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บทคัดย่อภาษาไทย 

59252339 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์, คุณภาพชีวิต 

นาย ภูมิวรพล กุณทา: ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอม
ศักด์ิ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

2) คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิ ชย์  3) ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีส่ งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประชากรคือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 
วิทยาศาตร์การเดินเรือและหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  จำนวน 875 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ตามแนวคิดของโกลแมน  
และคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ตามแนวคิดของเซอร์กี้และคณะ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลคือ ความถี ่ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยภาพรวมและ 
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจูงใจตนเอง 
ด้านทักษะทางสังคม ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง และด้านการเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น 

2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
ด้านสังคม และด้านวิชาการ ตามลำดับ 

3. ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและด้านสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59252339 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : Emotional Intelligence, Quality of Life 

MR. PHOMVORAPHON GUNTHA : EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AFFECTING QUALITY OF LIFEOF MERCHANT MARINE CADETS AT MERCHANT MARINE 
TRAINING CENTRE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA 
WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the emotional intelligence 
of Merchant Marine Cadets 2) the quality of life of Merchant Marine Cadets, and 3) the 
emotional intelligence affecting quality of life of Merchant Marine Cadets at Merchant 
Marine Training Centre. The sample of the research were 875 Merchant Marine Cadets. The 
research instrument was a questionnaire regarding the emotional intelligence, based on 
the concept of Goleman and the quality of life, based on the concept of Sirgy et al. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and stepwise multiple regression 

The research findings revealed that: 

1. The emotional intelligence of Merchant Marine Cadets, collectively and 
individually, was found at a high level; ranking from the highest mean to the lowest mean 
as follow: motivation, social skills, self-regulation, self-awareness and empathy. 

2. The quality of life of Merchant Marine Cadets, collectively and individually, was 
found at a high level; ranking from the highest mean to the lowest mean as 
follow:  facilities and service aspect, social aspect, and academic aspect. 

3. The emotional intelligence: empathy and social skills, affecting the quality of 
life of Merchant Marine Cadets at Merchant Marine Training Centre at 0.05 level of 
statistical significance. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 การเดินเรือพาณิชย์ หรือการพาณิชยนาวี มีความสำคัญและเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีมีมานาน  
นับศตวรรษแล้ว เนื่องมาจากการค้าขายทางทะเลได้นำความมั่นคง มั่งค่ัง และมีส่วนสร้างความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างมาก ในอดีต ประเทศท่ีเจริญรุ่งเรือง มักจะทำนุบำรุงประเทศของตน 
ให้เจริญมั่งค่ังด้วยการค้าขายทางเรือ โดยบรรทุกผลผลิตส่วนเกินลงเรือออกไปจำาหน่าย และรับซื้อ 
สินค้าท่ีคาดว่าจะทำกำไรได้อย่างมากมายกลับมาในเท่ียวกลับ ครั้นต่อมา เมื่อมีความจำเป็นใน 
การค้าขายมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อแต่ละประเทศมีความต้องการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมของตนไปยังประเทศต่างๆ และต้องการสินค้าบางชนิดจากประเทศอื่น เพื่อเพิ่มพูน  
ความอุดมสมบูรณ์ และสนองความต้องการในการเพิ่มผลผลิตในประเทศให้มากขึ้น การค้าขายทาง  
เรือก็ขยายตัวตามไปด้วย 
 ปัจจุบันความมั่นคงทางทะเลและการพาณิชยนาวีมีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์  
มาเป็นระยะเวลานาน ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เท่าท่ีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค้นพบไล่เรียง 
มาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากมีการคมนาคมท่ีใด ท่ีนั่นก็จะมีความเจริญขึ้น กิจการพาณิชยนาวี  
ความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวีพ.ศ. 2521 ให้ความหมายว่า การพาณิชยนาวี
อันได้แก่การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือและกิจการท่าเรือ อันมี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่งคงของประเทศ ท้ังนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 ท้ังนี้เพราะปัจจุบันกิจการขนส่ง คนโดยสารระหว่าง
ประเทศและกิจการขนส่งคนหรือของโดยสารทางทะเลชายฝ่ังในราชอาณาจักร  มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในแง่การนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย1 
 ประเทศไทยท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีพื้นฐานด้านการพัฒนากิจการ 
พาณิชยนาวีท่ีเข้มแข็ง กองเรือพาณิชย์และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบนเรือสินค้าในระดับนายประจำเรือ
เป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนากิจการดังกล่าว กองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดท่ีเล็ก
มากเมื่อเทียบกับขนาดกองเรือพาณิชย์โลก รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองเรือ

 
 1 เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ, "ปัจจัยความเครียดของบุคลากรและนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีท่ี
ส่งผลต่อมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ บรรพ 
6 ขององค์การทางทะเล ระหว่างประเทศ" (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558).1 



  2 

พาณิชย์ไทยท้ังระยะส้ันและระยะยาว ท้ังมาตรการด้านภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษี ในขณะท่ีผู้ประกอบ
ธุรกิจการขนส่งทางทะเลไทยต้องตระหนักรู้ในด้านต่างๆ ท่ีสำคัญเพื่อการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั2 
 สถาบันท่ีผลิตบุคลากรทางด้านการเดินเรือเป็นแห่งแรกและเป็นของรัฐ นั้นคือ  
“ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมมีหน้าท่ี ในการผลิต
คนประจำเรือระดับนาย ประจำเรือ ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุน
กิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือ 
ทุกระดับช้ันให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องตาม 1) ข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐาน 
การฝึกอบรมการออก ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าท่ียามในเรือของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 
และประมวลข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของ
คนประจำเรือ ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010: STCW 2010) โดยองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ ( International Maritime Organization: IMO) และ 2) ข้อบั ง คับ 
กรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ท ำการในเรือ  
พ.ศ. 2541 
 การจัดการศึกษาของ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการผลิตคนประจำเรือ ทุกระดับช้ันตามแผนยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า ข้อท่ี 4 พัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร บุคลากร  และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์  สถาน ท่ี เพื่ อการผลิตบุคลากร 
ด้านพาณิชย์นาวี เป้าหมายการให้บริการ 119 ของกรมเจ้าท่า ข้อท่ี 4 บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวี
ได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในด้านการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดการเรียนการสอนและ ฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ3 
 

 
 2 สราวุธ ลักษณะโต, "การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย: กองเรือพาณิชย์และนาย
ประจำเรือ," วารสารVeridian E-journal ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6, 1 
(2556): 243. 
 3 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤจิกายน 2562,  
เข้าถึงได้จาก http://www.mmtc.ac.th/curriculum55/B.Sc/B.Sc.pdf. 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์และ 
คุณภาพชีวิตในการจัดการศึกษาและการทำงานเรือซึ่งมีลักษณะการทำงานท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะ  
คนประจำเรือต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกเรือและรับผิดชอบต่อการขนส่งสินค้าบนเรือให้เดินทาง
ไปถึงท่ีหมาย และมีความรับผิดชอบต่อมูลค่าของเรือท่ีมีมูลค่าหลายพันล้านบาท ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ ซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องมูลค่าของทรัพย์สินท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว คนประจำเรือยังต้องประสบ
กับสภาพกดดันด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและ 
ไม่แน่นอน สภาพภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดการเดินทาง ยังมีประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่าง
ประเทศและอำนาจรัฐของประเทศต่างๆ และปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน 
ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาโรคระบาด ปัญหาจากกระทำของโจรสลัดซึ่งล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ี
ทำให้เกิดความอันตรายและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจึงมีหน้าที่และ
บทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ให้เป็นผู้รอบรู้ทางด้านวิชาการ 
มีทักษะวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการฝึกการปกครองบังคับบัญชาให้มีนักเรียน
ปกครองบังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 1) นักเรียนปกครองท่ีเป็นคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริม
ระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของนักเรียน 2) คณะกรรมการประจำ
หอพัก (นายตอนและผู้ช่วยนายตอน) เพื่อส่งเสริมระบบการปกครองตามลำดับช้ัน และ 3) นายยาม
นักเรียนประจำวัน เป็นการฝึกเพื่อฝึกภาวะผู้นำ-ผู้ตามให้แก่นักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนเป็น 
ผู้ ช่วยวิทยาจารย์  (ปกครอง) กำกับ ดูแลนั ก เรียน เด ิน เร ือพ าณ ิชย ์ให ้อยู ่ภ าย ใต ้ข ้อบ ังค ับ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการปกครอง วินัยและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2556 และข้อบังคับ
อื่นๆ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ข้อบังคับว่าด้วยหอพัก
นักเรียน พ.ศ. 2557 ประกาศคำส่ังของกลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนเดินเรือพาณิชย์4  
 นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวียังมีการจัดการท่ีพักอาศัยและอาหารการกินให้แก่
นักเรียน ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในวิชาชีพเดินเรือ ความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เป็นส่ิงสำคัญ อีกท้ังยังสอดคล้องกับอนุสัญญาระว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ

 
 4 สัมภาษณ์ ทรงคุณ สาสนะ , หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมและสวัสดิภาพนักเรียน ศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี, 8 พฤษพาคม 2562. 
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ขององค์การ ทางทะเลระหว่างประเทศ (Standard of Training, Certification and Watch-keeping 
for Seafarer: STCW) และว่าด้วยเกี่ยวกับแรงงานทางทะเล (Maritime Labor Convention: MLC 
2006)5 ให้มีการจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตของคนประจำเรือให้มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถ
ปรับตัวในสถานการณ์คับขันได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น มีการออกกำลังกาย มีท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตจึงเป็นประเด็น ท่ีสำคัญ ต่อการจัดการศึกษาทาง  
ด้านพาณิชย์นาวี ท้ังนี้เพราะมีผลการวิจัยท่ีสนับสนุนว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลจะช่วยให้
บุคคลสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ โดยบุคคลต้องรู้จัก
อารมณ์และความต้องการของตนเอง เข้าใจอารมณ์และความต้องการของบุคคลอื่น และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาท 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน จำเป็นต้องตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในทุกๆด้าน ซึ่งเมเยอร์และสโลเวย์ (Mayer and Salovey) 
ได้กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะเฉพาะตัวท่ีจะช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จท้ัง 
ด้านการเรียน การทำงานและชีวิตครอบครัว เพราะความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถใน  
การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น และใช้ข้อมูลเหล่านี้มาช้ีนำความคิดและการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งบาร์ออน (Baron) ได้กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถ 
ทางอารมณ์และสังคมของบุคคลท่ีทำให้เขาประสบความสำเร็จ สามารถปรับตัวและสามารถรับมือกับ
ความกดดันต่างๆได้ดี 

 

ปัญหาของการวิจัย 
 การจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านพาณิชย์นาวีนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้สึก  
การปรับตัว และวุฒิภาวะของบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะต้อง 
เตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญต่อความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การปรับตัวและคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ท้ังนี้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นนักเรียนชายล้วน
ท่ีอาศัยอยู่รวมกันในหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 -5 โดยต้องอาศัยการปรับตัว 
เข้าหากัน มีการฝึกในระบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง การปกครองตามลำดับช้ัน ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม  
การฝึกเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางทะเล เพราะเป็นส่ิงท่ีนักเรียน เดินเรือ

 
 5 Maritime Labour Convention, Frequently Asked Questions (Faq). 
accessed February 5 2020,  available from www.ilo.org/mlc. 
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พาณิชย์ต้องพบเจอระหว่างฝึกศึกษาอยู่ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและทำงานจริงบนเรือสินค้า แต่ในช่วง
เวลาหลายปี ท่ี ผ่านมาพบว่ า นั ก เรียน เดิน เรือพาณิ ชย์มี ปัญ หาต่างๆ  ในขณะศึกษาอยู่ ท่ี  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เช่น การถูกตัดคะแนนความประพฤติ ผู้ปกครองถูกเชิญมาพบอาจารย์ปกครอง
เรื่องปัญหาความประพฤติของนักเรียน การตัดสิทธิ์นักเรียนจากการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล การไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของศูนย์ฝึกพาณิชย์ การไม่ให้ความเคารพรุ่นพี่ ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่น การหนีหอพัก การถูกพักการเรียน รวมถึงการปลดออกจากสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์6 เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ว่า 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื ่อง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการคิดไตร่ตรองว่าส่ิงใดควรทำไม่ควรทำ นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ความอดทนอดกล้ันต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบว่า  
วัยรุ่นไทยมีความเส่ียงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 44 และมีแสดงอาการแตกต่างกันไป เช่น การใช้
ความรุนแรง การทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น ความก้าวร้าว การใช้สารเสพติด การไม่ เข้าสังคม เป็นต้น  
ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้เสนอให้สถานศึกษาตระหนักเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าของผู้เรียน7 ท้ังนี้ความสามารถในรับรู้และควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นความฉลาด 
ทางอารมณ์ของบุคคล ซึ่งหากบุคคลมีความฉลาดทางอารมณ์ดี ก็จะทำให้บุคคลมีความสุข และ
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ สามารถประสบความสำเร็จในการศึกษา ในการมีชีวิต
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม  
 น อ ก จ าก นี้ ใน ก าร ศึ ก ษ า ด้ าน คุณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ งนั ก เรี ย น เดิ น เรื อ พ า ณิ ชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พบว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีอาณาบริเวณท่ีไม่กว้างขวางมากนัก เพียง 25 ไร่  
ซึ่งในพื ้นที่จำกัดทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีหอพักไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  
ทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต้องอาศัยอยู่ในหอพักท่ีเก่า ไม่ทันสมัยและขาดความเป็นส่วนตัวเพราะ
หอพักของนักเรียนอยู่บริเวณเดียวกับหอพักของอาจารย์ อุปกรณ์การฝึกค่อนข้างล้าสมัย เช่น  
เรือวิสูตรสาคร ซึ่งเป็นเรือฝึกท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้รับมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 การประเมินตนเอง
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เสนอให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
และเพียงพอต่อการใช้ในการจัด การเรียนการสอน และยังพบว่า นักเรียนต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบปฏิบัติประจำวันท่ีเข้มงวดตลอดเวลา ในศูนย ์ฝ ึกพาณ ิชย์นาว ีไม่มีร้านค้าสวัสดิการ  

 
 6 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี, "ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการปกครอง วินัย และ
การลงโทษ นักเรียนเดินเรือพาณฺชย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557" 9 ตุลาคม 2557). 
 7 กรมสุขภาพจิต, เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก https://www.dmh.go. 
th/news-dmh/view.asp?id=27390. 
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ทำให้นักเรียนขาดความสะดวกสบาย และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจทำวิจัยเรื่อง “ความฉลาดทางอารมณ์กับคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อทราบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  
2. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  
3. เพื่อทราบความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 

ข้อคำถามของการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อคำถามของการวิจัยดังนี้ 

 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับใด 
 คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ไหนระดับใด 
 ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หรือไม่ 

สมมติฐานการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อคำถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ระดับปานกลาง 
2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ระดับปานกลาง 
3. ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
 การวิ จัยครั้งนี้ ผู้วิ จัยได้นำทฤษฎีตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์  
(Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ซึ่งได้กล่าวถึงทฤษฎีเชิงระบบ (System 
Theory) ว่าองค์กรท่ีเป็นระบบเปิดประกอบไปด้วยระบบย่อย ๆ ในองค์กรที่มีผลกระทบต่อกันและ
สัมพ ันธ ์ก ับ สิ ่งแวดล ้อมภายนอก (environment) โดยระบบจะรับปั จจัยนำเข้า (input) ผ่าน
กระบวนการ (transformational process) เพื่อเปล่ียนแปลงปัจจัยนำเข้าให้เป็นผลผลิต (output) 
สำหรับระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบเปิดท่ีมีปัจจัยนำเข้า (Inputs) เป็นทรัพยากรทางการบริหาร
ได้แก่ บุคลากร (man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการบริหารจัดการ 
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(management) ปัจจัยนำเข้าเหล่านี้จะนำมาใช้ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยใน
กระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ได้แก่ การบริหาร  การจัดการเรียน
การสอน การนิเทศ การวัดการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เพื่อทำให้ได้ผลผลิต (Outputs) คือ 
ประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้8 
 จ าก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เรื่ อ ง ค ว าม ฉ ล าด ท างอ า ร ม ณ์ กั บ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ ง 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ศูนย์ ฝึกพาณิชย์นาวี  พบว่า  มี ผู้ได้ศึกษาและกำหนดแนวคิดของ 
ความฉลาดทางอารมณ์ไว้หลายท่าน เช่น เมเยอร์และซาโลเวย์ (Mayer and Salovey) ผู้ริเริ่มการใช้
คำว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” ในค.ศ. 1990 ซึ่งได้เสนอว่าความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบ คือ 1) ความตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (self-awareness) 2) การเข้าใจผู้อื่น 
(empathy) 3) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ (managing emotions) 4) ความสามารถท่ี
จะเข้าใจอารมณ์ (understanding emotions)9 ส่วนโกลแมน (Goleman) ได้เสนอองค์ประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณ์ 5 ข้อ คือ 1) การตระหนักรู้ในตัวเอง (self-awareness) 2) การควบคุมตนเอง 
(self-regulation) 3) การจูงใจตนเอง (motivation) 4) การเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น (empathy) 
แล ะ  5 ) ทั ก ษ ะ ท าง สั งคม  (social skills)10 ส ำห รั บ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  ก ร ม สุ ข ภ าพ จิ ต  
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทย
นั้น ได้กำหนดโครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์ได้ 3 ด้าน คือ ความดี ความเก่งและความสุข11 
 ส่วนคุณภาพชีวิตของนักศึกษานั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาวิจัย แนวคิด
เกี่ ยวกับ คุณภาพชีวิต เช่น แฮนเดอร์ชอทท์ , ไรท์และแฮนเดอร์สัน (Hendershott, Wright & 
Henderson) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น  
5 องค์ประกอบคือ 1) ชีวิตการเรียน (academic Life) 2) ชีวิตสังคม (student social life)  
3) ท่ีอยู่อาศัย (housing) 4) ความสัมพันธ์กับเพื่ อน (student relationships) 5) บริการท่ีดี

 
 8 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
Concepts and Practices 6th ed. (BelMont: CA : Wadsworth, 2012), 21. 
 9 John D. Mayer and Peter Salovey, “What Is Emotional Intelligence?” in 
Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications 
(New York: Basic Book, 1997), 11.  
 10 Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 
Bantam Book, 1998), 34-35. 
 11 กรมสุขภาพจิต, อีคิว: ความฉลาดทางอารมณ์ พิมพ์ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: สำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2543), 34-35. 
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(student services)12 เฟอร์แรงส์และเพาเวอร์ (Ferrans & Powers) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตและเสนอว่า คุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบด้วย 4 มิติ คือ 1) ด้านสุขภาพและหน้าท่ี 
(health and functioning) 2) ด้านจิตใจและจิตวิณญาณ (psychological/spiritual domain)  
3) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (social and economic domain) และ 4) ด้านครอบครัว (family)13 
ส่วนของเซอร์กี้และคณะ (Sirgy, et al) ได้แบ่งองค์ประกอบของความพอใจในคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ด้านวิชาการ (academic aspect) 2) ด้านสังคม (social aspect) 
และ 3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (facilities and service)14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12 Anne B. Hendershott, Deborah Henderson, and Sheila P. Wright, "Quality 
of Life Correlates for University Students," NASPA Journal 30, 1 (1992/10/01 1992): 
11-19. 
 13 Carol E. Ferrans and Majorie Powers, "Psychometric Assessment of the 
Quality of Life Index," Research in Nursing and Health 15, 29-38 (1992): 29-38. 
 14 M. Joseph Sirgy, Stephan Grzeskowiak, and Don Rahtz, "Quality of 
College Life (Qcl) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-Being," 
Social Indicators Research 80, 343-360 (2007): 343-60. 
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ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

-บุคลากร 

 

 

-งบประมาณ 

-วัสดุอุปกรณ์ 

-การจัดการ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยศึกษาจากแนวคิดต่างๆ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดกรอบแนวความคิด ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ท่ี ม า   :  Frederick C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and practices, 6th ed. (BelMont, CA : Wadsworth, 2012), 21. 

Daniel Goleman. Working with Emotional Intelligence. (New York: Bantam 
Book, 1998), 32-33. 

M. Joseph Sirgy, Stephan Grzeskowiak and Don Rahtz. “Quality of College Life 
(QCL) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-being,” Social 
Indicators Research (2007) 80: 343-360.  
 
 
 

 

สภาพแวดล้อม (environment) 
 

 

 

กระบวนการ (process) 

- การบริหาร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศ กำกับ ติดตาม 

- การวัดและการประเมิน 

 

ผลผลิต (Outputห) 
-คุณภาพสถานศึกษา 

-คุณภาพของผู้เรียน 

 

 

-คุณภาพของบุคลากร 

-ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

ความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
 

 

องค์การ (organization) 

 

สภาพแวดล้อม (environment) 

คุณภาพชีวิตของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของโกลแมน (Goleman) เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบ 

ด้ ว ย  1) ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ ใ น ต น เอ ง  (self-awareness) 2) ก า ร ค ว บ คุ ม ต น เอ ง  
(self-regulation) 3) การจูงใจตนเอง (motivation) 4) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) 
และ 5) ทักษะทางสังคม (social skills) และศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตามแนวคิดของ
เซอร์กี้และคณะ (Sirgy, et al) ประกอบด้วยความพอใจ 3 ด้านคือ 1) ด้านวิชาการ (academic 
aspect) 2) ด้านสังคม (social aspect) และ 3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
(facilities and service) ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิดังนี้ 

 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา      : Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: Bantam 
Book, 1998), 32-33. 
 : M. Joseph Sirgy, Stephan Grzeskowiak and Don Rahtz. “Quality of College 
Life (QCL) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-being,” Social 
Indicators Research, 2007, 80: 343-360. 
  

ความฉลาดทางอารมณ์ (xtot) 

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง  
(self-awareness) (x1) 

2. การควบคุมตนเอง  
(self-regulation) (x2) 

3. การจูงใจตนเอง 
(motivation)  (x3) 

4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
(empathy) (x4) 

5. ทักษะทางสังคมสังคม 
(social skills) (x5) 

1. 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา ytot) 

1. ด้านวิชาการ (academic aspect: Y1)  
2. ด้านสังคม  (social aspect: Y2)  
3. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ  

(facilities and service: Y3) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  
เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเองและบริหารจัดการอารมณ์ในการอยู่ ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม  
ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การจูงใจตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น และทักษะทางสังคม  
 คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตท่ีดีและมีความสุข เป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ รู้สึกพึงพอใจ 
อาจแสดงเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคลในการดำเนินชีวิต โดยมีปัจจัย
ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพท่ีเป็นอยู่หรือส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นภาวะความเป็นอยู่ท่ีดี 
ปลอดภัยและครอบคลุมท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจของบุคคล เป็นส่ิงท่ีนักเรียนรับรู้ว่าเหมาะสม 
เพียงพอในด้านวิชาการ ด้านสังคมและด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หมายถึง นักเรียนเดินเรือในหลักสูตรวิทยาการเดินเรือและ
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ช้ันปีท่ี 1-5 ในสถาบันสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่
ผลิตคนประจำเรือทุกระดับช้ันให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ปัจจุบันเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มี
บทบาทอย่างมากมายในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญอย่างมากกับการทำงาน การปรับตัว การบริหาร
จัดการในองค์การต่าง ๆ การใช้ชีวิตคู่ในครอบครัวให้ความสำคัญกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีต้องการใช้การตัดสินใจอย่างเร่งด่วน ในอดีตเรามักได้ยินหรือได้เห็น
ถึงการนิยมยกย่องคนเก่ง เพราะมีความคิดว่าคนเก่งนั้นจะประสบผลสำเร็จ ท้ังชีวิตการเรียน  
และการทำงาน เพราะมีสมองท่ีชาญฉลาดปราดเปรื่อง เมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้พบว่า คนเก่งแม้จะ
เรียน ได้ประสบผลสำเร็จ (Study Success) และเข้า สั งคมในตำแหน่ ง ท่ี ดี  แ ต่ ไม่ ใช้ว่ าจะ 
ประสบผลสำเร็จในอาชีพหรือชีวิตเสมอไป บทบาทเรื่องความฉลาดทางอารมณ์จึงมีส่วนสำคัญ  
ในทุกกิจกรรมและวันทุกของชีวิต โดยมีส่วนช่วยเพิ่มพูนพัฒนาตน สร้างศักยภาพในตัวเองให้มี
ประสิทธิภาพ รัก และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิด และเป็นผู้นำท่ีดีในอนาคตได้ จึงถือว่าเป็นตัว
บ่งช้ีถึงความสำคัญ15 
 
ความเป็นมาของของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ ถือเป็นเรื่องใหม่ในแวดวงการศึกษาและจิตวิทยาเพราะ 
ด้านความสนใจและยอมรับในความสำคัญอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้  แต่เดิมนักจิตวิทยา ท่ีมี  
ความสนใจเกี่ยวกับความฉลาด ( Intelligence) ของมนุษย์จะเน้นไปท่ีความรู้ (Cognitive) เช่น 
ความจำ และการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยบางคนท่ียอมรับว่าส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากความรู้ 

 
 15 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาวน์อารมณ์ (E.Q): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของ
ชีวิต พิมพ์ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 22-27. 
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(Non-Cognitive) มีความสำคัญ เช่นกัน 16 ธอร์นไดค์ (Edward Lee Thorndike) นัก จิตวิทยา
การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นคนแรกท่ีกล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ ในปี ค.ศ. 1920 
โดยใช้คำว่า "เชาวน์ปัญญาทางสังคม (Social Intelligence)” โดยธอร์นไดค์ ได้แบ่งกลุ่มของเชาวน์
ปัญญาเป็น 3 กลุ่ม คือเชาวน์ปัญญาเชิงนามธรรม (Abstract intelligence) หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจและจัดการกับสัญลักษณ์ ทางภาษาและตัวเลข เชาวน์ปัญญาเชิงรูปธรรม (Concrete 
intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและจัดการกับวัตถุ และเชาวน์ปัญญาทางสังคม 
(Social Intelligence) หมายถึงความสามารถในการเข้าใจและการจัดการบุคคลอื่น และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างฉลาด ในปี ค.ศ. 1937 ธอร์นไดค์และสเทอร์น (Robert Thorndike and 
Soul Steam) ได้นำเชาว์ปัญญาทางสังคมของ อี.แอล.ธอร์นไดค์มาศึกษาและสามารถจำแนกย่อยได้ 
3 กลุ่ม คือทัศนคติเกี่ยวกับสังคม ความรู้ และระดับในการปรับตัว แต่ผลการศึกษานี้ไม่ได้รับ 
ความสนใจเท่าท่ีควร เนื่องจากในระยะนั้นจะให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำงานของสมองและการสร้าง
เครื่ อ งมื อ วั ด เช าว์ ปั ญ ญ า 17 เด วิ ด  เวซ์ ส เลอร์  (David Wechsler) ผู้ คิ ด ค้ น แบ บ ทดสอ บ 
ทางสติปัญญา Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ได้นำเสนอเกี่ยวกับสติปัญญาว่า
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบท่ีเกี่ยวด้านกับความคิด ( intellective) และ
องค์ประกอบท่ีไม่เกี่ยวกับด้านความคิด(non-intellective) ซึ่งองค์ประกอบนี้จะประกอบด้วยปัจจัย
เกี่ยวกับความสามารถด้านอารมณ์ ความสามารถด้านเฉพาะตัว และความสามารถด้านสังคม ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีจำเป็นในการทำนายความสำเร็จในชีวิต18 นอกจากนี้แล้ว เวซ์สเลอร์ ได้กล่าวถึงผลงานของ  
เอดการ์ ดอลล์ (Edgar Doll) ว่า เป็นผลงานอีก ช้ินหนึ่ ง ท่ีได้ ทุ่ม เท ท่ีจะวัดองค์ประกอบของ 
เชาว์ปัญญาด้าน ท่ีไม่ เกี่ยวกับการคิด โดยดอลล์ได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง  
The Vineland Social Maturity Scale จึงใช้วัดความสามารถทางสังคม จะใช้บ่งช้ีถึงระดับวุฒิภาวะ

 
 16 Cary Cherniss, Prepared for the Consortium for Research on 
Emotional Intelligence in Organization, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก 
from http://www.eiconsortium.org/pdf/business_case_for_ei.pd. 
 17 Ranee M. Smith, "An Examination of the Relationship between 
Emotional Intelligence and Leader Effectiveness" (D.B.A. Dissertation Nova 
Southeastem University, 2005), 11. 
 18 Yvonne Stys and Shelley L. Brown, "A Review of the Emotional 
Intelligence Literature and Implications for Corrections" (Correctional Service 
Canada, 2004), 2. 
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ทางสังคมของบุคคลนั้น โดยเน้นองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล19 บลูม (B.S.Bloom) 
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Taxonomy of Educational Objectives ในปี ค.ศ.1956 โดยได้แบ่ง
จุดประสงค์ของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา อันเป็นองค์ประกอบต้านความสามารถของมนุษย์ไว้  
3 ด้าน (domains) ด้วยกัน คือ Cognitive Domain คือความสามารถทางด้านการรู้คิด ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นเรื่องทางสติปัญญา Affective Domain คือความสามารถทางด้านความรู้สึก ค่านิยม และ
Psycho-motor Domain คือความสามารถทางด้านการเคล่ือนไหว หรือทางด้านทักษะ20 สโลเวย์
และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) ได้สร้างคำใหม่ขึ้น คือ "Emotional Intelligence” และให้
ความหมายว่าเป็นความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) ซึ่งเป็นความสามารถท่ีจะควบคุม
ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นและสามารถนำข้อมูล 
ทางอารมณ์เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการคิดและแสดงพฤติกรรม และยังได้พัฒนาแบบวัด 
ความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถวินิจฉัยความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลได้อย่างแม่นยำ21  
แดเนียล โกลแมน (Daniel Goleman) เป็นนักเขียนทางสาขาวิทยาศาสตร์ของหนังสือพิมพ์   
นิวยอร์กไทมส์ (New York Times) และได้รับการศึกษาด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
โกลแมนได้สนใจในงานของสโลเวย์ และเมเยอร์ จึงได้ศึกษาค้นคว้าและเขียนเป็นบทความลงใน
หนังสือนิตยสารไทมส์ (Times) เรื่อง “Emotional intelligence Why it can Matter : More 
Than IQ” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ได้ต่ืนตัวมากยิ่งขึ้น
บทความความฉลาดทางอารมณ์ได้เน้นว่า ในความสำเร็จของบุคคลนั้น ส่วนของสติปัญญา ( IQ) มี
ความสำคัญเพียงร้อยละ 20 และร้อยละ 80 เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์22 จากการศึกษา
ของโกลแมน(Goleman)ทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ได้เริ่มมีผู้ให้ความสนใจ และนำมาศึกษาอย่าง
กว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น โดยมีแนวคิดว่าคนท่ีจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีความฉลาด
ทางอารมณ์เข้ามาประกอบด้วย สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับความฉลาด
ทางอารมณ์คือ กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดโครงสร้างของความฉลาดทาง

 
 19 Reuven Bar-on, Eq-I Bacon Emotional Quotient Inventory. User's 
Manual (Toronto: Manual Health System Inc, 1997), 5. 
 20 ทศพร ประเสริฐสุข, ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์กับการศึกษา พิมพ์ครั้งท่ี 4 
(กรุงเทพฯ: เดส็ทอป, 2550), 80-120. 
 21 Peter Salovey and John D. Mayer, "Emotional Intelligence in 
Imagination," Cognition and Personality 9, 3 (1989-1990): 185 - 211. 
 22 Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters More 
Than Iq (New York: Bantam Books, 1996), 43-44. 
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อารมณ์ไว้ 3 ด้านคือ ความดี ความเก่งและความสุข ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญต่อ
ความสำเร็จในการงานและการดำเนินชีวิต23 จากประวัติความเป็นมาของความฉลาดทางอารมณ์ ทำ
ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์เริ่มมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการดำรงชีวิตในสภาวะปัจจุบัน
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ ท้ังในด้านความเข้าใจและรับรู้อารมณ์ของตนเอง 
ยังรวมไปถึงอารมณ์ของผู้อื่นด้วย ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจทฤษฎีของ โกลแมน(Goleman)เนื่องจากเป็น
ทฤษฎีท่ีเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน 
 
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ ในภาษาไทยมีช่ือเรียกภาษาไทยหลายช่ือเช่น
สติปัญญา , เชาวน์อารมณ์ , ความฉลาดทางอารมณ์ , อัจฉริยะทางปัญญา , ปัญญาอารมณ์ ,  
ปรีชาเชิงอารมณ์ , เจตโกศล, วุฒิภาวะอารมณ์  ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเดียวกัน 
นอกจากคำว่า Emotional Intelligence หรือ Emotional Quotient แล้ว ภาษาอังกฤษยังมีคำ
เรียกท่ีใกล้เคียงกับความฉลาดทางอารมณ์อยู่มาก เช่น Social Intelligence (ความฉลาดทางสังคม) 
Interpersonal Intelligence (ความฉลาดในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นหรือท่ีเรียกว่าเก่งคบ) 
Emotion Literacy (ความฉลาดรู้ในอารมณ์ของตนเอง) Partial Intelligence (ความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม) Emotional Competence (ความสามารถทางอารมณ์) และโกลแมน 
(Goleman)เรียกว่า Emotional Intelligence Competencies โดยรวมเอาคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเช่ือมั่นในตนเอง การปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ การโน้มน้าวใจผู้อื่น 
ความต้องการผลสัมฤทธิ์ และการสร้างทีมงานรวมไว้ด้วยกัน24นักจิตวิทยาและนักวิชาการได้ให้
ความหมายของคำว่าความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไว้ดังนี้  
 ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการมีความเข้าใจ สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างมีปัญญา 
และไหวพริบ ตลอดท้ังควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ทุกสถานการณ์และอารมณ์ (Emotions) อารมณ์เป็น
เรื่อง ท่ี ไม่สามารถแยกออกจากการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์  มีการกล่าวถึ ง เรื่องนี้  
ในวิชาพฤติกรรมองค์การค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากเช่ือกันว่าอารมณ์เป็นเรื่องท่ีไร้เหตุผลหรือไม่ก็
มองอารมณ์ว่าเป็นตัวการท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากเสียหายท่ีควรหลีกเล่ียง เป็นการเสียเวลาโดยใช้เหตุ 

 
 23 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต, 2552), 3. 
 24 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับ Eq (กรุงเทพฯ: ชมรมผู้สนใจอีคิว, 
2548), 91-93. 
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อารมณ์เป็นเพียงบางส่วนของกระบวนการทางสมองขั้นพื้นฐาน 4 กลุ่มคือแรงจูงใจ (Motivation) 
อารมณ์ (Emotion) การคิด (Cognition) และจิตสำนึก (Consciousness) มีส่ิงท่ีพิจารณาพฤติกรรม
ทางด้านอารมณ์ 5 ด้าน คือการทำลาย การเข้าใกล้ การหนี การหยุดพฤติกรรม และน้ำเสียง25 
 ฟริจดา (Frijda) ได้อธิบายคำว่า Emotion มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินท่ีมีความหมาย
ว่า การเคล่ือนท่ี (Movement) ซึ่งมีความคิดท่ีว่า อารมณ์เป็นตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรม อารมณ์ของ
มนุษย์ซับซ้อนมากกว่าสัตว์อื่น ๆ มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีหัวเราะได้เมื่อมีความสุข และร้องให้ได้เมื่อเศร้า 
เหตุใดจึงมีอารมณ์ อารมณ์จะกระตุ้นช่วยให้รวบรวมประสบการณ์นำไปสู่การกระทำ และส่ือสารถึง
การกระทำพบได้ดังนี้ มีตัวเร้าให้เกิดพฤติกรรม (Arousal) ก่อเกิดการรวบรวมอารมณ์ มีตัวนำ และ
ตัวสนับสนุนให้มีการกระทำต่อไป ส่งการส่ือสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นรูปแบบสัญญาณต่างๆ ได้26  
 บาร์ออน (Bar-on) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ในคู่มือแบบวัดท่ีเขา
สร้างขึ้นว่า เป็นชุดของขีดความสามารถ สมรรถนะและทักษะทางจิตพิสัย (Affective Domain) ท่ี
ส่งผลต่อความสามารถท่ีจะประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับข้อเรียกร้องและแรงกดดันต่างๆ ท่ีมา
จากสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีและการประสบความสำเร็จในชีวิต27 
 โกลแมน (Goleman) ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้อย่างชัดเจน ว่าเป็น
ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกและความรู้สึกของผู้อื่น สามารถ
บริหารจัดการอารมณ์ของตนเพื่ อ เป็นแรงจูงใจในการสร้างสั มพันธภาพกับ ผู้อื่ น ได้อย่ าง 
ประสบความสำเร็จ28 
 กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า ความหมายของ EQ 
(Emotional Quotient) และEmotional Intelligence (EI) มักจะมีความสัมพันธ์กัน และบางครั้ง 
ก็ใช้แทนกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง EI จะเกี่ยวโยงกับโครงสร้างด้านต่างๆ ของความฉลาดทาง
อารมณ์ แต่ EQ มีความหมายเกี่ยวข้องกับผลท่ีได้จากการวัดหรือประเมิน EI ซึ่งจะบอกให้ทราบระดับ

 
 25 Peter Salovey and John D. Mayer, Emotional Intelligence Imagination 
Cognition and Personality (New Jersey: McGraw-Hill, 1997), 11. 
 26 Nico Henri Frijda, ,“the Emotions”, Cambridge University Press : 
Cambridge (New York: Basic Books, 1986), 47. 
 27 Reuven Bar-on, Emotional Quotient Inventory: A Measure of 
Emotional Intelligence (Toronto: Multi-Health System, 1997), 3. 
 28 Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence  
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ของความฉลาดทางอารมณ์ เช่นเดียวกับ IQ ซึ่งช้ีบ่งบอกระดับความสามารถท่ีได้จากแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา29 
 ลักขณา สริวัฒน์ สรุปความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การท่ีบุคคลมี
ความสามารถหรือศักยภาพทางอารมณ์ ด้วยการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีการรับรู้และเข้าใจผู้อื่น
เห็นใจผู้อื่น รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเองและความเครียดของตนเองจนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข30  
 วีระวัฒน์ ปันนิตามย ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงการเรียนรู้จัก
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองให้ตระหนัก มีสติรู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผันด้านอารมณ์ของ
ตนเอง เป็นการเรียนรู้  พูดคุยภายในตนเอง ( Intra individual Talk) บริหารจัดการอารมณ์   
ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอของตนเองไปในทางท่ีสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจท่ีดีให้แก่
ตนเองในการสร้างสรรค์ นำเชาวน์อารมณ์ของตนออกมาติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ( Interpersonal 
Relations) ท้ังรูปแบบของการส่ือสาร ความเก่งคน ความเข้าอกเข้าใจคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) และการท่ีบุคคลมี  A Sense of Proportion รักษาสมดุลของเหตุผลกับอารมณ์   
บริหารจัดการความสัมพันธ์ งานในหน้าท่ีของตนกับผู้อื่น31 
 ทศพร ประเสริฐสุข ได้ให้ความหมายไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถ
ลักษณะหนึ่งของบุคคลท่ีจะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง และของผู้อื่น
สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายในตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนอง ความต้องการ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถให้กำลังใจตนเองในการท่ีจะเผชิญกับอุปสรรค 
และข้อขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างไม่คับข้องใจ รู้จักขจัดความเครียดท่ีจะขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อันมีค่าของตนเองได้สามารถช้ีนำความคิดและการกระทำของตนเองในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นท้ังใน
ฐานะผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างมีความสุขจนประสบความสำเร็จในการเรียน ความสำเร็จในอาชีพ
ตลอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต32 

 
 29 กรมสุขภาพจิต, อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง) (นนทบุรี: สำนัก
พัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, 2550), 2. 
 30 ลักขณา สริวัฒน์, จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียรสโตร์, 
2550), 94. 
 31 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาวน์อารมณ์ (E.Q): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของ
ชีวิต, 19. 
 32 ทศพร ประเสริฐสุข, ความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: พิฆเนศพริ้นต้ิง, 2554), 22. 
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 เทิดศักดิ์ เดชคง ให้ความหมายไว้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถของบุคคล
ในการนำไปสู่การเป็นคนดีมีคุณค่า และมีความสุข คำว่าเป็นคนดีรวมความหมายของความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น ซึ่งก็คือความเมตตา กรุณา ในแง่ของพุทธศาสนา ส่วนนี้ก็คือศีล ก็คือข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลา
มนุษย์นั่นเอง มีคุณค่านั้นสอดคล้องกับการมีสติรู้ตัว (Awareness) และมีความสุขเกิดจากการรู้จัก
มองโลก เลือกหาความสุขใส่ตัว เมื่อเกิดความทุกข์ก็หาวิธีแก้ไข33 
 โรงพยาบาลมนารมย์  ให้ความหมาย ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถทาง
อารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จัก ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง
เพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพ ตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัวการทำงาน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี ความสุขและประสบความสำเร็จ34 
 สถาบันราชานุกูล ให้ความหมาย ความฉลาดทางอารมณ์  คือความสามารถทางอารมณ์ 
ในการดำเนินชิวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อ 
การพัฒนาและการใช้ศักยภาพตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัวการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาด 
ทางอารมณ์จึงได้สร้างแบบประเมินสำหรับประชาชนเพื่อใช้ประเมินตนเอง35 
 ทรงศิริ ยุทธวิ สุทธิ ให้ความหมาย “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ Emotional 
Intelligence หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะตระหนักถึงความรู้สึก ของอารมณ์ตนเองและ
ของผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้สามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้
อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถให้กำลังใจตนเองในการเผชิญปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งต่างๆ ได้
อย่างไม่คับข้องใจ รู้จักขจัดความเครียดท่ีจะขัดขวางคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันมี ค่าของตน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีความสุข จนประสบความสำเร็จในการเรียน 
ในอาชีพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต คนท่ีมี EQ สูง จะเป็นคนท่ีมีความเข้าใจตนเองดี รู้เท่า
ทันอารมณ์ของตน รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนมีความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณ์ตัวเอง
ได้มีความเข้าใจผู้อื่นสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้สามารถแสดงอารมณ์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
มีความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งได้ดีมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้างได้  

 
 33 เทิดศักดิ์  เดชคง, เทคนิคให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ : หลักการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพด้วยการสนทนาสร้างแรงจูงใจ (กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2555), 22. 
 34 โรงพยาบาลมนารมย์, แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 52 ข้อ,   เข้าถึงได้จาก 
http ://www.manarom.com/testeq_thai.html. 
 35 สถาบันราชานุกูล, แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: 
Eq),   เข้าถึงได้จาก http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test&group=7. 
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ม ีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มองโลกในแง่ดีสามารถจูงใจและให้กำลังใจตนเองได้มเป้าหมายในชีวิตและมี
แรงจูงใจท่ีจะดำเนินชีวิตไปให้ถึงเป้าหมายท่ีว่างไว้ได้36 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความหมายของคำว่าความฉลาด 
ทางอารมณ์หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่น
สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายใน รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
อย่างถูกกาลเทศะ ตลอดจนสามารถสร้าง สัมพันธภาพท่ีดีและดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข37 
 สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้และเข้าใจ
ควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจาและความรู้ สึกอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น  
จัดการอารมณ์ของตนเอง สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น แสดงออกทางพฤติกรรมได้
เหมาะสมพร้อมท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ตลอดจนช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและมีความสุข 
 
ความสำคัญและประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ใช้คำย่อว่า อีคิว (E.Q.) เป็นเรื่องท่ี
ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน หลังจากท่ีบุคคลให้ความสำคัญกับความสามารถทางสติปัญญา
(Intelligent Quotient : I.Q.) ความ ส าม ารถ ใน ก ารจ ำ  (Memory) และความ ส าม ารถ ใน 
การเผชิญปัญหา (Problem Solving) โดยจากการศึกษาพบว่า การมีความสามารถทางสติปัญญา 
เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และไม่สามารถ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข38 
 นั ก จิ ต วิ ท ย าแ ละ ผู้ ท่ี สน ใจ ศึ ก ษ า เกี่ ย วกั บ ค ว าม ฉ ล าดท างอ ารม ณ์  พ บ ว่ า  
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถด้านหนึ่งของบุคคลท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  
มีส่วนช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการเรียน หน้าท่ีการงาน สามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

 
 36 ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, Eq กับความสำเร็จในชีวิต,   เข้าถงึได้จาก http://www.natres 
.psu.ac.th/Journal/EQ_Successfull. 
 37 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับลักษณะของคน
ไทยที่พึ่ งประสงค์ ความฉลาดทางอารมณ์  Emotional Quotient : Eq (กรุงเทพฯ: สำนัก
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้, 2552), ก. 
 38 ภัคสกุล นาคจู, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์   Introduction to Emotion, 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคสุภรณ์  การพิมพ์, 2557), 85. 
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ผู้อื่น สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทำให้
เป็นท่ีทราบกันว่า ความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเสมือนหัวใจท่ีสนับสนุนให้บุคคลไปสู่ความสำเร็จและ
ความสุขในชีวิต วีระวัฒน์ ปันนิตามัย กล่าวว่า การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และพัฒนาการของ
ความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้ทราบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนสำคัญในเบ้ืองหลังของความสุข
ความสามารถในการปรับตัว และความสำเร็จต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา หน้าท่ีการงาน ชีวิต 
และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ผู้อื่น ในช่วงปี 1920 - 1960 ซึ่งเป็นยุคของความคิดความเข้าใจ 
ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้มนุษย์คิดอย่างชาญฉลาด และมีความสุขกับความคิดมากขึ้น ผู้ท่ีมี  
ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดี จะเป็นผู้ท่ีใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นการเรียนรู้และรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตน การมีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและ
ความผันแปรด้านอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้พูดคุยภายในตน (Intraindividual Talk) การบริหาร
จัดการอารมณ์  ภาวะอารมณ์  อุปนิ สัยของตนไปใน ทิศทางท่ีสร้ างประโยชน์ แก่ ทุก ฝ่าย  
การสร้างแรงจูงใจท่ีดีแก่ตนเองในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้มีเชาวน์อารมณ์ผสมกับ
เชาวน์ ปัญญาของบุคคลนั้น นอกจากทำให้บุคคลตระหนักและรู้จักตนเองแล้วยังส่งผลให้เข้าใจ
ความคิดความรู้สึก และความต้องการของผู้อื่นได้อีกด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ก่อให้ เกิด 
ความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์ สนองเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทำให้
การส่ือสารระหว่าง บุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีให้เกียรติ ยอมรับ
เกื้ อหนุนซึ่ งกันและกันกล้ าคิดริ เริ่ม  ลดการนินทา การโจมตี และความไม่ยืดหยุ่น ต่อกัน  
การประยุกต์ใช้หลักการของความฉลาดทางอารมณ์เข้าสู่ชีวิตประจำวันและหน้าท่ีการงานท่ีจะเกิด
ประโยชน์กับทุกคน อาทิ  
 1. พัฒนาการด้านอารมณ์บุคลิกภาพของเด็ก ความฉลาดทางอารมณ์มีบทบาทใน 
การกำหนดบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนา สร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีเจริญสมวัย สร้างความสามารถใน
การปรับตัว การแก้ไขปัญหาความตึงเครียดและแรงกดดันของชีวิต 
 2. การส่ือสาร การแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตน ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์จะเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น สามารถยิ้มได้แม้ในใจจะรู้สึกเศร้า รับฟังปัญหาของผู้อื่นได้อย่างต้ังใจ ไม่รู้สึก
แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติและชีวิตของตนเอง 
 3. การปฏิบัติงาน ความฉลาดทางอารมณ์ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม ก่อให้เกิดการสร้าง
ผลิตผลท่ีสนองเป้าหมาย ลดการลา การขาดงาน หรือย้ายงานเนื่องจากข้อขัดแย้งระหว่าง บุคคล
ลดลงเสริมสร้างการทำงานท่ีมีความประสานสัมพันธ์กัน การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีดีในการทำงาน ทำให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี 
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 4. การให้บริการความฉลาดทางอารมณ์ก่อให้เกิดการรับฟังความต้องการของลูกค้า และ
ตอบสนองได้ดี สร้างความจงรักภักดีในการใช้สินค้าและบริการของหน่วยงาน 
 5. การบริหารจัดการความฉลาดทางอารมณ์ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำท่ีมีศิลปะ 
ในการรู้จักใช้คนและครองใจคน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และพัฒนาตน สามารถโน้มน้าวผู้อื่น
ให้ทำในส่ิงท่ีตนต้องการได้สำเร็จ เกิดความรักงาน รักองคกร ผู้นำผู้บริหารท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์
ดี จะเป็นผู้ท่ีมีคำพูดและการกระทำท่ีตรงกัน สุจริต และเท่ียงตรง (Integrity) ผู้นำท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และรู้จักกาลเทศะ 
 6. การเข้าใจชีวิตของตนและผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องของการทำ 
ความ เข้ าใจตน  (Insight) การมองตนก่ อนทำความ เข้ าใจ ผู้อื่ น  เมื่ อ เข้ าใจตน  เข้าใจ ผู้อื่ น  
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็นการมุ่งใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี  ชีวิตจะเป็นสุขด้วย 
ความเข้าใจกัน39 ประเทศใดก็ตามท่ีมีบุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นจำนวนมาก ประเทศนั้น
ย่อมมีความเจริญและมั่นคง โกลแมน (Goleman) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญ
มากกว่าความฉลาดทางด้านอื่น บุคคลท่ีขาดความฉลาดทางอารมณ์ย่อมนำไปสู่การเกิดปัญหาท้ัง
ทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบุคคลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงในสังคม ตลอดจน
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โกลแมน (Goleman) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำการทำงานเด่ียวและการทำงานกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สังคม คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงสุดจะให้ผลงานท่ีดีกว่าคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำสุดถึง 
3 เท่า คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์จะต้องทำหน้าท่ีเป็นผู้นำ ในการใช้ศักยภาพของบุคลากรให้
ดำเนินไปสู่ความสำเร็จดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ทักษะเป็นความสามารถท่ีจะเปล่ียนความรู้ความเข้าใจ
ออกมาในรูปของการกระทำและสามารถทำส่ิงนั้นได้อย่างชำนาญ ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะใน
การบริหารงานเพื่อความสำเร็จ ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะให้ผลงานเท่ากับคนท่ีมีศักยภาพ
ต่ำสุดถึง 12 คน ผู้ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีผลงานสูงกว่าคนทำงานท่ัวไปถึงร้อยละ 27 แสดง
ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์สามารถทำนายความสำเร็จได้40  
 กรมสุขภาพจิต อธิบายว่า บุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือมีทักษะทางอารมณ์ท่ี
ดี จะเป็นบุคคลท่ีสามารถรับรู้ เข้าใจและสามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมไป
ถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จ และมีความพึงพอใจในชีวิต

 
 39 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาวน์อารมณ์ (E.Q): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของ
ชีวิต, 38-41. 
 40 Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence 13-15. 
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ตรงข้ามกับบุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จิตใจมักจะเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ส่งผล
ให้ไม่มีสมาธิในการทำงาน มีกังวล ตลอดจนไม่มีความสุขในชีวิต41  
 ดังนั้นการประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันจึงมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์สามารถจำแนกได้เป็นรายด้านดังต่อไปนี้  
 ประโยชน์ต่อตนเอง  
 ความฉลาดทางอารมณ์ทำให้บุ คคลตระหนักรู้  เข้ าใจอารมณ์ความรู้ สึก  และ 
ความต้องการของตนเองและผู้อื่น ทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์  
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเป็น
พัฒนาบุคคลให้มีภาวะความเป็นผู้นำท่ีดี สามารถจูงใจให้ผู้อื่นมีความร่ วมใจกันปฏิบัติหน้าท่ีจน
ประสบความสำเร็จและทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ ท้ังในการศึกษาเล่าเรียน หน้าท่ีการงาน  
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพทางกายท่ีดี42 
 ประโยชน์ต่อการทำงาน 
 การศึกษางานวิจัยจำนวนมากพบว่า ผู้ท่ีมีความฉลาดทางด้านสติปัญญาสูงไม่ได้
หมายความว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าท่ีการงานเสมอไปเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ขาดการมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น นักจิตวิทยาพบว่าบุคคลท่ีมีอารมณ์ดี จะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น  
มีความสามารถในการเช่ือมสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลให้บุคคลเป็นผู้ท่ี
มองโลกในแง่ดี มีพลังในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตนเอง
และผู้อื่นได้องค์ประกอบสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์คือ “ฉลาดทำ ฉลาดพูด และฉลาดคิด” คือ
ความสามารถในการทำงาน การรู้จักพูดในส่ิงท่ีดีมีประโยชน์  และการมีติสัมปชัญญะ สามารถควบคุม
ความคิดในทางท่ีดีและสร้างสรรค์ได้ แต่ท้ังนี้ในการทำงานก็ควรมีการวางตำแหน่งของบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมกับงาน ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นท่ีบุคคลพึงมีและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อชีวิตในการทำงานท้ังในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากในปัจจุบันนั้นองค์กรต่างๆ มีขนาดท่ี
เล็กลง บุคลากรก็ถูกจำกัดให้น้อยลง ทำให้บุคลากรท่ีทำงานอยู่ถูกคาดหวังว่าต้องมีคุณภาพท่ีดีมาก
ยิ่งขึ้น ท้ังนี้ไม่เพียงแต่การมีความสามารถหรือทักษะท่ีจำเป็นในการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความสามารถในการทำงานี้เป็นทีม การมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ

 
 41 กรมสุขภาพจิต, ความฉลาดทางอารมณ์ ความแตกต่างระหว่าง Iq และeq, เข้าถึง
เมื่อ 7 สิงหาคม 2561,  เข้าถึงได้จาก http ://www.thaispinner.com. 
 42 ภัคสกุล นาคจู, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์  Introduction to Emotion, , 
97-98. 
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พัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมท้ังการปรับตัวเพื่อการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างมี
ความสุข43 
 ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว 
 ครอบครัวท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องอาศัยความรักความเข้าใจและการยอมรับใน
ข้อบกพร่องของผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีผลต่อความสงบสุขภายในบ้าน ปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในครอบครัวอาทิ ปัญหาความแตกแยก การหย่าร้าง ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการไม่
พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน การไม่สามารถยอมรับในข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งได้ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช้ปัจจัยท่ีทำให้คนสองคนไปกันรอด ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลอยู่ด้วยกันแล้ว
ไม่มีใครยอมใคร พยายามเอาชนะซึ่งกันและกัน ในอนาคตคงไม่พ้นปัญหาของการหย่าร้างหรือแยก
ทางกัน เพราะฉะนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นศิลปะท่ีจะนำพาชีวิตให้สามารถดำเนินไปได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 ประโยชน์ต่อการศึกษา 
 การท่ีเด็กจะเรียนดี และมีอนาคตท่ีดีนั้น นอกจากความสามารถทางด้านสติปัญญาแล้ว
ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นอีกมากมาย สังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยส่ิงยั่วยุมากมาย เด็กจำนวนไม่น้อยท่ี
ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียน ทำให้เสียโอกาสทางการศึกษา  
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ของ
ตนเอง รู้จักการแสดงออกท่ีเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกล้าท่ีจะ
การแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท้ังนี้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญและมีประโยชน์
ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และสังคม ซึ่ง ผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น ผู้ ท่ีมี  
ความฉลาดทางอารมณ์สูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร44 
 สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญและประโยชน์ในทุกด้านของมนุษย์ ท้ังใน
ส่วนของ บุคคล องค์กร สังคมหรือประเทศชาติ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับท้ังครู บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผู้บริหารจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง ดังนั้นการพัฒนาตนเพื่ อเสริมสร้าง 

 
 43 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ความฉลาดทางอารมณ์ 
เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก http ://www.med.cmu.ac.th. 
 44 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาวน์อารมณ์ (E.Q): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของ
ชีวิต, 76. 
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ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นส่ิงสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิต โกลแมน (Goleman),  
และ โบ ยาต์ซิ ส  และแม็ กกี้  (Boyatzis and Mckee) ไ ด้ เสนอ คุณ ลักษ ณ ะขอ งบุ คคล ท่ี มี  
ความฉลาดทางอารมณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. การตระหนัก รู้ในตนเอง คือบุคคลท่ีมีความเช่ือมั่น ในตนเอง และยอมรับ 
ความผิดพลาดของตนเองได้ 

2. การควบคุมตนเอง คือบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้  
ไม่วิตกกังวลกับสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. การมีแรงจูงใจ คือบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี มีแรงกระตุ้น หรือผู้ผลักดันในปฏิบัติงาน
จนประสบความสำเร็จ 

4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น คือบุคคลท่ีเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้อื่นสามารถสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ 

5. ทักษะทางสังคม คือบุคคลท่ีมีความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้อื่นให้สามารถอยู่
และทำงานร่วมกันได้45  
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวีระวัฒน์ ปันนิตามัย ท่ีได้เสนอคุณลักษณะของบุคคลท่ีมี
ความฉลาดทางอารมณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. สามารถแสดงความรู้สึกของตนออกมาได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
2. มีความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น มองโลกในแง่ดี ไม่ยอมแพ้อุปสรรคหรือ

ปัญหา 
3. สนใจและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น 
4. มีเหตุผล สามารถแยกแยะส่ิงท่ีเป็นความคิดออกจากความรู้สึกได้ 
5. สามารถรับรู้และระบุถึงอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและสามารถปรับเปล่ียน

อารมณ์ของตนเองให้กลับสู่สภาวะปกติได้ 
6. ไม่ดำเนินชีวิตภายใต้แรงจูงใจทางสังคม อันได้แก่อำนาจ ความร่ ำรวย ช่ือเสียง 

เกียรติยศและการยอมรับจากผู้อื่น46 

 
 45 แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ต โบยาต์ซิส, and แอนนี้แม็กกี้, ผู้นำที่ยิ่งใหญ่...ฉลาดใช้ 
Eq (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547), 23-24.  
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถและทักษะทางสังคมซึ่งเป็นสมรรถนะ 
ในการสนับสนุนและผลักดันให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้มากกว่าความฉลาดทาง 
ด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การได้รับประสบการณ์
และการฝึกฝน ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างถาวร ดังนี้ ความฉลาดทางอารมณ์
จึงเป็นทักษะและความสามารถของบุคคลท่ีสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้  โกลแมน 
(Goleman) เสนอว่าในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนั้น จะเป็นไปตามขั้นตอน  
ซึ่งเรียกว่า “ABC’ s of Emotional Intelligence” โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก (Self-awareness) คือการรับรู้ในอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นกับตนเองและสามารถอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ 
 ขั้น ท่ี 2 ขั้นการจัดการอารมณ์ (Managing emotional) คือการทำความเข้าใจกับ
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง และสามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นทำความเข้าใจและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) คือการเคารพ
ในความคิดเห็นและมุมมองของผู้อื่น การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น โดยเริ่มจากการเป็นผู้ฟังท่ีดี เรียนรู้
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางท่ีสร้างสรรค์47 
 กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ว่า
คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมและจัดการ
กับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน48 
 ขั้นที่ 1 การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ขั้นท่ี 2 การควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการและสามารถ
ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
 ขั้นท่ี 3 การใช้พลังแรงขับทางอารมณ์ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง
และผู้อื่น  
 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในสถานศึกษา 

 
46 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาวน์อารมณ์ (E.Q): ดัชนีวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิต, 

181-83. 
47 Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence 43. 
48 กรมสุขภาพจิต, "ความฉลาดทางอารมณ์ ความแตกต่างระหว่าง Iq และeq". 
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 เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียน ย่อมเกิดการเรียนรู้ทางสังคมในสถานศึกษา ซึ่งครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่ งในการสร้างบรรยากาศของสถานศึกษาแบบ
ประชาธิปไตยสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีอิสระทางความคิด มีความรับผิดชอบ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน รู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ รวมท้ังการมีพฤติกรรม
การเรียนท่ีดี 
 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน 
 ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น ควรทำความเข้าใจ ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถรับรู้ในอารมณ์และความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่นได้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ในการทำงานควรทำอย่างเต็ม
ศักยภาพมีการปรึกษาหารือกัน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือและให้อภัยซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์  
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถทางสังคมของบุคคล ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้บุคคลดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ ดังนั้นบุคคลจึงควร
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีความสุข49 
 
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
 โกลแมน (Goleman) ได้เสนอแนวทางความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่ งประกอบด้วย
ความสามารถ 2 ส่วน คือ50 

1. ความสามารถส่วนบุคคล (Personal Competence) เป็นความสามารถทาง 
ด้านต่างๆ ท่ีกำหนดว่า เราสามารถขัดเกลาตนเองได้อย่างไร ได้แก่ความสามารถดังต่อไปนี้ 

1.1. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง การรู้ว่าตนเอง มีภาวะ
ภายในอย่างไรมีความชอบไม่ชอบในเรื่องอะไรบ้าง มีความสามารถทางด้านใดบ้าง และมีญาณหยั่งรู้ 
(Intuition) อย่างไร แบ่งออกเป็นความสามารถย่อย ๆ อีก 3 ด้าน คือ 

 
 49 ภัคสกุล นาคจู, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอารมณ์  Introduction to Emotion, , 
103-06. 
 50 Daniel Goleman, Primal Leadership : Unleashing the Power of 
Emotional Intelligence (Boston: Harvard way, Massachusetts, 2013), 142-143. 
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1.1.1. การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง (Emotional Awareness) คือ 
ความสามารถในการสังเกตอารมณ์  ความรู้สึกและผลท่ีตามมาของอารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ 

1.1.2. การประเมินตนเองอย่างถูกต้อง (Accurate Self-assessment) คือ 
ความสามารถในการรู้ว่าตนเอง มีส่วนดี (Strength) และ/หรือมีข้อจำกัด (Limit) ทางด้านใดบ้าง  

1.1.3. ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) คือความรู้สึกว่าตนเอง มี
คุณค่าหรือมีความสามารถทางด้านใดและอย่างไรบ้าง 

1.2. การจัดการตนเอง (Self-regulation) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ 
สภาพต่างๆภายในตน ความรู้สึกนึกคิด และทรัพยากรต่างๆ ท่ีตนเองมี ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง 
ๆ 5 ประการคือ 

1.2.1. การควบคุมตนเอง (Self-control) คือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆ ท่ีเป็นผลทางทำลาย (Disruptive) ไว้ไม่ให้แสดงออกมา แต่สามารถจัดการกับความรู้สึกทางลบ 
เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะ 

1.2.2. ความน่ าเช่ือถือได้  (Trustworthiness) คือการดำรุงรักษาไว้ซึ่ ง
มาตรฐานของความซื่อสัตย์ และความมั่นคง (Integrity) 

1.2.3.  หิริโอตตัปปะ (Conscientiousness) คือความรับผิดชอบในการ
กระทำต่างๆ ของตนเอง ไม่กล่าวหากล่าวโทษผู้อื่นในความผิดพลาดบกพร่องของตนเอง ท่ีได้กระทำ
ลงไป 

1.2.4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือความยืดหยุ่นในการ
จัดการกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 

1.2.5. นวัตกรรม (Innovation) คือความพอใจต่อความคิดใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ และข้อมูลใหม่ๆ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์  

1.3. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะนำไปสู่หรือ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการคือ 

1.3.1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Drive) คือการต่อสู้เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงเพื่อไปถึง มาตรฐานของความเป็นเลิศในการทำงาน 

1.3.2. ความผูกพันสัญญา (Commitment) คือการยึดมั่นต่อเป้าหมายของ
กลุ่มหรือขององค์การท่ีได้มีการตั้งมาตรฐานไว้แล้ว 

1.3.3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) คือความพร้อมท่ีจะแสดงออกใน
โอกาสต่างๆ ทางด้านการคิดใหม่ๆ หรือการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในตนเอง 

1.3.4. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือความยึดมั่นในการปฏิบัติส่ิงต่างๆ 
ให้บรรลุเป้าหมาย ท่ีได้ต้ังไว้โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้น 
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2. ความสามารถทางสังคม (Social Competence) เป็นความสามารถต่างๆ ท่ีเป็น
ตัวกำหนดว่าเราจะจัดการ (Handle) ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นได้อย่างไร ประกอบด้วย
ความสามารถ 2 ด้าน คือการตระหนักรู้ในผู้อื่นหรือการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) และทักษะทางสังคม 
(Social Skills) มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1. การตระหนักรู้ในผู้อื่น หรือการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) หมายถึง ความตระหนัก
รู้ในความรู้สึกความต้องการและเรื่องราว (Concern) ของผู้อื่น ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1. ความเข้าใจผู้อื่น (Understanding Others) คือความสามารถในการ
รับรู้ความรู้สึกต่างๆ และความนึกคิดในแง่มุมต่างๆ (Perspective) ของผู้อื่น 

2.1.2. การพัฒนาผู้อื่น (Developing Others) คือความสามารถในการรับรู้ว่า
ผู้อื่นต้องการจะพัฒนาอะไร และสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

2.1.3.  มีจิตใจให้บริการ (Service Orientation) คือความสามารถในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมสังเกตุ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือประชาชนผู้มาใช้บริการ 

2.1.4. ก าร รั บ รู้ ค ว าม แ ตก ต่ างข อ ง ผู้ อื่ น  (Leveraging Diversity) คื อ
ความสามารถในการใช้โอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เป็นประโยชน์  

2.1.5. การตระหนักรู้ทางการเมือง (Political Awareness) คือความสามารถ
ในการอ่านอารมณ์ ความรู้สึกของกลุ่มและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การท่ีตนเองเป็นสมาชิก 

2.2. ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึงความสามารถในการสร้างการ
ตอบสนองท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในผู้อื่นหรือในบุคคลท่ีทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.  ศิลปะในการจูงใจผู้อื่น (Influence) คือความสามารถในการใช้ศิลปะ
ต่างๆ เพื่อการจูงใจคน เช่น การให้คำชมเชยรางวัลทางสังคมหรือรางวัลอื่น ๆ 

2.2.2. การส่ือความหมาย (Communication) คือความสามารถในการพูด
และการฟังอย่างเปิดเผยจริงใจ และส่งข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือได้ออกไป 

2.2.3. ก า ร จั ด ก า ร กั บ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  (Conflict Management) คื อ
ความสามารถในการประนีประนอมและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ในความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลท่ีทำงานร่วมกัน 

2.2.4. ความเป็นผู้นำ (Leadership) คือความสามารถในการสร้างกำลังใจ
และแนะนำบุคคลหรือกี่ลุ่มได้ 

2.2.5. ตัวกระตุ้นการเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) คือความสามารถใน
การสร้างหรือจัดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ให้เกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์  
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2.2.6.  สร้างความผูกพัน (Building Bonds) คือความสามารถในการดูแล
ผู้อื่นอย่างลูกหลาน มีความเมตตากรุณา และปรารถนาดีอย่างจริงใจ 

2.2.7. ความร่วมมือ (Collaboration and Cooperation) คือความสามารถ
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ 

2.2.8. ความสามารถในทีม (Team Capabilities) คือความสามารถในการ
สร้างพลังของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ  
 ในการทำงานความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคุณสมบัติท่ีละเอียดอ่อน สลับซับซ้อนลึกซึ้ ง
และพัฒนาสะสมมาต้ังแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นผลมาจากการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว ชุมชนสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง แต่ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถฝึกได้ โดยให้ความสำคัญต่อพัฒนาการทางอารมณ์ต้ังแต่ 
วัยเด็ก ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวและการมีตัวแบบท่ีดี ซึ่งเด็กๆ สามารถ
เลียนแบบได้ ส่วนในวัยผู้ใหญ่นั้น สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ด้วยการลบเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้ังเดิมท่ีไม่พึงประสงค์เสียก่อน แล้วจึงเรียนรู้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใหม่เข้า
มาแทน ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 5 ประการและมีองค์ประกอบย่อยรวม 25 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-awareness) การรู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร 
ในขณะนั้นและใช้ส่ิงนั้นช้ีนำการตัดสินใจ โดยจะประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 
บนพื้นฐานของการมีความเช่ือมั่นในตนเองท้ังดี 

1.1. การตระหนักในอารมณ์ (Emotional Awareness) ยอมรับและรู้เท่าทันอารมณ์
ของตนเองและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นของอารมณ์นั้น บุคคลประเภทนี้จะตระหนักในคุณค่าและ
เป้าหมายของตนเอง 

1.2. สามารถประเมินตนเอง Accurate Self-assessment) การประเมินตนเอง
สามารถรู้ถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเองได้ บุคคลประเภทนี้จะแสดงอารมณ์ขันและมุมมองท่ี
เกี่ยวกับตนเอง 

1.3. ความมั่ น ใจ ใน ตน เอ ง (Self-confidence) มี คว าม รู้ สึ ก ถึ ง คุณ ค่ าและ
ความสามารถของตนเอง บุคคลประเภทนี้จะแสดงออกถึงความแน่ใจในตนเอง สามารถออกเสียง
แสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีไม่เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นส่ิงท่ีตนคิดว่าถูกต้อง กล้าตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์เช่นไร 

2. การควบคุมตัวเอง (Self-regulation) การรับมือกับอารมณ์ของตนเองได้ดี โดยมิให้
ส่ิงเหล่านั้นมารบกวนส่ิงท่ีกระทำอยู่ เป็นผู้ท่ีรอบครอบและสามารถรอคอยเพื่อส่ิงท่ีมุ่งหวังได้ สามารถ
กลับคืนสู่สภาพท่ีดีได้หลังจากท่ีเกิดความทุกข์ใจมา 
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2.1. การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ (Self-control) จัดการกับภาวะอารมณ์ท่ีสับสน
และกิเลสต่างๆ ได้ บุคคลประเภทนี้จะจัดการกับความรู้สึกท่ีเข้ามากระตุ้นและจัดการอารมณ์ทุกข์ใจ
ได้ดี ทำตนเองให้สงบและไม่อ่อนแอสามารถคิดและจดจ่อแม้อยู่ภายใต้แรงกดดัน 

2.2. สามารถปรับตัวเองได้ (Adaptability) สามารถยืดหยุ่นต่อสูงท่ีเปล่ียนแปลงได้
บุคคลประเภทนี้จะมีความร่วมมือความต้องการอันหลากหลายและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้
สามารปรับการตอบสนองและยุทธวิธีท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีผ่านเข้ามาและมีมุมมอง ท่ียืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

3. การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Motivation) การใช้ความชอบจากส่วนท่ีลึกท่ีสุด
ช้ีนำในการกระทำให้ไปยังส่ิงท่ีมุ่งหวังได้ นำมาช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มเสริมสร้างความพยายามท่ีจะ
พัฒนา และนำมาช่วยในการเผชิญกับความท้อแท้ส้ินหวัง 

3.1. มองโลกในแง่ดี (Optimism) ยืนหยัดในการได้มาซึ่งเป้าหมายแม้จะเผชิญกับ
อุปสรรคและความพ่ายแพ้ บุคคลประเภทนี้จะกระทำการใดๆ ด้วยความหวังว่าส่ิงท่ีทำจะสำเร็จ
มากกว่ากลัวความล้มเหลว พยายามท่ีจะจัดการกับความพ่ายแพ้ท่ีเกิดขึ้นมากกว่าจะปล่อยให้ผ่านไป  

3.2. กระตุ้นความเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) สามารถริเริ่มให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงและจัดการกับการเปล่ียนแปลงได้ 

4. การรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น (Empathy) ความสามารถนี้ทำให้เรารู้ว่าจะรับมือกับ
ความสัมพันธ์ได้อย่างไรซึ่งจะมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

4.1. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) รับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น โดย
สามารถมองในมุมมองของพวกเขาได้ มีความเห็นอกเห็นใจและสามารถปรับความคิดให้มีความ
หลากหลายได้ 

4.2. สร้างส่ิงผูกพัน (Building Bonds) ส่งเสริมความสัมพันธ์  บุคคลประเภทนี้จะ
รักษามิตรภาพภายในเพื่อนร่วมงาน แสวงหาความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

5. การมีทักษะทางสังคม (Social Skills) สามารถรับมือกับอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ์ได้ดี และสามารถเข้าใจสถานการณ์และเครือข่ายทางสังคมได้อย่างถูกต้องตอบสนองได้
อย่างแนบเนียน สามารถใช้ทักษะในการโน้มน้าวและชักนำได้ สามารถต่อรองและจัดการในการ
โต้ตอบในการร่วมมือและทำงานกับผู้อื่นได้ 

5.1. มีอิทธิพล (Influence) สามารถโน้มน้าวใจได้อย่างมีประสิทธิผล บุคคล
ประเภทนี้จะใช้ยุทธวิธี ท่ีซับซ้อน ดังเช่น การมีอิทธิพลทางอ้อมเพื่อสร้างความเป็นเอกฉันท์  
 และการสนับสนุน 
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5.2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) เปิดรับฟังความคิดและส่งสารท่ีเช่ือถือ
ได้บุคคลประเภทนี้จะรับสารพร้อมอารมณ์ท่ีส่งมาเพื่อส่งกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับฟังเพื่อ
แสวงหาความเข้าใจและแบ่งบันซึ่งกันและกัน 

5.3. จัดการกับความขัดแย้ง (Conflict management) บุคคลประเภทนี้จะ
สามารถต่อรองและแก้ปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นได้ 

5.4. ความเป็นผู้นำ (Leadership) สามารถกระตุ้น หรือช้ีนำกลุ่มบุคคลได้ บุคคล
ประเภทนี้จะมีความชัดเจนและจะคอยกระตุ้นความกระตือรือร้นในการร่วมแบ่งปันมุมมองและ
เป้าหมาย 

5.5. ให้ความร่วมมือ (Collaboration and Cooperation) ทำงานกับผู้อื่นโดย
เป้าหมายท่ีมีอยู่ร่วมกัน บุคคลประเภทนี้จะสร้างความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือพร้อมท้ังร่วม
แบ่งปันแผนงาน ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ 

5.6. สมรรถภาพของทีมงาน (Team Capability) สร้างความร่วมมือกันภายใน
กลุ่มให้นำมาซึ่ ง เป้ าหมายท่ีว่างไว้  บุคคลประเภทนี้ จะทำให้สมาชิกภายในก ลุ่มของตนมี  
ความกระตือรือร้นและปกป้องช่ือเสียงของกลุ่ม 
 กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีประกอบด้วยปัจจัย
สำคัญ 3 ประการได้แก่ ความดี ความเก่ง และความสุข ดังต่อไปนี้51 

1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ได้แก่ 

1.1. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ เช่น รู้
อารมณ์และความต้องการของตนเอง ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1.2. ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น เช่น ใส่ใจผู้อื่น เข้าใจและยอมรับผู้อื่น และ
แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 

1.3. ความสามารถในการรับผิดชอบ เช่น รู้จักการให้รู้จักการรับ รู้จักรับผิด รู้จักให้
อภัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2. ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น ได้แก่ 

2.1. ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ได้แก่ รู้ศักยภาพของ
ตนเอง สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเองได้ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 

 
 51 กรมสุขภาพจิต, "ความฉลาดทางอารมณ์ ความแตกต่างระหว่าง Iq และeq". 
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2.2. ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ได้แก่ รับรู้และเข้าในปัญหาหา มี
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่น 

2.3. ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้แก่ รู้จัการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
กับผู้อื่นกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และแสดงความเห็นท่ีขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองพอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจ ได้แก่ 

3.1. ความภูมิใจในตนอง คือเห็นคุณค่าในตนเอง เช่ือมั่นในตนเอง 
3.2. ความพึงพอใจในชีวิต คือรู้จักมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และพอใจใน

ส่ิงท่ีตนมีอยู่ 
3.3. ความสงบทางใจ คือมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสุข รู้จักผ่อนคลาย และ

มีความสงบทางใจ 
 ณัฏฐพันธุ์ เขจรนันทน์  ได้สรุปองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย 

1. การรู้จักอารมณ์ตนเองหรือการตระหนักรู้ในตนเอง โดยจะเข้าใจความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น
และสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่ิงสำคัญท่ีนำไปสู่การเข้าใจ
ตนเองในด้านจิตใจ 

2. การจัดการกบอารมณ์ เป็นความสามารถในการควบคุมวิตกกังวล ความโกรธ  
ความเศร้าหมอง และเข้าใจถึงผลของความล้มเหลวที่ขาดทักษะทางอารมณ์บุคคลท่ีไม่สามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเองจะมีแต่ความรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง ท้อแท้ ในขณะท่ีคนซึ่งมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงจะสามารถชนะต่อปัญหาต่างๆ และรู้จักแก้ไขต้นเหตุท่ีทำให้เกิดอารมณ์ไม่ปกติได้ 

3. การมีแรงจูงใจในตนเองเป็นความสามารถในการใช้อารมณ์เป็นแรงจูงใจในการทำส่ิง
ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีทำให้บุคคลมีความสนใจในส่ิงต่างๆ มีแรงจูงใจและมี
ความคิดสร้างสรรค์ คนท่ีมีความสามารถสูงในด้านนี้มักเป็นคนท่ีมีความต่ืนตัวและประสบความสำเร็จ
เสมอไม่ว่าจะกระทำในส่ิงใด 

4. การรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของ บุคคลอื่น ความสามารถในด้านนี้ เป็นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล คนท่ีรู้ จักและเข้าใจถึงอารมณ์ของผู้อื่นจะมีความรู้ สึกไว และ
ละเอียดอ่อนในการเข้าใจว่าผู้อื่นต้องการู้อะไร ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีดี โดยเฉพาะอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เช่น ครูจิตแพทย์  หรือนักจิตวิทยา เป็นต้น 

5. ความสามารถในการจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล เป็นความสามารถ 
และทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่นในทางท่ีเหมาะสม ทำให้ตนี้เป็นที่เหมาะสมทำให้ตัวเป็นท่ี
ยอมรับของ บุคคลอื่น บุคคลท่ีมีความสามารถสูงในด้านนี้มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ราบรื่น และเป็นท่ีช่ืนชอบของ บุคคลอื่น 
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 กร ศิริโชควัฒนา กล่าวว่า องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย52 
1. มีความรู้ความเข้าใจในอารมณ์ของตนเอง การรู้ให้ เท่าทันกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นในทุก

ขณะของตน 
2.  มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีจะ

จัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยวิธีการนั้นจะเป็นการให้
ความสำคัญในเรื่องของอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น และมีการปรับภาวะของอารมณ์ให้อยู่ในความสมดุลและถูก
ทิศถูกทาง 

3. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองได้ หมายถึง ความสามารถในการ
รู้จักและความเข้าใจกับอารมณ์และความต้องการของตัวเราเอง ว่าเรานั้นมีความต้องการมีความ
ปรารถนาอะไรบ้าง และสามารถจัดการกับความต้องการหรือความปรารถนาเหล่านั้นให้เป็นจริงขึ้นได้
โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอาศัยความอดทน รู้จักรอคอยเวลาและความสำเร็จ 

4. มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เป็นความสามารถท่ีเราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งหาก
ต้องการอยู่อย่างมีความสุขในสังคมอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์  ช่วยลดปัญหาการเกิดความขัดแย้งใน
สังคมรวมไปถึงอาชญากรรมเลวร้ายต่าง ๆ อีกด้วย 

5. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น หมายถึง การเป็นผู้ท่ีมีมนุษย์ 
สัมพันธ์นั้นเอง ซึ่งมนุษย์สัมพันธ์ม ีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมี
ความสุขและราบรื่น 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อธิบายว่า องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ 
ประกอบด้วย53 

1. Know one’ s Emotion หรือ Self-awareness เป็นการตระหนักรู้อารมณ์ของ
ตนเองเป็นการรับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ตามความจริงและสามารถควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้ 

2.  Managing Emotion in other เป็นความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณ์ 
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ สามารถควบคุมตนเองได้เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด มี
เทคนิคในการผ่อนคลายความเครียดสามารถสลัดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว ไม่
ฉุนเฉียวง่าย กล่าวคือสามารถทำให้อารมณ์ขุ่นมัวหายไปโดยเร็วและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

 
52 กร ศิริโชควัฒนา, E.Q. บริหารอารมณ์อย่างฉลาด พิมพ์ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: ซิซินี

อินเตอร์เนช้ันแนล, 2551), 23. 
53 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะของคน

ไทยที่พึงประสงค์ ความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก, 2552), 14. 
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3. Recognizing Emotion in other เป็นการรับรู้อารมณ์ และความต้องการของผู้อื่น
เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้เท่าทันในความรู้สึก ความต้องการความเดือดร้อน ความวิตก
กังวลของผู้อื่นได้ และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมได้ 

4. Motivating Oneself เป็นความสามารถในการจูงใจของตนเอง สามารถควบคุม
ความต้องการและแรงกระตุ้นได้อย่างเหมาะสม สามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการเป็นผู้ท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ มองโลกในแง่ดี สามารถจูง
ใจและให้กำลังใจตนเองได้  

5. Handling relationship เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้เป็นอย่างดี 
 ทรงศิริ ยุทธวิสุทธ ได้สรุปองค์ประกอบ ของ EQ มี 5 องค์ประกอบใหญ่ดังนี้54 

1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) เป็นความสามารถในการท่ีจะรับรู้และ
เข้าใจความรู้สึก นึกคิด และอารมณ์ของตนเองได้ตามความเป็นจริง สามารถประเมินตนเองได้  
รู้จุดเด่นจุดด้อยของตน มีสติ เข้าตนเอง 

2. การบริหารจัดการกับอารมณ์ตนเอง (managing emotion) เป็นความสามารถท่ีจะ
จัดการกับอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง  
มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัว จัดการกับความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
สร้างสรรค์  

3. การจูงใจตนเอง (motivation one-self) มีความสามารถท่ีจะจูงใจตนเองนำอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนมาสร้างพลัง ในการกระทำส่ิงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ มีคุณประโยชน์ มองโลกในแง่ดี 

4. การรู้จักสังเกตความรู้ สึกของผู้อื่น (empathy) หมายถึง ความสามารถท่ีเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่นมีความเห็น อกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจท่ีพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

5. การดำเนินการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (handing relationships) มีสัมพันธภาพท่ีดี
กับผู้อื่น  รู้ เท่าทันอารมณ์ของผู้อื่น ความสามารถนี้ประกอบไปด้วย การส่ือความหมายท่ีดี  
และการบริหารความขัดแย้ง 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ มีหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับแนวคิดและ 
ความสนใจของผู้ศึกษา การทำความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบนับว่าเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็น  
ก่อนนำความฉลาดทางอารมณ์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินประเมินค่า หรือในการพัฒนาตน  

 
 54 ทรงศิริ ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, "Eq กับความสำเร็จในชีวิต". 
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โดยแนวคิดความเข้าใจเหล่านี้จะส่งผลต่อแนวทางพัฒนากิจกรรม โปรแกรมการฝึกอบรม ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเหล่านี้มีผลต่อการประเมินการสร้างแบบวัดและตีความความเป็นอย่างมาก  
 จากแนวคิดและทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยเลือกศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ 
ตามแนวคิดของ โกลแมน (Goleman) ได้แก่ ด้านตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self-awareness)  
ด้านการควบคุมตนเอง (Self-regulation) ด้านสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Motivating Oneself) 
ด้ าน การรับ รู้ ถึ ง ค วาม รู้ สึ ก ผู้ อื่ น  (Empathy) แ ละ ด้ าน การมี ทั ก ษ ะ สั งคม  (Social Skill)  
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้านตระหนักรู้อารมณ์ตน (Self-awareness)  
 การ์ดเนอร์ (Gardner) กล่าวว่า การตระหนักรู้อารมณ์ตนี้เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ของตน แยกแยะอารมณ์ และความรู้สึก ตลอดจนจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม55  
 โกลแมน (Goleman) กล่าวว่ า การรู้ เท่ า ทันความรู้ สึกตน เองเป็นห ลักสำคัญ 
ของความฉลาดทางอารมณ์ คนท่ีรู้ว่าตนเองมีอารมณ์อย่างไร ย่อมควบคุมเส้นทางเดินในชีวิตของ
ตนเองได้ดีกว่าการพัฒนาความสามารถเพื่อให้รู้ว่าตนเอง มีความรู้สึกอย่างไร จำเป็นต้องเข้าใจถึง
ความรู้สึกเล็กๆ ท่ีเรียกว่า โซมาติก มาร์เกอร์  หรือความรู้สึกภายในท่ีแสดงออกทางร่างกาย56 
 ซาโลเวย์  และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) กล่าวถึง การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง
หมายถึง การรับรู้อารมณ์ของตนเองท่ีเป็นจริง โกรธรู้ว่าโกรธ เสียใจก็รู้ว่าเสียใจ57 
 การตระหนักรู้อารมณ์ตนหรือการรู้จักอารมณ์ตนเองเป็นองค์ประกอบสำคัญเบื้องต้นท่ี
จะนำไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกท่ีเหมาะสมต่อไป ขั้นตอนของการรู้จักอารมณ์ของ
ตนเองเริ่มจากการรู้ตัวหรือมีสติดตามปกติเมื่อคนเราเกิดอารมณ์ใดๆ ขึ้น เราก็จะตกอยู่ในภาวะใด
ภาวะหนึ่งในสภาวะ ได้แก่ การถูกครอบงาด้วยตัวเองด้วยอารมณ์ไม่สามารถฝึกอารมณ์ได้และแสดง
พฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ์การไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น หรือละเลยไม่สนใจเพื่อบรรเทา
แสดงอารมณ์การรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งการรู้ตัวจะมีพลังเหนือความรู้สึกและอารมณ์ท่ีไม่ดีต่างๆ รู้ว่าใน

 
 55 Howard Gardner, Multiple Intelligences (New York: The Basic Book, 
1993), 13-15. 
 56 Daniel Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters 
More Than Iq, 45. 
 57 Peter Salovey and John D. Mayer, Emotional Intelligence Imagination 
Cognition and Personality, 125 - 54. 
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สภาพอารมณ์เช่นนี้ควรจะทำเช่นไรจึงเหมาะสมท่ีสุด แนวทางการพัฒนาการรู้จักอารมณ์ตนเอง
ดำเนินการได้ ดังนี้58 

1. ให้เวลาทบทวนอารมณ์ของตนเอง พิจารณาว่าตนี้เป็นคนท่ีมีลักษณะอารมณ์เช่นไร
คล้อยตาส่ิงแวดล้อม ทบทวนลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์แล้วผลย้อนกลับ จากการแสดง
อารมณ์ของเราว่า รู้สึกพอใจไม่พอใจ คิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้ารู้สึกพอและเหมาะสมแล้ว
ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เข้าข้างตนเองแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

2. ฝึกให้เกิดการรู้ตัวเสมอและมีสติกับการรูตัวโดยให้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรกับ
ตนเองหรือกับส่ิงท่ีเกิดรอบ ๆ ตัว รู้สึกสบายใจไม่สบายใจคิดอย่างไรกับความรู้สึกนั้นและความคิด
ความรู้สึกนั้นมีผลอย่างไรกับการแสดงออกของตนเอง 
 สรุปได้ว่า การตระหนักรู้อารมณ์ตน หมายถึง ความสามารถของ บุคคลท่ีจะรับรู้อารมณ์ 
ตนเองโดยยอมรับอารมณ์ของตนเองได้ แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมออกมา มีความซื่อสัตย์ เช่ือมั่น
และรับผิดชอบในอารมณ์ตนเองได้ในทุกเวลาและโอกาส 
2. ด้านการควบคุมตนเอง (Self-regulation) 
 โกลแมน (Goleman) กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์ในการควบคุมตนเองหมายถึง
ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อีกท้ังสามารถท่ีจะใช้ความคิดก่อนลง
มือปฏิบัติได้ ผู้ท่ีมีความสามารถดังกล่าวจะมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีการควบคุมตนเอง คือสามารถจัดการกับอารมณ์ท่ียุ่งยาก และหุนหันพลันแล่นได้
เป็นอย่างดี 

2. มีความไว้วางใจ คือการรักษาคำพูดและสัญญา มีความรับผิดชอบ และมีความ
ระมัดระวังในการทำงาน 

3. มีความสามารถในการปรับตัว คือมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับความต้องการท่ี
หลากหลายและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วได้ 

4. มีความสามารถในการเปล่ียนแปลง คือความสามารถในการเปิดรับความคิดและ
ข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ และการสร้างแนวคิดใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 
 บาร์ออน (Bar-on) กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์ในการควบคุมตนเองหมายถึง 
ความสามารถไปจัดการความเครียด อดทนในการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม59 

 
 58 Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters More 
Than Iq, 42. 
 59 Reuven Bar-on, Emotional Quotient Inventory: A Measure of 
Emotional Intelligence, 2. 
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 การจัดการกับอารมณ์ของตนเองเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และแสดออก
ทางอารมณ์ท้ังดีและไม่ดี ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลสถานท่ีเวลาและสถานการณ์การจะจัดการกับ
อารมณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลถึงการเกิดอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมท่ีมีผลย้อนกลับในทางบวกและ
การแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สถานท่ีเวลา และสถานการณ์นั้น ๆ แนวทางการฝึก 
การจัดการกับอารมณ์ของตนเองสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1. ทบทวนว่ามีอะไรบ้างท่ีทำไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นและดูด้วยว่าผลท่ีตามมา
เป็นอย่างไร 

2. เตรียมการในการแสดงอารมณ์  ฝึกการส่ังตนเอว่าจะทำอะไร และจำไม่ทำอะไร 
3. ฝึกการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือท่ีเราต้องเกี่ยวข้องในด้านดี มอง ฟังส่ิงท่ีดี

สร้างอารมณ์ให้แจ่มใส เกิดความสบายใจ 
4. ฝึการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ผู้อื่นและส่ิงอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบตัว 
5. ฝึกการมองหาประโยชน์หรือโอกาสจากอุปสรรคโดยการเปล่ียนมุมมองในแง่ดีโดยคิด

ว่าเป็นส่ิงท้าทายและมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง 
6. ฝึกการผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดจากอารมณ์ไม่ดีโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

การจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดความสบายใจ ซึ่งจะมีผลไปถึงความสำเร็จและ
ความสุขในการทำงาน รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
 สรุปได้ว่า การควบคุมอารมณ์ตนเองหมายถึง ความสามารถของ บุคคลท่ีจะบริหาร
จัดการอารมณ์ของตน โดยรู้จักควบคุมอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด และเหมาะสมท่ีสุด ไม่เป็น
ภัยต่อตนเองและสังคมรอบข้าง 
3. ด้านสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Motivating-oneself) 
 โกลแมน (Goleman) กล่าวว่า แรงจูงใจทางบวก หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ท่ีจะทำงานด้วยเหตุผลมิใช่เพื่อเงิน หรือเพื่อสถานภาพของตนเอง แต่เพื่อความสำเร็จของงาน  
ตามเป้าหมาย โดยใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละ ผู้ท่ีมีความสามารถดังกล่าวจะมีคุณลักษณะดังนี้ 60 

1. เป็นผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงหรือความพยายามท่ี
จะไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ทำความดีโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน เช่น ต้ังใจเรียนหนังสือให้เก่งเพราะ
อยากเป็นแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง 

2. มีความคิดริเริ่ม คือมีความพร้อมท่ีจะทำส่ิงหนึ่งส่ิงใดเมื่อโอกาสมาถึง 

 
 60 Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters More 
Than Iq, 43. 
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3. มองโลกในแง่ดี คือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย  
มีความสุขกับชีวิต 
 คูเปอร์ และซาวาฟ (Cooper and Sawaf) ให้ความหมายของการสร้างแรงจูงใจเป็น
ความลึกซึ้งทางอารมณ์ (Emotional Depth) ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโดยมเป้าหมายและศักยภาพ 
เฉพาะตน สามารถสำรวจแนวทางของชีวิตการทำงาน ตามศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้61 
 การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองเป็นการมองแง่ดีของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและสร้าง
ความเช่ือมั่นว่าสามารถอยู่กับส่ิงนั้นได้ สามารถทำเพื่อให้เกิดกำลังใจท่ีจะสร้างสรรค์ในส่ิงท่ีดีและมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้62 

1. ทบทวนว่าส่ิงสำคัญในชีวิตของเรามีอะไรบ้าง ให้จัดอันดับความสำคัญของความ
ต้องการความอยากได้อยากมี อยากเป็น แล้วพิจารณาว่าจะบรรลุส่ิงท่ีต้องการแต่ละส่ิงนั้น ส่ิงใด  
มีทางเป็นไปได้และไม่ได้ 

2. นำความต้องการท่ีเป็นไปได้และเกิดประโยชน์มาต้ังเป้าหมายท่ีชัดเจนให้แก่ตนเอง
แล้ววางขั้นตอนท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น 

3. ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องระวางอย่าให้มีเหตุการณ์บางอย่างมาทำให้
ไข้เขวออกนอกทางท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 

4. ต้องลดความสมบูรณ์แบบในตัวเราลง ไม่ใช้ทำทุกอย่างดีท่ีสุดและต้องไม่มีการ
ผิดพลาดเลย ฝึกความยืดหยุ่นในอารมณ์เพื่อไม่ให้เครียดและผิดหวัง 

5. ฝึกการมองหาประโยชน์จากอุปสรรคเพื่อสร้างความรู้สึกดี ๆ ท่ีจะเป็นพลังให้เกิดส่ิง
อื่น ๆ ต่อไป 

6. ฝึกสร้างทัศนคติท่ีดี หามุมมองท่ีดีในเรื่องท่ีเราไม่พอใจ มองปัญหาเป็นการเรียนรู้
เป็นการเพิ่มีพลังและแรงจูงใจให้กับตนเอง 

7. หมั่นสร้างความหมายในชีวิตให้แก่ตนเองนึกถึงส่ิงท่ีสร้างความภูมิ ใจ แม้จะเป็นส่ิง
เล็ก ๆ น้อย ๆ พยายามใช้ส่ิงท่ีดีในตนสร้างให้เกิดคุณค่าท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น 

8. ให้กำลังใจตนเอง คิดว่าเราทำได้ เราจะทำและลงมือทำ 

 
 61 Robert K. Cooper and Ayman Sawaf, Executive Eq Intelligence in 
Leadership and Organization (New York: Grosset/Putnam, 1997), 20. 
 62 Danie Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters 
More Than Iq, 43. 



  39 

 สรุปได้ว่า การจูงใจให้กับตนเองหมายถึง ความสามารถของ บุคคลในการควบคุมตนเอง
ให้เกิดแรงกระตุ้น เกิดกำลังใจมีความภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดี สร้างขวัญ และกำลังใจ  
ให้ตนเองททำงานได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
4. ด้านการรับรู้ถึงความรู้สึกผู้อื่น (Empathy) 
 การ์ดเนอร์ (Gardner) กล่าวว่า การรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นได้นั้นี้เป็นความสามารถในการ
รับรู้อารมณ์ และตอบสนองอารมณ์ความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม63 
 โกลแมน (Goleman) กล่าวว่า ความสามารถอ่านความรู้สึกผู้อื่นเป็นส่ิงท่ีสำคัญท้ังใน 
การทำงาน เรื่องความรัก มิตรภาพ และในครอบครัวอารมณ์ท่ีเราแสดงออกและรับรู้นั้นมีลักษณะ
เคล่ือนแคลงแทบสังเกตไม่เห็น เช่น ลักษณะท่ีคนอื่นกล่าวขอบคุณ หรือรู้สึกว่าได้รับความจริงใจก็ได้ 
ยิ่งเราสามารถหยั่งรู้ความรู้สึกของคนอื่นท่ีแสดงออก ก็จะควบคุมการแสดงออกของเราได้ดีขึ้น  
ผลการศึกษาของโรเบริ์ต เคลลีย์  นัก จิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยคาร์ เนัก เมลลอน ร่วมกับ 
เจเนต แคปแลน สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการหยั่งรู้ความรู้สึกของกันและกัน โดยทำการศึกษา
พนักงานในห้องปฏิบัติการแบลในเมืองเนเบอร์วิล รัฐอิลลินนอยส์ ห้องปฏิบัติการช้ันนำของอเมริกา
แห่งนี้ มีต้ังแต่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งล้วนผ่านการทดสอบไอคิวระดับสูงสุด มีเพียงบางคนใน
กลุ่มนี้ท่ีรุ่งโรจน์ แต่บางคนกลับอับแสง ความแตกต่างนี้มีสาเหตุจากอะไร ผู้ท่ีมีผลงานโดดเด่นมัก
ติดต่อคบหากับคนหลากหลายประเภท ส่วนผู้ท่ีด้อยกว่า มักเมื่อประสบปัญหาบางประการ เราจึงต้ัง
ข้อสังเกตว่า เขาจะโทรขอคำปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญทางเทคนิคหลายต่อหลายคน แล้วก็ได้แต่นั่งคอย
ปล่อยเวลาให้เสียไป ไม่มีใครโทรกลับ ส่วนผู้ท่ีมีผลงานเด่น แทบไม่ต้องรอให้สถานการณ์นั้นถึงตัว
เพราะพวกเขาจะมีคนรู้จักท่ีจะพึงพาได้เสมอ ดังนั้นเมื่อโทรกลับมาก็จะได้คำต่อบท่ีเร็วกว่าไม่ว่าไอคิว
สมองจะสูงส่งเพียงใดไอคิวทางอารมณ์ต่างหากท่ีแยกแยะดาวดวงเด่นออกจากพวกพอใช้ได้การรับรู้
ถึงความรู้สึกผู้อื่น หรือการหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น
มีความเข้าใจเห็นใจผู้อื่น สามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเองและตอบสนองต่อผู้อื่นได้อย่าง
สอดคล้องกัน การหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่นและสามารถเข้าใจได้จะทำให้เรารู้ช่องทางท่ีจะโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
ให้ทำในส่ิงท่ีเราต้องการได้ การฝึกอบรมด้านนี้จะต้องพยายามนึกถึงผู้อื่นพอๆ กันการนึกถึงตนเองจึง
จะรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ แนวทางการฝึกการหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่นสามารถดำเนินการได้ ดังนี้64 

1. ให้ความสนใจการแสดงออกของผู้อื่นโดยการสังเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง การพูด
น้ำเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 

 
 63 Howard Gardner, Multiple Intelligences, 69. 
 64 Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters More 
Than Iq, 44. 



  40 

2.  อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นว่าเขากำลังมีความรู้สึกใดอาจ
ตรวจสอบว่าเขารู้สึกอย่างไร โดยการถามแค่ต้องทำให้เหมาะสม มิฉะนั้นจะเป็นการทำลายความรู้สึก
กันได้ 

3. ทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของ บุคคลตามภาพท่ีเขาเผชิญอยู่หรือเรียกว่า
เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

4. แสดงการตอบสนองและความรู้สึกของผู้อื่นท่ีเป็นการแสดงว่าเข้าใจเห็นใจกัน ทำให้
เกิดอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
  สรุปได้ว่า การรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นี้เป็นความสามารถของ บุคคลท่ีจะรับรู้ความต้องการ
ของผู้อื่น เป็นภาษากาย คือท่าทางการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ  
รู้ความต้องการของผู้อื่นและตอบสนองอารมณ์ ความต้องการของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและชาญ
ฉลาด 
5. ด้านการมีทักษะสังคม (Social Skill) 
 โกลแมน (Goleman) กล่าวว่า การรู้จักสร้างและรักความสัมพันธ์กับผู้อื่นนี้เป็นส่ิงท่ี
สำคัญท้ังในการทำงาน เรื่องความรัก มิตรภาพ และในครอบครัวอารมณ์ท่ีเราแสดงออกและรับรู้นั้น  
มีลักษณะเคล่ือนแคลงแทบสังเกตไม่เห็น เช่น ลักษณะท่ีคนอื่นกล่าวขอบคุณ หรือรู้สึกว่าได้รับ 
ความจริงใจก็ได้ ยิ่งเราสามารถหยั่งรู้ความรู้สึกของคนอื่นท่ีแสดงออก ก็จะควบคุมการแสดงออกของ
เราได้ดีขึ้น ผู้ท่ีมีความสามารถดังกล่าวจะมีคุณลักษณะดังนี้65 

1. มีการส่ือสารท่ีดี คือสามารถส่ือสารด้วยคำพูดและท่าทางท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย 
2. มีความเช่ียวชาญในการสร้างและการนำทีมงาน 
3. สามารถบริหารความขัดแย้งได้ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารจัดการท่ีสำคัญ เช่น

ถ้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานขัดแย้งกันก็สามารถไกล่เกล่ียลดความขัดแย้งทำให้งานสามารถเดินต่อไป
ได้ 
 ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) ให้ความหมายทักษะสังคมว่า นับเป็น
ศิลปะของความสัมพันธ์ ในการสร้างความสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลในหลายรูปแบบเพื่อการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ดีใช้ทักษะในการส่ือสาร  
ชักจูงหรือยุติข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม66  

 
 65 ibid., 45. 
 66 Peter Salovey and John D. Mayer, Emotional Intelligence Imagination 
Cognition and Personality, 125-54.  
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 การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน เป็นความสามารถในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันกับ
ผู้อื่น โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ ผู้ท่ีมีความสามารถและทักษะ
ด้านนี้ จะสามารถใช้ท้ังความคิด อารมณ์และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกับบุคคล
ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น แนวทางในการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน สามารถดำเนินการได้67 ดังนี้    

1. สร้างอารมณ์ท่ีดีต่อกัน ฝึการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่น เข้าใจเห็นใจผู้อื่น ซึ่งจะทำ
ให้เกิดการเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดขึ้น 

2. ฝึกการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจตรงกันชัดเจน ฝึกการเป็นผู้ฟังและ
ผู้พูดท่ีดี รวมทั้งการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้รับการส่ือสารด้วย 

3. ฝึกการแสดงน้ำใจ เอื้อเฟื้อรู้จักการให้การรับ การแลกเปล่ียนให้เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์สำหรับต้นเองและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ ให้การยอมรับเพราะเป็นส่ิงท่ีทำให้ผู้รับมีความ
ภูมิใจและความรู้สึกท่ีดีตอบแทนมา 

5. ฝึกการแสดงความช่ืนชอบ ช่ืนชม และให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามวาระท่ีเหมาะสม
การจะเกิดผลอย่างแท้จริงต้องอาศัยความมุ่งมั่น อดทน และต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ในสถานท่ีทำงาน 
 สรุปได้ว่า ความสามารถของ บุคคลในการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ให้คงอยู่ยืนยาวมี  
ความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ มีความยืดหยุ่น สามารถแก้ปัญหาได้ กล้าแสดงออก รู้จักทำงานี้เป็นทีม 
รู้สึกเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย้งได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 

คุณภาพชีวิต 
ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิต (quality of life) เป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  คำว่า 
“คุณภาพชีวิต” มีความหมายท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทไม่ว่าจะสภาพทางสังคม ค่านิยม โครงสร้าง 
ความรู้และประสบการณ์ จึงทำให้การนิยามความหมายคำว่า “คุณภาพชีวิต” อย่างเฉพาะเจาะจงนั้น
ทำได้ยาก ท้ังนี้มี ผู้ท่ีพยายามให้ความหมายของคำว่า “คุณภาพชีวิต” ไว้หลายท่าน โดยคำว่า 
“คุณภาพชีวิต” ประกอบด้วยคำ 2 คำคือ คำว่า “คุณภาพ” ซึ่งหมายถึง ลักษณะท่ีดีประจำของบุคคล

 
 67 Daniel Goleman, Emotional Intelligence : Why It Can Matters More 
Than Iq, 45. 
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หรือส่ิงของ และคำว่า “ชีวิต” หมายถึง ความเป็นอยู่ ดังนั้น “คุณภาพชีวิต” จึงหมายถึงลักษณะหรือ
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของบุคคล68 นอกจากนี้ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุลและคณะ ได้ให้ความหมายคำว่า
“ คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ”  ไว้ ว่ า  คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  ห ม าย ถึ ง  ร ะ ดั บ ข อ งก ารมี ชี วิ ต ท่ี ดี  ค ว าม สุ ข  
ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเรื่องท่ีเกี่ยว ข้องกับสภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลใน
สังคมไทย69 ซึ่งศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส และคณะให้ความหมาย “คุณภาพชีวิต” ว่าหมายถึง สภาวะ
ความพร้อมของบุคคลท้ังในด้านร่างกาย จิตใจและด้านอื่นๆเช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศัย รายได้และจำนวน
บุตรท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข70  
 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดท่ีพัทยา สายหู ซึ่งได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรือชีวิต
ท่ีมีคุณภาพว่า ชีวิตท่ีมีคุณภาพคือชีวิตท่ีทำประโยชน์ให้ผู้อื่นในสังคมครอบครัวต้องเป็นแห่งแรกท่ี
สร้างคุณภาพชีวิตคนรวยไม่จำเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเสมอไปในทาง ตรงข้ามคนท่ียากจน ก็ไม่
จำเป็นต้องขาดคุณภาพชีวิตหรืออาจมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้71 หรือท่ีกฤตธัช อันช่ืน ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตว่า หมายถึง การมีชีวิตอยู่ด้วยความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนได้สัมผัสท้ังร่างกายและจิตใจ ท้ังนี้
ความรู้สึกดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับบุคคล สังคมและวัฒนธรรมแวดล้อมของบุคคลนั้ นๆ72 หรือนิยามท่ี 
Ferran และ Powers ได้ให้ไว้ว่าคุณภาพชีวิตหมายถึงความรู้สึกมีความสุข (Sense of well-being) 
ซึ่งมีผลมาจากความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในแต่ละด้านของชีวิตท่ีมีความสำคัญต่อบุคคลนั้นๆ73 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดท่ี WHO ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง การรับรู้ของแต่ละบุคคลท่ี

 
 68 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 263-383. 
 69 สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ , "เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์กร
อนามัยโลก 100 ตัวช้ีวัดและ 26 ตัวช้ีวัด โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ," วารสารกรม
สุขภาพจิต 5, 3 (2540): 4-15. 
 70 ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส และคณะ, วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (กรุงเทพฯ: เธิร์ด
เวฟ เอ็ดดูเคชัน, 2542), 25. 

 71 พัทยา สายหู, "คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กรณีศึกษานักศึกษาใหม่" 
2556 ). 
 72 กฤตธัช อันช่ืน , "รายงานวิจัยสถาบันเรื่องคุณภาพชีวิตของนกศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี" 2557): 8. 
 73 Carol E. Ferrans and Majorie Powers, "Psychometric Assessment of the 
Quality of Life Index," 29-38. 
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มีต่อสถานะในชีวิตของบุคคลนั้นๆ ในบริบทของวัฒนธรรม และสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่เช่ือมโยงกับ
จุดมุ่งหมายและความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ คุณภาพชีวิตเป็นนามธรรม (Subjective) โดยจะรวม
เอาหัวข้อท่ีเป็นท้ังส่วนดีและส่วนไม่ดีของชีวิตเอาไว้74 
 สรุปได้ว่า “คุณภาพชีวิต” หมายถึง การมีชีวิตท่ีดี สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข  
เป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ รู้สึกพึงพอใจ อาจแสดงเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะ ความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล
ในการดำเนินชีวิตท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ ทางสังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีมีระดับแตกต่าง
กัน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตมีความแตกต่างกันตามมุมมองการให้คุณค่าหรือการให้
ความ หมายของแต่ละบุคคลและองค์กร โดยมีแนวคิดท่ีแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 แคมป์ เบล  (Campbell) แบ่ งอง ค์ประกอบ คุณ ภาพ ชีวิ ตออก เป็ น  3 ด้ าน คือ  
1) ด้านกายภาพ ประกอบด้วยปัจจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากรและสภาพท่ีอยู่อาศัย 
2) ด้านสังคมประกอบด้วยปัจจัยด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยและความหนาแน่นของครอบครัวและ  
3) ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสำเร็จ ความผิดหวังและความคับข้องใจ
ในชีวิต75 
 ไรท์และคณะ (Wright, Henderson, and Hendershott) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า
เป็นประสบการณ ์ชีว ิตในแง่ความพ ึงพอใจในชีว ิต (Life satisfaction) ความสุขส่วนบ ุคคล 
(Personal happiness) ความ ต้ อ งก ารความ สำเร็ จและคว าม รู้ สึ ก สม บู รณ์ ใน ชี วิ ต  (Self-
actualization) และความผาสุกโดยท่ัวไปของชีวิต (General well-being) ซึ่งคุณภาพชีวิตสามารถ
จำแนกได้เป็น 5 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านชีวิตสังคม ได้แก่ การแสดงออกหรือการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษาท้ังใน
และนอกวิทยาลัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัด การรู้จัก เข้าสังคม การทำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม การเป็นตัวแทนของกลุ่มและการ
ได้รับการยกย่องในสังคม 

 
 74 World Health Organization, Whqol: Measuring Quality of Life 1996), 
33. 
 75 Angus Campbell, "Subjective Measures of Well-Being," American 
Psychologist 31, 2 (1976): 117-24. 
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 2. ด้านชีวิตการเรียน ได้แก่ กิจกรรมและการเรียนการสอนของอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น การท่ีนักศึกษาได้เรียนในช้ันเรียนอย่างมีความสุข ได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง และการประกอบอาชีพ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ด้านเนื้อหาท่ีสอนเป็นอย่างดี นำเสนอเนื้อหา
เข้าใจง่าย มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ใช้ส่ือการสอนน่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหา เนื้อหา
ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา มีการวัดผลอย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้
แสดงความ คิดเห็น นักศึกษามีทักษะในการจดบันทึกคำบรรยาย รู้จักคิดวิเคราะห์ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการวางแผน การเรียน มีการทบทวนบทเรียน มีการใช้บริการห้องสมุด มีสภาพแวดล้อม
ท่ีอากาศถ่ายเทการเรียน จำนวนนักศึกษาไม่แออัด ตารางเรียนมีความเหมาะสม มีบรรยากาศทาง
วิชาการ อุปกรณ์ทางการศึกษามีความทันสมัย 
 3. ด้าน ท่ีอยู่อาศัย ได้แก่สภาพความเป็นอยู่ ในหอพัก การมีสภาพ แวดล้อมท่ี ดี  
การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำประปาสะอาด ไฟฟ้า โทรศัพท์เพียงพอ 
 4. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างญาติ เพื่อน หรือ
อาจารย์สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเป็นปกติสุข มีการช่วยเหลือ บุคคลอื่น  และมีบุคคล
อื่นให้การช่วยเหลือ ไม่มีการชัดแย้งกันอย่างรุนแรง ระหว่างเพื่อน บุคคลในครอบครัว อาจารย์ และ
บุคคลท่ีแตกต่างจากตน 
 5. ด้านบริการท่ีได้รับจากวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรม หรือส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีทาง
วิทยาลัยจัดให้เพื่อนักศึกษาได้รับประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
การบริการทางวิชาการ คือ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดท่ีมีความทันสมัย มีอุปกรณ์ และหนังสือเพียงพอ  
มีทุนการศึกษา มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรม คือการให้งบประมาณสนับสนุน  
มีสถานท่ีจัดต้ังชมรม นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีนโยบาย ท่ีชัดเจนในการทำกิจกรรม มีองค์การ
นักศึกษา ด้านสาธารณูปโภค คือห้องน้ำสะอาด และมีจำนวนเพียงพอ จุดบริการน้ำด่ืมสะอาดและมี
จำนวนเพียงพอ มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรม มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้บริการ  
โรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการ76 
 นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีเสนอโดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) 4 
ด้าน คือ  1) ด้ านร่ างกาย  (physical domain) การรับ รู้สภาพทางด้าน ร่างกายซึ่ ง ส่งผลต่อ
ชีวิตประจำวัน เช่น ความสมบูรณ์เข้มแข็งของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบาย ไม่เจ็บปวด 2) ด้านจิตใจ 
(psychological domain) การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่อ
ตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การ รับรู้ถึงความภาคภูมิ ใจ ความมั่น ใจในตนเอง  

 
 76 Anne B. Hendershott, Deborah Henderson, and Sheila P. Wright, "Quality 
of Life Correlates for University Students." 
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3) ด้านความสัมพันธ์ (social domain) การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึง
การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น 
การรับรู้อารมณ์ทางเพศ และ 4) ด้านส่ิงแวดล้อม  (environment domain) การรับรู้เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงอิสระ ปลอดภัย มั่นคง การรับรู้ว่าอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษ การคมนาคมสะดวก สถานบริการด้านสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสได้รับข่าวสารหรือการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถ  
การรับรู้ว่าตนมีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมยามว่าง77  
 เซอร์กี้และคณะ (Sirgy, et al) ได้เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3 
ด้านคือ 1) ด้านวิชาการ (academic aspect) 2) ด้านสังคม (social aspect) และ3) ด้านส่ิงอำนวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ  (facilities and service) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ  
 1. ด้านวิชาการ (academic aspect: Y1) หมายถึง ความพอใจท่ีนักศึกษามีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ความรู้ของอาจารย์ ความพอใจต่ออุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน ความพอใจต่ออาคารเรียน ห้องเรียน ขนาดช้ันเรียนและจำนวนนักศึกษา แสงสว่างในห้อง เรียน 
โต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียน ความพอใจต่อความยากง่ายของเนื้อหาและปริมาณ
ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงช่ือเสียงของสถาบันและของอาจารย์ ความหลากหลายของ
อาจารย์และนักศึกษา (เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม)  
 2. ด้านสังคม (social aspect: Y2) หมายถึง ความพอใจท่ีนักศึกษามีต่อคุณภาพของท่ี
พัก ความปลอดภัยของท่ีพัก  การดูแลรักษาท่ีพักให้อยู่ ในสภาพดี ตำแหน่งท่ี ต้ั งของท่ีพั ก  
และความพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย (ชมรม ค่ายต่างๆ การแข่งขันกีฬา 
ดนตรี กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น) 
 3. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (facilities and service: Y3) หมายถึง 
ความพอใจท่ีนักศึกษามีต่อห้องสมุด เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ความพอเพียงทันสมัยของหนังสือ  
ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้, ส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆในมหาวิทยาลัย ความพอใจต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล ห้องสุขา  
ร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียน ความพอใจต่อสถานท่ีจอดรถ ระบบการจราจรในมหาวิทยาลัย 78 

 
 77 World Health Organization, Whqol: Measuring Quality of Life. 
 78 M. Joseph Sirgy, Stephan Grzeskowiak, and Don Rahtz, "Quality of 
College Life (Qcl) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-
Being," 343-60. 
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 นอกจากนี้ยังมีมุมมองท่ีเสนอว่า คุณภาพชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ โดยชีวิตท่ีมีคุณภาพย่อมเป็นชีวิตท่ีประสบความ
สมหวัง รู้จักยับยั้งความต้องการทางร่างกายและความต้องการทางอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในขอบเขต
ท่ีพอดี สามารถใช้ความรู้ สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดของตนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเบียดเบียน
หรือให้โทษแก่บุคคลอื่นในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทนประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต เป็นพลเมืองดีมีศาสนาเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวทางใจมีระเบียบมีวินัยมีกฎเกณฑ์ทางสังคมแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมรู้จักใช้ความคิดและสติปัญญาแก้ไขปัญหาสุขภาพและการดำรงชีวิตของตนเองซึ่งถือว่า
เป็นคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง  
การประเมินคุณภาพชีวิต 
 ฉาน (Zhan) ได้กล่าวถึง แนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิตว่าควรประเมิน ท้ัง 
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและให้ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ คือ 1) ด้านความพึงพอใจในชีวิต (Life 
satisfaction) เป็น ส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ถึง ส่ิง ท่ีตนครอบครองอยู่ระหว่างความปรารถนาท่ี ต้ังไว้   
และความสำเร็จท่ีได้รับ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้จากอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของแต่
ละบุคคล ลักษณะเฉพาะ ส่ิงแวดล้อม และภาวะสุขภาพ  2) ด้านอัตมโนทัศน์ (Self-concept)  
เป็นความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ ตนเองในช่วงเวลาหนึ่ง จากการรับรู้ปฏิกิริยาและ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นท่ีมีต่อตนเอง รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และภาพลักษณ์ของตนเอง
ด้วย 3) ด้านสุขภาพและการทำงานของร่างกาย (Health and functioning) เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อม สุขภาพจะสะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตได้ท้ังเชิงวัตถุวิสัยและจิตวิสัย ซึ่ง
มิได้ประเมินทางคลินิกเท่านั้น ยังประเมินการรับรู้สุขภาพของบุคคลส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ 
ความสัมพันธ์กับครอบครัว สังคมและภาวะด้านร่างกาย 4) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social-
economic factors) สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมถูกกำหนดออกมาเป็นมาตรฐานทางสังคมได้  
3 ประการ คือ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ
ชีวิตเชิงวัตถุวิสัย79 
 เฟอร์รานและพาวเวอร์ (Ferrans and Powers) ได้มีการนำองค์ประกอบย่อยทางกาย 
ใจ อารมณ์และสังคม นำมาสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 4 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านสุขภาพและหน้าท่ี (Health and functioning) เกี่ยวกับสภาพร่างกาย และ
ความ สามารถในหน้าท่ีท่ีจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ กิจวัตรประจำวัน และการแสดงออกทางบทบาท
สังคม 

 
 79 Lin Zhan, "Quality of Life: Conceptual and Measurement Issue," Leading 
Global Nursing Research 17, 7 (1992): 795-800. 
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 2. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio economic) เป็นสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ
ของบุคคลท่ีต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องการกำลังใจ การได้รับการเช่ือถือและไว้วางใจ ต้องการท่ีอยู่
อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ และมีรายได้ในการเล้ียงชีพ 
 3. ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ (Psychological / spiritual) เสภาพของการรับรู้ การ
สนองทางอารมณ์หรือทางจิตวิญญาณ ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบในชีวิต ประกอบด้วย ความพอใจในชีวิต 
ความสุข ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขทางจิตใจ และความศรัทธาในศาสนา 
 4. ด้านครอบครัว (Family) เป็นสัมพันธภาพภายในครอบครัวของแต่ละบุคคล ความสุข
ในครอบครัว และภาวะสุขภาพของคนในครอบครัว80 
 มีเบิร์ก (Meeberg) ได้กล่าวถึง แนวทางในการประเมินคุณภาพชีวิต โดยอาศัยตัวบ่งช้ี 
จำแนกไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งช้ีด้านวัตถุวิสัย (Objective indicators) เป็นการประเมินข้อมูล ท่ีเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ รายได้ อาชีพ การศึกษา และหน้าท่ีด้านร่างกาย 
 2. ตัวบ่งช้ีด้านจิตวิสัย (Subjective indicators) เป็นการประเมินข้อมูล ด้านจิตวิทยา 
ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง81 
 UNESCO ได้กำหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. มาตรฐานการดำรงชีวิต ได้แก่ มาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ สุขอนามัย 
การศึกษา ท่ีอยู่อาศัย รายได้ อาหาร การประกอบอาชีพ และการบริการทางสังคม 
 2. ภาวะประชากร ได้แก่ ขนาดประชากร การกระจาย และการเปล่ียนแปลง ทาง
ประชากร 
 3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ ระบบสังคม การเมือง การปกครอง ค่านิยม 
และแบบแผนของการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพ 
 4. กระบวนการพัฒนา เช่น การค้าขาย อุตสาหกรรม ความช่วยเหลือ จากต่างประเทศ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 5 ทรัพยากร ได้แก่ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี เป็นต้น 82 
 

 
 80 Carol E. Ferrans and Majorie Powers, "Psychometric Assessment of the 
Quality of Life Index," 29-38. 
 81 Glenda A. Meeberg, "Quality of Life: A Concept Analysis," Leading 
Global Nursing Research 18, 1 (1993): 32-38. 
 82 UNESCO (1980), 312. 
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ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Training Centre) 
 “ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมมีหน้าท่ี
ผลิตคนประจำเรือทุกระดับช้ันให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะของคนประจำเรือทุก
ระดับช้ันให้ได้มาตรฐานสากลตามอนุสัญญา STCW 1978 และฉบับแก้ไข STCW 2010 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ในขณะนั้นใช้ช่ือเรียกว่า 
“โรงเรียนเดินเรือพาณิชย์” เป็นโครงการสร้างชาวเรือช่ัวคราวผลิตนักเรียนเดินเรือระดับนายประจำ
เรือโดยตรงให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรก คือบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ใช้หลักสูตรเร่งรัด
ให้จบภายใน 3 ปี เปิดทำการศึกษาและฝึกอบรมโดยใช้ช้ัน 5 อาคาร 4 จำนวน 2 ห้องเรียนของกรม
เจ้าท่า มีนักเรียนในรุ่นแรกจำนวน 18 คน ท่ีศึกษาและฝึกอบรมภาคทฤษฎีโดยใช้อาจารย์ท้ังภายใน
และภายนอกกรมเจ้าท่า และใช้เรือของกรมเจ้าท่าทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 
 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รุ่นแรกท่ีจบออกไป ได้สร้างผลงานและช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับ
อย่างแพร่หลายรัฐบาลจึงเกิดความมั่นใจพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป ในปี พ.ศ.2518 จึงได้เปล่ียน
หลักสูตร จาก 3 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลนอร์เวย์ส่งผู้เช่ียวชาญด้าน
การสอนมาวางแนวทางให้และทำการรับนักเรียนจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้ก่อ ต้ัง“ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี”ขึ้นเป็นการถาวร จากนั้นกรมเจ้าท่าได้ขอความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษมาสำรวจจัดทำแผนแม่บทโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กำหนด
ท่ีต้ังท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ขอท่ีดินจากกรมธนารักษ์ 17 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ “ป้อม
ตรีเพชร” (สร้างในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) เมื่อแผนแม่บทเสร็จประกฎว่า
ต้องใช้เนื้อท่ี 25 ไร่ ในปี พ.ศ. 2523 กรมเจ้าท่าจึงขออนุมัติซื้อท่ีดินจากเอกชนเพิ่ม 8 ไร่ ซึ่งได้รับ
อนุมัติตามท่ีขอแผนแม่บทท่ีกล่าวนี้  กรมเจ้าท่าได้ยึดถือในการก่อสร้างศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใน
ระยะเวลาต่อมา 
 ในปี พ.ศ. 2525 กรมเจ้าท่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์ก ท้ังในเรื่องของ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยส่งผู้เช่ียวชาญจำนวน 2 นาย มาช่วยวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้  
มาตรฐานสูงขึ้น รวมท้ังยังให้ใช้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อจัดซื้อ เรือฝึกนักเรียน “วิสูตรสาคร” ขนาด
ระวางขับน้ำ 1,089 ตันกรอส ในวงเงิน 38 ล้านเดนนิชโคนเนอร์ (ประมาณ 100 ล้านบาท) เรือฝึกลำ
นี้ได้รับการออกแบบและควบคุมก่อสร้างโดยบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาจากประเทศเดนมาร์ก เริ่มต่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2528 ระยะเวลาต่อสร้าง 1 ปี ซึ่งเรือฝึกนักเรียนลำนี้นับได้ว่าเป็นเรือฝึกท่ีมีความสมบูรณ์
และทันสมัยมากลำหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ศูนย์ ฝึกพ าณิ ชย์น าวี  ได้ รับการยกระ ดับฐานะขึ้ น เป็ นหน่ วยงาน ระดับกอง  
ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อปี พ.ศ. 2527 ยังเปิดทำการศึกษาและฝึกอบรมอยู่ภายในบริเวณกรมเจ้า
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ท่าเช่นเดิม แต่ในขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท่ีจังหวัด
สมุทรปราการเป็นการถาวร โดยได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาของไทยดำเนินการออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 88 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารเรียน
และธุรการ อาคารเอนกประสงค์ โรงฝึกงาน อาคารหอพักนักเรียน อาคารบ้านพักข้าราชการ ท่า
เทียบเรือ ถนนภายในและระบบสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น งานก่อสร้างสถานท่ีแห่งใหม่แล้วเสร็จเมื่อ
ปลายปี พ.ศ. 2530 ย้ายสถานท่ีศึกษาและฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่ามาอยู่ท่ีสถานท่ีแห่งใหม่ และได้ทำ
พิธีเปิดเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยนายมนตรี พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (ในขณะนั้น) ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธี 
 นอกจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้ความช่วยเหลือ
เช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2532 ได้ส่งผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 นาย มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด
อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาต่าง ๆ และในปี พ.ศ.2548 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้มีการเสริมศักยภาพ
การฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ด้วยโครงการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ลำใหม่ “สาครวิสัย” 
และอาคารจำลองการเดินเรือ ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นท่ีมั่นใจได้
ว่าการผลิตนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ปัจจุบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีส่ิงก่อสร้างและส่ิงท่ีอำนวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียน
การสอนอย่างครบครัน มีหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมต้ังแต่ระดับนายประจำเรือ ถึงระดับลูกเรือ
สามารถตอบสนองนโยบายของทางราชการท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ท่ีทำการต้ังอยู่เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 7 
ซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพ ท์  0  2756  4971 -80  โทรสาร 0  2384  7063  เว็บ ไซ ต์  www.mmtc.ac.th และ  
www.facebook.com/ThaiMMTC 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

อัตลักษณ์ คือ “เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี” 
เอกลักษณ์ คือ “เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นผู้นำการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์

นาวีของชาติ”  
ปรัชญา คือ “วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ” 
• วิชาการเป็นเลิศ 

 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุก5 ปี และพัฒนา
จัดหานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพื่อให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับ 
STCW 
 
 

http://www.facebook.com/ThaiMMTC
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• เชิดชูคุณธรรม 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดให้มีโครงการ
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวียังได้ กำหนดวิชา จริยศาสตร์ไว้ใน 
หลักสูตร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการเป็นคนดีพร้อมท้ังมี
การปลูกฝังให้นักเรียนมีการเคารพต่อผู้มีอาวุโสโดยใช้ระบบ Seniority เข้ามามีส่วนร่วม 

• ผู้นำวิชาชีพ 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีแห่งแรกของประเทศ
ไทยออกสู่ตลาดการเดินเรือพาณิชย์และก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารในสถานประกอบการต่าง ๆท่ีเป็น
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในด้านของพาณิชย์นาวีพร้อมท้ังนักเรียนท่ีสำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ยังได้รั บ
ประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมแสดงความรู้ความสามารถซึ่งเป็นประกาศนียบัตรท่ี
สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในสายงานและเป็นศูนย์กลางการอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อพัฒนา
และยกระดับบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี 
 ปณิธานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คือ “มุ่งมั่นท่ีจะผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์
นาวีให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพมีความภูมิใจในวิชาชีพมีคุณธรรม มีลักษณะเป็น
ผู้นำท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 วิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คือ “ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบันท่ีมุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมให้มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ” 
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรประจำเรือระดับนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกล
เรือ  ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับอนุสัญญา  STCW 
 2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรประจำเรือ ระดับลูกเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ ให้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับอนุสัญญา STCW 
 3. ให้การฝึกอบรมบุคลากรประจำเรือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในด้าน
วิชาชีพทางเรือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
 4. ปลูกฝังให้คนประจำเรือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

1. บัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้วิชาการ ทักษะ ทางวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล 
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2. บัณฑิตเป็นผู้มีลักษณะของผู้นำท่ีดี มีระเบียบวินัยในตนเอง 
3. บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ 
4. บัณฑิตเป็นผู้ท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
5. บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนวทางการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
6. บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 
7. บัณฑิตเป็นผู้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านพาณิชย์นาวี 
 นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีมีมาตรการส่งเสริมการช้ีนำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ภายในสถาบัน ได้แก่ ประเด็นการบำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และ
ภายนอกสถาบัน ได้แก่ ประเด็นผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือระดับ 
นายประจำเรือ ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของ
ประเทศ ตลอดจน พัฒนา การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับช้ันให้ได้
มาตรฐานสากลสอดคล้องตาม ข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรมการออก
ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าท่ียามในเรือของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และประมวลข้อบังคับ
ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ  
ค.ศ. 2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-
keeping for Seafarers 1978, as amended in 2010: STCW 2010) โดยอ ง ค์ก ารท างทะ เล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และ 2)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย
การฝึกอบรมการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม) 
นโยบายทางการศึกษา 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับช้ันให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
มาตรฐานการฝึกอบรมการออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าท่ียามในเรือของคนประจำเรือ 
ค.ศ. 1978 และประมวลข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร  
และการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 2010 โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(International 
Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้และ
การออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
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 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งมีการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขึ้น 
โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่ อเป็นแนวทาง  
ในการดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้ 
นโยบายคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2008 
 คณะผู้บริหารของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ร่วมกันกำหนด “นโยบายคุณภาพ” เพื่อแสดง
ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านคุณภาพและได้ประกาศนโยบายคุณภาพให้กับบุคลากรทุกคน
รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม ดังนี้ 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ วิชาการ 
ประสบการณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ 
พร้อมท้ังมีการพัฒนากระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางด้านการเดินเรือทางทะเลและ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการท่ีได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับระดับสากล 
 กรมเจ้าท่าโดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชย์นาวี
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายไทย และมาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 
เพื่อให้นโยบายคุณภาพบรรลุผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จะดำเนินการดังนี้ 
 1. นำมาตรฐาน ISO 9001: 2008 มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารงานประกันคุณภาพ 
 2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในระบบบริหารงานประกันคุณภาพ 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 5. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่าง
เคร่งครัดและสม่ำเสมอ 
การจัดการศึกษา 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือ
ทุกระดับช้ันตามแผนยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า ข้อท่ี 4 พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากร
และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานท่ี เพื่อการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี เป้าหมายการให้บริการ
ของกรมเจ้าท่าข้อท่ี 4 บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในด้าน
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การเรียนการสอนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม
จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 3. หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่อเนื่องระยะส้ันตามท่ี IMO กำหนด 
ตารางท่ี 1 หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และหลักสูตรฝึกอบรมตามอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการ

ฝึกอบรม STCW 

หลักสูตร 
สาขาวิชา 
ที่เปิดสอน 

วุฒิที่ได้รับ 
จำนวน 
ที่รับ/ปี 

ระดับ
การศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (5 ปี) 

วิทยาการเดินเรือ 
วท.บ. (วิทยาการ
เดินเรือ) 

75 ปริญญาตรี 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (5 ปี) 

วิศวกรรม 
เครื่องกลเรือ 

วศ.บ. (วิศวกรรม 
เครื่องกลเรือ) 

75 ปริญญาตรี 

 
โครงสร้างการบริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวง
คมนาคม และเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้แบ่งส่วนราชการ เป็น
การภายใน ตามคำส่ังกรมเจ้าท่าท่ี 635/2554 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 เรื่อง แก้ไขคำส่ัง กรมเจ้า
ท่าท่ี 478/2554 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 โดยประกอบด้วยหน่วยงานภายในจำนวนท้ังส้ิน  
9 หน่วยงาน 
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แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 บุญรอด โชติวชิรา ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ใน โครงการ
ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ใน 4 สถาบันการศึกษา และเพื่อ
เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและรายด้านของนักศึกษา จําแนกตามตัวแปร  
ด้านสถาบันการศึกษา เพศ สาขาวิชา และระดับผลการเรียนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ช้ันปี ท่ี 4 จำนวน 162 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข สรุปผลการวิจัยได้ 5 ข้อ 
ดังนี้ (1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท้ัง 4 สถาบันการศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปกติ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีอยู่ในระดับสูง (2) นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 ท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน (3) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพศชายและเพศหญิงท้ัง 4 สถาบันการศึกษามีความฉลาดทาง 
อารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมี 
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ในส่วนของการควบคุมอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 (4) นักศึกษาช้ันปี ท่ี 4 ท้ัง 4 สถาบันการศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  
มีความ ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน (5)นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท้ัง 4
สถาบันการศึกษา ท่ีมีระดับผลการเรียนต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน83 
 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร โดยมีประสงค์เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
นักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านดี เก่ง สุข และโดยรวม และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล ด้าน ดี เก่ง สุข และโดยรวม ตามความแตกต่าง
ของขั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ีย สะสม และประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นนักศึกษาพยาบาล จำนวน 260 คน ท่ีกําลังศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 ภาคการศึกษา 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล 
ใน เดือนมีนาคม - เมษายน  พ .ศ. 2560 เครื่องมือวิ จัย  ได้แก่  แบบสอบถาม ข้อมูล ท่ั วไป  

 
 83 บุญรอด โชติวชิรา, "ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาช้ันปท่ี4 ในโครงการผลิตครู
การศึกษา ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ในสถาบันการศึกษา," วารสารพฤติกรรม
ศาสตร เพื่อการพัฒนา 1, 1 (มกราคม 2552): 145. 
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และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ มีค่า ความเช่ือมั่นเท่ากับ 88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบท่ีผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกือบท้ังหมด (ร้อยละ 95.5-100.0) มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เก่ง สุข และโดยรวมอยู่ในระดับ
ปกติถึงระดับสูง นักศึกษา พยาบาลท่ี ศึกษาอยู่ ช้ัน ท่ี ต่างกัน  และเกรดเฉล่ียสะสม ต่างกัน  
มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน (p > .05) และนักศึกษาพยาบาลท่ีมีประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งสูงกว่านักศึกษาพยาบาลท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม (t = 2,068, 
p < .05) ผลการวิจัยนี้ ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจารย์และผู้บริหารสถาบันการศึกษา พยาบาลควร
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษา พยาบาลได้มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
การ ศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อความฉลาด ทางอารมณ์ โดยเฉพาะด้านเก่งให้เพิ่ม
มากขึ้น คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน ประสบการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม84 
 บงกช นักเสียง ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาการวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด ทางอารมณ์ เพศ ช้ันปี คณะกับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ความฉลาดทางอารมณ์ตามเพศ ช้ันปี คณะ และรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 
จังหวัดชลบุรี จำนวน 684 คน เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์และ
แบบวัดรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ t-test เพียร์สัน ไคสแควร์ 
(X) การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็น รายคู่ด้วยวิธี Least-Significant Difference (LSD)ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ทางบวก
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน
เพศ ช้ันปี และ คณะ ไม่พบความสัมพันธ์กับรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้นิสิตท่ีมี
เพศและคณะแตกต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีช้ันปี ท่ีแตกต่างกัน  

 
 84 อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ, "ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร," วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25, 3 (กรกฎาคม–
กันยายน 2560): 9-19. 
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มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน และในการแก้ปัญหาความ ขัดแย้งนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
เลือกรูปแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบร่วมมือ85 
 สุขศรี สงวนสัตย์ ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันและศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งทดสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเชื่อมั่นตามวิธี
ของครอนบาค ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันพบว่า ช้ันปีท่ีกำลังศึกษาและระดับผลการศึกษาไม่
ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ได้แก่ เพศของนักศึกษา คณะท่ีนักศึกษาสังกัด ท่ีพักอาศัย ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา86 
 ภัทรพล มหาขันธ์ ได้ศึกษาการวัดระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม  
ท่ีอยู่อาศัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น บริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพ ชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตาม
เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาขาและรายได้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test และ one-way ANOVA ทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ LSD (Least 
Significant Difference) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีระดับคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและมีระดับคุณภาพชีวิตน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษาหญิงมีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่านักศึกษาชายใน
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ส่วนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาท่ีต่างกันมีคุณภาพชีวิตในด้านการเรียน

 
 85 บงกช นักเสียง , "ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับรูปแบบการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา," วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
23, 42 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558): 99-120. 
 86 สุขศรี สงวนสัตย์, "คุณภาพชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี " 
(รายงานการวิจัยฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี, 2552). 
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ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ท่ีระดับ .05 ส่วนนักศึกษาท่ีมี รายได้ต่างกัน มี คุณภาพชีวิต 
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 สำหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่พบความแตกต่าง87 
 สุพรรณิการ์ มาศยคง ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอน ปลายในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มัธยม ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษา ตอนปลายในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
แตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
คือ สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
นักเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนใน
โรงเรียนอยู่ในระดับดี ส่วนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการและด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครูอยู่ในระดับปานกลาง และด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับไม่ดี เมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มี
คุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
แตกต่างของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครได้แก่ อายุ 
ระดับช้ัน ระดับผลการเรียน บุคคลท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง88 
 จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ ทำการศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา 4 ด้านคือ ด้านการเรียน 
ด้านสังคม ด้านท่ีอยู่อาศัยและด้านสุขภาพ ตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติท่ีกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 370 
คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

 
 87 ภัทรพล มหาขันธ์ ., "การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร," Veridian E-Journal, Silpakorn University 4, 2 (2554): 
364-76. 
 88 สุพรรณิการ์ มาศยคง, "คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2554), 80. 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีรูปแบบการใช้ชีวิตท้ัง 4 ด้านในระดับมากท้ังภาพรวม 
และรายด้าน โดยนักศึกษาให้ความสำคัญกับด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสุขภาพ 
ด้านสังคมและด้านการเรียน ส่วนผลการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาเมื่อ  
จำแนกตามเพศ พบว่า นักศึกษาหญิงและ ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกันในด้านการเรียน  
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ส่วนด้านท่ีอยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน89 
 สำราญ จูช่วยและคณะ ได้ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์เข้าใหม่  
ปีการ ศึกษา 2555 ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
วิทยาลัย และด้านวิชาการ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนจำนวน 400 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบ t-test, F-test ผลการวิจัย
พบว่ า  นั ก ศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ระดับมาก 3 ด้ านคือ ด้ านวิชาการ  
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านจิตใจและมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 2 ด้านคือด้านร่างกายและ
ด้านส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัย90 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 เอ๊ดวี (Edvy) ได้ทำการศึกษาเรื่องตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศฮังการี ประชากรของการวิจัยคือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย Pannon ในปี
การศึกษา 2008-2009 จำนวน 6,210 คน ทำการเก็บข้อมูลจากขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 488 คน ท่ี
ได้จากการสุ่มจาก 4 คณะวิชาคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ และคณะปรัชญาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  Pannon เครื่องมือวิ จัยเป็น
แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในด้านสุขภาพร่างกาย (physical health 
dimension) และสุขภาพจิตใจ (psychological health dimension) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
SPSS สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาและ two-sample t-test ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไม่แตกต่างจากตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตของกลุ่ม

 
 89 จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์ และคณะ , "การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ ร้ อ ย เอ็ ด ."  ( International Conference on Management Science 
Innovation and Technology, 2016). 
 90 สำราญ จูช่วย และคณะ, "คุณภาพชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์: กรณีศึกษา
นักศึกษาเข้าใหม่ 2555" (วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2555).  
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คนท่ีไม่ใช่นักศึกษา และตัวแปรด้านจิตวิทยาบางตัวแปรมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มากกว่ากลุ่มคนท่ีไม่ใช่นักศึกษา และนอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่สำคัญ
ของนักศึกษาคือ ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้านเพศของนักศึกษา91 
 สุไลมานและคณะ (Suleiman et al) ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใน
ประเทศจอร์แดน  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลใน
มหาวิทยาลัยการพยาบาลในประเทศจอร์แดนและเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
เก็บข้อมูลจากนักศึกษาพยาบาลจำนวน 119 คนในรัฐอามาน ประเทศจอร์แดน เครื่องมือท่ีใช้เก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม SF-26 เพื่อวัดสุขภาพของบุคคลใน 8 ด้านคือ ด้าน physical functioning, 
role physical, bodily pain, general health, vitality, social functioning, role emotional, 
และ mental health ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของคุณภาพชีวิตนักศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอื่นๆคือ ด้าน physical functioning และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าด้านอื่นๆคือ
ด้าน vitality นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน physical functioning92 
 เฮนนิ่งและคณะ (Henning, et al) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
และแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาแพทย์ โดยทำการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาแพทย์ปีท่ี 4 และปีท่ี 
5 จำนวน 343 คน แล้วทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการทำอภิปรายกลุ่มย่อย 
(focus group discussion) ประเด็นคือศึกษาคือคุณภาพชีวิตตามองค์การอนามัยโลก (WHOQOL) 
ในด้านร่างกาย (physical) ด้านจิตใจ (psychological) ด้านความสัมพันธ์สังคม (social relations) 
และด้านส่ิงแวดล้อม (environment) และการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเรียนท่ีเกี่ยวกับการรับรู้
เกี่ยวกับตนเอง (self-efficacy) คุณค่าภายใน (intrinsic value) การวิตกกังวลในการสอบ (test 
anxiety) การใช้กลยุทธ์ในการเรียน  (cognitive strategy use) และการควบคุมตนเอง  (self-
regulations) ผลการวิ จัยพบว่ า  ตั วแปร ท่ี ส่ งผลต่อ คุณ ภาพ ชีวิ ตของนั ก ศึกษาแพทย์ คื อ  
ปัญหาการนอน ความวิตกกังวลในการสอบและในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรใน
ด้านท่ีจอดรถ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้93 

 
 91 Laszlo Edvy, "Quality of Life Indicators of University Students in 
Hungary," Physical Culture and Sport Studies and Research 58 1(2013): 53-60. 
 92 Khaled Suleiman et al, "Quality of Life among University Students in 
Jordan: A Descriptive Study," Journal of Education and Practice 4, 11 (2013): 161-68. 
 93 Marcus Henning et al, "Quality of Life and Motivation to Learn: A Study 
of Medical Students," Issues in Educational Research 20, 3 (2013): 244-56. 
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 จางและคณะ (Zhang et al) ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ใน
ประเทศ จีน โดยเป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 1-5 ใน China 
Medical University ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) การวิเคราะห์ one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรคุณภาพชีวิตตาม 
WHOQOL ได้รับการยืนยันทุกด้านคือ ด้าน physical domain, psychological domain, social 
relations, and environment และพบว่า ช้ันปีท่ีศึกษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาด้าน
สุขภาพจิตใจและด้านความสัมพันธ์สังคม และพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาคือ 
เพศ ความสนใจในวิชาท่ีเลือกศึกษา ถิ่นกำเนิด และการออกกำลังกาย94 
 ราวิคูมาร์และคณะ (Ravikumar et al) ได้ศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษา แพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์และเพื่อ
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ ดำเนินการวิจัยแบบ cross-sectional 
analytical โดยการใช้ แบ บ วั ด  Schutt’s self-report emotional intelligence test เพื่ อ วั ด 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์จำนวน 200 คนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ 2 แห่งใน 
Delhi ซึ่งผลการ วิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีวัดได้คือ 124.4 ซึ่งเป็นความฉลาด
ทางอารมณ์ระดับ สูง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ 
(r=.187, p=.008) ความฉลาดทางอารมณ์จะลดลงเมื่อ1) ภาระงานเพิ่มมากขึ้น 2) มีภาระงาน
กลางคืน และ 3) มีกรณีฉุกเฉิน95 
 วอลช์-พอทิลโล (Walsh-Portillo) ได้ศึกษาบทบาทของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อ
ความ สำเร็จในการเรียนของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลการเรียนของนักศึกษาและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย ท่ี
ลงทะเบียนในวิชาธุรกิจท่ีมหาวิทยาลัยในมลรัฐ Florida เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสำรวจวัดความฉลาด
ทางอารมณ ์ของ  Bar-On (Emotional Quotient Inventory) จำนวน  133 ข้อ  เก็ บข้ อมู ลจาก

 
 94 Yang Zhang et al., "Quality of Life of Medical Students in China: A Study 
Using the Whoqol-Bref," PLOS ONE 7, 11 (November 2012). 
 95 Rajkrishna Ravikumar et al., "A Study of Emotional Intelligence among 
Postgraduate Medical Students in Delhi," Cureus 9, 1 (2017). 
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นักศึกษาจำนวน 111 คน ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน
ของนักศึกษา96  
 คูมาร์และคณะ (Kumar et al) ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับการเรียนของนักศึกษาแพทย์ ด้วยแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ Schutte’s self-report 
EI test แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรม spss ผลการวิจัยพบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม 532 คน  
ร้อยละ 1.9 มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ ร้อยละ 61.8 มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ท่ีระดับปานกลาง 
ร้อยละ 36.3 มีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีระดับสูง และพบว่า เพศ ผลการเรียนของนักศึกษาและ 
ความพอใจต่อการเลือกอาชีพมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา97 
 ชาร์มา (Sharma) วิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และอิทธิพลท่ีมีต่อชีวิตของนักศึกษา 
เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาท่ี Indian Institute of Technology จำนวน 138 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัย
ความฉลาดทางอารมณ์ท้ัง 3 ด้านคือ การไวทางอารมณ์ (sensitivity) วุฒิภาวะทางอารมณ์  
(maturity) สมรรถนะทางอารมณ์ (competency) พบว่า นักศึกษาหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์สูง
กว่านักศึกษาผู้ชาย โดยสมรรถนะทางอารมณ์ (competency) มีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
มากกว่ามีอิทธิพลผลต่อความไวทางอารมณ์ และอายุของนักศึกษาไม่ส่งผลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์98 
  
 
 

 
 96 Joyce Walsh-Portillo, The Role of Emotional Intelligence in College 
Students’ Success, Florida International University accessed October 20 2020,  
accessed from https://digitalcommons.fiu.edu/etd/491. 
 97 Amit Kumar, Manjunath P. Puranik, and K. R. Sowmya, "Association 
between Dental Students’ Emotional Intelligence and Academic Performance: A 
Study at Six Dental College in India," Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical 
Research 8, 2 (March 2015): 300-201. 
 98 Deesha Sharma, "Study of Emotional Intelligence and Its Impact on 
Student’s Life," Journal of Innovative Research and Development 5, 4 (2015): 49-
54. 
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สรุป   …… 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ คุภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ คือความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
ตนเอง และการบริหารจัดการอารมณ์ ท่ีจะส่งผลดีต่อตนเองและความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คือ การตระหนักรู้ ในตนเอง (self-awareness) การควบคุมตนเอง (self-
regulation) การจูงใจตนเอง (motivation) การเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น (empathy) และทักษะ
ทางสังคม (social skills) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ คือ การมีชีวิตท่ีดี
และมีความสุข เป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ รู้สึกพึงพอใจ อาจแสดงเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะความเป็นอยู่
ของแต่ละบุคคลในการดำเนินชีวิต โดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพท่ี
เป็นอยู่หรือส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นภาวะความเป็นอยู่ท่ีดี ปลอดภัยและครอบคลุมท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจของ
บุคคล เป็นส่ิงท่ีนักเรียนรับรู้ว่าเหมาะสม เพียงพอในด้านวิชาการ ด้านสังคมและด้านส่ิงอำนวยความ
สะดวกและบริการต่างๆ  
 



 

บทที่ 3 
การดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2) คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวี โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้นักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรของการวิจัย
คือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในหลักสูตรวิทยาการเดินเรือและหลักสูตรวิศวกรรม 
เครื่องกลเรือ ช้ันปีท่ี  1-5 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่ งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับดำเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน  ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
 ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา นิยาม ความสนใจ ความต้องการศึก ษา  
โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา บทความ ข้อมูลสถิติ ต่างๆรวมถึงรายงานของหน่วยงานต่างๆ  
ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์กับคุณภาพชีวิตของ  
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อนำมารวบรวมและเรียบเรียงโครงร่างการวิจัย  
และเสนอขอความเห็นชอบต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างการวิจัยต่อภาควิชา  
เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย  
 เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัยโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อหา
ความ เช่ือมั่ น  (reliability) แ ล้ว เก็ บข้ อมู ลจากก ลุ่ม ตัวอย่ างคือนั ก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
 ขั้นตอนนี้ เป็นการรายงานผลการวิจัย โดยการนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอแนะจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนดระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือวิจัยและ  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ท่ีใช้ใน  
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแบบแผนการวิจัย
ในลักษณะกลุ่มตัวเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot , non-experimental 
case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 
  X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ในหลักสูตรวิทยาการเดินเรือและหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ปีการศึกษา 2561 ช้ันปีท่ี 1-5 
จำนวน 875 คน  
 
 

 O 

X R 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   
ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้จากการใช้การเปิดตารางประมาณขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่   
(Taro Yamane)99 ท่ีความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 275 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) จำแนกตามช้ันปีของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามช้ันปี  

ชั้นป ี
ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

หลักสูตร 
วิทยาการเดินเรือ 

หลักสูตร
วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

หลักสูตร 
วิทยาการเดินเรือ 

หลักสูตร
วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 

1 100 100 31 31 

2 100 92 31 29 

3 92 94 29 30 

4 85 72 27 23 

5 91 49 29 15 

รวม 468 407 147 128 

รวม 875 275 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช้ันปี และ
หลักสูตรท่ีศึกษา 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) เป็นตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์
ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
   2.1.1 ด้านการตระหนักรู้ในตัวเอง (x1) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรับรู้
และเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้ถึงความสามารถของตัวเองและสามารถ

 
 99 Taro yamane, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรี
นครรินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303. 
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ประเมินตน เองได้  ตลอดจนผลท่ี เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอัน เนื่ องมาจากความรู้ สึก  อารมณ์   
และความต้องการของตนเอง 
   2.1.2 ด้านการควบคุมตนเอง (x2) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
กับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม ควบคุมตนเองได้ ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีมี  
การเปล่ียนแปลงได้ตลอด 
   2.1.3 ด้านการจูงใจตนเอง (x3) หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ท่ีจะนำไปสู่
เป้าหมายท่ีปรารถนาโดยไม่ท้อถอย และมุ่งมั่นในการไปสู้เป่าหมายอย่างมั่นคงแม้จะมีอุปสรรค 
   2.1.4 ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (x4) หมายถึง การมีความเข้าใจ
ผู้อื่น รับรู้และยอมรับความต้องการของผู้อื่น ช่วยส่งเสริมความสามารถของผู้อื่น รู้จักประสาน
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและให้กำลังใจผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
   2.1.5 ด้านทักษะทางสังคม (x5) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส่ือสารกับผู้อื่นได้ สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้  
มีความความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และทำให้ ผู้อื่น  
มีความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ 

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาตามแนวคิดของเซอร์กี้และคณะ (Sirgy, et al) ประกอบด้วยความพอใจ 3 ด้านคือ 
   2.2.1 ด้านวิชาการ (academic aspect: y1) หมายถึง ความพอใจท่ี
นักศึกษามีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ความรู้ของอาจารย์ ความพอใจต่ออุปกรณ์ส่ือ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ความพอใจต่ออาคารเรียน ห้องเรียน ขนาดช้ันเรียนและจำนวน
นักศึกษา แสงสว่างในห้อง เรียน โต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียน ความพอใจต่อ  
ความยากง่ายของเนื้อหาและปริมาณภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงช่ือเสียงของสถาบันและของ
อาจารย์ ความหลากหลายของอาจารย์และนักศึกษา (เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม)  
   2.2.2 ด้านสังคม (social aspect: y2) หมายถ ึง ความพ ึงพอใจที ่
น ักศึกษามีต่อคุณภาพของท่ีพัก ความปลอดภัยของท่ีพัก การดูแลรักษาท่ีพักให้อยู่ในสภาพดี 
ตำแหน่งท่ีต้ังของท่ีพัก และความพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย (ชมรม ค่าย
ต่างๆ การแข่งขันกีฬา ดนตรี กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น) 
   2.2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (facilities and 
service: y3) หมายถึง ความพอใจท่ีนักศึกษามีต่อห้องสมุด เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ความพอเพียงทันสมัย
ของหนังสือ ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆในมหาวิทยาลัย  
ความพอใจต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล  
ห้องสุขา ร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียน ความพอใจต่อสถานท่ีจอดรถ ระบบการจราจรในมหาวิทยาลัย  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย 1) หลักสูตรท่ีศึกษา 2) ระดับช้ันป ี  
 ตอนที่  2 สอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  5 ด้านคือ 1) ความตระหนักรู้ในตนเอง 2) การควบคุมตนเอง 3) การจูงใจ
ตนเอง 4) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 5) ทักษะทางสังคม 

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นคำถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale)100 โดยกำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังนี ้
 ระดับ 1 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการ (academic aspect) 2) ด้านสังคม (social aspect)  
3) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (facilities and service) 
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 มีลักษณะเป็นคำถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยกำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับซึ่งมีความหมายดังนี ้
 ระดับ 1 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
 100 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGrawHill, 
1961), 74. 
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 ระดับ 2 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีกำหนด โดยมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องแล้วนำผลการศึกษามา
สร้างกระทงคำถามของแบบสอบถาม แล้วปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  
โดยนำแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญจำนวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) ท้ังนี้เลือกข้อคำถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.6 ขึ้นไป 
 ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ในประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  
 ขั้นที่  4 นำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาคำนวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  

ของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)101 ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α - Coefficient) 
เท่ากับ 0.961 
 ขั้นที่ 5 จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

 
 101  Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing 3rd ed (New York: 
Herper & Row Publishers, 1978), 161. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา เพื่อทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นประชากร 
ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังประชากรในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด เพื่อดำเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
 2. นำแบบสอบถามมาจัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนน 
 3. ลงรหัสข้อมูล นำไปคำนวณค่าสถิติ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่ อให้การวิ เคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย  ผู้วิ จัยได้ ใช้สถิ ติ  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ช้ันปี และ
หลักสูตรท่ีศึกษา ใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. การวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์และคุณภาพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วนำค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ท่ีคำนวณได้ไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)102 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับน้อย 

 
 102 John W. Best, Research in Education, 4th ed (New Jersey: Prenice-Hall 
Inc, 1981), 182. 
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 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์/คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) 
 

สรุป………… 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2) คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ฝ่ายเดิน เรือและฝ่ายช่างกล ปีท่ี 1-5 จำนวน 875 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิด
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 275 คน โดยใช้วิธีการแบบสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified random 
sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชยต์ามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) และคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ตามแนวคิดของเซอร์กี ้และคณะ (Sirgy et al) สถิต ิที ่ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อมูลคือ ความถี ่ 
(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิ จัย เรื่อง “ความฉลาดทางอารมณ ์ก ับค ุณภาพ ชีว ิตขอ ง น ัก เร ียน เด ิน เร ือพ าณ ิชย ์  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นั ก เรียนเดิน เรือพาณิชย์  จำนวน  275 คน ได้แบบสอบถามกลับมา 231 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.00 นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย 
จำแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิ เคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์  
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 5  
ในหลักสูตรเดินเรือ และหลักสูตรช่างกล รวมท้ังส้ิน 231 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
(frequency : f) และร้อยละ (percentage : %) ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล  

สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. หลักสตูร 
    หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 120 51.95 
    หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 111 48.05 
รวม 231 100.00 
2. ช้ันปี 
     ชั้นปีท่ี 1 58 25.11 
     ชั้นปีท่ี 2 58 25.11 
     ชั้นปีท่ี 3 44 19.04 
     ชั้นปีท่ี 4 37 16.02 
     ชั้นปีท่ี 5 34 14.72 

รวม 231 100.00 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95 และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
เรือ จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05 ผู้ตอบแบบสอบถามช้ันปีท่ี1กับช้ันปีท่ี 2 มีมากท่ีสุด 
จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.11 รองลงมา คือ ช้ันปีท่ี 3 จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 
ลำดับ 3 คือ ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02 และลำดับสุดท้าย คือ ช้ันปีท่ี5 มีน้อย
ท่ีสุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์
 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อตอบคำถามของ
การวิจัยข้อท่ี 1 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์

โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation 
: SD) จากกลุ่มตัวอย่าง 231 คน แล้วนำค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ท่ีได้กำหนดไว้ ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

เดินเรือพาณิชย์ โดยภาพรวม 
ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 𝒙 SD ระดับ 
1. ความตระหนักรู้ในตนเอง (X1) 3.83 0.61 มาก 
2. การควบคุมตนเอง (X2) 3.90 0.68 มาก 
3. การจูงใจตนเอง (X3) 3.93 0.64 มาก 
4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น(X4) 3.81 0.66 มาก 
5. ทักษะทางสังคม (X5) 3.93 0.65 มาก 
 รวม (Xtot) 3.88 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ โดยภาพรวม (Xtot) 

อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.88, S.D. = 0.55) และเมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า ฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียบลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจูงใจตนเอง (�̅� = 3.93, S.D. = 0.64) ด้านทักษะทางสังคม 

(�̅� = 3.93, S.D. = 0.65) ด้านการควบคุมตนเอง (�̅� = 3.90, S.D. = 0.68) ด้านความตระหนักรู้ใน

ตนเอง (�̅� = 3.83, S.D. = 0.61) และด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (�̅� = 3.81, S.D. = 0.66) 
ตามลำดับ 

(n=231) 
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 เพื่อตอบคำถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: �̅� )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) ของความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดิน เรื อพ าณิ ชย์  เป็ น รายข้ อ  จาก ตั วแปรต้น ท่ี ศึกษาจำน วน  24 ข้อ  ผลการวิ เค ราะห์   
ดังรายละเอียด ตามตารางท่ี 5 - ตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน

เดินเรือพาณิชย์ ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง (X1) 
ข้อ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง(X1)  𝒙 SD ระดับ 
1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของ

ตนเอง 
3.77 0.80 มาก 

2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจความคิดและความต้องการของ
ตนเอง 

3.73 0.77 มาก 

3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง 3.81 0.91 มาก 
4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง 3.90 0.77 มาก 
5. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความเชื่อและความสามารถของตนเอง 3.94 0.81 มาก 
 รวม (X1) 3.83 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านความตระหนัก

รู้ในตัวเอง(X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(�̅� = 3.83, S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนเดินเรือ

พาณิชย์มีความเช่ือและความสามารถของตนเอง (�̅� = 3.94, S.D. = 0.81) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์

เข้าใจและเช่ือมั่นในคุณค่าของตัวเอง (�̅� = 3.90, S.D. = 0.77) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักจุดแข็ง

และข้อจำกัดของตนเอง (�̅� = 3.81, S.D. = 0.91) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์

และความรู้สึกของตนเอง (�̅� = 3.77, S.D. = 0.80) และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจความคิดและ

ความต้องการของตนเอง (�̅� = 3.73, S.D. = 0.77) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ด้านการควบคุมตัวเอง (X2)  

ข้อ ด้านการควบคุมตัวเอง (X2) 𝒙 SD ระดับ 

1. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์  
ของตนเอง 

3.94 0.91 มาก 

2. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถควบคุมการกระทำของตนเอง
ให้แสดงออกอย่างเหมาะสม 

3.84 0.85 มาก 

3. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆได้ 

3.88 0.86 มาก 

4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เป็นผู้มีความน่าเช่ือถือ และวางใจได้ 3.96 0.87 มาก 
 รวม (X2) 3.90 0.68 มาก 

  
 จากตาราง ท่ี  6 พบว่ า ความฉลาดทางอารมณ์ ของนั ก เรียน เดิน เรือพาณิ ชย์   

ด้านการควบคุมตัวเอง (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.90, S.D. = 0.68) และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

นัก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์ เป็น ผู้มี ความน่ าเช่ือถื อ  และวางใจได้  (�̅� = 3.96, S.D. = 0.87)  

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง (�̅� = 3.94, S.D. = 0.91) 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ (�̅� = 3.88, S.D. 
= 0.86) และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถควบคุมการกระทำของตนเองให้แสดงออกอย่าง

เหมาะสม (�̅� = 3.84, S.D. = 0.85) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ด้านการจูงใจตัวเอง (X3) 

ข้อ ด้านการจูงใจตัวเอง (X3) 𝒙 SD ระดับ 

1. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความปรารถนาท่ีจะเติบโตก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 

4.03 0.84 มาก 

2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 3.78 0.86 มาก 

3. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

3.86 0.83 มาก 

4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไม่ยอมแพ้ย่อท้อต่ออุปสรรค 3.92 0.87 มาก 
5. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มองส่ิงต่างๆในแง่บวก มองโลกในแง่ดี 4.04 0.80 มาก 
 รวม (X3) 3.93 0.64 มาก 
  
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านการจูงใจ

ตัวเอง (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนเดินเรือ

พาณิชย์มองส่ิงต่างๆในแง่บวก มองโลกในแง่ดี (�̅� = 4.04, S.D. = 0.80) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์  

มีความปรารถนาท่ีจะเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ (�̅� = 4.03, S.D. = 0.84) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์  

ไม่ยอมแพ้ย่อท้อต่ออุปสรรค (�̅� = 3.92, S.D. = 0.87) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความต้องการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (�̅� = 3.86, S.D. = 0.83) และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความมุ่งมั่นใน

การทำงานให้สำเร็จ (�̅� = 3.78, S.D. = 0.86) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น (X4) 

ข้อ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น (X4) 𝒙 SD ระดับ 

1. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้อื่น 

3.91 0.80 มาก 

2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจความคิดและความต้องการของผู้อื่น 3.61 0.90 มาก 
3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ส่งเสริมความสามารถของผู้อื่น 3.65 0.84 มาก 
4. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักการให้กำลังใจผู้อื่น 3.91 0.88 มาก 

5. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

3.95 0.78 มาก 

 รวม (X4) 3.81 0.66 มาก 
  
 จากตาราง ท่ี  8 พบว่ า ความฉลาดทางอารมณ์ ของนั ก เรียน เดิน เรือพาณิ ชย์   

ด้านการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.81, S.D. = 0.66) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อยได้ดังนี้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล (�̅� = 3.95, 

S.D. = 0.78) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น (�̅� = 3.91, S.D. 

= 0.80) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักการให้กำลังใจผู้อื่น (�̅� = 3.91, S.D. = 0.88) นักเรียนเดินเรือ

พาณิชย์ส่งเสริมความสามารถของผู้อื่น (�̅� = 3.65, S.D. = 0.84) และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจ

ความคิดและความต้องการของผู้อื่น (�̅� = 3.61, S.D. = 0.90) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ด้านทักษะทางสังคม(X5) 

ข้อ ด้านทักษะทางสังคมสังคม(X5) 𝒙 SD ระดับ 

1. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 

3.99 0.88 มาก 

2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.91 0.81 มาก 
3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้ 4.00 0.83 มาก 

4. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ทำงานร่วมกันได้ 

3.84 0.88 มาก 

5. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความสามารถในการโน้มน้าวให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจได้ 

3.91 0.81 มาก 

 รวม (X5) 3.93 0.65 มาก 
 

 จ าก ต าร า ง ท่ี  9 พ บ ว่ า  ฉ ล าด ท างอ าร ม ณ์ ข อ ง นั ก เรี ย น เดิ น เรื อ พ า ณิ ชย์   

ด้านทักษะทางสังคม(X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93, S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

นั ก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์ ส ร้ างความ เข้ าใจอั น ดี ระหว่ างกั น ได้  (�̅� = 4.00, S.D. = 0.83) 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  (�̅� = 3.99, S.D. = 0.88) 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (�̅� = 3.91, S.D. = 0.81) นักเรียนเดินเรือ

พาณิชย์มีความสามารถในการโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือร่วมใจได้ (�̅� = 3.91, S.D. = 0.81) และ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงานร่วมกันได้  (�̅� = 3.84, S.D. = 
0.88) ตามลำดับ 
 

 

 

 

 

(n=231) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อตอบคำถามของการวิจัย
ข้อท่ี  2 คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  อยู่ ไหนระดับใด ผู้วิ จัยวิเคราะห์ โดยใช้  

มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) 
ของคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ท้ังในภาพรวมและจำแนกตามรายด้านคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 231 คน แล้วนำค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ท่ีได้กำหนดไว้ ดังตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

โดยภาพรวม 
ข้อ คุณภาพชีวิต 𝒙 SD ระดับ 
1. ด้านวิชาการ (academic aspect: Y1)  3.68 0.70 มาก 
2. ด้านสังคม  (social aspect: Y2)  3.69 0.72 มาก 

3. 
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ  
(facilities and service: Y3) 

3.80 0.61 มาก 

 รวม (Ytot) 3.72 0.59 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ โดยภาพรวม (Ytot)  

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.72, S.D. = 0.59) และเมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา

น้อยได้ดังนี้ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (�̅� = 3.80, S.D. = 0.61) ด้านสังคม (�̅� = 

3.69, S.D. = 0.72) และด้านวิชาการ (�̅� = 3.68, S.D. = 0.70) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ด้านวิชาการ (Y1) 

ข้อ ด้านวิชาการ (Y1) 𝒙 SD ระดับ 
1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 3.60 0.97 มาก 
2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์ 3.68 0.82 มาก 

3. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.64 0.97 มาก 

4. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอาคารเรียนและห้องเรียน เช่น 
ขนาดห้อง แสงสว่าง จำนวนนักศึกษา อุปกรณ์ บรรยากาศใน
ห้องเรียน เป็นต้น 

3.70 0.93 มาก 

5. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในเนื้อหารายวิชาและภาระงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

3.54 0.90 มาก 

6. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความพึงพอใจในช่ือเสียงของศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวีและอาจารย์ผู้สอน 

3.77 0.86 มาก 

7. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในความหลากหลายของอาจารย์และ
นักเรียน เช่น เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

3.82 0.78 มาก 

 รวม (Y1) 3.68 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านวิชาการ (Y1)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.68, S.D. = 0.70) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจ

ในความหลากหลายของอาจารย์และนักเรียน เช่น เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น (�̅� = 3.82, 
S.D. = 0.78) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความพึงพอใจในช่ือเสียงของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและอาจารย์

ผู้สอน (�̅� = 3.77, S.D. = 0.86) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอาคารเรียนและห้องเรียน เช่น

ขนาดห้อง แสงสว่าง จำนวนนักศึกษา อุปกรณ์ บรรยากาศในห้องเรียน เป็นต้น (�̅� = 3.70, S.D. = 

0.93) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์ (�̅� = 3.68, S.D. = 0.82) 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 3.64, S.D. 

= 0.97) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 3.60, S.D. = 0.97) 

และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในเนื้อหารายวิชาและภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย (�̅� = 3.54, S.D. 
= 0.90) ตามลำดับ 

(n=231) 
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ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ 
พาณิชย์ ด้านสังคม (Y2) 

ข้อ ด้านสังคม (Y2) 𝒙 SD ระดับ 

1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อคุณภาพของท่ีพักอาศัย 3.66 0.89 มาก 
2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อความปลอดภัยของท่ีพักอาศัย 3.61 0.82 มาก 
3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อตำแหน่ง ทำเลท่ีต้ังของท่ีพักอาศัย 3.67 0.89 มาก 

4. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจการดูแลรักษาท่ีพักอาศัยให้อยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน 

3.72 0.90 มาก 

5. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี เช่น กิจกรรมสันทนาการ ดนตรี กีฬา ชมรมหรือค่ายต่างๆ 
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

3.78 0.79 มาก 

 รวม (Y2) 3.69 0.72 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ด้านสังคม (Y2)  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.69, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เช่น กิจกรรมสันทนาการ ดนตรี กีฬา ชมรมหรือค่ายต่างๆ 

กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น (�̅� = 3.78, S.D. = 0.79) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจการดูแลรักษาท่ี

พักอาศัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน (�̅� = 3.72, S.D. = 0.90) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อ

ตำแหน่ง ทำเลท่ีต้ังของท่ีพักอาศัย (�̅� = 3.67, S.D. = 0.89) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อ

คุณภาพของท่ีพั กอาศัย  (�̅� = 3.66, S.D. = 0.89) และนัก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์พอใจต่อ 

ความปลอดภัยของท่ีพักอาศัย (�̅� = 3.61, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(n=231) 
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ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) 

ข้อ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) 𝒙 SD ระดับ 

1. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อคุณภาพของห้องสมุด และการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 

3.88 0.82 มาก 

2. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อความทันสมัยและเพียงพอของ
หนังสือในห้องสมุด 

3.76 0.87 มาก 

3. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี เรือฝึก ห้องซิมูเลเตอร์ เป็นต้น 

3.84 0.82 มาก 

4. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆ
ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

3.77 0.86 มาก 

5. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อสถานท่ีให้บริการอื่นๆ เช่น  
ศูนย์ คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาล 

3.83 0.80 มาก 

6. 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อร้านค้า และระบบจราจรในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี 

3.74 0.78 มาก 

 รวม (Y3) 3.80 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ด้านส่ิงอำนวย 

ความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.80, S.D. = 0.61) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อคุณภาพของห้องสมุด และการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด  

(x̅ = 3.88, S.D. = 0.82) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

เรือฝึก ห้องซิมูเลเตอร์ เป็นต้น ห้องสมุด (x̅ = 3.84, S.D. = 0.82) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อ

สถานท่ีให้บริการอื่นๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาล (x̅ = 3.83, S.D. = 

0.80) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (x̅ = 
3.77, S.D. = 0.86) นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อความทันสมัยและเพียงพอของหนังสือใน

ห้องสมุด (x̅ = 3.76, S.D. = 0.87) และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อร้านค้า และระบบจราจรใน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (x̅ = 3.74, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 

(n=231) 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในภาพรวมโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Rxy) ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ปรากฏผลดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 14 
ตารางท่ี 14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
ตัวแปล X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Xtot Ytot 

X1 1          

X2 0.643** 1         

X3 0.663** 0.610** 1        

X4 0.757** 0.547** 0.673** 1       

X5 0.657** 0.587** 0.606** 0.678** 1      

Y1 0.419** 0.396** 0.473** 0.518** 0.428** 1     

Y2 0.427** 0.402** 0.338** 0.454** 0.411** 0.720** 1    

Y3 0.521** 0.407** 0.466** 0.525** 0.539** 0.552** 0.546** 1   

Xtot 0.880** 0.789** 0.843** 0.871** 0.840** 0.530** 0.481** 0.584** 1  

Ytot 0.524** 0.465** 0.500** 0.581** 0.529** 0.907** 0.870** 0.795** 0.617** 1 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ
การคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r=.617**) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  
โดยภาพรวม(Xtot) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต (Ytot) มากท่ีสุด รองลงมา
เป็น ด้านทักษะทางสังคม (X5) ด้านการตระหนักรู้ ในตัวเอง (X1) ด้านการจูงในตัวเอง (X3)  
และด้านการควบคุมตัวเอง(X2) ตามลำดับ 

 
 

(n=231) 



  84 

4.1 การวิเคราะห์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี โดยภาพรวม (Ytot) 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อศึกษาการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยภาพรวม (Ytot)   
แหล่งของความผันแปร SS df MS F Sig. 

การถดถอย(Regression) 31.239 5 6.248 28.860 0.000 
ความคลาดเคล่ือน(Residual) 48.709 225 0.216   
รวม(Total) 79.947 230    
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.625* 
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square)    0.391 
ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square)  0.377 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error)  0.465 
 
ตัวแปรที่เข้าสมการ β S.E. (β) Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.203 0.220  5.474 0.000 

ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น(X4) 0.277 0.079 0.309 3.480 0.001 

ด้านทักษะทางสังคม(X5) 0.151 0.070 0.168 2.167 0.031 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี15 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน
เดิน เรือพ าณิ ชย์  โดยภาพรวม (Ytot) ได้แก่  ด้ านการเข้าใจความรู้ สึ กของ ผู้อื่ น  (X4) และ  
ด้านทักษะทางสังคม (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ 0.625 
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square) 0.391 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมสามรถ
ทำนายความผูกพันต่อคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมได้ร้อยละ 39.1 ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับ
แล้ว (Adjust Square) 0.377 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error) 0.465 
ในลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ทักษะทางสังคม (X5) ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีสมการถดถอยสำหรับ 
การทำนาย ดังนี้ 
 Ytot = 1.203 + 0.277(X4) + 0.151(X5) 

(n=231) 
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4.2 การวิเคราะห์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี ด้านวิชาการ (Y1) 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อศึกษาการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้านวิชาการ(Y1) 
แหล่งของความผันแปร SS df MS F Sig. 

การถดถอย(Regression) 35.441 5 7.088 19.863 0.000 
ความคลาดเคล่ือน(Residual) 80.291 225 0.357   
รวม(Total) 115.732 230    
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.553* 
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square)    0.306 
ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square)  0.291 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error)  0.597 
 
ตัวแปรที่เข้าสมการ β S.E. (β) Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.088 0.282  3.856 0.000 
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) 0.377 0.102 0.351 3.699 0.000 
 ด้านการจูงใจตนเอง (X3) 0.207 0.092 0.187 2.240 0.026 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 16 ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้านวิชาการของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (Y1) ได้แก่ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ด้านการจูงใจตนเอง 
(X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(Multiple R) เท่ากับ 0.553 มีประสิทธิภาพในการทำนาย 
(R Square) เท่ากับ 0.306 ซึ่งความหมายว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมสามรถทำนายความผูกพันต่อ
คุณภาพชีวิต ด้านวิชาการได้ร้อยละ 30.1 ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square) 
0.291 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error) 0.597 ในลักษณะนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ การจูงใจตนเอง (X3) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีสมการถดถอยสำหรับการทำนาย ดังนี้ 
 Y1 = 1.088 + 0.377(X4) + 0.207(X3) 

(n=231) 
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4.3 การวิเคราะห์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี ด้านสังคม (Y2) 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อศึกษาการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้านสังคม (Y2) 
แหล่งของความผันแปร SS df MS F Sig. 

การถดถอย(Regression) 30.512 5 6.102 15.082 0.000* 
ความคลาดเคล่ือน(Residuals) 91.041 225 0.405   
รวม(Total) 121.554 230    
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.501* 
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square)    0.251 
ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square)  0.234 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error)  0.636 
 
ตัวแปรที่เข้าสมการ β S.E. (β) Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.281 0.300  4.265 0.000 
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) 0.289 0.109 0.262 2.658 0.008 
 ด้านการควบคุมตัวเอง(X2) 0.192 0.086 0.182 2.230 0.027 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 17 ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้านสังคมของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ (Y2) ได้แก่ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ด้านการควบคุมตัวเอง(X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(Multiple R) เท่ากับ 0.501 มีประสิทธิภาพในการทำนาย  
(R Square) เท่ากับ 0.251 ซึ่งความหมายว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมสามรถทำนายความผูกพันต่อ
คุณภาพชีวิต ด้านวิชาการได้ร้อยละ 25.1 ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square) 
0.234 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error) 0.636 ในลักษณะนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า การเข้าใจด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ด้านการควบคุมตัวเอง(X2) ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญท่ี 0.05 โดยมีสมการถดถอยสำหรับ 
การทำนาย ดังนี้ 
 Y2 = 1.281 + 0.289(X4) + 0.192(X2) 

(n=231) 
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4.4 การวิเคราะห์การส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพื่อศึกษาการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
 

แหล่งของความผันแปร SS df MS F Sig. 
การถดถอย(Regression) 31.184 5 6.237 24.833 0.000 
ความคลาดเคล่ือน(Residual) 56.510 225 0.251   
รวม(Total) 87.694 230    
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R)   0.596* 
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R Square)    0.356 
ประสิทธิภาพในการทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square)  0.341 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error)  0.501 
ตัวแปรที่เข้าสมการ β S.E. (β) Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี (constant) 1.272 0.237  5.374 0.000 
 ด้านทักษะทางสังคม(X5) 0.254 0.075 0.270 3.388 0.001 
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 18 ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้านส่ิงอำนวย 
ความสะดวกและบริการต่างๆของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (Y1) ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม(X5) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ(Multiple R) เท่ากับ 0.596 มีประสิทธิภาพในการทำนาย 
 (R Square) เท่ากับ 0.356 ซึ่งความหมายว่า คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมสามรถทำนายความผูกพันต่อ
คุณภาพชีวิต ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) ได้ร้อยละ 35.6 ประสิทธิภาพใน 
การทำนายท่ีปรับแล้ว (Adjust Square) 0.341 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทำนาย 
(Standard Error) 0.501 ในลักษณะนี้สามารถอธิบายได้ว่า ทักษะทางสังคม(X5)  ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญท่ี 
0.05 โดยมีสมการถดถอยสำหรับการทำนาย ดังนี้ 

Y3 = 1.272 + 0.254(X5) 
 

(n=231) 
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แผนภูมิท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

หมายถึง ตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ 

β  หมายถึง ค่าประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร 

 
ความฉลาดทางอารมณ์ (Xtot) 

ด้านการตระหนักรู้ในตัวเอง (X1) 

ด้านการควบคุมตัวเอง(X2) 

βY2 = 0.192 
ด้านการจูงใจตัวเอง (X3) 

βY1 =0.207 

ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) 

βYtot = 0.277 

βY1 = 0.377 

βY2 = 0.289 

ด้านทักษะทางสังคม (X5) 

βYtot = 0.151 

βY3 = 0.254 

 

 
คุณภาพชีวิตของนักเรียน

เดินเรือพาณฺชย(์Xtot) 
(Ytot)      (X4), (X5) 

ด้านวิชาการ (Y1) 
(Y1)      (X4), (X3) 

ด้านสังคม(Y2) 

(Y2)      (X4), (X2) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและ
บริการต่างๆ (Y3) 

(Y3)     (X5) 
 



 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ความฉลาดทางอารมณืท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2) คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้นักเรียน
เดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรของการวิจัย
คือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในหลักสูตรวิทยาการเดินเรือและหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกลเรือช้ันปีท่ี 1-5 ในปีการศึกษา 2561 ท่ีได้จากการใช้การเปิดตารางประมาณขนาด
ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน  
275 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) จำแนกตามช้ันปีของ
นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาด 
ทางอารมณ์ตามแนวคิดของโกลแมน(Goleman) และแนวคิดเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิตตามแนวคิด
ของเซอกี้และคณะ (Sirgy, et al) แบบสอบถามมีความเช่ือมั่น 0.961 ได้รับแบบสอบถามกลับมา 
231 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84 นำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ 

(frequency) ร้ อ ยล ะ (percentage) มั ชฌิ ม เล ขค ณิ ต  (�̅�) ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐาน (S.D)  
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 
  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางอารมณืท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ความฉลาดทางอารมณ์ ของนั ก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์  ศูน ย์ ฝึกพาณิ ชย์นาวี   
โดยภ าพ รวมอ ยู่ ใน ระ ดับ ม าก  เมื่ อพิ จารณ าราย ด้ าน พ บ ว่ า  อยู่ ใน ระ ดับ ม าก ทุ ก ด้ าน  
เรียงตามลำดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจูงใจตนเอง ด้านทักษะทางสังคม 
ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง และด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
ตามลำดับ 
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1.  คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
ด้านสังคม และด้านวิชาการ ตามลำดับ 

2.  ความฉลาดทางอารมณ์ ท่ี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พบว่า 

2.1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ด้านทักษะทางสังคม (X5) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ โดยภาพรวม (Ytot) 

2.2. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และ ด้านการจูงใจตัวเอง (X3) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ด้านวิชาการ (Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และด้านการควบคุมตัวเอง (X2) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ด้านสังคม (Y2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.4. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านการจูงในตัวเอง 
(X3) และด้านทักษะทางสังคม (X5) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านส่ิงอำนวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์   
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจาก นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ได้เรียนรู้ เติบโตและฝึกฝนจากการเป็นนักเรียนใหม่   
จากการรวมกันอยู่ในหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จากการดูแลของรุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่น ซึ่งตาม
ธรรมชาติของนักเรียนในช่วงวัยที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นวัยที่เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกับบุคคลใน
วัยใกล้เคียงกัน พึ่งพาอาศัยกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันในหอช่วยพัฒนาด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และ
การแสดงออกของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ซึ่งตามระเบียบของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  กำหนดให้
นักเรียนช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีอื่นๆต้องพักอาศัยในหอพักของศูนย์ฝึกพาณฺชย์นาวี ซึ่งการพักอาศัยใน
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หอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนั้น นักเรียนเดินเรือพาณิชย์จำเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเพื่ออยู่
ร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันในหอ นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในทำกิจกรรมต่างๆท้ัง
ภายในหอพักและภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมรับแหวน ราตรีส่ีสมอ 
กีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมมารีนเกมส์ กีฬาอุดมศึกษาภาคตะวันออก เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย 
กิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น กิจกรรมการบังคับบัญชา
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ดังคำสอนในหมู่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ท่ีว่า “3 ก คือ ให้เกียรติ เกรงใจ และ
เก็บอาการ” ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ด้านการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  มีความสำรวม  
มีความอดทน มีความตระหนักรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และสามารถเลือกท่ีจะแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม และจากการท่ีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียน
เดินเรือพาณิชย์มีสุขภาพแข็งแรง และสุขภาพท่ีแข็งแรงก็จะทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีสุขภาพใจ
หรือสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงด้วยเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรเพ็ญ พงศ์กล่ำ ท่ีได้ศึกษา
เรื่ อ งความฉลาดทางอารม ณ์ ขอ งนั ก ศึกษ าพ ยาบ าลมห าวิท ย าลัย เอ กชน  และพ บ ว่ า  
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่น เดียวกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ราวิคูมาร์และคณะ (Ravikumar et al) ท่ีได้ศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
แพทย์ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และเพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย ์
 เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  เป็นรายด้าน พบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากเป็นลำดับแรก ท้ังนี้เพราะนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์มีความปรารถนาท่ีจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ มีความต้องการท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เพราะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ตัดสินใจเลือกท่ีจะมาศึกษาต่อในศูนย์ฝึกพาณิชน์นาวีด้วยตัวของ
นักเรียนเอง มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองและครอบครัว เพราะศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีเป็นสถาบันการเดินเรือท่ีทำให้นักเรียนได้เส้นทางสู่อาชีพท่ีมีความมั่นคง มีรายได้ดีมาเล้ียงดู
ตนเองและครอบครัว และนักเรียนเดินเรือพาณิชย์บางส่วนมีความเห็นว่าการศึกษาท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์
เป็นความท้าทายของชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เดินทาง ได้ผจญภัย ได้พบเจอประสบการณ์ชีวิตท่ี
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆไม่สามาถจัดหาให้ได้ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์จึงมีความจูงใจ
ในตนเองสูง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว มองโลกในแง่ดี 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากเป็นลำดับ
ต่อมา คือ ทักษะทางสังคม การควบคุมตนเอง ความตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น ซึ่งจากการท่ีนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต้องอยู่หอ ต้องร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องเดินทางและฝึก
ประสบการณ์ระหว่างศึกษา ทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เรียนรู้ท่ีจะส่ือสารอยู่ร่วมกันบุคคลอื่นๆ  
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ในสังคม จำเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะส่ือสารสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือ สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการทำงานร่วมกับบุ คคลอื่น  และสามาถโน้ มน้ าวให้บุ คคลคล้อยตามได้  นอกจากนี้   
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ยังต้องเรียนรู้ ท่ีจะจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองเนื่องจาก  
การทำงานและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆตลอดเวลา ทำให้การควบคุมตนเองและควบคุมพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนเองสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เป็นส่ิงสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
และหลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของคูมาร์และคณะ (Kumar et 
al) ท่ีได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการเรียนของนักศึกษาแพทย์  
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญรอด โชติวชิรา ท่ี
ได้ศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ใน โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 2. จากการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดย
ภาพ รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า คุณภาพชีวิตของ
นักเรียน เดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียบลำดับจากมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านส่ิงอำนวย 
ความสะดวกและบริการต่างๆ  ด้านสังคม และด้านวิชาการ ตามลำดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้จัดให้มี ส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆให้แก่นักเรียนเดินเรือ เช่น 
เครื่องช่วยฝึกการเดินเรือจำลอง (simulator) หอพักอาศัย สถานท่ีฝึกออกกำลังกาย เรือฝึกและ
สถานท่ีประกอบการณ์สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะส้ัน ความสะดวกและความทันสมัย
ของห้องสมุด ความพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะด้านสังคม มีคุณภาพด้านวิชาการ ได้รับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความ สามารถ โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจัดหาอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ การจัดทำแผนท่ีเข็มทิศการเดินเรือ ห้องฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดขำนาญในงานซ่อม งานกลึง 
การทำงานกับเครื่องยนต์กลไก การบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำคัญต่างๆของเรือและจัด
กิจกรรมเสริมให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ได้มีการพัฒนาการด้านทักษะทางสังคม เช่น การจัดกิจกรรม
รับแหวนรุ่น พิธีไหว้ครู กิจกรรมพี่พบน้อง กิจกรรมราตรีส่ีสมอ  ส่ิงอำนวยความสะดวกของคุณภาพ
ชีวิต เริ่มต้นต้ังแต่หอพักนักเรียน การจัดหาเครื่องแบบ อาหาร 3 มื้อ เครื่องออกกำลังกาย การดูแล
รักษาความสะอาดและความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและบริเวณหอพัก ซึ่งการพักอาศัยในหอพัก
นั้น ทำให้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีปฏิสัมพันธ์ระว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ครูอาจารย์ นอกจากนี้ ยังมี
การจัดห้องเรียนภาษาอังกฤษ E-learning ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษซึ่ งมี  
ความจำเป็นอย่างมากสำหรับการประกอบอาชีพเดินเรือของนักเรียนพาณิชย์ ท้ังหลักสูตรเดินเรือและ
หลักสูตรช่างกลเรือ ได้มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของสุขศรี สงวนสัตย์ ท่ีได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก หรือผลการวิจัยของ ภัทรพล มหาขันธ์ 
ท่ีได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยู่อาศัย ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น บริการท่ีได้รับ
จากมหาวิทยาลัย และพบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุพรรณิการ์ มาศยคง ท่ีได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ สำราญ จูช่วยและคณะ ได้ทำการศึกษา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  พบว่า คุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอ้ดวี (Edvy) ท่ีได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศฮังการี และผลการวิจัยของสุไลมานและคณะ (Suleiman et al) ท่ีได้
ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในประเทศจอร์แดน พบว่าคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  
 3. ผลการวิจัย ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ท้ังนี้ เพราะความสามารถ  
ในการตระหนักรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ความสามารถในรับรู้และเข้าใจบุคคลอื่น  
ความสามาถในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักเรียน มีอิทธิพล 
ต่อการปรับต่อ ต่อส่ิงท่ีมากระทบกับพวกเขาในสถานศึกษา ต่อการดำเนินชีวิตในหอพัก และส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นอกจากนี้ยังความฉลาดทางอารมณ์ยัง
ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งผลต่อการฝึกประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการ วิจัยของ วอลช์-พอทิลโล (Walsh-Portillo) ท่ีได้ทำการศึกษาบทบาทของความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในมลรัฐ Florida ซึ ่ง
ผลการวิจัยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาส่งผลการความสำเร็จในการศึกษาของ
นักศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คูมาร์และคณะ (Kumar et al) ซึ่งได้ทำการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการเรียนของนักศึกษาแพทย์ และผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเรียนของนักศึกษาและความพอใจต่อการเลือกอาชีพมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาร์มา (Sharma) ท่ีได้วิจัยเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตของนักศึกษา ท่ี Indian Institute of Technology และผลการวิจัยพบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) และด้านทักษะทางสังคม (X5) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ โดยภาพรวม (Ytot) ท้ังนี้เพราะทักษะทางด้านสังคมซึ่งเป็นความฉลาด 
ทางอารมณ์ท่ีสำคัญของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ต้ังแต่การเป็นนักเรียนใหม่ มีการรวมตัวกันของ
นักเรียนท่ีสอบเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากทุกภูมิภาค ต้องดำรงชีวิตในการปรับตัวเข้ากับ
สังคม โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ต่าง ๆ เช่น การรับน้อง รับแหวนรุ่น ในช้ันปีท่ี 2  
ฝึกเป็นพี่ ท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียนช้ันปีท่ี 1 โดยอยู่ระหว่างนักเรียนช้ันปีท่ี  1 และนักเรียนช้ันสูง  
ช้ันปีท่ี 3 เริ่มเป็นผู้ช่วยนักเรียนปกครองบังคับบัญชา ฝึกงานโดยแบ่งหน้าท่ีให้สอดคล้องกับตำแหน่ง
หน้าท่ีทางเรือ เช่น ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียนฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียนฝ่ายกิจกรรม  
ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียนสวัสดิการ ช้ันปีท่ี 4 เป็นนายยามนักเรียน ลงเลือกต้ังเป็นหัวหน้านักเรียน  
เป็นคณะกรรมการนักเรียน ประสานงานกับอาจารย์ปกครอง เพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นน้อง เพื่อกำหนด
ทิศทางร่วมกับอาจารย์ปกครองและเพื่ อนร่วมรุ่น ในการสร้างคุณลักษณะอันพึ งประสงค์  
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและด้านทักษะทางสังคม 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
(X4) และ ด้านการจูงใจตัวเอง (X3) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านวิชาการ 
(Y1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการควบคุมตัวเองและ
ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านวิชาการ 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ วิชาชีพการเดินเรือเป็นวิชาชีพช้ันสูงและเป็นวิชาชีพเฉพาะด้านผู้ท่ีสำเร็จ
การศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางท้ังทางด้านปริญญาตรีและทางด้านวิชาชีพ  
โดยทางด้านปริญญาตรีนั้น นักเรียนเดินพาณิชย์นาวีนั้นจะต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การเดินเรือและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ช่างกลเรือ ของมหาวิทยาลัยบูรพา การจูงใจตนเองท่ีส่งผล
ต่อด้านวิชาการนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ นอกจากจะต้องสำเร็จ
หลักสูตรทางปริญญาบัตรแล้ว ยังต้องผ่านการรับรองใบอนุญาตการประกอบอาชีพการเดินเรืออีกด้วย
ซึ่งจะต้องสอบเล่ือนขั้นตามตำแหน่งงาน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนท่ีไม่ผ่านการศึกษาและมีความเคลียด
สอดคลองกับแนวคิดงานวิจัยของพันตรีเทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนั้น เป็น
ความรู้ สึกท่ี ใจถึงลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ ท่ีจะต้องปฏิ บั ติ ติงานไกลบ้าน ไม่มีวันหยุดพัก  
เผชิญกับพยันอันตราย ความห่างไกลครอบครัว ดังนั้น ทักษะทางด้านวิชาการด้านความปลอดภัย  
จึงเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็นของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (X4) 
และด้านการควบคุมตัวเอง (X2) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านสังคม (Y2) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการควบคุมตัวเองและ 
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ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านสังคม ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ การควบคุมตนเองของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ถูกสอนและย้ำเสมอในเรื่อง “3ก”  
ให้เกียรติ เกรงใจ เก็บอาการ โดยการให้เกียรติ เน้นย้ำเรื่องการให้เกียรติอื่น และการให้เกียรติตนเอง 
โดยการสร้างวินัยท่ีเป็นพื้นฐาน เช่นการแต่งกาย การทำความเคารพ และการรับความเคารพ  
การเกรงใจ เป็นคุณสมบัติของผู้ผ่านการอบรมนิสัยจิตใจแล้ว นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ จะพยายาม
พึ่งพาตนเองในเบื่องต้นเสียก่อน จะมีความเกรงใจในการรบกวนผู้อื่น ความเกรงใจท่ีศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีเน้นย่ำและเป็นกฎต้องห้าม คือ กฎเกียรติศักด์ิ โดยเน้นย้ำ มุ่งเน้นการไม่โกหก การไม่ทุจริต  
การไม่ลักขโทยและการไม่ยืนยอมให้ ผู้หนึ่ง ผู้ใดกระทำเช่นนั้น การควบคุมตนเองท่ีไม่ขโมย  
รักษากฎระเบียบเกียรติศักดิ์นี้ได้ ทำให้เกิดความไว้วางใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ด้านการจูงในตัวเอง (X3)  
และด้านทักษะทางสังคม (X5) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ด้านส่ิงอำนวย 
ความสะดวกและบริการต่างๆ (Y3) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะความฉลาด 
ทางอารมณ์ ด้านกางจูงใจตนเองและด้านทักษะทางสังคม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจัดให้มี
ส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
เช่น การอำนวยความสะดวกทางด้านการเล่นกีฬา ศูนย์ฝึกพาณิชย์จัดให้มีสถานท่ีพัฒนาทักษะ
ทางด้านสังคม การกีฬา โดยจัดให้มี สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ห้องฟิตเนต โรงยิม สระว่ายน้ำ  
การส่งเสริมทักษะทางสังคม ด้านวิชาการ โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจัดให้มีสถานท่ีฝึกทบทวนหลังจาก
เสร็จส้ินการเรียนการสอน ห้องภาษาอังกฤษ เครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือ อาคารฝึกงาน  
อาคารอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ห้องพยาบาล ท้ังนี้ทักษะทางสังคมด้านกิจกรรม จัดให้มีการ
เข้าสังคม โดยให้มีความร่วมมีภาคีเครือข่ายกับสถาบันวิชาชีพเฉพาะทาง เช่นกีฬาซีแมนเกมส์ ซึ่งเป็น
การเล่นกีฬากับสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางด้านการเดินเรือท้ังภาครัฐและเอกชน กีฬาเครือข่ายภาค
ตะวันออก การปลูกป่าชายเลนและการปรับปรุงห้องสมุดในเครือข่ายอุดมศึกษา การเข้าร่วมเครือข่าย
สถาบันอุดมคติไทยของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง โดยเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ทักษะทางสังคมท่ีส่งผลต่อส่ิงอำนวยความสะดวกของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
นี้  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. ผลการวิ จัยพบว่ า  ความฉลาดทางอารมณ์ ของนั ก เรียน เดิน เรือพ าณิ ชย์   
ศูนย์ ฝึกพาณิชย์  ด้านการเข้าใจความรู้ สึกของผู้อื่น  มี ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและบุคลากรท่ีจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ควรช่วยดูแลให้นักเรียนได้
พัฒนาความไวในการรับรู้ความรู้สึกของบุคคลอื่น ให้นักเรียนฯได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
แนะแนว การให้คำปรึกษา การเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา เป็นต้น 

2. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์   
ด้านวิชาการมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่นๆ  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและบุคลากรท่ีจัดการศึกษา
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ควรพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ก้าวทันความ
เปล่ียนแปลงของวิชาชีพนักเดินเรือ พัฒนาระบบนิเทศติดตามของการเรียนการสอน ไม่มอบหมาย
ภาระงานท่ีมากเกินไป เป็นต้น 

3. จากการศึกษาพบว่า การจูงใจตนเองหรือการกำหนดเป้าหมายของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์เป็นส่ิงสำคัญ ผู้บริหารหรือครู อาจารย์ ควรสร้างให้ผู้เรียนได้เห็นภาพในอนาคตในการทำงาน
ประกอบวิชาชีพ ช้ีแจงข้อดีข้อเสียของวิชาชีพ กำหนดเส้นทางการเจริญเติมโตของวิชาชีพทางเรือ
อย่างชัดเจน การร่วมมือภาคีเครือข่ายคนประจำเรือ การแนะแนวการศึกษา การให้รุ่นพี่ท่ีประสบ
ความสำเร็จแนะแนวการศึกษาและการประสบความสำเร็จในอาชีพ 

4. จากการศึกษาพบว่า ทักษะทางสังคมสังคม ทักษะท่ีสำคัญต่อนักเรียนเดินเรือ
พาณฺชย์และนักเดินเรือ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นท่ีมีความ
แตกต่างหลากหลายได้ โดยไม่ทะเลาะ และเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง โดยเป็นผุ้ประสานงานและ
ทำงานกับผู้อื่นอย่างราบรื่น ผู้บริหารหรือครู อาจารย์ควรเน้นย้ำและส่งเสริมหลักจิตวิทยาท่ัวไป 
ความเครียดและการจัดการกับความเครียด การเจรจาต่อรอง รวมถึงสุขภาพจิตของนักเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ท่ีจะเป็นนักเดินเรือต่อไป 

5. จากการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเอง เป็น ส่ิงสำคัญ ท่ีต้องปลูกฝังให้ เป็น
คุณ ลักษณะอันพึ่ งประสงค์  โดยเริ่ม ต้น ต้ังแต่การมีวินัย  การปฏิบั ติ ติตามกฎระเบียบของ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การวินัยในการแต่งกาย การทำความเคารพ การมีวินัยในกฎเกียรติศักดิ์ ไม่ทุจริต 
ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน ไม่ใช้เงินผิดประเภท โดยศูนย์ฝึกณิชย์นาวีจะต้องมุ่งเน้น หลักปรัชญา  
เศรกิจพอเพียง ควบคู้กับการสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอามรมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของคนประจำเรือท่ี

สำเร็จการศึกษาจากศุนยฝึกพาณิชย์นาวี 
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความชุกของสุขภาพจิตกับความฉลาดทางอารมณ์ของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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ศูนย์ฝึกพาณ์ชย์นาวี  
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

4. ดร.ธวัช สิงห์สา 
ตำแหน่ง  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

   เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารเยซู จังหวัดสิงห์บุรี  
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ดร.นวทรัพย ์ พิชัยสามารถ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ตารางที่ 19 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
 

ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลรวม

ของ
คะแนน 

IOC 
แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณฺชย์ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
7 +1 +1 +1 +1 +1 4 1.0 ✓  
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
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ข้อที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลรวม

ของ
คะแนน 

IOC 
แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ✓  
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย  
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ภาคผนวก ง 
 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 

 
 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-Total Statistics 

 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1 407.689 152.0333 .559 .960 
X2 411.252 152.3000 .584 .960 
X3 408.809 152.4667 .467 .961 
X4 402.599 152.5667 .756 .959 
X5 403.564 152.5667 .626 .960 
X6 403.338 152.2000 .682 .960 
X7 404.326 152.1333 .697 .960 
X8 398.530 152.4333 .699 .960 
X9 410.047 152.2333 .556 .960 
X10 406.533 151.8667 .438 .961 
X11 404.372 152.2000 .645 .960 
X12 394.920 152.3333 .734 .959 
X13 402.685 152.0667 .665 .960 
X14 400.764 152.1667 .577 .960 
X15 410.644 152.3333 .437 .961 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.961 42 
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Scale Variance 
if Item Deleted 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X16 408.257 152.5333 .548 .960 
X17 400.599 152.7667 .773 .959 
X18 421.076 152.4000 .128 .962 
X19 413.995 152.2667 .475 .961 
X20 401.099 152.2667 .769 .959 
X21 395.678 152.3333 .685 .960 
X22 407.013 152.2333 .624 .960 
X23 401.471 152.3333 .718 .960 
X24 410.323 152.4333 .544 .960 
Y1 402.700 152.7000 .649 .960 
Y2 402.806 152.4333 .638 .960 
Y3 395.620 152.6333 .647 .960 
Y4 399.126 152.6667 .628 .960 
Y5 402.409 152.7333 .705 .960 
Y6 402.626 152.1667 .576 .960 
Y7 413.909 152.4333 .325 .961 
Y8 402.369 152.9000 .616 .960 
Y9 400.464 152.8667 .559 .960 
Y10 400.806 152.5667 .585 .960 
Y11 403.178 152.8333 .504 .961 
Y12 396.064 152.7333 .746 .959 
Y13 403.292 152.4667 .700 .960 
Y14 404.133 152.7333 .644 .960 
Y15 408.230 152.6667 .398 .961 
Y16 399.045 152.7000 .691 .960 
Y17 402.631 152.7000 .556 .960 
Y18 398.116 152.4333 .679 .960 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง “ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี” 
 
คำช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และ 2) เพื่อทราบคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 3) เพื่อทราบความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ตอน  
 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  
 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 
2.1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ช้ันปีท่ี 1-5 หลักสูตรวิทยาศาตร์การเดินเรือ 
2.2. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ช้ันปีท่ี 1-5 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 

 กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามนี้จะใช้เพื่อการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น ผลการวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านหรือ
หน่วยงานของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

นาย ภูมิวรพล กุณทา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เบอร์โทร  092-9299770 



  120 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
 
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❒ หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 แผนกท่ีศึกษา 

❒ หลักสูตรวิทยาศาตร์การเดินเรือ 

❒ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

2 นักศึกษาระดับช้ันปี.... 

❒ ช้ันปีท่ี 1 

❒ ช้ันปีท่ี 2 

❒ ช้ันปีท่ี 3 

❒ ช้ันปีท่ี 4 

❒ ช้ันปีท่ี 5 
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

2. หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับ น้อย 

3. หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
อยู่ในระดับ ปานกลาง 

4. หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
อยู่ในระดับ มาก 

5. หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

ข้อที่ ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 

1 นักเรียนเดินเรือพาณชิย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง      
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจความคิดและความต้องการของตนเอง      
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง      
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจและเช่ือมั่นในคุณค่าของตัวเอง      
5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความเช่ือและความสามารถของตนเอง      

 ด้านการควบคุมตนเอง 
6 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง      
7 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถควบคุมการกระทำของตนเองให้

แสดงออกอย่างเหมาะสม 
     

8 นักเรยีนเดนิเรือพาณิชย์มคีวามยืดหยุน่ในการปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณต์่างๆได้      
9 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เป็นผู้มีความน่าเช่ือถือ และวางใจได้      
 ด้านการจูงใจตนเอง 

10 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความปรารถนาที่จะเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ      
11 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ      
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ข้อที่ ข้อคำถาม ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

12 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มคีวามต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
13 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ไม่ยอมแพ้ย่อท้อต่ออุปสรรค      
14 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มองส่ิงต่างๆในแง่บวก มองโลกในแง่ดี      

 ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
15 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รับรู้และเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น      
16 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์เข้าใจความคิดและความต้องการของผู้อื่น      
17 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ส่งเสริมความสามารถของผู้อื่น      
18 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์รู้จักการให้กำลังใจผู้อื่น      
19 นักเรียนเดินเรือพาณชิย์เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล      
 ด้านทักษะทางสังคม 

20 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
21 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
22 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้      
23 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้      
24 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความสามารถในการโน้มน้าวให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจได้ 
     

 
ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

คำช้ีแจงโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1.หมายถึง คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2.หมายถึง คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับน้อย 
3.หมายถึง คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับปานกลาง 
4.หมายถึง คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับมาก 
5.หมายถึง คุณภาพชีวิตของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ข้อที่ ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 ด้านวิชาการ 
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอน      
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในความรู้ความสามารถของอาจารย์      
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน 
     

4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในอาคารเรียนและห้องเรียน เช่นขนาดห้อง 
แสงสว่าง จำนวนนักศึกษา อุปกรณ์ บรรยากาศในห้องเรียน เป็นต้น 

     

5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในเน้ือหารายวิชาและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย      
6 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีความพึงพอใจในชื่อเสียงของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

และอาจารย์ผู้สอน 
     

7 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจในความหลากหลายของอาจารย์และ
นักเรียน เช่น เพศ อายุ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

     

 ด้านสังคม 
8 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อคุณภาพของท่ีพักอาศัย      
9 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อความปลอดภัยของท่ีพักอาศัย      
10 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อตำแหน่ง ทำเลท่ีต้ังของท่ีพักอาศัย      
11 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจการดูแลรักษาที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน      
12 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

เช่น กิจกรรมสันทนาการ ดนตรี กีฬา ชมรมหรือค่ายต่างๆ กิจกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น 

     

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ 
13 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อคุณภาพของห้องสมุด และการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
     

14 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อความทันสมัยและเพียงพอของ
หนังสือในห้องสมุด 

     

15 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
เรือฝึก ห้องซิมูเลเตอร์ เป็นต้น 
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ข้อที่ ข้อคำถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
16 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่างๆใน

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
     

17 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อสถานท่ีให้บริการอื่นๆเช่น  
ศูนย์ คอมพิวเตอร์ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องพยาบาล 

     

18 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์พอใจต่อร้านค้า และระบบจราจรในศูนย์ฝึก
พาณิชย์นาวี 

     

 
 



 

ประว ัติผู้เขียน 
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