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บทคัดย่อ
ความฉลาดทางสังคมเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น หากนักศึกษาพยาบาล 

มีความฉลาดทางสังคมสูงจะสามารถสร้างสัมพันธภาพและให้บริการด้านสุขภาพกับผู้รับบริการได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งสามารถท�างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงพรรณนา 
ชนดิวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงท�านายนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความฉลาดทางสงัคมและปัจจยัท่ีมอิีทธิพล
ต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
แห่งหน่ึงในภาคตะวันออก จ�านวน 450 คน ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ 
แบ่งช้ันภมู ิเคร่ืองมอืวจิยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความฉลาดทางสงัคม 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการ
ปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล แบบประเมินพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และแบบประเมินความผูกพัน
ในครอบครัว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบประเมินที่ 2-7 เท่ากับ .83, .90, .89, 
.85, .92 และ .84 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความฉลาดทางสังคมสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 106.08 
(SD.= 9.04) จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถ
ในการปรับตวั สมัพนัธภาพในครอบครัว สามารถร่วมกนัท�านายความฉลาดทางสงัคมของนกัศกึษาพยาบาล
ได้ร้อยละ 52.40 (R2=.524, F=163.796, p<.001) โดยปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 
(β=.597, p<.01) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว (β=.145, p<.001) และสัมพันธภาพ 
ในครอบครัว (β=.100, p<.001)

ผลการศึกษานี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือโปรแกรมส่งเสริมความฉลาดทางสังคมให้กับนักศึกษาพยาบาล โดยมุ่งเน้น 
การเสรมิสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตวั รวมท้ังส่งเสริมสัมพนัธภาพในครอบครัว
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ABSTRACT
Social intelligence is an important foundation to build relationships with others. 

Nursing students with high social intelligence are more likely to build a good relationship 
with others and also provide the best health care services to their clients. Moreover, they 
can work with multidisciplinary teams effectively. This predictive correlational study aimed 
to investigate the social intelligence and its predicting factors among nursing students. 
The participants were 450 nursing students in the Eastern part of Thailand selected by 
using proportional stratified random sampling. Data was collected using self-reported 
measures of personal information, Social intelligence, Emotional intelligence, Learning 
styles, Nursing adaptation, Online chatting addiction behaviors, and Family relationships. 
The questionnaires no. 2-7 yielded Cronbach’s Alpha of .83, .90, .89, .85, .92, and .84 
respectively. Descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient, and 
stepwise multiple regression analysis were employed for data analyses.

The study findings revealed that nursing students have high levels of social intelligence 
with a mean score of 106.08 (SD.= 9.04). Stepwise multiple regression analysis demonstrated 
that emotional intelligence, nursing adaptation, and family relationships together could 
explain 52.40% of the variance in social intelligence of these nursing students (R2=.524, 
F=163.796, p<.001). The most significant predicting factor was emotional intelligence 
(β=.597, p<.01) followed by nursing adaptation (β=.145, p<.001) and family relationships 
(β=.100; p<.001).

Results from this study generated important baseline data which can be used to 
design the learning activities or extracurricular activities or program to increase nursing 
students’ social intelligence by enhancing emotional intelligence, adaptation skills, and 
family relationships.
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