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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมเสรมิสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 52 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 26 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล และแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต มีค่าความเชื่อมั่น .80 ด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงวนัท่ี 22 มกราคม ถึงวนัที ่22 มนีาคม 2561 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน independent t-test และ two-way repeated measures ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี Bonferroni
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ภาวะสุขภาพจติต�า่กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ (p < .001) และ 2) ระยะหลังการทดลอง
เสรจ็ส้ินทนัท ีและระยะติดตามผล 1 เดอืน กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ภาวะสขุภาพจติต�า่กว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001)
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 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถาบันการศึกษาควรน�าโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาด
ทางอารมณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
ค�ำส�ำคัญ:  ความฉลาดทางอารมณ์  ภาวะสุขภาพจิต  นักศึกษาพยาบาล

                        Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine the effect of emotional quotient
enhancement program on mental health among nursing students. The samples included 52,
1st-year nursing students studying at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi, 2nd
trimester, in an academic year of 2017 and were equally divided into an experimental group
(n = 26) and a control group (n = 26). The research instruments comprised the emotional
quotient enhancement program, a questionnaire of demographic data, and the General Health
Questionnaire (GHQ-28) with the reliability of .80. The implementation and data collection
were conducted from January 22 to March 22, 2018. Statistics used for data analysis included
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and two-way repeated
measures ANOVA with multiple comparisons by Bonferroni.
 The research results revealed that 1) at post-test and 1-month follow-up period,
the experimental group had statistically significant lower mean score of mental health than
the control group (p < .001); and 2) at post-test and 1-month follow-up period, the experimental
group had statistically significant lower mean score of mental health than the pre-test period 
(p < .001).
 This research suggests that educational executives should apply this emotional quotient 
enhancement program for promoting mental health among their students.
Keywords:  Emotional quotient,  Mental health,  Nursing student

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดปัญหา
ด้านสุขภาพจติ เช่น ความวติกกงัวล นอนไม่หลบั ซมึเศร้า
ได้ค่อนข้างง่าย (ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา พุ่มพวง, และ
สุนทรี ขะชาตย์, 2554) เน่ืองจากต้องปรับตัวทั้งด้าน
พัฒนาการตามวัย ด้านการเรียนการสอน รวมถึงด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลง จากการศกึษาพบว่า นกัศกึษา
พยาบาลมีแนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า
กลุม่อืน่ โดยนกัศกึษาพยาบาลทีศ่กึษาในวทิยาลยัพยาบาล

สงักดักระทรวงสาธารณสขุมปัีญหาสขุภาพจติด้านความวติก
กงัวลในระดบัสงู ร้อยละ 32 (ธนพล บรรดาศกัดิ,์ กนกอร
ชาวเวยีง, และนฤมล จนัทรเกษม, 2560) และมภีาวะซมึเศร้า
ร้อยละ 8.30 (กชกร แก้วพรหม และชนกฤทยั ชืน่อารมณ์,
2556) ส่วนนกัศกึษาทีศึ่กษาในมหาวทิยาลัยสงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร พบว่า
นกัศกึษาพยาบาลมปัีญหาสขุภาพจิตทีม่กัแสดงออกด้วย
อาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว รู้สึกหงุดหงิด เหงา
เบือ่หน่าย ไม่อยากท�าอะไร (มณี อาภานนัทกิลุ, พรรณวดี


