมาชิกภายในกลุ่ม ดังค้ากล่าวของอสมา มาตยาบุญ (2550, หน้า 18) ท่ีว่า กิจกรรมกลุ่มเป็น
เคร่ืองมือในการน้าสมาชิกไปสู่การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตนเอง อันก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจ เกิดการยอมรับ
ตนเองอย่างแท้จริง จนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจิตใจของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความ
เจริญงอกงามทางจิตใจได้ ซ่ึงการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยให้นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเกิดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ กลุ่มย่อย บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง สถานการณ์
จ้าลอง กลุ่มย่อยการอภิปราย มีการสังเกต แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กันและกัน มีการสรุป
วิเคราะห์ ได้พยายามมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยพยายามสร้าง
บรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง สนิทสนมคุ้นเคย มีความจริงใจ หลีกเล่ียงการติเตียน ใช้วิธีการยกย่องหรือชมเชย
แทน ท้าให้เกิดความสนุกสนาน มีความตั งใจและกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี 
นักศึกษาแต่ละคนยังได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน รวมถึงการปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเอง ท้าให้แต่ละคนสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

กิจกรรมกลุ่มมีความเหมาะสมในการช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั นจึง
ควรมีการน้ากิจกรรมกลุ่มไปใช้กับนักศึกษาพยาบาลทุกชั นปี และควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระ ยะๆ 
และติดตามผลระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคงทนในความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ในการติดตามผลส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป อาจทดลองติดตามผลในระยะเวลาท่ียาวนานขึ น เช่น 1 
ภาคการศึกษา (4 เดือน) หรือมากกว่า เพ่ือศึกษาผลของความคงทนจากการร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล 

2. ควรน้ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเชาวน์อารมณ์ไปทดลองใช้ในวิทยาลัยพยาบาลแห่ง อ่ืนๆ แต่อาจ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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