
 
 
 

รายงานการวจิัย 
 

ความฉลาดทางจิตวญิญาณและความฉลาดทางอารมณ์ทีม่ผีลต่อ 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
 
 
 
 

สันทนา วจิิตรเนาวรัตน์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณอดุหนุนการวจิัย 
จากงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  



 
 

รายงานการวจิัย 
 

ความฉลาดทางจิตวญิญาณและความฉลาดทางอารมณ์ทีม่ผีลต่อ 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence effect the 

Student’s Learning Behavior in Faculty of Education of 
Chandrakasem Rajabhat University 

 
 

สันทนา วจิิตรเนาวรัตน์ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2559 

 
 
 

งานวจิัยนีไ้ด้รับทุนอดุหนุนจากงบประมาณอดุหนุนการวจิัย  
จากงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

สถาบันวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 



ก 

 

หัวขอวิจัย ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน   
คณะ  ศึกษาศาสตร 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปการศึกษา 2558 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา: (1) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
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รวบรวมขอมูลในการเรียน และการเลือกเน้ือหาที่สําคัญในกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอน
ทดลอง ขอคนพบดังกลาวช้ีใหเห็นวาการประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ
และพฤติกรรมการเรียนมาใชมีคุณคาการปฏิบัติในทางวิชาการ อีกทั้งพบวามีอิทธิพลสําคัญตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธ์ิย่ิงข้ึน 
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ของนักศึกษา และการวิเคราะหการผันแปรตัวแปรตามตัวเดียว 
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Abstract 
  The purposes of this study were to investigate: (1) Spiritual intelligence, 
emotional intelligence and the student’s learning behavior in the Faculty of  
Education of Rajabhat Chandrakasem University (2) spiritual Intelligence. emotional 
intelligence and learning behavior effect  the student’s learning behavior (3) the 
comparisons of pre-test and post-test of spiritual intelligence, emotional intelligence 
and learning behavior of students between the experimental group and the control 
group. Unit of analysis from students of Faculty of Education in Rajabhat 
Chandrakasem University, 40 voluntary participants were completely randomized. 
The experimental group was provided with the developing participation on the 
program of spiritual intelligence, emotional intelligence and the student’s learning 
behavior while the control group was provided with learning behavior information. 
Data were collected from both the control group and the experimental group of 
spiritual intelligence, emotional intelligence and learning behavior before and after 
the experiment. Univariate analysis of variance was used to analyze the effect of 
each session and all sessions on measures assessing the differences in student’s 
learning behavior of both groups. 

The major findings were: Post-test of spiritual intelligence, emotional 
Intelligence and learning behavior showed the student’s learning behavior in a way 
that was better and higher than pre-test. Spiritual intelligence, emotional intelligence 
and learning behavior significant effect of each session and all sessions assessing the 
differences in student’s learning behavior. Post-test in the experimental group of 
spiritual intelligence and emotional intelligence of student’s learning behavior were 
higher than those in pre-test. Attitude learning, motivation anxiety concentration 
information processing and selecting main ideas of  student’s learning behavior in the 
experimental group showed the significant effect of the post-test was higher than 
pre-test. The findings provided support for the applicability of spiritual intelligence 
emotional intelligence and student’s learning behavior to academic performing 
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enhancement and found to be important stimulants of student’s learning behavior 
to perform efficiently 

 Keywords: spiritual intelligence, emotional intelligence, student’s 
learning behavior and univariate analysis of variance. 
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ผศ.ดร.ภักตรา ประเสริฐวงศ และ ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดสละเวลาใน
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เรื่องที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ผูวิจัยกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุน
การวิจัยในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาอานงานวิจัยฉบบัน้ี 
ทั้งใหคําแนะนําเพื่อใหงานสมบูรณย่ิงข้ึน กราบขอบพระคุณผูอํานวยการและขอบคุณเจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ไดชวยตรวจแกไขปรับปรุงรูปเลมรายงาน
วิจัย และขอบคุณเจาหนาที่ฝายวิจัยของสํานักกฎหมายนิติวาทการ ที่สนับสนุนการวิจัย และขอบคุณ
ผูชวยนักวิจัยทุกทานที่มีสวนรวมในการศึกษาวิจัยน้ี 

นอกจากน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงในความกรุณาของผูทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยาและ
นักวิชาการทุกทานในขอมูลของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียน หนังสือวิชาการ ตํารา การวิเคราะหวิจัยตาง ๆ ที่ผูวิจัยนํามาศึกษาประยุกตในการวิเคราะห
บูรณการวรรณกรรมในเชิงลึกในครั้งน้ี  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาระบบการเรียนการศึกษาแกเยาชนเปนสาระสําคัญคูขนานไปกับการพัฒนา
ประเทศโดยรวม ซึ่งเยาวชนที่มีความรูความสามารถยอมกอผลตอความเจริญกาวหนาสูสังคมและ
ประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในตนศตวรรษที่ 20 ในป 
ค.ศ.1905 นักจิตวิทยา (Binet, 1905) เช่ือวาการเรียนรูของผูเยาวหรือเยาวชนอยูที่ความฉลาด 
ทางปญญา (intelligence quotient) หรือ IQ โดยตองพัฒนาและเสริมสรางเยาวชน ซึ่งบุคคลใดมี
ความฉลาดทางปญญา (IQ) สูง บุคคลน้ันยอมเปนคนฉลาด และเมื่อใดมีความฉลาดทางปญญาสูง
เทาใด ยอมมีแนวโนมประสบความสําเร็จในชีวิตมากเทาน้ัน จึงไดสรางมาตรวัดความฉลาดทางปญญา
ข้ึน เรียกวา “The Binet-Simon intelligence scale” ความฉลาดทางปญญาจึงเปนระบบกลไก
สมองที่สําคัญถึงปลายยุคศตวรรษ ตอมาในป ค.ศ.1990 นักจิตวิทยา (Goleman, 1995) ตามหนังสือ
ช่ือเรื่อง“Emotional intelligence” มีแนวความคิดเช่ือวา ความฉลาดทางอารมณ (emotional 
intelligence) หรือ “EQ” เปนรากฐานสําคัญย่ิงกวาความฉลาดทางปญญา ซึ่งเปนตัวกําหนดการใช
ความฉลาดทางปญญาใหเกิดประสิทธิผลไดหรือไมอยางไร ทั้งน้ี ความฉลาดทางอารมณเปนตัว
กําหนดการใชความคิดทางสมองอีกช้ันหน่ึง ดังน้ัน ความฉลาดทางอารมณจึงเปนความสามารถและ
ความเขาใจในการจัดการอารมณและความรูสึกตนเองและของผูอื่น ซึ่งจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มี
ความฉลาดทางปญญาสูงอาจไมประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได แตหากตองเปนบุคคลที่มีความฉลาด
ทางอารมณสูงมากกวา 
 ในเรื่องน้ีนักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) ไดทําการศึกษาวิจัยของพบวา ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปนความฉลาดที่ทําใหบุคคลสามารถ
แยกแยะในการประเมินการกระทําแหงตน การแกไขปญหา การตอบปญหาในการดําเนินชีวิต ทําให
บุคคลสามารถแกไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑที่ตายตัวดวยวิธีการใหมอยางมีขอบเขตและเหมาะสมใน 
การสรางคุณคาแหงตน (self value) ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเปนตัวแทนสวนตนของบุคคล 
(self) เปนที่รวมแหลงพลังงานทั้งหมดของบุคคลอันกอใหเกิดการจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
ความเขาใจในเหตุผล และคุณคาชีวิต ซึ่งความเปนตัวตนของบุคคลประกอบดวย 3 ช้ัน ไดแกช้ันนอก 
ช้ันกลาง และช้ันในสุด ข้ันนอกสุดอยูบนพื้นฐานของความฉลาดทางปญญา ไดแกอัตตาสวนตน (ego 
self) ซึ่งเปนสวนการคิดเชิงเหตุผล (rational layer) เปนความฉลาดทางปญญาที่เช่ือมโยงกับระบบ
ประสาทและสมอง สวนช้ันกลาง ไดแก การเช่ือมโยงสวนตน (associative self) อยูบนพื้นฐานของ
ความฉลาดทางอารมณ เปนแรงจูงใจหรือแรงขับเคลื่อนนําไปสูลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่
แตกตางกันไป สําหรับสวนช้ันในสุด ไดแกจิตวิญญาณสวนตน (spiritual self) แสดงถึงตัวตนของ
บุคคลแตละคน  
 จากผลงานการศึกษาวิจัย (Zohar & Marshall, 2000) ดังกลาว ช้ึใหเห็นวาความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปนพลังขับเคลื่อนแหงจิตของมนุษยภายใต
ระบบสมองอันประกอบดวยความฉลาดทางปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) โดยมีความ
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ฉลาดทางจิตวิญญาณ อยูศูนยกลางเปนแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรมในความเปน
จริงข้ึนแหงการดํารงชีวิตเปนตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตวิญญาณ 
(spiritual impulse) ที่ไมเหมือนกัน จึงทําใหวิถีการดํารงชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตจริงใหปรากฏผลเปนรูปธรรมไดจริงวา
จะทําอยางไร แกปญหาดวยวิธีใดและแนวทางปฏิบัติเปนอยางไร สวนความฉลาดทางปญญาเพียงเปน
แนวทางที่รูปญหา และความฉลาดทางอารมณน้ันเปนการรูจักการประเมินสถานการณและตอบสนอง
ไปทางที่เหมาะสมกับสถานการณน้ัน ดังน้ัน ความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณน้ันยัง
ไมสมบูรณ หากยังขาดความฉลาดทางจิตวิญญาณซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนแหงจิตเปนตัวกําหนดความ
ฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณ 
 นักจิตวิทยา (Rossiter, 2006) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีอยูในตัวบุคคลที่สามารถ
พัฒนานํามาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิติได ไมวาจะเปนความฉลาดทางจิตวิญญาณในการเปน
ผูนํา การเรียนรู การศึกษาของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนการสรางคุณคาชีวิตแกบุคคล
ในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง การเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จากผลงานการวิจัย 
(Templeton, 2000) พบวาพฤติกรรมการเรียนรู และพื้นฐานทางครอบครัว มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความฉลาดทางจิตวิญญาณ และกลุมนักวิชาการทางจิตวิทยาไดนําแนวความคิดความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มาปรับใชเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรูของผูเยาวหรือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามผลงานการวิจัยของ กรีน และ โนเบิล  (Green & Noble, 2010) ได
ศึกษาในเรื่อง การสงเสริมความฉลาดทางจิตวิญญาณ: การพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ตามผลงานการวิจัย (Saidy, Hassan, Rahman, Jalit, Ismail & Krauss, 2009) ในเรื่อง ความฉลาด
ทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณจากปรัชญาการศึกษาแหงชาติที่มีตอทักษะดวยภาษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   
 นอกจากน้ี ยังปรากฏการนําแนวความคิดความฉลาดทางวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
ไปปรับใชพัฒนาในดานอื่น ๆ อีกตามผลงานวิจัย (Kumar & Pragadeewaran, 2011) ในเรื่องผล
ความเครียดในการทํางานกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของผูบริหาร ผลงานวิจัย (Reave. 2005) 
เรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณและการปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิผลของความเปนผูนํา ผลงานวิจยั 
(Howard & White, 2009) เรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณและผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากผลงาน
การศึกษาวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวา การนําความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มาปรับใชมี
ผลตอการพัฒนาระดับการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและในดานอื่น ๆ ไดดังน้ี 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ: เปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบประสาทของสมองภายใน
เปนศูนยกลางของเชาวหรือความฉลาดแสดงออกถึงการเปนตัวตนมนุษยที่ใชแกปญหาใน 
การดํารงชีวิต กอใหเกิดการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ การปรับเปลี่ยนสถานการณ 
พฤติกรรมการคิด การเรียนรู ความรูสึก ความเขาใจ และความเห็นอกเห็นใจ เปนคุณคาชีวิต  (Zohar 
& Marshall, 2000) มีองคประกอบ 4 ตัวแปร (King, & DeCicco, 2009) ประกอบดวยการคิด
วิจารณญาณ (critical existential thinking) การเขาใจความหมายบุคคล (personal meaning 
production) การตระหนักรูความจริง (transcendental awareness) และการเปดกวางจิตสํานึก 
(conscious state expansion) 
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ความฉลาดทางอารมณ: เปนความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจอารมณตนเอง
และความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจ
แกตนเองในการบริหารจัดอารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได (Goleman, 1998a) 
อันประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) การคุมอารมณตนเอง (self-regulation) 
ทักษะทางสังคม (social skill) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (empathy) และแรงจูงใจ (motivation) 

พฤติกรรมการเรียน: เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียนทางกริยา อาการและการ
ปฏิบัติตนดานการเรียน ความต้ังใจ ความสนใจในการเรียน เปนการแสดงออกถึงพฤติกรรม ทัศนคติ
ในการเรียน (attitude) แรงจูงใจในการเรียน (motivation) ความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety) 
การมีสมาธิตอการเรียน (concentration) กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (information 
processing) และการเลือกเน้ือหาที่สําคัญ (selecting main Ideas) ของนักศึกษา (Bloom, 1976) 
 สวนประเทศไทยการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญในระดับ
นโยบายของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการวุฒิสภาไดตระหนักถึงความสําคัญและความรีบดวนใน 
การแกปญหา “วิกฤตเด็กไทย IQ ตํ่า ซึ่งระดับสติปญญา (intelligence quotient) ของเยาวชน
เกี่ยวของโดยตรงกับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตามขอมูลการสํารวจ (กรมสุภาพจิต, 2554) 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2553 – 2554 พบวา คาเฉลี่ยระดับสติปญญาเด็ก
นักเรียนทั่วประเทศอยูในเกณฑ 98.59 มีคะแนนเฉลี่ยระดับสติปญญาตํ่ากวา 100 และจาก 
การสํารวจความฉลาดทางอารมณของนักเรียนไทย อายุ 6 -11 ป ของกรมสุภาพจิต (2554) ในป 
พ.ศ. 2554 พบวา เด็กรอยละ 46 มีความฉลาดทางอารมณคอนขางตํ่าและรอยละ 26 มีปญหาเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งถือวามีอัตราคอนขางสูง และ ตามขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาพฤติกรรม
การเรียนของผูเยาวและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีปญหาในความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความ
ฉลาดทางอารมณ เน่ืองจากความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนพลังขับเคลื่อนแหงจิตของมนุษยภายใต
ระบบสมองอันประกอบดวยความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณ โดยมีความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ อยูศูนยกลางเปนแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรมในความเปนจริงข้ึนใน 
เปนความตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตวิญญาณ ที่ไมเหมือนกัน จึง
ทําใหวิถีชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงสามารถนํามาใช
ประโยชนในชีวิตจริงใหปรากฏผลเปนรูปธรรมไดจริงวาจะทําอยางไร แกปญหาดวยวิธีใดและแนวทาง
ปฏิบัติเปนอยางไร สวนความฉลาดทางปญญาเพียงเปนแนวทางที่รูปญหา และความฉลาดทาง
อารมณน้ันเปนการรูจักการประเมินสถานการณและตอบสนองไปทางที่เหมาะสมกับสถานการณน้ัน 
ซึ่งจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน 
(ตาราง 3.1) ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมการพัฒนาฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เปนนักศึกษาชายจํานวน 25 คน และหญิงจํานวน 15 คน อายุ
ต้ังแต19 ป อายุมากที่สุด 22 ป พบวา มีเกรดเฉลี่ย (GPA) นอยที่สุด 1.9 มากที่สุด 1.98 ซึ่งเปนเกรด
เฉลี่ย (GPA) ที่ตํ่ากวามาตรฐานของการศึกษาอยูมาก เปนปญหาสําคัญตอการศึกษาในระดับบุคคล
และระดับชาติ 
 ในการน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด 
ทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาความฉลาด 
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ทางวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณในการเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธ์ิ
ภาพและประสิทธ์ิผลย่ิงข้ึน จึงมีประเด็นการศึกษาวิจัยวา 
 

“ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม เพียงใด”  

 
การเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญในระดับบุคคล ระดับสงัคม

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความรูความสามารถในการดํารงชีวิตที่มั่นคงยืนยง เปนพลังสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ฉะน้ันการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดังกลาว จึงเปนเรื่องสําคัญ และ
ผลงานการวิจัยดังกลาวน้ีสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ พฤติกรรม 
การเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศักยภาพความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนที่มิติสัมพันธดังกลาวแกนักศึกษา ประชาชน ใน
สถาบันศึกษาอื่น ๆ การสาธารณสุข หรือในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา 3 ประเด็นกลาวคือ 
1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอ

พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา 
3. การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม 

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากผลงานทางวิชาการพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความ
ฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา มีองคประกอบตัวแปร ดังน้ีคือ 
 1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ (CET) การสราง
ความหมายบุคคล (PMP) การตระหนักรูความจริง (TRA) และการเปดกวางจิตสํานึก (CSE) 
 2. ความฉลาดทางอารมณ (EQI) ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (SFA) การคุมอารมณ
ตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (MOT) 
 3. พฤติกรรมการเรียน (BEH) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจในการเรียน 
(MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการรวบรวม
ขอมูลในการเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบตัวแปรดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระไดแก: ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ 
(CET) การสรางความหมายบุคคล (PMP) การตระหนักรูความจริง (TRA) และการเปดกวางจิตสํานึก 
(CSE) และความฉลาดทางอารมณ (EQI) ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (SFA) การคุมอารมณ
ตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (MOT) 
 ตัวแปรตามไดแก: พฤติกรรมการเรียน (BEH) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน (ATT) 
แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) 
กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากผลงานทางวิชาการ ผูวิจัยมีกรอบแนวความคิดวา พฤติกรรม

การเรียน (BEH) ไดแกทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการ
เรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (INP) และ 
การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) ข้ึนอยูกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) อันประกอบดวยการคิด
วิจารณญาณ (CET) การสรางความหมายบุคคล (PMP) การตระหนักรูความจริง (TRA) และการเปด
กวางจิตสํานึก (CSE) และความฉลาดทางอารมณ (EQI) ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (SFA) 
การคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ 
(MOT) ผูวิจัยไดนํามาประยุกตเปน กรอบแนวความคิดตามภาพที่ 1.1 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 องคประกอบตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษา 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) 
1.การคิดวิจารณญาณ (CET) 
2.การสรางความหมายบุคคล 

(PMP) 
3.การตระหนักรูความจริง (TRA) 
4.การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) 

ความฉลาดทางอารมณ (EQI) 
1.การตระหนักรูตนเอง (SFA) 
2.การคุมอารมณตนเอง (SFR) 
3.ทักษะทางสังคม (SOS) 
4.การเขาใจความรูสกึผูอื่น (EMP) 
5.แรงจงูใจ (MOT) 

 
 
พฤติกรรมการเรียน (BEH) 
1.ทัศนคติในการเรียน (ATT) 
2.แรงจงูใจในการเรียน (MOL) 
3.ความวิตกกังวลในการเรียน 

(ANX) 
4.การมสีมาธิตอการเรียน CON) 
5.กระบวนการรวบรวมขอมูลใน

การเรียน (INP) 
6.การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 
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จากกรอบแนวความคิดตามภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) 
ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ (CET) การสรางความหมายบุคคล (PMP) การตระหนักรูความจริง 
(TRA) และการเปดกวางจิตสํานึก (CSE) ความฉลาดทางอารมณ (EQI) ประกอบดวย การตระหนักรู
ตนเอง (SFA) การคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) 
และแรงจูงใจ (MOT) มีผลตอพฤติกรรมการเรียน (BEH) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน (ATT) 
แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) 
กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (INP) และความเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI)  
สมมติฐานของการวิจัย 

กรอบแนวความคิดดังกลาวนําไปสูสมมติฐานในการทดลองวา  
 1. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลัง 

การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 
2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองสูง

กวากอนทดลองและกลุมควบคุม 
3. ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการ

เรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลังการ
ทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีขอบเขตของการศึกษาในเรื่อความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทาง
อารมณที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยมีกลุมประชากรเปาหมายและกลุมตัวอยางการ
วิจัย คือ 

กลุมประชากรเปาหมาย: เปนนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กลุมตัวอยางการวิจัย: เปนศึกษากึ่งทดลองเฉพาะกลุมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) 
ตํ่ากวา 2 ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมการทดลอง สัปดาหละครั้ง 3 ช่ัวโมง จํานวน 8 ครั้ง จํานวน 40 
คนเทาน้ัน โดยมิไดมีเขตเขตการศึกษาถึงกลุมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น อีกทั้งการศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงคศึกษาเฉพาะ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเทาน้ัน โดยมิไดกาวลวงไปศึกษาในทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่น ๆ เพื่อ
พิสูจนสมมติฐานตามกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยน้ี 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  

 นักศึกษา (students) หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual instelligence) หมายถึง แรงขับเคลื่อนของพลัง
จิตภายในระบบประสาทของสมองเปนความฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิเคราะห สังเคราะหใช
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ความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความเปนจริงของธรรมชาติ
และสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมิน แยกแยะถึงธรรมชาติของชีวิตตาม
สถานการณที่เกิดข้ึนไมวาปรากฏการณน้ันจะเกิดข้ึนจริงหรือไม 
 การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking) หมายถึง องคประกอบของความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิเคราะหการสังเคราะหใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงค
หรือการดํารงอยูตามหลักความเปนจริงของธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถ
ประเมิน แยกแยะถึงธรรมชาติของชีวิต 
 การเขาใจความหมายบุคคล (personal meaning production) หมายถึง ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในการสรางความหมายบุคคลและวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักและการดํารงชีวิต
ในทุกประสบการณทั้งทางกายและจิตใจ เปนการจัดระเบียบที่ไดบูรณาการหลักการหรือจุดยืน 
นําไปสูการรับรู การเรียนทั้งภายและภายนอกตามสภาพแวดลอม  
 การตระหนักรูความจริง (transcendental awareness) หมายถึง ความสามารถในการ
รับรูและเขาใจภายในมิติจิตวิญญาณแหงชีวิต (spiritual dimension of life) ตามปรากฏการณที่เกิด
จริง เปนทางกอใหเกิดการับรูอันพื้นฐานสําคัญภายในศูนยกลางความฉลาดทางจิตวิญญาณของตนเอง 

การเปดกวางจิตสํานึก (conscious state expansion) หมายถึง การมีสติในจิตสํานึก ที่
เปนจิตบริสุทธ์ิ จิตที่เปนสาธารณะที่เปนดุลพินิจของตัวเองเปนเปดกวางจิตสํานึกเขาสูความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ เปนการแสดงความรูสึกภายในสูภายนอกดวยการควบคุมของตนเอง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนจากประสบการณตนเองไดอยางถูกตอง  

ความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การรับรูและเขาใจอารมณตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่
เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจแกตนเองในการบริหารจัดอารมณหรืออารมณที่ เกิดจาก
ความสัมพันธตาง ๆ ได  การสรางแรงกระตุนความสัมพันธระหวาบุคคล การสรางสรรคการทํางาน
และการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
 การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรูอารมณ
ตนเอง จุดออน จุดแข็ง คานิยม และตระหนักถึงผลกระทบตอคนอื่นในขณะที่ใชความรูสึกอารมณ
ตนเองเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจของตนตามความเปนจริง  
 การประเมินตนเอง (self-Assessment) หมายถึง เปนกลยุทธในการประเมินตระหนักรู
จุดออน จุดแข็ง ขอบเขตของความรูสึก อารมณ เพื่อปรับเขากับสถานการณแวดลอม จากสิ่งที่ได
ประเมินตน เพื่อการความรวมมอืในการดําเนินการตามเปาหมาย 
 ความเชื่อมั่นตนเอง (self-Confidence) หมายถึง การตระหนักรูความจริง เปนทางใหเกิด
ความเช่ือมั่นในตนเองในการแสดงความรูสึก อารมณ จุดออน จุดแข็ง หรือการปรับตัวเขากับ
สถานการณ เปนแรงเสริมในการดําเนินการตามเปาหมาย วัตถุประสงค ใหสําเร็จลุลวงไป 
 การคุมอารมณตนเอง (self-regulation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ
ตนเอง หรือการปรับเปลี่ยนอารมณที่สับสนรุนแรง และปรับตัวเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใน
เหตุการณตึงเครียดและรุนแรงได เพื่อหาทางแกไขสถานการณ 
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 การควบคุมอารมณตนเอง (emotional self-control) หมายถึง การสามารควบคุม
อารมณตนเองเปนวิธีการที่ใหอยูในความสงบภายใตสภาวะความเครียดสูงหรือในชวงมีสถานการณ
วิกฤต เปนการเผชิญหนากับสถานการณที่มีความกดดัน การรบกวน หรือแรงกระตุน เพื่อดําเนินการ
หรือจัดการตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังเปาหมายไว 
 ความโปรงใส (transparency) หมายถึง เปนการเปดกวางความรูสึก อารมณ ยอมรับ
ความผิดพลาด และการเผชิญกับพฤติกรรมหรือสถานการณที่เกิดอยางเปดเผยโดยไมน่ิงเฉย เปนผล
ใหผูอื่นมีความเช่ือถือ ศรัทธา เลื่อมใสในพฤติกรรมและในการกระทําดําเนินการน้ัน 
 การปรับตัว (adaptability) หมายถึง เปนความสามารถในการปรับตัว การยืดหยุน ใหเขา
กับสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน หรือการปรับตัวเขาเผชิญกับสิ่งที่ทาทายใหม ๆ เพื่อปรับไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนตามความเปนจริง 
 ความสําเร็จ (achievement) หมายถึง การเปนผูนําที่ดีน้ันตองมีความเขมแข็งเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จที่มีประสิทธิภาพของตนเองหรือของผูอื่น และความสําเร็จน้ันมีจุดเดนไดแก การเรียนรู
อยางตอเน่ือง หรือการอบรม การสอน หรือการประเมินคาความเสี่ยงที่ทาทาย เพื่อวิธีการที่จะ
ดําเนินการที่ดีกวา  
 ความคิดริเริ่ม (initiative) หมายถึง ความคิดริเริ่มเปนสิ่งสําคัญของการคุมอารมณตนเอง 
ซึ่งมีความรู ความสามารถในการควบคุมสถานะการณของตนเอง คนที่มีความคิดริเริ่มจะดําเนินการใน
เปาหมายที่คาดหวังไวโดยไมลังเลหรือชักชาในการดําเนินการ เพื่อสรางสิ่งที่ดีกวาในอนาคตขางหนาได 
 การมองในแงดี (optimism) หมายถึง เปนการมองเห็นในความสําเร็จโดยความสามารถ
ของตนเองที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไดมากกวาที่จะยึดมั่นวาไมสามรถทําไดหรือมีปญหาที่
ตนเองไมสามารถทําได การมองในแงดีเปนการมองในทางบวกมากกวาทางลบ ยอมเปนกําลังใจหรือ
เปนแรงผลักดันใหเกิดการดําเนินการในสิ่งที่ดีกวาในอนาคต หรือสิ่งที่ดีมากข้ึนกวาเกาที่เปนอยู 
 ทักษะทางสังคม (social skill) หมายถึงความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอื่น
ไปในทิศทางที่ตองการ มีทัศนะในการสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถที่รูถึงการ
รับผิดชอบตอสังคมในแงดี และรูจดัการความขัดแยงที่เกิดข้ึน และเขาใจสถานการณน้ัน ทําใหบุคคล
สามารถรวมทํางานกับผูอื่นเพื่อความสําเร็จในชีวิต 
 การสื่อสาร (communication) หมายถึง เปนการฟงอยางเปดเผยและชัดเจนในการสง
ขอความที่นาเช่ือถือใหกับผูอื่น 

การจัดการความขัดแยง (conflict management) หมายถึง การเจรจาตอรอง  
การประนีประนอมและการละลายความขัดแยง 

ความเปนผูนํา (leadership) หมายถึง การสรางแรงบันดาลใจและแนวทางบุคคลและกลุม
โดยไมคํานึงถึงตําแหนง 

การเปลี่ยนแปลง (change catalyst) หมายถึง การเริ่มตนการเปลี่ยน หรือการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 

การเชื่อมตอ (building bonds) หมายถึง การบํารุงสัมพันธประโยชน สําหรับการสราง
การเช่ือมตอที่แข็งแกรง 
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การทํางานรวมกันและความรวมมือ (collaboration and cooperation) หมายถึง  
การทํางานรวมกับคนอื่น ๆ ไปสูเปาหมายรวมกัน 

การทํางานเปนทีม (team capabilities) หมายถึง เปนการสรางกลุมพลังในการใฝหา
เปาหมายรวมกัน 
 การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน (empathy) หมายถึงความสามารถเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อ
มีการตัดสินใจสิ่งใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อ
บรรลุความสําเร็จที่ต้ังใจไว และปรับตัวเขาความรูสึกน้ัน ในการดําเนินการเพื่อความกิจกรรมการงาน 
เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคตนในการดําเนินชีวิตใหเปนไปโดยตลอด 
 แรงจูงใจ (motivation) หมายถึงแรง ผลัดดันจูงใจใหเกิดประโยชน และความสําเร็จในการ
น้ัน ในเปาหมายเพื่อประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังใจไว แรงจูงใจ เปนตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอ
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย เปนพลังสําคัญของความฉลาดทางอารมณจากภายในมาสูภายนอก
ดวยการกระทําในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสําเร็จตามความมุงหมายแหงชีวิต  

ความสามารถในการอาน (ability to read) หมายถึง เปนความสามารถในการ "อาน" 
อารมณความรูสึกและเจตนาความตองการของผูอื่น 

ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) : 
เปนความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ หรือวิธีการที่กอใหเกิดอารมณตางๆในผูอื่น 

ความสามารถในการทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke 
positive and negative emotions states) หมายถึง เปนการทําความเขาใจแนวความคิดของ
ตัวเองและตัวตนของคนอื่นที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบโดยการทําใหเกิดการละเมิด และจะทําให
เกิดผลกระทบตอแรงเสริมทางบวก  

ความขั ดแ ย ง แ ล ะกา ร เ จ รจาต อ รอง  (conflict/negotiation skills) ห มาย ถึ ง 
ความสามารถที่จะสนับสนุนการดําเนินการหรือผลประโยชนตนเองหรือผูอื่น 

การขับเคลื่อนความสําเร็จ (achievement drive) หมายถึง การมุงมั่นปรับปรุงเพื่อให
ตรงตามหลักเกณฑเปนมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 ความมุงมั่น (commitment) หมายถึง ความมุงมั่นในการดําเนินการใหสอดคลองกับ
เปาหมายหรือกลุมหรือองคกร 
 พฤติกรรมการเรียน (learning behavior) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม 
การเรียน ทางกริยา อาการ และการปฏิบัติตนดานการเรียน การต้ังใจ ความสนใจในการเรียน เปน
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน  
การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน และการเลือกเน้ือหาที่สําคัญ 
 ทัศนคติในการเรียน (learning attitude) หมายถึง ความรูสึก ความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งใด
สิ่งหน่ึงที่เปนผลมาจากประสบการณหรือสิ่งแวดลอม ความรูสึกทั้งในทางที่ชอบหรือไมชอบ เห็นดวย
หรือไมเห็นดวย อันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งน้ัน ๆ ทั้งในการสนับสนุน
และตอตาน  
 แรงจูงใจในการเรียน (learning motivation) หมายถึง ตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย ชวยใหเกิดการจูงใจอันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ แรงจูงใจทําใหแสดง
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พฤติกรรมสูง ซึ่งแรงจูงใจจูงใจอยูภายใตการควบคุม การรับรู การคาดการลวงหนา ถาคาดวาจะได
ประโยชนจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจกระทําสิ่งน้ันสูงดวย  
 ความวิตกกังวลในการเรียน (learning anxiety) หมายถึง ความวิตกในวิชาที่เรียนยอม
สงผลตอพฤติกรรมที่เรียนเกิดความไมมั่นใจตอผลการเรียนจะไมประสบความสําเร็จ หรือวิชาที่เรียน
ยากไมเขาใจ ทําใหเกิดพฤติการณเรียนมุงทองจําหนังสือจากการเรียนเฉพาะชวงเวลาสอบ ซึ่งวิชาน้ัน 
ทําใหเกิดพฤติกรรมการเรียนมีความวิตกกังวล 
 การมีสมาธิตอการเรียน (learning concentration) หมายถึง ความต้ังใจการเรียน
กอใหเกิดสมาธิในเรียน การขาดสมาธิการเรียนตอกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียน เกิดความเบื่อหนาย 
ไมเขาใจเน้ือหาการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน 
 กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (learning nformation Processing) หมายถึง
การรวบรวมขอมูลในการเรียน การกระตือรือรนในการคนหาความรูและใชเหตุผลโดยการทําความ
เขาใจกับสิ่งที่เรียนเปนภาษาตนเอง โดยนําเน้ือหาทั้งหมดมาประมวลเขากันอยางมีเหตุผล และหา
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนกับประสบการณเดิม  
 ความเลือกเน้ือหาสําคัญการเรียน (selecting Main Ideas) หมายถึง การเลือกใจความ
สําคัญและการจดจําเน้ือหาที่สําคัญเปนทางกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนสามารถแยกแยะขอที่สําคัญ
หรือไมสําคัญไดขณะที่เรียน  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ขอคนพบจากการวิจัยน้ี เปนองคความรูใหม และเปนนวัตกรรมใหมที่เปนประโยชนตอ
การศึกษา ครูอาจารย และนักศึกษาสามารถนําไปปรับใชกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด
ทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน เพื่อปรับระดับการเรียนของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิย่ิงข้ึน 

2. สามารถนําไปปรับใชควบคูกับการให คําปรึกษาแบบกลุม เพื่อพัฒนาความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. เปนประโยชนทางวิชาการสามารถนําไปใชในกิจกรรมดานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณแกประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสังคมและของชาติ 

4. สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาด 
ทางอารมณ เพื่อสรางนวัตกรรมอื่น ๆ ข้ึนใหมอันเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอเชิงบูรณาการ
ตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. ทฤษฎีแนวความคิดความฉลาดทางจิตวิทยา 
 2. พื้นฐานความฉลาดทางจิตวิทยาในความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ 
 3. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 4. ความฉลาดทางอารมณ 
 5. พฤติกรรมการเรียน 
 
ทฤษฎีแนวความคิดความฉลาดทางจิตวิทยา 

นักจิตวิทยา (Kalish, 1981) อธิบายวา การนําเอาพื้นฐานความคิดแหงพฤติกรรมมนุษยตาม
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาตาง ๆ มาประยุกตใชในพฤติกรรมอยางเปนระบบ จากคําอธิบายดังกลาว
จะเห็นวา พฤติกรรมมีพื้นฐานจากทฤษฎี แนวคิดทางจิตวิทยาในดานพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมมีผล
เกี่ยวดวยสัญชาตญาณและลักษณะทางจิตของมนุษยจากแรงขับเคลื่อน (driver) ตามสัญชาตญาณ 
สภาวะแหงจิต และสิ่งแวดลอม นําไปสูบุคลิกภาพของบุคคลโดยการแสดงออกทางพฤติกรรมภายใน
และบุคคลที่แตกตางกันไปตามแนวคิดของ ฟรอยด บิดาแหงนักจิตวิทยาในป ค.ศ. 1856-1939  ซึ่ง 
ฟรอยด (Freud, 1965) เช่ือวาความเก็บกดแหงจิตภายใตจิตใตสํานึกเปนแรงผลักดันใหเกิด 
การแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลเพื่อสนองความตองการตามสัญชาตญาณ จิตใตสํานึก
จึงเปนตนเหตุของพฤติกรรมมนุษยในการแสดงออกแหงจิต ดังน้ัน การควบคุมจิตใตสํานึกใน 
การแสดงออกทางพฤติกรรมใหมีความสมดุลดวยการยกระดับจิตสํานึก (consciousness – raising) 
และมนุษยมีความตองการตามสัญชาตญาณ และความตองการตามสภาวะแหงจิต เปนแรงขับเคลื่อน
กอใหเกิดพฤติกรรมมนุษยแตละบุคคลที่แตกตางกันไปในบุคลิกภาพบุคคล 

ชิกมันด ฟรอยด (Freud, 1952, 1965) เห็นวาสัญชาตญาณแหงชีวิต (life instinct) และ
สัญชาตญาณแหงการตาย (death instinct) เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหมนุษยแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่แตกตางกันในแตละปจเจกบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัดทําลายทีเ่ปนอปุสรรคตอ
การดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูรอด ภายใตสภาวะแหงจิตของจิตสํานึก (conscious mind)  สภาวะ
กอนจิตสํานึก (preconscious mind) และจิตใตสํานึก (unconscious mind) นําไปสูบุคลิกภาพที่
แตกตางกันไปของ อิด (Id) เปนพลังที่ ติดตัวมากับบุคคลต้ังแตเกิดในจิตใตสํานึก เพื่อแสวงหา 
ความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตองการตามสัญชาตญาณเปนพลังที่ผลักดันให อิโก (Ego) 
แสดงออกทางพฤติกรรมในการกระทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ ซึ่งเปนพลังการใชความคิดตาม
หลักเหตุผลตามความเปนจริงตามสถานการณ หรือความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม อิโก (Ego)  จึงเปน
พลังที่แสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความตองการของอิด (Id) ตามความเปนจริงของสถานการณน้ัน โดย
ซุปเปอรอิโก (Super ego) เปนพลังการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลภายใต 
จิตใตสํานึกอันเกี่ยวดวยคุณธรรม จริยธรรม ความถูกผิด ความดีความช่ัว จากการเรียนรูทางสังคมน้ัน  
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 จากแนวความคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายทานดังกลาวจึงเห็นวา ได นําทฤษฎี
แนวความคิดทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการแสดงออกทางพฤติกรรมไปสูบุคลิกภาพมนุษยและ
บุคลิกภาพเปนการแสดงออกถึงความฉลาดทางจิตวิทยา (psychological intelligence) ของมนุษย 
และความฉลาดของมนุษยในการดํารงชีวิต การเรียนรู การคิด การรับรู การเขาใจตนเองและผูอื่น 
การแสดงออกทางอารมณ การวิเคราะหไตรตรอง การแกไขปญหา (Rossiter, 2006) เปน 
การแสดงออกถึงความฉลาดทางปญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (SQ) ของมนุษย (Zohar & Marshall, 2004) 
 ความฉลาดทางจิตวิทยาในการเรียนรูในตนศตวรรษที่ 20 ในป ค.ศ.1905 นักจิตวิทยา 
(Binet, 1905) เช่ือวาการเรียนรูของผูเยาวหรือเยาวชนอยูที่ความฉลาดทางปญญา (intelligence 
quotient) หรือ IQ โดยตองพัฒนาและเสริมสรางเยาวชน ซึ่งบุคคลใดมีความฉลาดทางปญญา (IQ) 
สูง บุคคลน้ันยอมเปนคนฉลาด และเมื่อใดมีความฉลาดทางปญญาสูงเทาใด ยอมมีแนวโนมประสบ
ความสําเร็จในชีวิตมากเทาน้ัน จึงไดสรางมาตรวัดความฉลาดทางปญญาข้ึน เรียกวา “The Benet-
Simon intelligence scale” ซึ่งความฉลาดทางปญญาจึงเปนระบบกลไกสมองที่สําคัญ และในปลาย
ยุคศตวรรษในป ค.ศ.1990 นักจิตวิทยา (Goleman, 1995) ตามหนังสือช่ือเรื่อง “Emotional 
intelligence” มีแนวความคิดเช่ือวา ความฉลาดทางอารมณ (Emotional intelligence) หรือ 
“EQ” เปนรากฐานสําคัญย่ิงกวาความฉลาดทางปญญา “IQ” ซึ่งเปนตัวกําหนดการใชความฉลาด 
ทางปญญาใหเกิดประสิทธิผลไดหรือไมอยางไร ทั้งน้ี ความฉลาดทางอารมณเปนตัวกําหนดการใช
ความคิดทางสมองอีกช้ันหน่ึงทางอารมณและความรูสึก ดังน้ัน ความฉลาดทางอารมณจึงเปน
ความสามารถและความเขาใจในการจัดการอารมณและความรูสึกตนเองและความสรางสรรคของผูอืน่ 
ซึ่งจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มีความฉลาดทางปญญาสูงอาจไมประสบความสําเร็จในชีวิตได หากตอง
เปนบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณสูงมากกวา และเปนการแสดงออกทางรูปธรรมในความรูสึกและ
บุคลิกภาพบุคคลของมนุษย 
 ความฉลาดทางอารมณจึงเปนตัวแสดงทางออกความรูสึก (feeling) ทางความคิด (thinking) 
จากการเรียนรูภายในระบบประสาทของสมองโดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนศูนยกลางในการ
กําหนดความฉลาดทางอารมณ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) 
พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปนความฉลาดที่ทําใหบุคคล
สามารถแยกแยะในการประเมินการกระทําแหงตน การแกไขปญหา การตอบปญหาในการดําเนินชีวิต 
ทําใหบุคคลสามารถแกไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑที่ตายตัวดวยวิธีการใหมอยางมีขอบเขตและเหมาะสม
ในการสรางคุณคาชีวิตแหงตน (self value) ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเปนตัวแทนสวนตนของ
บุคคล (self) เปนที่รวมแหลงพลังงานทั้งหมดของบุคคลอันกอใหเกิดการจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค ความเขาใจในเหตุผล และคุณคาชีวิต ซึ่งความเปนตัวตนของบุคคลประกอบดวย 3 ช้ัน 
ไดแกช้ันนอก ช้ันกลาง และช้ันในสุด ในข้ันนอกสุดจากภายนอกสูภายในอยูบนพื้นฐานของความ
ฉลาดทางปญญา (IQ) ไดแกอัตตาสวนตน (ego self) ซึ่งเปนสวนการคิดเชิงเหตุผล (rational layer) 
เปนความฉลาดทางปญญาที่เช่ือมโยงกับระบบประสาทและสมองสวนช้ันกลาง ไดแก การเช่ือมโยง
สวนตน (associative self) อยูบนพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนแรงจูงใจหรือ 
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แรงขับเคลื่อนนําไปสูลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันไป สําหรับสวนช้ันในสุด ไดแก 
จิตวิญญาณสวนตน (spiritual self) แสดงแสดงถึงตัวตนของบุคคลแตละคน   
 จากการศึกษาวิจัย (Zohar & Marshall, 2000) ดังกลาว ช้ึใหเห็นวาความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปนพลังขับเคลื่อนแหงจิตของมนุษยภายใต
ระบบสมองอันประกอบดวยความฉลาดทางปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) โดยมีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) อยูศูนยกลางเปนแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรมในความ
เปนจริงข้ึนแหงการดํารงชีวิตเปนตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคลื่อนพลังแหง 
จิตวิญญาณ (spiritual impulse) ที่ไมเหมือนกัน จึงทําใหวิถีการดํารงชีวิตของแตละบุคคลแตกตาง
กันไปดวย ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตจริงใหปรากฏผลเปน
รูปธรรมไดจริงวาจะทําอยางไร แกปญหาดวยวิธีใดและแนวทางปฏิบัติเปนอยางไร สวนความฉลาด
ทางปญญาเพียงเปนแนวทางที่รูปญหา และความฉลาดทางอารมณน้ันเปนรูจักการประเมิน
สถานการณและตอบสนองไปทางที่เหมาะสมกับสถานการณน้ัน ดังน้ัน ความฉลาดทางปญญา  (IQ) 
และความฉลาดทางอารมณ (EQ) น้ันยังไมสมบูรณ หากยังขาดความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปน
แรงขับเคลื่อนแหงจิตเปนตัวกําหนดความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณ ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนศูนยกลางระบบประสาทของสมองในการขับเคลื่อนความฉลาดทางอารมณ 
(EQ) และความฉลาดทางปญญา (IQ) เปนลําดับช้ันแหงความฉลาดมนุษย ซึ่งผูวิจัยไดประมวลตาม
ภาพจําลองที่ 2.1 ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2.1 ลําดับช้ันแหงความฉลาดมนุษย (hierarchy of intelligence) 
 
 จากภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความ
ฉลาดทางปญญา (IQ) โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนพื้นฐานศูนยกลางประสาทใน 
การกําหนดใชความฉลาดทางอารมณ (EQ) และฉลาดทางปญญา (IQ) เปนลําดับช้ันแหงความฉลาด
มนุษย จึงสามารถนําไปสูการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ เพื่อการสรางสรรคแนวความคิดใหม 
หรือองคความรูใหม หรือนวัตกรรมใหมข้ึนเปนความฉลาดทางจิตวิทยาได (Rossiter, 2006) 

SQ 

EQ 

IQ 
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จากแนวความคิด ทฤษฎีความฉลาดทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยาหลายทานดังกลาวจึงเห็นวา 
ไดนําแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการแสดงออกทางพฤติกรรมมนุษย ไมวาจะเปนดาน
ความฉลาดทางอารมณ ความรูสึก บุคลิกภาพ อาชี การดํารงชีวิต การเรียนรูตลอดจนการศึกษาของ
เยาวชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (Rossiter, 2006) 

การพัฒนาการเรียนรูและระบบการเรียนการศึกษาแกเยาชนมีความสําคัญตอความ
เจริญกาวหนาแกสังคมโลกในการดํารงชีพของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในชวงมิติกาลเวลาในการพัฒนาความฉลาดทางปญญา (IQ) ความฉลาด 
ทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) นักจิตวิยา (Zohar & Marshall, 2000) 
ความฉลาดของมนุษยถูกเช่ือมโยงอยูภายใตระบบประสาทภายในสมอง อันเปนพื้นฐานความฉลาด
ทางปญญา ความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งปญญาความรู (cognitive 
intelligence) ไดแกการคิด (thinking) ความฉลาดทางอารมณเปนการแสดงออกของปญญาทาง
ความรูสึกทางอารมณ (feeling) และความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนการแสดงตัวตนของมนุษยโดย
ทางความรูสึกทางอารมณ (Singh, MP. & Sinha, 2013)  
 1. ตนทุนทางจิตวิญญาณในความฉลาดทางจิตวิทยา 
 นักวิชาการทางจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2004) เห็นวา ความฉลาดทางปญญา (IQ) 
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนตนทุนทางจิตวิญญาณ 
(spiritual capital) ที่มีอยูในตัวมนุษยในระบบประสาททางสมองมาแตเกิดเปนความฉลาดทาง
จิตวิทยาที่สามารถพัฒนาตนทุนทางจิตวิญญาณไปประยุกตใชไดในการดํารงชีวิต ซึ่งความฉลาดทาง
จิตวิทยาในยุคกอนน้ัน มุงใหความสําคัญตอความฉลาดทางปญญา (IQ) และเช่ือวาบุคคลที่มีความ
ฉลาดทางปญญา (IQ) สูงยอมประสบความสําเร็จในชีวิต แตนักจิตวิทยา (Goleman, 1998a, 
1998b) เห็นวาความฉลาดทางพหุปญญา (multiple intelligences theory) ตามแนวความคิด
ทฤษฎีของ โฮเวิรด การดเนอร (Gardner, 1983) มีแนวความคิดจากความฉลาดทางปญญา (IQ) แต
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนตัวกําหนดใชความฉลาดทางปญญา (IQ) ซึ่งความฉลาดทางอารมณ 
(EQ) เปนความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจอารมณตนเองและความรูสึกผูอื่น เปน 
การจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจแกตนเองในการบริหาร
จัดการอารมณหรืออารมณที่ เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ เปนการสรางสรรคการทํางานและ 
การดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
 ความฉลาดทางปญญา (IQ) ในการคิด (thinking) มิใชกระบวนการความฉลาดอยางเดียว 
ซึ่งการใชความคิดดังกลาวมิใชเปนเพียงการใชทางสมองอยางเดียวทางความฉลาดทางปญญา (IQ) แต
เปนการใชทางอารมณและทางรางกายในความฉลาดทางอารมณ (EQ) และเปนการใชทางจิตวิญญาณ
ของความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) อีกดวย ซึ่งการใชความคิด การแสดงออกทางอารมณ เปนการ
ใชความฉลาดทางปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ไปสูศูนยกลางระบบประสาทของ
สมอง ไปสูการวิเคราะหไตรตรอง การต้ังเปาหมาย วัตถุประสงค และการแกไขปญหาของการใชความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) จึงเห็นวาความฉลาดของมนุษยที่แทจริงน้ันประกอบดวยตนทุนทาง 
จิตวิญญาณ (Zohar & Marshall, 2004) โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) กําหนดใชความ
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ฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางปญญา (IQ) เปนความฉลาดของมนุษยมาอยูเดิมของแต
ละบุคคลที่แตกตางกันไป เปนตนทุนทางจิตวิญญาณ  
 ความฉลาดทางปญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(SQ) เปนตนทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) ที่มีอยูในตัวมนุษยในระบบประสาททางสมองมา
แตเกิดเปนตนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิทยา และเปนมิติทางจิตวิญญาณ (spiritual 
dimension) ที่แตกตางกันตามเอกลักษณพื้นฐานของบุคคลแตละคน ทําใหแตละคนมีวิถีชีวิตใน 
การดํารงอยูแตกตางกันไปดวย และเปนสิ่งจําเปนที่ตองเขาใจพื้นฐานธรรมชาติตนเองเสียกอน และ
เรียนรูความสมดุลความฉลาดทางจิตวิญญาณในความหมายและการดํารงอยูของตนทุน 
ทางจิตวิญญาณ ซึ่งผูวิจัยไดประมวลตามภาพจําลองที่ 2.2 คือ 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธของตนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด 

ทางอารมณ และความฉลาดทางปญญา 
 
ตามภาพดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทาง

จิตวิทยาไดแก ความฉลาดทางปญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิต
วิญญาณ (SQ) โดยในสวนความสัมพันธของความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนผูกําหนดใชความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางปญญา (IQ) สวนความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนผู
กําหนดใชความฉลาดทางปญญา (IQ) สําหรับความฉลาดทางปญญา (IQ) ถูกกําหนดโดยความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนตนทุนทางจิตวิญญาณ  

การประยุกตตนทุนทางจิตวิญญาณใชในดานการศึกษา นักวิชาการและนักจิตวิทยา (Buzan, 
2001) เห็นวา ความฉลาดการเรียนรูเปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมบุคคลในการพัฒนาความฉลาด
ทางจิตวิญญาณจากสวนลึกภายในมาสูภายนอกอยางเปนรูปธรรมได และจากการทบทวนวรรณกรรม
จากผลงานวิชาการของนักจิตวิทยา (Rossiter, 2006) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีอยูในตัว

ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ 

SQ 

ความฉลาดทาง
อารมณ 

EQ 

ความฉลาดทาง
ปญญา 

IQ 
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บุคคลที่สามารถพัฒนานํามาใชเกิดประโยชนในการดํารงชีวิติได  ไมวาจะเปนความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณในการเปนผูนํา การเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนการสราง
คุณคาชีวิตแกบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง การเรียนรู ของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
จากผลงานการวิจัย (Templeton, 2000) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธตอ 
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเรียนรู และกลุมนักวิชาการทางจิตวิทยาไดนําแนวความคิดความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวยปจจัยอื่นมาปรับใชเพื่อพัฒนาระดับ 
การเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามผลงานการวิจัยของ กรีน และ โนเบิล  
(Green & Noble, 2010) ไดศึกษาในเรื่อง การสงเสริมความฉลาดทางจิตวิญญาณ: การพัฒนาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และตามผลงานการวิจัย (Saidy, Hassan, Rahman, Jalit, Ismail & 
Krauss, 2009) ในเรื่อง ความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณจากปรัชญาการศึกษา
แหงชาติที่มีตอทักษะดวยภาษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   

2. มิติจิตวิญญาณในความฉลาดทางจิตวิทยา 
 ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนจิตวิญญาณของมนุษยทุกคนไดมาโดยเกิดเปนทักษะที่มี
ศักยภาพสามารถพัฒนาประยุกตนํามาใชเปนประโยชนไดโดยธรรมชาติ (Wigglesworth 2003) ทุก
คนเกิดมาพรอมกับความฉลาด ซึ่งความฉลาดทางจิตวิญญาณสามารถประยุกตนํามาใชในการพัฒนา
และทดสอบแยกแยะความแตกตางของแตละบุคล และสามารถพัฒนาและทดสอบไปสูพฤติกรรม 
บุคลิกภาพทางสังคมได (Animasahun, 2010) การเสริมสรางความฉลาดทางปญญา (IQ) เปน 
การทดสอบกําหนดตรรกะความคิดทางปญญาและความคิดตามกฎเกณฑตาง ๆ ในขณะเดียวกัน 
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนการทดสอบเกี่ยวดวยทางอารมณเช่ือมโยงความรูสึกนึกคิดและ 
การแสดงออกทางอารมณ (Zohar & Berman, 2001) สวนความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปน
เสริมสรางและทดสอบเชาวปญญาในการแกไขปญหา และการดําเนินการตามเปาหมายชีวิต  
(Zohar, & Marshall, 2004) 
 นักจิตวิทยา (Wigglesworth 2003) เห็นวาจิตวิญญาณเปนความเช่ือของบางสิ่งบางอยางที่
มีความย่ิงใหญกวาตนเอง เปนการเช่ือมตอระหวางจิตสํานึกบริสุทธ์ิกับผูสรางมนุษยที่อางเปนตัวเปน
ตนเปนพระเจา และศาสนาน้ันแตกตางจากจิตวิญญาณ แมวาศาสนาเปนวิธีการหน่ึงที่จะเช่ือมตอกับ
จิตวิญญาณ แตจิตวิญญาณสามารถฝกฝนและพัฒนาเพื่อเสริมสรางข้ึนไดโดยวิธีการอื่นได จิตวิญญาณ
จึงเปนเรื่องของสภาวะแหงจิตทางวิทยาศาสตร  

ความสัมพันธความฉลาดทางจิตวิทยาในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ
และความฉลาดทางปญญาเปนความคิดสรางสรรคในเชิงลึกดวยความสัมพันธกันทางระบบประสาท
ของสมองในการเปลี่ยนแปลงการดํารงอยูของบุคคล (Zohar & Berman, 2001) ความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ จึงเปนการเสริมสรางความปรารถนาและความสามารถเพื่อวิสัยทัศนและคุณคาระหวาง
เหตุและผล อารมณแหงจิตใจมีความสมดุลกับรางกายเปนการรวมทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลและ
ความคิดความรูสึกระหวางตนกับผูอื่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงชีวิต (Zohar, & Marshall, 2000) 

นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เห็นวามนุษยแตละคนมีตัวตนของตัวเองอยู 3 ช้ัน 
นับจากภายนอกสูภายในเปน อีโก (ego self) อยูในฐานของความฉลาดทางปญญา (IQ) ทางดานซาย
ของสมอง ช้ันกลางอยูบนพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนเ ช่ือมโยงสวนตน 
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(associative self) ทางดานขวาของสมอง และช้ันในสุดไดแกจิตวิญญาณสวนตน (spiritual self) อยู
บนฐานขอองความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) เปนศูนยกลางของสมอง โดยมีความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณกํากับความฉลาดทางปญญาในการคิดวา คิดอะไร หรือคิดสิ่งใด และการกํากับความ
ฉลาดทางอารมณใหแสดงออกทางความรูสึกวา มีความรูสึกและมีอารมณอยางไร เพื่อการแสดงออก
ถึงตัวตนแหงตนในความฉลาดทางจิตวิญญาณวา ตนเปนอะไร อยางไร และการดํารงอยูใน 
การดํารงชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการความสัมพันธของความฉลาดทางจิตวิทยาตามภาพดังกลาวช้ีใหเห็น
วา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนผูกําหนดความฉลาดทางอารมณ (SEQ) และความฉลาด 
ทางปญญา (SIQ)  และความฉลาดทางอารมณเปนผูกําหนดความฉลาดทางปญญา (EIQ) ในขณะ
เดียวการแสดงออกทางอารมณของความฉลาดทางอารมณสงผลตอผูกําหนดความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (ESQ) และความฉลาดทางปญญาสงผลทางปญญาตอความฉลาดทางอารมณ (IEQ) 
และสงผลตอความฉลาดทางจิตวิญญาณ (ISQ) นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เห็นวาเปน
กระบวนการมิติทางจิตวิญญาณ (spiritual dimension) ในความฉลาดทางจิตวิทยาของตัวตนมนุษย
อยางสมบูรณ 

มิติจิตวิญญาณเปนกระบวนการความสัมพันธระบบประสาทในสมองทางจิตวิญญาณโดย
ธรรมชาติแสดงถึงความเปนตัวตนมนุษยแตละคนที่แตกตางกันไปในการดํารงอยูในมิติข้ันความฉลาด
ทางจิตวิญญาณวิเคราะหไตรตรองวา ตนเปนอะไร ในการวิเคราะหแกปญหาอะไร โดยกําหนด 
การแสดงออกทางความรูสึกและอารมณในมิติข้ันความฉลาดทางอารมณ และเปนผูกํากับการคิดใน
มิติข้ันความฉลาดทางปญญา ซึ่งผูวิจัยไดประมวลตามภาพจําลองที่ 2.3 ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2.3 มิติจิตวิญญาณในความฉลาดทางจิตวิทยา (spiritual dimension) 

ข้ัน SQ 

 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ( SQ) 

ตนเปนอะไร แกปญหาอยางไร 

ความฉลาดทางปญญา (IQ) 

คิดอะไร    คิดส่ิงใด 

ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 

ความรูสึกหรือมีอารมณอยางไร 

 
 

มิติข้ัน SQ 

 
 

มิติข้ัน EQ 

 
 

มิติข้ัน IQ 

ข้ัน SQ-EQ 

 

ข้ัน SQ-IQ 
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มิติจิตวิญญาณจึงมีความแตกตางกันไปตามเอกลักษณพื้นฐานของบุคคลแตละคน ทําใหแต
ละคนมีวิถีชีวิตในการดํารงอยูแตกตางกัน และเปนสิ่งจําเปนที่ตองเขาใจพื้นฐานธรรมชาติตนเอง
เสียกอน และเรียนรูความสมดุลความฉลาดทางจิตวิญญาณและการดํารงอยู ในกระบวนการมิติทาง
จิตวิญญาณในความฉลาดของมนุษยภายใตระบบประสาทในสมอง โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ
กํากับความฉลาดทางปญญาในการคิดวา คิดอะไร หรือคิดสิ่งใด และการกํากับความฉลาดทางอารมณ
ใหแสดงออกทางความรูสึกวา มีความรูสึกและมีอารมณอยางไร เพื่อการแสดงออกถึงตัวตนแหงตนใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณวา ตนเปนอะไร แกไขปญหาอยางไร ในการดํารงอยูของการดํารงชีวิต ซึ่ง
เปนกระบวนการมิติทางจิตวิญญาณในความฉลาดของมนุษยอยางสมบูรณ 

ตนทุนจิตวิญญาณในความฉลาดทางจิตวิทยาทางมิติจิตวิญญาณ นอกจากสามารถเสริมสราง
ทักษะในความฉลาดทางปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ ยังมีความสําคัญอยางย่ิงในการ
แสดงออกทางความรูสึกและทางอารมณ ตามที่นักจิตวิทยา (Zohar, & Marshall, 2004) เห็นวาหาก
ความฉลาดทางอารมณบกพรอง ยอมเปนปญหาตอความฉลาดทางจิตวิญญาณ ซึ่งการเสริมสราง
ทักษะความฉลาดทางอารมณเปนทางไปสูการประยุกตใชความฉลาดทางจิตวิญญาณ จึงเห็นไดวา
ทักษะการเสริมสรางความฉลาดทางจิตวิญญาณไปประยุกตใชยอมข้ึนอยูกับตนมิติทางจิตญญาณใน
ความฉลาดทางจิตวิทยาดังกลาว นักจิตวิทยา (Rossiter, 2006) จึงเห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ
มีอยูในตัวบุคคลที่สามารถพัฒนานํามาใชเกิดประโยชนในการดํารงชีวิติได ไมวาจะเปนความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในการเปนผู นํา การเรียนรู ของผู เยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 
(Templeton, 2000) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการเรียนรู และกลุมนักวิชาการทางจิตวิทยาไดนําแนวความคิดความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวยปจจัยอื่นมาปรับใชเพื่อพัฒนาระดับการเรียนรูของผูเยาวหรือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 
พ้ืนฐานความฉลาดทางจิตวิทยาในความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ  

นักจิตวิทยา ชิกมันด ฟรอยด (Freud, 1952) เช่ือวามนุษยทุกคนมีความตองการตาม
สัญชาตญาณโดยธรรมชาติมาต้ังแตเกิด อันไดแก สัญชาตญาณแหงชีวิต (life instinct) และ
สัญชาตญาณแหงการตาย (death instinct) ซึ่งสัญชาตญาณแหงชีวิตเปนแรงขับเคลื่อนใหมนุษย
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตามความตองการเพื่อการดํารงชีวิตใหอยูรอด บุคคลจึงแสดงออกทาง
พฤติกรรมอยากมีชีวิต อยากดําเนินการทุกสิ่งตามความตองการเพื่อสนองความพึงพอใจใน 
การดํารงชีวิต การแสวงหาความสุข ความรัก การสืบพันธุ และฟรอยด (Freud, 1952) เช่ือวามนุษยมี
ความสุขและความพึงพอใจเมื่อไดสนองความตองการตามสัญชาตญาณแหงชีวิต 

สวนสัญชาตญาณแหงการตายน้ัน (Freud, 1952) เช่ือวามนุษยแสวงหาความตองการตาม
สัญชาตญาณแหงชีวิตแลว ทุกชีวิติยอมดับสูญสิ้นไปตามสัญชาตญาณแหงการตาย จึงเปน 
แรงขับเคลื่อนใหมนุษยแสดงออกทางพฤติกรรมในทางกาวราว เขาขัดขวาง หรือการทําลายทุกสิ่งที่
เปนอุปสรรคตอความตองการหรือความพึงพอใจแหงตน หรือทําทําลายสิ่งขัดขวางน้ันเพื่อการอยูรอด
ในการดํารงชีวิตหรือเพื่อใหมีชีวิติอยูยาวนานที่สุด และสัญชาตญาณแหงชีวิต (life instinct) และ
สัญชาตญาณแหงการตาย (death instinct) เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหมนุษยแสดงออกทาง
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พฤติกรรมที่แตกตางกันในแตละปจเจกบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัดทําลายทีเ่ปนอปุสรรคตอ
การดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูรอดเปนสัญชาตญาณแหงการตาย 

สภาวะแหงจิตของบุคคลภายใตการสัมผัสรับรูในการกระทํา การรูสึกสํานึกในการกระทํา 
การแสดงออกทางพฤติกรรมในขณะกระทํายอมอยูภายใตจิตสํานึก (conscious mind) วามีความ
ตองการอะไร ความรูสึกเชนใด การกระทําเพื่อสิ่งใด ลักษณะสภาวะจิตสํานึกจึงเปนการกระทําภายใต
การรับรูแหงจิตสํานึกของบุคคล (Freud, 1965) และสภาวะแหงจิตของบุคคลที่อยูในระหวางสภาวะ
จิตสํานึกและสภาวะจิตใตสํานึก สภาวะกอนจิตสํานึก (preconscious mind) จึงเปนเหตุการณที่ผาน
พนมาแลว แตจําไดบางและจําไมไดบาง ในการแสดงออกทางพฤติกรรม แตนึกไมออกวาไดกระทํา
เมื่อใด ที่ไหนในลักษณะที่เปนการหลงลืมในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ในขณะเดียวกันสภาวะแหงจิต
ของบุคคลในการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยไมรูสึกตัวตามสัญชาตญาณในระดับจิตใตสํานึก 
(unconscious mind) ความขัดแยง ความเก็บกดแหงจิตภายใตจิตใตสํานึกจงึเปนแรงผลักดันใหเกิด
การแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลเพื่อสนองความตองการตามสัญชาตญาณน้ัน (Freud, 
1965)   
 ตามความคิดของนักจิตวิทยา ชิกมันด ฟรอยด (Freud, 1952, 1965) เห็นวาสัญชาตญาณ
แหงชีวิต (life instinct) และสัญชาตญาณแหงการตาย (death instinct) เปนแรงขับเคลื่อนสําคัญให
มนุษยแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกตางกันในแตละปจเจกบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัด
ทําลายที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูรอด ภายใตสภาวะแหงจิตของจิตสํานึก 
(conscious mind)  สภาวะกอนจิตสํานึก (preconscious mind) และจิตใตสํานึก (unconscious 
mind) ซึ่งจากพฤติกรรมที่แตกตางกันไปของแตละบุคคล นําไปสูบุคลิกภาพที่แตกตางกันไปของ  
อิด (Id) เปนพลังที่ ติดตัวมากับบุคคลต้ังแตเกิดในจิตใตสํานึก เพื่อแสวงหาความพึงพอใจเพื่อ
ตอบสนองความตองการตามสัญชาตญาณเปนพลังที่ผลักดันให อิโก (Ego)  แสดงออกทางพฤติกรรม
ในการกระทําสิ่งตาง ๆ ตามความตองการ ซึ่งเปนพลังการใชความคิดตามหลักเหตุผลตามความเปน
จริงตามสถานการณ หรือความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม อิโก (Ego)  จึงเปนพลังที่แสวงหาสิ่งที่
ตอบสนองความตองการของอิดตามความเปนจริงของสถานการณน้ัน โดยซุปเปอรอิโก (Super ego) 
เปนพลังการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลภายใตจิตใตสํานึกอันเกี่ยวดวยคุณธรรม 
จริยธรรม ความถูกผิด ความดีความช่ัว จากการเรียนรูทางสังคมน้ัน  
 นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เห็นวา อิโก (Ego) ตามแนวความคิดของ ฟรอยด
(Freud, 1952) น้ัน เปนสวนที่อยูช้ันนอกสุดจากภายนอกสูภายในอยูบนพื้นฐานของความฉลาด 
ทางปญญา IQ) ไดแกอัตตาสวนตน (ego self) ซึ่งเปนสวนการคิดเชิงเหตุผล (rational layer) เปน
ความฉลาดทางปญญาที่เช่ือมโยงกับระบบประสาทและสมอง สวนกลางอยูบนพื้นฐานของความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) เปนเช่ือมโยงสวนตน (associative self) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับเคลื่อนนําไปสู
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันไป สําหรับสวนช้ันในสุด สําหรับสวนช้ันในสุด ไดแก 
จิตวิญญาณสวนตน (spiritual self) แสดงแสดงถึงตัวตนของบุคคลแตละคน เปนความฉลาดทางจิต
วิญญาณ และความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนศูนยกลางของสมองเปนตัวกําหนดทิศทางของความ
ฉลาดทางปญญาซึ่งอยูดานซายของสมอง และความฉลาดทางอารมณอยูดานขวาของสมอง   



 20

บุคคลที่มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงมีลักษณะ 9 องคประกอบ (Zohar & Marshall, 
2000) ไดแก มีความยืดหยุนไมยึดติดกับรูปแบบ มีความตระหนักในตนสูง มีความสามารถใน 
การเผชิญหนาและใชความทุกขใหเกิดประโยชน มีความสามารถในการเผชิญหนาและการหลุดพน
จากความเจ็บปวดในชีวิต ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนและคุณคา ความสามารถในการเช่ือมตอ
ระหวางสิ่งที่แตกตางกันเปนองครวม ไมทําในสิ่งที่ไมจําเปน การต้ังคําถามไดวา “ทําไม”  หรือ  
“อะไร ถา” และสามารถหาคําตอบหรือทางออกของปญหาพื้นฐานได มีความคิดอิสระจากกรอบ
เดิมๆ และจากสิ่งที่คนทั่วไปยึดมั่นยอมรับ  

ความฉลาดของมนุษยทางจิตวิทยา เปนที่สนใจและคนหาคําตอบของนักวิทยาศาสตร 
(Cianciolo &Sternberg, 2004) ตลอดมาวา ความฉลาดของมนุษยข้ึนอยูกับความฉลาดทางปญญา 
(IQ) ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) ซึ่งความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณเปนตัวกําหนดความฉลาดทางปญญา และความฉลาดทางอารมณ และจากผลงาน
ของนักวิชาการและนักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000, 2004; Singh & Sinha, 2013; 
Rossiter, 2006; Saidy, Hassan, Rahman, Jalit, Ismail & Krauss, 2009; Buzan, 2001; King, 
Speck & Thomas, 2001) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบประสาทของสมองภายใน
เปนศูนยกลางของเชาวหรือความฉลาดแสดงออกถึงการเปนตัวตนมนุษยที่ใชแกปญหาใน 
การดํารงชีวิต กอใหเกิดการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ การปรับเปลี่ยนสถานการณ 
พฤติกรรมการคิด การเรียนรู ความรูสึก ความเขาใจ และความเห็นอกเห็นใจ เปนคุณคาชีวิต  (Zohar 
& Marshall, 2000) การมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงยอมสามารถเขาใจตนเองจากภายในสู
ภายนอกในการประเมินประเด็นตาง ๆ ไดอยางถูกตองในการแกไขปญหามากกวาผูอื่ น  
(Nelson, 2010) จากการศึกษาวิจัย (Green, & Noble, 2010) ในเรื่องความฉลาดทางจิตวิญญาณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และการพัฒนาความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณมีผลตอการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และจากจากการศึกษาวิจัย  
(Saidy, Hassan, Rahman, Jalit,  Ismail, & Krauss, 2009) ในเรื่องอิทธิพลของความฉลาดทางจิต
วิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ จากปรัชญาการศึกษาแหงชาติที่มีตอทักษะดานภาษาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ เปน
องคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลในระดับความฉลาดบุคคล ซึ่งไมไดข้ึนอยูกับความฉลาดทางปญญา
เทาน้ัน แตยังข้ึนอยูกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณเปนสําคัญ  

องคประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากนักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายทาน มี
ความแตกตางกัน ตามผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักจิตวิทยา (Aram, 2007; Aram & Dryer, 
2008) ไดเสนอองคประกอบของจิตวิญญาณไว 7 ตัวแปร ตอมานักวิชาการ (King, & DeCicco, 
2009) ไดทําการวิจัยตัวแปรองคประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักวิชาการและ
นักจิตวิทยาทั้งหมด พบวาองคประกอบตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ถูกตองสมบูรณมี
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องคประกอบ 4 ตัวแปร ผูวิจัยจึงใชองคประกอบตัวแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ผานการวิจัย
ทดสอบความถูกตองของตัวแปรลาสุดของนักวิชาการ (King, & DeCicco, 2009) ซึ่งเปน
องคประกอบที่ใชเปนมาตรวัดความฉลาดทางวิญญาณของผูเยาว วันรุนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
มีองคประกอบ 4 ตัวแปร ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking)  
การสรางความหมายบุคคล (personal meaning production) การตระหนักรูความจริง 
(transcendental awareness) และการเปดกวางจิตสํานึก (conscious state expansion) 

1. การคิดวิจารณญาณ 
การคิดวิจารณญาณเปนองคประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิเคราะห 

สังเคราะหใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความเปนจริง
ของธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมินแยกแยะถึงธรรมชาติของชีวิต 
ไมวาปรากฏการณน้ันจะเกิดข้ึนในชีวิต เปนการใชสมาธิ หรือวิจารณญาณในการวิเคราะห  
การประเมินขอมูลที่รวบรวมจากหรือ เกิดข้ึนจากการสังเกต ประสบการณ การสะทอนเหตุผล หรือ
การ เ ช่ือมตอสื่ อสาร นําไปสู ขอสรุปที่นา เ ช่ือ ถือมากข้ึนจากความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
(Scriven & Paul, 1992)  
 นักจิตวิทยา (Gardner, 1983) เห็นวา การคิดวิจารณญาณ เปนความสามารถใน 
การวิเคราะห ไตรตรองความหมายในวิกฤตการณตาง ๆวัตถุประสงค และประเด็นสรรพสิ่งที่มีอยูจริง
ในการดํารงอยู ซึ่งเห็นไดชัดจากความเปนจริงของจักรวาล พื้นดิน เวลา ความตาย ซึ่งเปนความคิด
ไตรตรองวิเคราะหในสิ่งที่ดํารงอยูที่เปนความจริง เปนสวนหน่ึงของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(Nasel, 2004) และการคิดวิจารณญาณสามารถนําไปใชในปญหาการดํารงชีวิต หรือเหตุการณที่
เกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาเสมือนหน่ึง เปนการหาคําตอบเพื่อทําความเขาใจในสิ่งน้ันหรือในเหตุการณน้ัน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งถือวาเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม (Noble, 2000) 
 ความฉลาดในการตระหนักรูตัวเอง (self-estimates of intelligence) เปนเพียง 
การคาดประมาณการเหตุการณในการรับรู แตการความฉลาดในการตระหนักรูตัวเองมิใชการใช 
การคิดวิจารณญาณที่สมบูรณทางความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในการวิเคราะหไตรตรองในสรรพสิ่งที่
ดํารงอยู หรือเหตุการณที่ปรากฏ การคิดวิจารณญาณจึงเปนตัวกําหนด กรอบความคิดที่ทันเหตุการณ
และอยางมีประสบการณ กําหนดขอเสนอและการสนองรับ การวิเคราะหแยกแยะเหตุผล การให
ขอมูลตาง ๆ จากการสังเกต ประสบการณ การติดตอสื่อสาร (Scriven & Paul, 1992) อันสะทอนถึง
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนกลยุทธทําใหแนวความคิดตนเองจากการสังเกต การตีความ  
การวิเคราะห การไตรตรองขอมูลในสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน และการใหขอมูล การแนะแนว การสังเกต  
การตีความ การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุป ซึ่งประกอบกลไกและเทคนิค  (King, & 
DeCicco, 2009) ไดแก การสังเกต (observations) การตีความ (interpretation) การคิดไตรตรอง 
(critical  thinking) และการวิเคราะหไดขอสรุป (analyze the issues and come to conclusions) 
 2. การสรางความหมายบุคคล 

การสรางความหมายบุคคลเปนการจัดระเบียบที่ไดบูรณาการหลักการหรือจุดยืน นําไปสู 
การรับรู การเรียนทั้งภายในการดํารงชีวิตและภายนอกตามสภาพแวดลอม (Reker, 1997) ซึ่งเปน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในการสรางความหมายบุคคลและวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักและ 
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การดํารงชีวิตในทุกประสบการณทั้งทางกายและจิตใจ เปนการกําหนดเปาหมายจากประสบการณใน
ชีวิตประจําวัน (King, Speck, & Thomas, 2001; Koenig et al., 2000; Sinnott, 2002) เปน 
การเขาใจในความหมายบุคคลไปสูเปาหมายแหงชีวิตโดยการสรางมโนภาพทางตามความหมายของ
วัตถุประสงคในอนาคตขางหนาที่จะเกิดจริงตามแรงขับเคลื่อนของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 การสรางความหมายบุคคล เปนความสามารถในการสรางความหมายของบุคคล 
วัตถุประสงคทั้งทางกายและประสบการณทางใจ รวมทั้งการสรางเปาหมายการดํารงชีวิตอันเปน
ประกอบของจิตวิญญาณ (Sinnott, 2002) นักจิตวิทยา (Nasel, 2004) เห็นวา ความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณในการสรางความหมายบุคคลเปนทางใหเกิดเอกลักษณในชีวิตบุคคลและสิ่งรอบขาง 
เพื่อจะหาความเปาหมายและความหมายในประสบการณชีวิตทั้งหมด ซึ่งการสรางความหมายบุคคล
เปนเปาหมายแหงชีวิต มีความรูสึกนึกคิดเสนอแนะ สั่งการ และเหตุผลของความมุงหมายในการดํารง
อยูของชีวิต และเปนพื้นฐานหลักของหนวยบูรณาการความคิดในการดํารงชีวิต (Meddin 1998) ซึ่ง
เปนกระบวนการของระบบประสาทของสมอง (Zohar, Marshall, 2000) นักจิตวิทยา (Wong 1989) 
จึงเห็นวา การสรางความหมายบุคคล เปนระบบการสรางการรับรู ความรูสึกนึกคิด ใหสอดคลองกับ
สถานการณของบุคคลอยางมีนัยสําคัญและเหมาะสม ในการน้ี การสรางความหมายบุคคล จึงเปน
ความสามารถในสรางเปาหมาย วัตถุประสงค ทั้งทางมโนจิตและประสบการณทางกายภาพของ 
สรรพสิ่งรอบขาง อันสะทอนถึงความฉลาดทางจิตวิญญาณ อันเปนกลยุทธทําใหสามารถกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายในชีวิต และแผนการดําเนินการ อีกทั้งเปนการแนะแนวใหกําหนด
วัต ถุประส งค  และ เป าหมาย ชี วิตที่ จ ะมี ข้ึน ในอนาคต ซึ่ ง ประกอบกล ไกและ เทคนิค   
(King, & DeCicco, 2009) ไดแก การสรางเปาหมายชีวิต (create and master a life purpose) 
และการบูรณาการจัดการ (integrative organizing principle) 
 3. การตระหนักรูความจริง 

การตระหนักรูความจริงเปนความสามารถในการรับรูและเขาใจภายในมิติจิตวิญญาณแหง
ชีวิต (spiritual dimension of life) ตามปรากฏการณที่เกิดจริง (James, 2002) แมตาม
ปรากฏการณที่เกิดจริงน้ันไมมีอยูจริง หรือขัดแยงตามปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงไป การตระหนักรู
ความจริงสามารถแยกแยะและบูรณาการไดในความรูสึกที่เปนจริง โดยไมยึดติดอยูกับตนเองไมวาการ
น้ันจะเกิดจริงหรือไมจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการตระหนักรูความจริงเปนทางกอใหเกิด 
การรับรูอันเปนพื้นฐานสําคัญภายในศูนยกลางความฉลาดทางจิตวิญญาณ ที่เรียกวาตัวตนเอง 
(Csikszentmihalyi, 1993) จึงเปนความสามารถในการรับรูเกินกวาจิตสํานึกอันเปนศูนยกลาง 
ทางความคิดของตนเองที่เปนการตระหนักรูเชิงลึกในความจริงแหงชิวิตหรือตามปรากฏการณจริงอื่น 
เปนองคประกอบสําคัญของความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Hamel et al. 2003) 
 การตระหนักรูความเปนจริง เปนความสามารถในการลวงรูมิติเหนือธรรมชาติของตนเองหรือ
สรรพสิ่งรอบขางตาง ๆ ซึ่งเ ช่ือมการทํางานระบบประสาทภายใตจิตสํานึก เปนความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (Sinnott, 2002) การตระหนักรูความเปนจริง จึงเปนมิติทางจิตวิญญาณ (spiritual 
dimension) แหงชีวิตสะทอนใหเห็นถึงมโนภาพตาง ๆ และเปนการยากในการเรียนรูซึ่งการเรียนรู
ทั่วไปจะตระหนักรูความเปนจริงได (Nasel, 2004) การรูความเปนจริงจึงอยูกับการตระหนักรูและ
ประสบการณในสวนกลางของจิตวิญญาณความฉลาดของตัวเองภายใตเปาหมายขอบเขตของ 
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ความมุงหมายที่ไดบูรณาการของแตละบุคคล  เปนความสามารถในการเคลื่อนการตระหนักรูความ
จริงภายในจิตสํานึกเปนความฉลาดทางจิตวิญญาณ  จึงเปนกลยุทธทําใหจิตวิญญาณในเชิงลึกใน 
การรับรูความจริง การปรับตัวเขากับสถานการณและดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณน้ัน และ 
การแนะแนวใหฝกความคิดตนเองใหรับรูสิ่งที่เปนจริง การยืดหยุนตามสถานการณที่เกิดข้ึน ซึ่ง
ประกอบดวยกลไกและเทคนิค  (King, & DeCicco, 2009) ไดแก มิติทางจิตวิญญาณ (spiritual 
dimension) การตระหนักรู เ ชิงลึก (deeper awareness) การรับรูความจริง  (genuine 
perceptions of truth) การปรับตัว (flexible) และการดําเนินการใหเปนจริงดวยตนเอง  
(self-actualization) 
 4. การเปดกวางจิตสํานึก 

การเปดกวางจิตสํานึกการมีสติในจิตสํานึก ที่เปนจิตบริสุทธ จิตที่เปนสาธารณะที่เปนดุลพินิจ
ของตัวเองเปนเปดกวางจิตสํานึกเขาสูความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Tart, 1975) เปนการแสดง
ความรูสึกภายในสูภายนอกดวยการควบคุมของตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนจากประสบการณตนเอง
ไดอยางถูกตอง การเปดกวางจิตสํานึกเปนเรื่องการควบคุมจิตตนเอง เพื่อการรับรูสถานการณปรับเขา
สูการเปลี่ยนแปลงในกาลขางหนาในสิ่งที่ดีกวา (Maslow, 1971) ซึ่งเปนการบูรณาการความคิดจาก
ประสบการณที่แปรเปลี่ยนไปดวยความรูสึกที่กวางไกลอันสะทอนใหเห็นถึงพื้นฐานความคิดของ 
การขับเคลื่อนความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Vaitl et al., 2005) ทั้งน้ี เพื่อนําไปสูการดําเนินการตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของชีวิต 
 นักจิตวิทยา (Tart, 1975) เห็นวาระหวางการตระหนักรูความจริง และการเปดกวางจิตสํานึก 
เปนทางไปสูความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนความสามารถในการเขาถึงดุลพินิจของตนเองอยางเปน
กลางและบริสุทธ์ิใจเพื่อความถูกตองตามสถานการณรอบขางที่เปลี่ยนแปลงไป เปนการมองเห็น
การณไกลและรับรูประสบการณที่เกิดข้ึนเพื่อดําเนินการตามเปาหมายของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
เปนกลยุทธทําใหมีจิตสํานึกการรอบรู  ดวยจิตสํานึกที่เปนกลางบริสุทธ ในการใชเหตุผลและ 
การตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ อีกทั้งการใหขอมูล และ
ตัวอยาง  การแนะแนวเทคนิคใหมีการ เปดจิตสํ านึก อันประกอบดวยกลไกและเทคนิค   
(King, & DeCicco, 2009) ไดแก จิตสํานึกการรอบรู (cosmic consciousness) จิตสํานึกบริสุทธ์ิ 
(pure consciousness) การแกปญหา (problem-solving) การตัดสินใจและการใหเหตุผล 
(decision-making, and reasoning) และการเผชิญหนา(confrontation) 
 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ อันประกอบดวยการคิดวิจารณญาณ (critical existential 
thinking) การสรางความหมายบุคคล (personal meaning production) การตระหนักรูความจริง 
(transcendental awareness) และการเปดกวางจิตสํานึก (conscious state expansion) เปน
กลไกและเทคนิคในการประยุกตใชในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากผลงานการวิจัย 
(King, & DeCicco, 2009) ไดทําการวิจัยตัวแปรองคประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
นักวิชาการและนักจิตวิทยาทั้งหมด พบวาเปนตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ถูกตองสมบูรณ ซึ่ง
เปนองคประกอบที่ใชเปนเสริมสรางความฉลาดทางวิญญาณของผูเยาว วัยรุนและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดนํามาประยุกตจําลองตามตารางที่ 2.1 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 2.1 กลยุทธและเทคนิคความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 

ความฉลาด
ทางจิตวิทยา 

กลยุทธและองคประกอบ เทคนิคและวิธีการ 

 
ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณ 
 

 
1. การคิดวิจารณญาณ (critical existential 
thinking)  

กลยุทธทําใหแนวความคิดตนเองจากการ
สังเกต การตีความ การวิเคราะห การไตรตรอง
ขอมูลในสิง่ตางๆ ที่เกิดข้ึน 

การใหขอมูลและแนะแนวการสังเกต การ
ตีความ การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุป 
 
2. การสร างความหมายบุคคล (personal 
meaning production)  

กลยุทธทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมายในชีวิต และแผนการดําเนินการ 

การแนะแนวใหกําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายชีวิตที่จะมีข้ึนในอนาคต 
 
3. การตระหนักรูความจริง (transcendental 
awareness) 

กลยุทธทําใหจิตวิญญาณในเชิงลกึในการรับรู
ความจริง การปรับตัวเขากบัสถานการณและ
ดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณน้ัน  

การแนะแนวใหฝกความคิดตนเองใหรบัรูสิ่ง
ที่เปนจรงิ การยึดหยุน  
ตามสถานการณที่เกิดข้ึน 
 

 
การสงัเกต (observations) 
การตีความ (interpretation) 
การคิดไตรตรอง (critical  

thinking) 
การวิเคราะหไดขอสรุป 

(analyze the issues and 
come to conclusions) 
 

การสรางเปาหมายชีวิต 
(create and master a life 
purpose) 

การบรูณาการจัดการ 
(integrative organizing 
principle) 
 

มิติทางจิตวิญญาณ 
(spiritual dimension) 

การตระหนักรูเชิงลึก 
(deeper awareness) 

การรบัรูความจรงิ (genuine 
perceptions of truth) 

การยึดหยุนปรบัตัว (flexible) 
การดําเนินการใหเปนจรงิ

ดวยตนเอง (self-actualization) 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

ความฉลาด
ทางจิตวิทยา 

กลยุทธและองคประกอบ เทคนิคและวิธีการ 

 
ความฉลาด
ทางจิต
วิญญาณ 
 

 
4. การเปดกวางจิตสํานึก (conscious state 
expansion) 

กลยุทธทําใหมีจิตสํานึกการรอบรู ดวย
จิตสํานึกที่เปนกลางบริสทุธ ในการใชเหตุผล
และการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการ
แกไขปญหาในสถานการณ 

การใหขอมูล และตัวอยาง การแนะแนว
เทคนิคใหมีการเปดจิตสํานึก 

 
 
จิตสํานึกการรอบรู 

(cosmic consciousness) 
จิตสํานึกบรสิุทธ์ิ (pure 

consciousness) 
การแกปญหา (problem-

solving) 
การตัดสินใจและการให

เหตุผล (decision-making, 
and reasoning) 

การเผชิญหนา 
(confrontations)  

 
ตามภาพดังกลาวช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนมิติจิตวิญญาณในความฉลาด

ของมนุษยที่สามารถนํามาประยุกตพัฒนาไดอันประกอบดวยกลยุทธและเทคนิคการประยุกตใน 
การคิดวิจารณญาณ การสรางความหมายบุคคล การตระหนักรูความจริง และการเปดกวางจิตสํานึก  

 
ความฉลาดทางอารมณ 
 ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจอารมณตนเองและ
ความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจแก
ตนเองในการบริหารจัดอารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได (Goleman, 1998a) 
สรางแรงกระตุนความสัมพันธระหวาบุคคล การสรางสรรคการทํางานและการดํารงชีวิตใน
สถานการณตาง ๆ  (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)  
 ความฉลาดทางอารมณ นักจิตวิทยา (Goleman, 1998a, 1998b) เห็นวาความฉลาด 
ทางอารมณมีความสําคัญมากกวาความฉลาดทางปญญา ซึ่งทางวิชาการไดใหความสําคัญตอความ
ฉลาดทางปญญามาเปนเวลานาน โดยมิไดสนใจสิ่ งสําคัญที่ชวยสงเสริมความสําเร็จในชีวิต  
อันประกอบดวยกลุมทักษะทางอารมณที่สามารถฝกฝนและพัฒนาข้ึนมาใชเปนประโยชนได แตกตาง
กับความฉลาดทางปญญา ซึ่งยากตอการฝกฝนและพัฒนา  ซึ่งบุคคลที่มีความฉลาดทางปญญาสูง แต
ไมประสบความสําเร็จในชีวิต ในขณะที่บางคนที่มีความฉลาดทางปญญาตํ่ากวา แตเปนผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงเห็นวาความฉลาดทางอารมณเปนตัวเรงเสริมความสําเร็จในชีวิต ความสําเร็จใน
การศึกษา ในหนาที่การงาน ในการน้ี แนวความคิดของ (Goleman, 1998aม 1998b) ไดขยาย
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องคประกอบของความฉลาดทางอารมณแบงออกเปน 5 องคประกอบ ความฉลาดทางอารมณมี
องคประกอบ 5 ตัวแปรไดแก การตระหนักรูตนเอง (self-awareness)  การคุมอารมณตนเอง  
(self-regulation) ทักษะทางสังคม (social skill) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (empathy) และ 
แรงจูงใจทางอารมณ (motivation) 
 1. การตระหนักรูตนเอง 

การตระหนักรูตนเองเปนความสามารถในการตระหนักรูอารมณตนเอง จุดออน จุดแข็ง 
คานิยม และตระหนักถึงผลกระทบตอคนอื่นในขณะที่ใชความรูสึกอารมณตนเองเพื่อเปนแนวทางใน
การตัดสินใจของตนตามความเปนจริง และตระหนักในคุณคาและภาคภูมิใจในความสามารถที่มีอยู
ของตนเอง การตระหนักรูตนเอง เปนการตระหนักรูถึงความรูสึกที่เกิดสถานการณข้ึนและตรวจสอบ
ความรูสึก เพื่อดําเนินการอยางไรในการใชชีวิตตามสถานการณน้ัน ๆ (Goleman, 1995) 
 การตะหนักรูตนเอง เปนความสามารถสวนตนในการรูความรูสึกนึกคิดตนเองที่แทจริงเพื่อ
เปนแนวทางในการบูรณาการความรูสึกของคนอื่นเปนกลยุทธทําใหเขาใจและเรียนรูความรูสึกและ
อารมณตนเอง ในการประเมินตนเองและปรับเปลี่ยน และความเช่ือมั่นตนเองในการปรับความรูสึก
และอารมณใหเขากับสถานการณ อีกทั้งการแนะแนวใหปรับเปลี่ยนอารมณและความรูสึกในทางบวก  
ดวยกลยุทธ (Goleman, 2001) การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) การประเมินตนเอง  
(self-Assessment) และความเช่ือมั่นตนเอง (self-Confidence) เปนเทคนิคสําคัญ คือ 
  การตระหนักรูตนเอง: เปนความสามารถรับรูถึงอารมณ ความรูสึกตนเอง และผล
สะทอนของความรูสึกของผูอื่น ซึ่งผูนําสวนใหญจะมีการตระหนักรูตนเองสูง เพื่อรูถึงอารมณ และ
ความรูสึกของผูอื่นที่มีผลตอการทํางานหรือการปฏิบัติหนาที่ และสามารถลวงรูถึงแนวทางและผลใน
มุมกวาง การขาดการตระหนักตนเอง ยอมขาดความเช่ือมั่นในตนเอง (Goleman, 2001) 
  การประเมินตนเอง: เปนกลยุทธในการประเมินตระหนักรูจุดออน จุดแข็ง ขอบเขต
ของความรูสึกหรืออารมณ เพื่อปรับเขากับสถานการณแวดลอมจากสิ่งที่ไดประเมินตน เพื่อขอความ
รวมมอืในการดําเนินการตามเปาหมาย (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)  
  ความเช่ือมั่นตนเอง: การตระหนักรูความจริง เปนทางใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง
ในการแสดงความรูสึก อารมณ จุดออน จุดแข็ง หรือการปรับตัวเขากับสถานการณ เปนแรงเสริมใน
การดําเนินการตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงค ใหสําเร็จลุลวงไป (Salovey, & Mayer, 1990). 

2. การคุมอารมณตนเอง 
 การคุมอารมณตนเองเปนความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง หรือการปรับเปลี่ยน

อารมณที่สับสนรุนแรง และปรับตัวเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในเหตุการณตึงเครียดและ
รุนแรงได การควบคุมอารมณตนเอง จึงเปนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ ในการควบคุม
สถานการณที่เกิดข้ึนโดยการควบคุมอารมณตนเองจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง ตกใจ หรือความ
กลัว ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดข้ึนเพื่อหาทาง
แกไข (Chermiss & Goleman, 2001)  
 การคุมอารมณตนเอง เปนกลไกสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ทําใหมีการควบคุมอารมณ
ตนเอง เพื่อการผอนคลายอารมณและความรูสึกตนเองจากความวิตกกังวล ความเศราโศก 
ความเครียด เพื่อความใหความรูสึกและอารมณที่โปรงใส เปนการปรับตัว ความคิดริ เริ่ม  
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เพื่อความสําเร็จ และเปนการแนะแนวใหมีการควบคุมอารมณตนเองปรับเปลี่ยนอารมณและ
ความรู สึกดวยการควบคุมอารมณตนเอง (emotional self-control) ความโปรง ใส 
(transparency)การปรับตัว (adaptability) ความสําเร็จ  (achievement) และความคิดริเริ่ม 
(initiative) เปนกลยุทธและเทคนิคของการคุมอารมณตนเอง (Goleman, 2001) 
  การควบคุมอารมณตนเอง: การสามารถควบคุมอารมณตนเองเปนวิธีการที่ใหอยูใน
ความสงบภายใตสภาวะความตึงเครียดสูงหรือในชวงที่มีสถานการณวิกฤต เปนการเผชิญหนากับ
สถานการณที่มีความกดดัน การรบกวน หรือแรงกระตุน เพื่อดําเนินการหรือจัดการตามวัตถุประสงค
ที่ไดต้ังเปาหมายไว 

ความโปรงใส: เปนการเปดกวางความรูสึก อารมณ ยอมรับความผิดพลาด และ 
การเผชิญกับพฤติกรรมหรือสถานการณที่เกิดอยางเปดเผยโดยไมน่ิงเฉย เปนผลใหผูอื่นมีความเช่ือถือ 
ศรัทธาเลื่อมใสในพฤติกรรมและในการกระทําที่ดําเนินการน้ันอยางแทจริง 
  การปรับตัว: เปนความสามารถในการปรับตัว การยืดหยุนใหเขากับสถานการณหรือ
เหตุการณที่เกิดข้ึน หรือการปรับตัวเขาเผชิญกับสิ่งที่ทาทายใหม ๆ เพื่อปรับไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ข้ึนตามความเปนจริง 
  ความสําเร็จ: ความเปนผูนําที่ดีน้ันตองมีความเขมแข็งเพื่อนําไปสูความสําเร็จที่มี
ประสิทธิภาพของตนเองหรือของผูอื่น และความสําเร็จน้ันมีจุดเดนไดแก การเรียนรูอยางตอเน่ือง 
หรือการอบรม การสอน หรือการประเมินคาความเสี่ยงที่ทาทาย เพื่อวิธีการที่จะดําเนินการที่ดีกวา  
  ความคิดริเริ่ม: ความคิดริเริ่มเปนสิ่งสําคัญของการคุมอารมณตนเอง ซึ่งมีความรู 
ความสามารถในการควบคุมสถานการณของตนเอง คนที่มีความคิดริเริ่มจะดําเนินการในเปาหมายที่
คาดหวังไวโดยไมลังเลหรือชักชาในการดําเนินการ เพื่อสรางสิ่งที่ดีกวาในอนาคตขางหนาได 
 3. ทักษะทางสังคม 

ความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอื่นไปในทิศทางที่ตองการ มีทั กษะใน 
การสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถที่รูถึงการรับผิดชอบตอสังคมในแงดี และรูวิธี
จัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึน มีความเมตตาและเขาใจสถานการณน้ัน ทักษะทางสังคมจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ทําใหบุคคลสามารถรวมทํางานกับผูอื่น เพื่อความสําเร็จในชีวิต (Goleman, 1995) 

ทักษะทางสังคมเปนความสามารถในการจัดการความสัมพันธและสรางเครือขาย การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพเปนหลักสําคัญของทักษะทางสังคมทั้งหมด เปนกลยุทธทําใหการมองโลกในแงดีใน
การสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่นไปในทิศทางที่ตองการอยางมีมีทักษะ ในลักษณะความเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลงหรือการประสานงานเพื่อทํางานรวมกันหรือความรวมมือหรือการทํางานเปนทีม 
และกลยุทธการใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิดทักษะทางสังคม อันประกอบดวยเทคนิคสําคัญ 
(Goleman, 2001) การมองโลกในแงดี (optimism) การสื่อสาร (communication) การจัดการ
ความขัดแยง (conflict management) ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change catalyst 
leadership) การเช่ือมตอ (building bonds) การทํางานรวมกันและความรวมมือ (collaboration 
and cooperation) และการทํางานเปนทีม (team capabilities)  

การมองโลกในแงดี: เปนกลยุทธที่สําคัญและมีประสิทธิภาพ ใชสําหรับการชักชวน
ใหเห็นถึงความสําเร็จ โดยความสามารถของตนเองทีส่ามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไวมากกวา 
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ที่จะยึดมั่นวาไมสามารถทําไดหรือมีปญหาที่ตนเองไมสามารถทําได การมองโลกในแงดีเปนการมองใน
ทางบวกมากกวาทางลบ ยอมเปนกําลังใจหรือเปนแรงผลักดันใหเกิดการดําเนินการในสิ่งที่ดีกวาใน
อนาคตหรือสิ่งที่ดีมากข้ึนกวาเกาที่เปนอยู (Goleman, 1995) 
  การสื่อสาร: เปนการฟงอยางเปดเผยและชัดเจนในการสื่อสารสงขอมูลที่นาเช่ือถือ
ใหกับผูอื่นที่สงผลใหทักษะการดําเนินงานในการทํางานที่จะบรรลุเปาหมายของตนเองและตามความ
เปนจริงที่อาจเกิดอยางใดอยางหน่ึงข้ึน 

  การจัดการความขัดแยง: เปนอารมณที่แสดงออกที่มีเหตุผลของปญหาที่เกิดข้ึนใน
สถานการณเพื่อการแกไขปญหาความขัดแยง การไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การประนีประนอมและ
การลดหรือคลายความขัดแยง 

ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง: การสรางแรงบันดาลใจและแนวทางบุคคลและกลุม
โดยไมคํานึงถึงตําแหนง เพื่อนําไปสูการเริ่มตนการเปลี่ยนหรือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาตาม
เปาหมายการดําเนินงาน (Howard & White, 2009) 

การเช่ือมตอ: การเช่ือมความสัมพันธพื้นฐานเพื่อกาวไปสูการสรางการเช่ือมตอที่ไม
ขาดสายที่แข็งแกรงเพื่อการดําเนินการในสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามเปาหมาย หรือการเช่ือมตอการดําเนินการ
ที่ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

การทํางานรวมกันและความรวมมือ: การทํางานรวมกับคนอื่น ๆ การใหรวมมือกัน
ไปสูเปาหมายที่ไดดําเนินการใหสําเร็จลุลวง เปนการสรางเครือขายของการดําเนินที่มีความตอเน่ือง
เขมแข็ง 
  การทํางานเปนทีม: เปนการสรางกลุมพลังในการใฝหาเปาหมายรวมกันไปสู 
การดําเนินการที่มีโครงสรางเครือขายที่มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคการดําเนินการเดียวกัน 

4. การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน 
การเขาใจความรูสึกผูอื่นเปนความสามารถเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมีการตัดสินใจสิ่งใด 

เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุความสําเร็จที่ต้ังใจ
ไว การเขาใจความรูสึกผูอื่นจึงเปนเรื่องการรูและเขาใจความตองการของผูอื่น และปรับตัวเขา
ความรูสึกน้ัน ในการดําเนินการเพื่อความกิจกรรมการงาน เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคตนใน 
การดําเนินการใหเปนไปโดยตลอด จึงเปนตัวเช่ือมตอจากภายในไปสูภายนอกในการดําเนินการ 
ทุกอยาง (Cote & Miners, 2006) 

การเขาใจความรูสึกผูอื่นเปนความความสามารถในการเขาใจและมีผลตออารมณของผูอื่น 
เปนกลยุทธทําใหเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมีการตัดสินใจสิ่งใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและ
การรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุความสําเร็จที่ต้ังใจไว และทําใหเกิดสภาวะอารมณ
เชิงบวกและลบ ในการแกปญหาและความขัดแยงหรือในการแกไขปญหาตามสถานการณ อีกทั้งเปน
การใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิดความรูสึกและอารมณในการเขาใจความรูสึกผูอื่น อัน
ประกอบดวยเทคนิคและการดําเนินการ (Goleman, 2001) ความสามารถในการอาน  (ability to read) 
ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) ความสามารถ
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ในการทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke positive and negative 
emotions states) และความขัดแยงและการเจรจาตอรอง(conflict/negotiation skills)    

 ความสามารถในการอาน: เปนความสามารถในการ "อาน" อารมณความรูสึกและ
อารมณของผูอื่นเพื่อใหรูความตองการ หรือเปาหมายการดําเนินการ เพื่อหาคําตอบเปน 
การคาดการณลวงหนาเพื่อสถานการณน้ันใหลุลวงไปดวยดีอยางความเปนผูนํา (Reave, 2005) 

ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ: เปนความสามารถในการตรวจสอบ
สถานการณ หรือวิธีการที่กอใหเกิดอารมณตางๆในผูอื่น ซึ่งการรูลึกถึงสถานการณที่ถูกตอง นําไปสู
การดําเนินการตามเปาหมายได 

 ความสามารถในการทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ: เปนการทําความเขาใจ
แนวความคิดของตัวเองและคนอื่นที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบโดยการทําใหเกิดการละเมิด และ
จะทําใหเกิดผลกระทบตอแรงเสริมทางบวก  

 ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง: ความสามารถที่จะสนับสนุนการดําเนินการหรือ
ผลประโยชนตนเองหรือผูอื่นในการประสานและเช่ือมตอเปาหมายใหดําเนินการไปไดตลอดตาม
วัตถุประสงค อีกทั้งเปนการลดการขัดขวางและอุปสรรคในการดําเนินการสูเปาหมายอยางมีทักษะ 

5. แรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปนแรงผลัดดันจูงใจใหเกิดประโยชน และความสําเร็จในการน้ัน เปนการสราง

แรงจูงใจตนที่ยึดมั่นในเปาหมายเพื่อประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังใจไว แรงจูงใจจึงเปน 
ตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เปนพลังสําคัญของความฉลาดทางอารมณจาก
ภายในมาสูภายนอกดวยการกระทําในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสําเร็จตามความมุงหมายแหงชีวิต 
(Goleman, 1998a, 1998b) 
 แรงจูงใจเปนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของอารมณในทางลบ อันไดแกความ
โกรธ ความกลัว ความวิตกกังวล และสามารถดําเนินการอารมณไปในทางบวก โดยความพยายามที่
จะหาสาเหตุของทางลบ และปรับปรุงไปในทางบวกที่มีประสิทธิภาพ (Salovey, & Mayer, 1990) 
การสรางแรงจูงใจเปนการกระตุนใหตัวเองไดประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ชัดเจน แมจะมี
ทัศนคติแนวโนมเอนเอียงทางบวกหรือทางลบ การเรียนรูเปนเครื่องกระตุนใหเปนไปในทางบวกมาก
ข้ึน เปนกลยุทธทําใหมีความมุงมั่นในการขับเคลื่อนสูความสําเร็จ และเปนกลยุทธใหเกิดแรงจูงใจใน
ความรูสึกและอารมณแรงจูงใจ อันประกอบดวยเทคนิคการดําเนินการ (Goleman, 2001)  
การขับเคลื่อนความสําเร็จ (achievement  drive)  และความมุงมั่น (commitment) 
 การขับเคลื่อนความสําเร็จ: การมุงมั่นปรับสถานการณเพื่อใหตรงตามหลักเกณฑเปน
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ เปนกําลังแรงขับเคลื่อนที่มีเปาหมายวิธีการในการดําเนินการสูความสาํเรจ็
ตามเปาหมายอยางเปนระบบ 
 ความมุงมั่น: ความมุงมั่นในการดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายหรือกลุมหรือ
องคกร โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันกาวสูวัตถุประสงคในการดําเนินการ จึงเปนแรงจูงใจผลักดันใหสู
ความสําเร็จ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตน ปจจัยองคประกอบความฉลาดทางอารมณเปน
ความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจอารมณตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการ
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ควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจแกตนเองในการบริหารจัดการ
อารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได (Goleman, 1998a) และเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวาบุคคล การสรางสรรคการทํางานและการดํารงอยู (Mayer, Salovey, & Caruso, 
2000) ดวยการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ เปนการนําเอาปจจัยกลยุทธ สิ่งสอดแทรก และ
เทคนิควิธีการมาประยุกต มีปจจัยองคประกอบโครงสรางความฉลาดทางอารมณ ผูวิจัยไดนํามา
ประมวลตามตารางที่ 2.2 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 2.2 กลยุทธและเทคนิคความฉลาดทางอารมณ 
 

พฤติกรรม 
การเรียน 

กลยุทธและองคประกอบ เทคนิคและวิธีการ 

ความฉลาด
ทางอารมณ 

1. ทักษะทางสังคม (social skill)  
กลยุทธทําใหการมองโลกในแงดีใน

การสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่นไปใน
ทิศทางที่ตองการ อยางมีมีทักษะ ใน
ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เ ป น ผู นํ า ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือการประสานงานเพื่อ
ทํางานรวมหรือความรวมมือหรือการ
ทํางานเปนทีม 

การใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิด
มีความทักษะทางสังคม 
 
2. การเขาใจความรูสึกผูอื่น (empathy)  

กลยุทธทําใหเขาใจความรูสึกของ
ผู อื่ น เ มื่ อ มี ก าร ตัดสิน ใจ สิ่ ง ใด เพื่ อ
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการ
รวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อ
บรรลุความสําเร็จที่ต้ังใจไว และทําให
เกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ ใน
การแกปญหาและความขัดแยงหรือใน
การแกไขปญหาตามสถานการณ  

การใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิด
ความรูสึกและอารมณในการเข าใจ
ความรูสึกผูอื่น 

 

การมองโลกในแงดี (optimism) 
การสื่อสาร (communication) 
การจัดการความขัดแยง (conflict   

management) 
ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(change catalyst leadership)  
การเช่ือมตอ (building bonds)  
การทํางานรวมกันและความรวมมือ  

(collaboration   and cooperation) 
การทํางานเปนทีม (team capabilities)  
 
ความสามารถในการอาน  (ability 

to read) 
ความสามารถในการตรวจสอบ

สถานการณ (ability to determine 
the situations) 

ความสามารถในการทําให เกิด
สภาวะอา รมณ เ ชิ งบ วกและล บ 
(ability to evoke positive and 
negative emotions states) 

ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
(conflict/negotiation skills)    

 

 



 31

ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 
 

พฤติกรรม 
การเรียน 

กลยุทธและองคประกอบ เทคนิคและวิธีการ 

ความฉลาด
ทางอารมณ 

3. แรงจูงใจ (motivation) 
กลยุทธทําใหมีความมุงมั่นในการ

ขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 
การแนะแนวให เกิดแรงจู ง ใจใน

ความรูสึกและอารมณแรงจูงใจ 
 

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ
(achievement  drive) 

ความมุงมั่น (commitment) 
 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม ช้ีใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณมีปจจัยองคประกอบ

โครงสรางตามกลยุทธและเทคนิคการดําเนินการประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง การคุมอารมณ
ตนเอง ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และ แรงจูงใจทางอารมณ 
 
พฤติกรรมการเรียน 
 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมการเรียน ทางกริยา 
อาการ และการปฏิบัติตนดานการเรียน การต้ังใจ ความสนใจในการเรียน เปนแสดงออกถึงพฤติกรรม
การเรียนที่มีคุณภาพการศึกษา อันประกอบดวย (Bloom, 1976) ทัศนคติในการเรียน (attitude)   
แรงจูงใจในการเรียน (learning motivation) ความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety) การมีสมาธิตอ
การเรียน (concentration) กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน  (information Processing) 
และการเลือกเน้ือหาที่สําคัญ (selecting main ideas) เปนองคประกอบสําคัญตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษา  
 1. ทัศนคติในการเรียน 
  ทัศนคติเปนความรูสึก ความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เปนผลมาจากประสบการณหรือ
สิ่งแวดลอม ความรูสึก และความคิดดังกลาวเปนไปไดในทางชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
อันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งน้ัน ๆ ทั้งในการสนับสนุนและตอตาน 
ทัศนคติ การที่เราจะทราบทัศนคติของบุคคลหน่ึงไดก็ตองใชวิธีแปลความหมายของการแสดงออก  
(อรพิณ ศิริสัมพันธ และ ภัทรพล มหาขันธ, 2554) ซึ่งเห็นไดจากที่มีทัศนคติเห็นคุณคาในการเรียน
เพื่อใชประโยชนในอนาคต การมีทัศนะคติไมชอบอาจารยผูสอน  
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 2. แรงจูงใจในการเรียน 
แรงจูงใจในการเรียนเปนตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เปนสิ่งที่ชวย

ใหเกิดการจูงใจอันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมสูง 
ซึ่งแรงจูงใจจูงใจอยูภายใตการควบคุม การรับรู การคาดการลวงหนา ถาคาดวาจะไดประโยชนจะมี
แรงจูงใจในการตัดสินใจกระทาสิ่งน้ันสูง (ณิตชาธร ภาโนมัย. 2554) ซึ่งนักศึกษามีแรงจูงใจใน 
การเรียนเพื่อความสําเร็จในชีวิตในหนาที่กางงานในอนาคต จะเกิดการกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดง
พฤติกรรมการเรียนสูง  
 3. ความวิตกกังวลในการเรียน 
 ความวิตกกังวลในการเรียนเปนความวิตกในวิชาที่เรียนยอมสงผลตอพฤติกรรมที่เรียนเกิด
ความไมมั่นใจตอผลการเรียนจะไมประสบความสําเร็จ หรือวิชาที่เรียนยากไมเขาใจ ทําใหเกิด
พฤติการณการเรียนที่มุงการทองจําหนังสือจากการเรียนเฉพาะชวงเวลาสอบ ซึ่งวิชาน้ัน ทําใหเกิด
พฤติกรรมการเรียนมีความวิตกกังวล (อรพิณ ศิริสัมพันธ และ ภัทรพล มหาขันธ, 2554) 
 4. การมีสมาธิตอการเรียน  

การมีสมาธิตอการเรียนเปนความต้ังใจเรียนกอใหเกิดสมาธิในเรียน การขาดสมาธิการเรียน
ตอกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนที่เกิดความเบื่อหนาย ไมเขาใจเน้ือหาการเรียน การมีสมาธิตอ 
การเรียนเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึง ทั้งน้ี การเรียนจะมีประสิทธิภาพตองอาศัยความต้ังใจ
จดจออยูกับการเรียน ความพรอมที่จะเรียน และสนใจในวิชาน้ัน (ประธาน วัฒนวาณิชย, 2537) 
 5. กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน 

กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนเปนการรวบรวมขอมูลในการเรียนเปนเรื่องที่
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการคนหาความรูและใชเหตุผลโดยการทําความเขาใจกับสิ่งที่เรียน
เปนภาษาตนเอง โดยนําเน้ือหาทั้งหมดมาประมวลเขากัน อยางมีเหตุผล และหาความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่เรียนกับประสบการณเดิม เปนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (Weinstein & Palmer, 2002) 
 6. ความเลือกเน้ือหาสําคัญการเรียน 

การเลือกเน้ือหาสําคัญการเรียนเปนการเลือกใจความสําคัญและการจดจําเน้ือหาทีส่าํคัญเปน
ทางกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนสามารถแยกแยะขอที่สําคัญหรือไมสําคัญไดขณะที่เรียน ซึ่ง
กอใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนเฉพาะตัวของนักศึกษาแตละคนที่สงผลตอพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา (Bradshow, 1975) ผูวิจัยไดมามาจําลองตามตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 

ความฉลาดทางจิตวิทยา กลยุทธและเทคนิคองคประกอบ 

 
พฤติกรรมการเรียน 

 
ทัศนคติในการเรียน (attitude)   แรงจูง ใจในการ เรียน 
(motivation) ความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety) การมีสมาธิ
ตอการเรียน (concentration)  กระบวนการ รวบรวมขอมูลใน
การเรียน  (information processing) และการเลือกเน้ือหาที่
สําคัญ (selecting main ideas) 
  

  
จากการทบทวนวรรณกรรมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามีผลและมีความสัมพันธตอ

คุณภาพการศึกษาจากความสําเร็จในการเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2530) 
ซึ่งเปนตัวแปรที่บงช้ีคุณภาพการเรียนของนักศึกษา (Bloom 1976) อีกทั้งมีความสัมพันธกับ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ (Templeton, 2000; Green & Noble, 
2010) 
 ตามตารางจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
อันประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ การสรางความหมายบุคคล การตระหนักรูความจริง และ 
การเปดกวางจิตสํานึก และความฉลาดทางอารมณ ไดแก การตระหนักรูตนเอง การคุมอารมณตนเอง 
ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และ แรงจูงใจ สวนพฤติกรรมการเรียน ประกอบดวย 
ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน 
กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน  และการเลือกเน้ือหาที่สําคัญ  



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การดําเนินการทดลองและการเก็บขอมูลการวิจัย 
 4. เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาน้ีไดดําเนินการเกี่ยวกับประชากรเปาหมายและการออกแบบสุมกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. การกําหนดประชากร 
 กลุมประชากรเปาหมายเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม เน่ืองจากการศึกษาวิจัยน้ีเปนการกึ่งทดลอง ผลการวิจัยจึงไมไดข้ึนอยูกับขนาด
กลุมตัวอยาง แตผลการวิจัยน้ันข้ึนอยูกับการทดลองในการทดสอบกอนและทดสอบหลังของกลุม
ทดลองตามกลยุทธ และเทคนิคของโปรแกรมการทดลอง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาด
ทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (Neuman, 2007) การกําหนดประชากรเปาหมาย
ในลักษณะดังกลาวน้ี ปรากฏตามกลุมประชากรเปาหมายตามผลงานวิจัยของกรีนและโนเบล (Green 
& Noble, 2010) ที่ทําการศึกษาวิจัย ในเรื่อง การสงเสริมความฉลาดทางจิตวิญญาณ: การพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางไดใชแบบเจาะจงจากประชากรเปาหมายที่เปนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ตํ่ากวา 2 
ที่รวมการทดลองโดยสมัครใจ ประกอบดวยนักศึกษาสาขาพลศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาจิตวิทยา จากขอมูลของสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในป พ.ศ.2557 ในเบื้องตนผูวิจัยใหตอบแบบสอบถามการคัดเลือก
กลุมตัวอยางจากนักศึกษาที่มีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ตํ่ากวา 2 และสมัครใจเขารวมกิจกรรมตาม
โปรแกรมความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
โดยใชมาตรวัด ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตมาจาก CAGE questionnaire เปนผลงานการศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการ (Lairson, et al, 2012) เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางใหไดลักษณะของสมาชิกกลุมประชากร
เปาหมายที่เปนหนวยวิเคราะหเฉพาะของนักศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกัน (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก 1) ตอจากน้ันไดดําเนินการสุมอยางงาย (sample random sampling) ดวยวิธีการจับ
สลาก (Neuman, 2007) แยกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุมจํานวน 
20 คน รวมจํานวน 40 คนมาเปนหนวยวิเคราะหเพื่อเก็บขอมูลจากการทดลอง นํามาวิเคราะห 
ทางสถิติ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2550) ทั้งน้ี วิธีการสุมกระจายทําใหกลุมประชากรเปาหมายมีความ
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เหมือนกันหรือไมแตกตางกันต้ังแตแรก ซึ่งทําใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมากแทบทุกประการ (Neuman, 2007)  

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลองซึ่งการออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค 
และจากการทบทวนวรรณกรรมเปนการประมวลผลการวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลสนเทศ 
ทางเอกสารจากผลงานของนักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายทาน (Goleman, 1995, 1998a, 
1998b; King, & DeCicco, 2009; Zohar, & Marshall, 2000, 2004) ในเชิงบูรณาการเจาะลึก เพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหในเชิงปริมาณ เพื่อทําการทดสอบกอน (pre-test) และทดสอบหลัง (post-test) 
ในการศึกษาเปรียบเทียบผลแตกตางความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากอนทดลองและหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม อีกทั้ง
เปนการศึกษาถึงปจจัยความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมีผลตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาซึ่ งเปนตัวแปรตาม วามี นัยสําคัญทางสถิติหรือไม  มากนอยเพียงใด  
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2556) ตามประเด็นสมมติฐานในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเก็บตัวอยางเบื้องตนคุณลักษณะพื้นฐานเบื้องตนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน เปนเพศชายรอยละ 62.5 และหญิงรอยละ 37.5 อายุต้ังแต19 ป 
อายุมากที่สุด  22 ป  มี เกรดเฉลี่ย (GPA) นอยที่สุด 1 .9 มากที่สุด  1.98 มี ภูมิลําเนาอยู ใน
กรุงเทพมหานครเพียงรอยละ12.5 และอยูในจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุด บิดามารดาของนักศึกษาสวน
ใหญประกอบอาชีพอาชีพอิสระอื่น ๆรอยละ 75 และมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึง
รอยละ 82.5 ทั้งน้ีมีการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีเพียงรอยละ 17.5 และผูใหการอุปการะเลี้ยงดู
นักศึกษาสวนใหญไดแกบิดามารดารอยละ 82.5 มีรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ย 189,250 บาทตอป 
ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 2 คน และมีเพื่อนสนิทโดยเฉลี่ย 5 คน (ตารางที่ 3.1) 
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ตารางท่ี 3.1 คุณลักษณะพื้นฐานของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ระดับช้ันปริญญาตร ี
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของนักศึกษา N=40 รอยละ 

เพศ  
     ชาย 
     หญิง 
ภูมิลําเนาของนักศึกษา    
     กรุงเทมหานคร 
     นนทบุรี 
     สมุทรปรากการ 
     ปทุมธานี 
     จังหวัดอื่น ๆ 
อาชีพบิดามารดาของนักศึกษา 
     ขาราชการ 
     รัฐวิสาหกิจ 
     บริษัทเอกชน 
     คาขาย 
     อาชีพอิสระอื่น ๆ 
การศึกษาของบิดามารดา 
     ตํ่ากวาปริญญาตร ี
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 
     อื่น ๆ 
การใหการอุปการะเลี้ยงดู 
    บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา 
    ปูยาตายาย 
    ลุงปานาอา 
    ญาติพี่นอง และอื่น ๆ 

 
25 
15 
 
5 
- 
- 
- 

35 
 
2 
1 
1 
6 
30 
 

33 
7 
- 
- 
- 
 

33 
1 
2 
4 

 
62.5 
37.5 

 
12.5 

- 
 
 

87.5 
 

5.0 
2.5 
2.5 
15.0 
75.0 

 
82.5 
17.5 
-- 
- 
- 
 

82.5 
2.5 
5.0 
10.0 

 
สวนคุณลักษณะพื้นฐานเบื้องตนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 40 คน เปนเพศชายรอยละ 62.5 และหญิงรอยละ 37.5 อายุต้ังแต19 ป อายุมากที่สุด 22 ป 
มีเกรดเฉลี่ย (GPA) นอยที่สุด 1.9 มากที่สุด 1.98 มี ภูมิลําเนาอยู ในกรุงเทพมหานครเพียง 
รอยละ 12.5 และอยูในจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุด บิดามารดาของนักศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพ
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อาชีพอิสระอื่น ๆ รอยละ 75 และมีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึงรอยละ 82.5 ทั้งน้ีมี
การศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีเพียงรอยละ 17.5 และผูใหการอุปการะเลี้ยงดูนักศึกษาสวนใหญ
ไดแกบิดามารดารอยละ 82.5 มีรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ย 189,250 บาทตอป ซึ่งมีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 2 คน และมีเพื่อนสนิทโดยเฉลี่ย 5 คน (ตารางที่ 3.2) 
 
ตารางท่ี 3.2 คุณลักษณะพื้นฐานของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของนักศึกษา (40คน) x  S.D. Min. Max 

     อายุ 
     เกรด  (GPA) 
     รายไดรวมตอปของครอบครัว 
     สมาชิกในครอบครัว 
     เพื่อนสนิท 

20.10 
1.884 

189250 
2.1 
5.99 

.81 
0589 

79980.36 
911 
3.09 

19 
1.80 

90000 
1 
1 

22 
1.98 

620000 
4 
10 

 
สวนการคัดเลือกและการสุมกลุมตัวอยาง เปนการคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียน 

(เกรดเฉลี่ย) ตํ่ากวา 2 และสมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความ
ฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยใชมาตรวัด ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตมาจาก 
CAGE questionnaire เพื่อใหไดลักษณะของสมาชิกกลุมประชากรเปาหมายที่เปนหนวยวิเคราะห
เฉพาะของนักศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกัน และวิธีการสุมกระจายทําใหกลุมประชากรเปาหมายมี
ความเหมือนกันหรือไมแตกตางกันต้ังแตแรก ซึ่งทําใหกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมือนกันหรือ
ใกลเคียงกันมากแทบทุกประการ (Neuman, 2007) ซึ่งผูวิจัยไดทดสอบพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในเบื้องตนกอนทําการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมตามตารางที่ 3.3 

ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวากอนการทดลอง ตัวแปรพฤติกรรมการเรียน (BEH) ไดแก ทัศนคติใน
การเรียน (ATT) ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 9.1 และกลุมควบคุมคาเฉลี่ย 9.8 ทั้งสองกลุมมีคาใกลเคียง
กันไมแตกตางกัน (Sig=.212)  

สวนแรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน 
(CON) กระบวนการรวบรวมขอมูลใน การเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) ซึ่งทั้งสอง
กลุมมีคาใกลเคียงกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จึงเปนขอยืนยันไดวากระบวนการสุมกระจาย ทํา
ใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันกอนเริ่มการทดลอง 
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ตารางท่ี 3.3 สถิติทดสอบตัวแปรกอนทําการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

พฤติกรรมการการเรียน 
ของนักศึกษา (BEH) 

กลุมทดลอง (N=20) กลุมควบคุม (N=20) F (Sig) 

 
ทัศนคติในการเรียน (ATT) 
แรงจูงใจในการเรียน (MOL) 
ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) 
การมีสมาธิตอการเรียน (CON) 
กระบวนการรวบรวมขอมูลใน 
การเรียน (INP) 
การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 

 
9.8 
8.6 
9.7 
9.2 
 

9.1 
9.3 

 
1.641 
2.479 
2.079 
2.353 

 
1.386 
1.625 

 
9.1 
9.0 
9.3 
9.3 

 
8.8 
10.0 

 
1.598 
1.700 
1.565 
1.598 

 
1.361 
1.256 

 
1.610 
.448 
.362 
.056 

 
.649 
2.322 

 
.212 
.507 
.551 
.815 

 
.425 
.136 

 
 จากน้ันผูวิจัยไดทําการทดลองโดยในกลุมทดลองใหรวมกิจกรรมตามโปรแกรมความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสวนในกลุมควบคุม
ใหขอสนเทศเกี่ยวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา โดยทําการวัดกอนทดลอง (pre-test) และหลังการทดลอง (post-test) ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลจากการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
(Neuman, 2007) ตามแบบอยางผลงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทานอื่นๆ (Marti, et al., 
2004)  

กลุมทดลองดําเนินการใหรวมกิจกรรมตามโปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 8 ครั้ง สวน
ในกลุมควบคุมใหขอสนเทศเกี่ยวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา จํานวน 8 ครั้งสัปดาหละ 1 ครั้ง และดําเนินการตามข้ันตอนกึ่ง
ทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม (ตามภาพที่ 3.1) 
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ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการวิจัยกึง่ทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กลุมประชากรเปาหมายเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษมในระดบัปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตรที่เกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2 และสมัครใจเขาการทดลองจํานวน 40 คน 

การทดสอบกอนการทดลอง (pre - test) ตามแบบสอบถาม และเกบ็ขอมูล 

ความฉลาดทางจติวญิญาณ 

การคุมอารมณตนเอง--ความโปรงใส -การปรับตัว-
ความสาํเร็จ-ความคดิริเร่ิม           

ความฉลาดทางอารมณ 

ความเขาใจความรูสึกผูอืน่และแรงจูงใจ-
ความสามารถในการอาน-ความสามารถในการ
ตรวจสอบสถานการณ -ความสามารถทําใหเกดิ
สภาวะอารมณเชิงบวกและลบ-ความขดัแยงและการ
เจรจาตอรอง-การขบัเคลื่อนความสําเร็จ -ความมุงมั่น  

ทักษะทางสังคม-การมองโลกในแงด-ีการสื่อสาร การ
จัดการความขดัแยง-ความเปนผูนํา-การเปลี่ยนแปลง  
-การเชื่อมตอ-การทํางานรวมกนัและความรวมมอื-
การทํางานเปนทีม  

การทดสอบหลังการทดลอง (Post - test) ตามแบบสอบถาม เก็บขอมูล และการวิเคราะห 

กลุมตัวอยาง 40 คนโดยการสุมกระจาย (randomized assignment) ดวยวิธีการจบัสลาก  
แยกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมทดลองจาํนวน 20 คน และกลุมควบคุมจํานวน 20 คน 

กลุมทดลองใหเขารวมทํากจิกรรมตามโปรแกรมความฉลาด
ทางจติวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน 

กลุมควบคุมใหขอสนเทศความฉลาด 
ทางจติวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ 

และพฤตกิรรมการเรียน 

การตระหนักรูตนเอง-การประเมินตนเอง และความ
เชื่อมั่นตนเอง 

การสรางความหมายบคุคล -การสรางเปาหมายชีวติ  
-การบูรณาการจดัการ การสราการตระหนักรูความ
จริง 
-มิติทางจิตวญิญาณ -การตระหนักรูเชิงลึก -การรับรู
ความจริง =การยึดหยุนปรับตัว -การดาํเนินการให
เปนจริงดวยตนเอง 

คร้ังที่ 2 

 

คร้ังที่ 3 

 

คร้ังที่ 4 

 

คร้ังที่ 5 

 

คร้ังที่ 6 

 

การสรางคดิวิจารณญาณ-การสังเกต -การตคีวาม  
-การคดิไตรตรอง -การวิเคราะหไดขอสรุป 

การทบทวนและยุตกิารรวมกิจกรรม  

การเปดกวางจิตสาํนึก-จิตสาํนึกการรอบรู-จิตสํานกึ
บริสุทธิ์ -การแกปญหา -การตดัสินใจและการให
เหตุผล -การเผชิญหนา 

คร้ังที่ 7 

 

คร้ังที่ 8 

 

คร้ังที่ 1 
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ไดแกแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(รายละเอียดปรากฏตามแบบสอบถามภาคผนวก ข) 
 1. คํานิยามเชิงปฏิบัติการและการสรางมาตรวัด 

ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมคํานิยามเชิงปฏิบัติการตามผลงานการวิจัยทาง
วิชาการตามมาตรวัด The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) (King, & 
DeCicco, 2009) มาตรวัด The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) 
1998 (Schutte, et al., 1998) และมาตรวัด The Study Strategies Inventory (LASSI) 1995 
(Weinstein and Palmer, 1995) นํา มาประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและการสราง 
มาตรวัดในการวิจัยความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
 การสรางมาตรวัดผูวิจัยไดใหความสําคัญกับความถูกตองของมาตรวัดโดยเฉพาะอยางย่ิง
ความถูกตองในเน้ือหา (content validity) ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมตามผลงานทางวิชาการ
ของนักวิชาการที่ทําการศึกษาโดยใชตัวแปรตัวเดียวกันในเรื่องเดียวกัน ซึ่งเปนมาตรวัดเชิงจิตวิสัย 
(subjective measures) เพื่อใหไดขอมูลชวงหรือขอมูลเชิงปริมาณหรือเปนขอมูลเชิงอันดับหรือ
ขอมูลเชิงคุณภาพ สวนการสรางมาตรวัดเชิงวัตถุวิสัย (objective measures) ไดสรางมาตรวัด
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เกิดจริงจากแบบสอบถามที่ใหขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิง
ปริมาณ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2550) ทั้งน้ีไดผานการตรวจสอบความถูกตองในเน้ือหาโดย
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานคือ ดร.วุฒิชัย  จิตตานุ  ผศ.ดร.ภักตรา ประเสริฐวงศ 
และ ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช  
 สวนการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด ผูวิจัยไดใชการทดสอบความสอดคลองภายใน
ของมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ  ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่ งไดใชคาสัมประสิทธ์ิ ครอนบาค–อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)  
ในการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด ดังคํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัดดังน้ี 
 1.1 การสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
  จากการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยทางวิชาการ (King, & DeCicco, 2009) 
และมาตรวัด The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) เปนการสรางมาตร
วัดความฉลาดทางจิตวิญญาณตามพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจริงที่มีความถูกตองของการวัด ผูวิจัยไดนํามา
ประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) มีตัวแปร
ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking [CET]) การเขาใจความหมาย
บุคคล (personal meaning production [PMP]) การตระหนักรูความจริง (transcendental 
awareness [TRA]) และการเปดกวางจิตสํานึก (conscious state expansion [CSE]) มีคําถาม 24 
ขอ (รายละเอียดตามแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ ภาคผนวก 2 สวนที่ 2) นํามาสราง 
คํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัด (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2550) ดังน้ี  
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  1.1.1 การคิดวิจารณญาณ: เปนความฉลาดทางจิตวิญญาณในการวิเคราะห สังเคราะห
ใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความเปนจริงของ
ธรรมชาติและสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมิน แยกแยะถึงธรรมชาติของชีวิต เปน
การใชสมาธิ หรือวิจารณาญาณในการวิเคราะห การประเมินขอมูลที่รวบรวมจากหรือ เกิดข้ึนจากการ
สังเกต ประสบการณ การสะทอนเหตุผล หรือการเช่ือมตอสื่อสาร นําไปสูขอสรุปที่นาเช่ือถือมากข้ึน
จากความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Scriven & Paul, 1992) การคิดวิจารณญาณสามารถนําไปใชใน
ปญหาการดํารงชีวิต หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนเพื่อแกไขปญหาเสมือนหน่ึง เปนการหาคําตอบเพื่อทํา
ความเขาใจในสิ่งน้ันหรือในเหตุการณน้ันเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งถือวาเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรม (Noble, 2000) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัด 
การคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking [CET]) 6 ขอ โดยใหรหัส  1=ไมจริงทั้งหมด  
2=เปนจริงอยูบาง  3=คอนขางจริง  4=เปนจริงมาก  5=เปนจริงที่สุด 
  1.1.2 การสรางความหมายบุคคล: เปนวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักและ 
การดํารงชีวิตในทุกประสบการณทั้งทางกายและจิตใจ เปนการกําหนดเปาหมายจากประสบการณใน
ชีวิตประจําวัน (King, Speck, & Thomas, 2001; Koenig et al., 2000; Sinnott, 2002) ไปสู
เปาหมายแหงชีวิตโดยการสรางมโนภาพทางตามความหมายของวัตถุประสงคในอนาคตขางหนาที่จะ
เกิดจริงตามแรงขับเคลื่อนของความฉลาดทางจิตวิญญาณ และการสรางความหมายบุคคลเปนทางให
เกิดเอกลักษณในชีวิตบุคคลและสิ่งรอบขาง เพื่อจะหาความเปาหมายและความหมายในประสบการณ
ชีวิตทั้งหมด ซึ่งการสรางความหมายบุคคลเปนเปาหมายแหงชีวิต มีความรูสึกนึกคิดเสนอแนะ สัง่การ 
และเหตุผลของความมุงหมายในการดํารงอยูของชีวิต และเปนพื้นฐานหลักของหนวยบูรณาการ
ความคิดในการดํารงชีวิต (Meddin 1998) ซึ่งเปนกระบวนการของระบบประสาทของสมอง (Zohar, 
Marshall, 2000) จึงเปนความสามารถในสรางเปาหมาย วัตถุประสงค ทั้งทางมโนจิตและ
ประสบการณทางกายภาพของสรรพสิ่งรอบขาง ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปน
คําถามและมาตรวัดการสรางความหมายบุคคล (personal meaning production [PMP]) 6 ขอ 
โดยใหรหัส  1=ไมจริงทั้งหมด  2=เปนจริงอยูบาง  3=คอนขางจริง  4=เปนจริงมาก  5=เปนจริงที่สุด 
  1.1.3 การตระหนักรูความจริง: เปนความสามารถในการรับรูและเขาใจภายในมิติ 
จิตวิญญาณแหงชีวิต (spiritual dimension of life) ตามปรากฏการณที่เกิดจริง (James, 2002)  
แมตามปรากฏการณที่เกิดจริงน้ันไมมีอยูจริง หรือขัดแยงตามปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
การตระหนักรูความจริงสามารถแยกแยะและบูรณาการไดในความรูสึกที่เปนจริง โดยไมยึดติดอยูกับ
ตนเองไมวาการน้ันจะเกิดจริงหรือไมจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป การตระหนักรูความจริงเปน 
ทางกอใหเกิดการรับรูอันพื้นฐานสําคัญภายในศูนยกลางความฉลาดทางจิตวิญญาณ ที่เรียกวา 
ตัวตนเอง (Csikszentmihalyi, 1993) จึงเปนความสามารถในการรับรูเกินกวาจิตสํานึกอันเปน
ศูนยกลางทางความคิดของตนเองที่เปนการตระหนักรู เ ชิงลึกในความจริงแหงชิวิตหรือตาม
ปรากฏการณจริงอื่น (Hamel et al. 2003) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถาม
และมาตรวัดการตระหนักรูความจริง (transcendental awareness [TRA]) 6 ขอ โดยใหรหัส  
1=ไมจริงทั้งหมด  2=เปนจริงอยูบาง  3=คอนขางจริง 4=เปนจริงมาก  5=เปนจริงที่สุด 
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  1.1.4 การเปดกวางจิตสํานึก: การมีสติในจิตสํานึก ที่เปนจิตบริสุทธ จิตที่เปน
สาธารณะที่ เปนดุลพินิจของตัวเองเปนการเปดกวางจิตสํานึกเขาสูความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
(Tart, 1975) เปนการแสดงความรูสึกภายในสูภายนอกดวยการควบคุมของตนเองเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนจากประสบการณตนเองไดอยางถูกตอง การเปดกวางจิตสํานึกเปนเรื่องการควบคุมจิต
ตนเอง เพื่อการรับรูสถานการณปรับเขาสูการเปลี่ยนแปลงในกาลขางหนาในสิ่งที่ดีกวา (Maslow, 
1971) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดการเปดกวางจิตสํานึก 
(conscious state expansion [CSE]) 6 ขอ โดยใหรหัส 1=ไมจริงทั้งหมด  2=เปนจริงอยูบาง   
3=คอนขางจริง  4=เปนจริงมาก  5=เปนจริงที่สุด 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือมาตรวัดเบื้องตนในความฉลาดทางจิตวิญญาณจากนักศึกษา
โดยใหตอบแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ และแปลงขอมูลทางสถิติเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
(compute) ตามตารางที่ 3.4 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 3.4 สถิติพรรณนามาตรวัดตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
 

มาตรวัดตัวแปร (N=40) 
รายการ
คําถาม x  S.D. Min. Max. 

 
 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI)  

1. การคิดวิจารณญาณ (CET) 
2. การเขาใจความหมายบุคคล (PMP) 
3. การตระหนักรูความจริง (TRA) 
4. การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) 

 
 

6 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 

 
 

12.9 
15.3 
14.6 
14.2 

 
 

1.532 
1.847 
2.599 
1.937 

 
 

9.00 
11.00 
11.00 
11.00 

 
 

16.00 
19.00 
20.00 
18.00 

 
จากสถิติพรรณนาเบื้องตนแสดงใหเห็นสภาพทั่วไปวา ความฉลาดทางวิญญาณของนักศึกษา

ในการคิดวิจารณญาณมีคาเฉลี่ย 12.9 การเขาใจความหมายบุคคลมีคาเฉลี่ย 15.3 การตระหนักรู
ความจริงมีคาเฉลี่ย 14.6 การเปดกวางจิตสํานึกมีคาเฉลี่ย 14.2 ช้ีใหเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน 
แสดงใหเห็นเบื้องตนไดวาตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณไมแตกตางกันมาก และมีคาเบี่ยงเบน (SD) 

ตํ่ากวาคาเฉลี่ย ( x ) เปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทางเดียวกัน เปนมาตรวัดนําไปใชในทางสถิติได  
1.2 การสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยทางวิชาการ (Goleman,1995, 1998a, 1998b) 
และมาตรวัด The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) 1998 ผูวิจัยได
นํามาประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ (emotional 
intelligence [EQI]) มีตัวแปรประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (self-awareness [SFA])  
การคุมอารมณตนเอง (self-regulation [SFR]) ทักษะทางสังคม (social skill [SOS])  การเขาใจ
ความรูสึกผูอื่น (empathy [EMP]) และแรงจูงใจ (motivation [MOT]) มีคําถาม 30 ขอ 
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(รายละเอียดตามแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ ภาคผนวก 2 สวนที่ 3) นํามาสรางคํานิยาม 
เชิงปฏิบัติการและมาตรวัด (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2550) ดังน้ี  
  1.2.1 การตระหนักรูตนเอง: เปนความสามารถในการตระหนักรูอารมณตนเอง จุดออน 
จุดแข็ง คานิยม และตระหนักถึงผลกระทบตอคนอื่นในขณะที่ใชความรูสึกอารมณตนเองเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจของตนตามความเปนจริง และตระหนักในคุณคาและภาคภูมิใจใน
ความสามารถที่มีอยูของตนเอง การตระหนักรูตนเอง เปนการตระรูถึงความรูสึกที่เกิดสถานการณข้ึน
และตรวจสอบความรูสึก เพื่อดําเนินการอยางไรในการในชีวิต (Goleman, 1995) มีกลยุทธและ
เทคนิคไดแกการตระหนักรูเอง (self-awareness) การประเมินตนเอง (self-assessment) และ 
ความเช่ือมั่นตนเอง (self-confidence) เปนกลยุทธสําคัญ (Goleman, 2001) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสราง
คํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดการตระหนักรูตนเอง (self-awareness [SFA]) 
จํานวน 6 ขอโดยใหรหัส 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง  2=เห็นดวยอยูบาง  3=ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย  
4=เห็นดวย  5=เห็นดวยอยางย่ิง 
  1.2.2 การคุมอารมณตนเอง: เปนความสามรถในการควบคุมอารมณตนเอง หรือ 
การปรับเปลี่ยนอารมณที่สับสนรุนแรง และปรับตัวเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในเหตุการณ
ตึงเครียดและรุนแรงได โดยการควบคุมอารมณตนเองจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง ตกใจ หรือ
ความกลัว ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดข้ึนเพื่อ
หาทางแกไข (Chermiss & Goleman, 2001) ซึ่งเปนกลไกสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ดวย
การควบคุมอารมณตนเอง (emotional self-control) ความโปรงใส (transparency) การปรับตัว 
(adaptability) ความ สําเร็จ (achievement) ความคิดริเริ่ม (initiative) การมองโลกในแงดี 
(optimism) เปนกลยุทธและเทคนิคของการคุมอารมณตนเอง (Goleman, 2001) ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
สรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดการคุมอารมณตนเอง (self-regulation [SFR]) 
จํานวน 6 ขอ โดยใหรหัส 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2=เห็นดวยอยูบาง  3=ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย  
4=เห็นดวย  5=เห็นดวยอยางย่ิง 
  1.2.3 ทักษะทางสังคม: เปนความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอื่นไปใน
ทิศทางที่ตองการ การมีทักษะในการสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถที่รูถึงการ
รับผิดชอบตอสังคมในแงดี และรูจัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึน มีความเมตตาและเขาใจสถานการณน้ัน 
ทําใหรวมทํางานกับผูอื่น เพื่อความสําเร็จในชีวิต (Goleman, 1995) อันประกอบดวยกลยุทธและ
เทคนิคไดแก อิทธิพล (influence) การสื่อสาร (communication) การจัดการความขัดแยง 
(conflict management) การเจรจาตอรอง การประนีประนอม ความเปนผูนํา (leadership)  
การเปลี่ยนแปลง (change catalyst) การเช่ือมตอ (building bonds) การทํางานรวมกันและความ
รวมมือ (collaboration and cooperation) และการทํางานเปนทีม (team capabilities) ซึ่งผูวิจัย
ไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดทักษะทางสังคม (social skill [SOS]) 
จํานวน 6 ขอโดยใหรหัส 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2=เห็นดวยอยูบาง  3=ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย  
4=เห็นดวย  5=เห็นดวยอยางย่ิง 
  1.2.4 การเขาใจความรูสึกผูอื่น: ความสามารถเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมี 
การตัดสินใจสิ่งใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุ
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ความสําเร็จที่ต้ังใจไว เปนการรูและเขาใจความตองการของผูอื่น และปรับตัวเขาความรูสึกน้ัน ใน 
การดําเนินการเพื่อความกิจกรรมการงาน เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคตนในการดําเนินชีวิตให
เปนไปโดยตลอด จึงเปนตัวเช่ือมตอจากภายในไปสูภายนอกในการดําเนินการทุกอยาง (Cote & 
Miners, 2006) โดยกลยุทธและเทคนิคไดแก ความสามารถในการอาน (ability to read) 
ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) และ
ความสามารถในการทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke positive and 
negative emotions states) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัด
การเขาใจความรูสึกผูอื่น (empathy [EMP]) จํานวน 6 ขอโดยใหรหัส 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง   
2=เห็นดวยอยูบาง  3=ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย  4=เห็นดวย  5=เห็นดวยอยางย่ิง 
  1.2.5 แรงจูงใจ: เปนแรงผลัดดันจูงใจใหเกิดประโยชน และความสําเร็จในการน้ัน เปน
การสรางแรงจูงใจตนเองใหยึดมั่นในเปาหมายเพื่อประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังใจไวจาก
ภายในมาสูภายนอกดวยการกระทําในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสําเร็จตามความมุงหมายแหงชีวิต 
(Goleman, 1998a, 1998b) มีกลยุทธและเทคนิคประกอบดวย การขับเคลื่อนความสําเร็จ 
(achievement drive) และความมุงมั่น (commitment) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยาม 
เชิงปฏิบัติการเปนคําถามและสรางมาตรวัดแรงจูงใจ (motivation [MOT]) จํานวน 6 ขอโดยใหรหัส 
1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2=เห็นดวยอยูบาง  3=ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย  4=เห็นดวย  5=เห็นดวย
อยางย่ิง 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือมาตรวัดเบื้องตนในความฉลาดทางอารมณจากนักศึกษาโดย
ใหตอบแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณและแปลงขอมูลทางสถิติเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
(compute) ตามตารางที่ 3.5 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 3.5 สถิติพรรณนามาตรวัดตัวแปรความฉลาดทางอารมณ 
 

มาตรวัดตัวแปร (N=40) 
รายการ
คําถาม x  S.D. Min. Max. 

ความฉลาดทางอารมณ (EQI)  
1. การตระหนักรูตนเอง (SFA) 
2. การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) 
3. ทักษะทางสังคม (SOS) 
4. การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) 
5. แรงจูงใจ (MOT) 

 
6 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 

 
16.1 
14.4 
13.7 
13.4 
13.8 

 
2.486 
2.351 
2.425 
2.204 
2.451 

 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
9.00 

 
21.00 
19.00 
18.00 
18.00 
21.00 

 
จากสถิติพรรณนาเบื้องตนแสดงใหเห็นสภาพทั่วไปวา ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา

ในการตระหนักรูตนเอง มีคาเฉลี่ย 16.1 การควบคุมอารมณตนเอง มีคาเฉลี่ย 14.4 ทักษะทางสังคม 
มีคาเฉลี่ย 13.7 การเขาใจความรูสึกผูอื่น มีคาเฉลี่ย 13.4 และแรงจูงใจสังคม มีคาเฉลี่ย 13.8 
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ช้ีใหเห็นวา ตัวแปรความฉลาดทางอารมณมีความใกลเคียงกันไมแตกตางกันมากในระดับการเรียนของ

นักศึกษามาก และมีคาเบี่ยงเบน (SD) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย ( x ) เปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทาง
เดียวกัน เปนมาตรวัดนําไปใชในทางสถิติได  
 1.3 การสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัดพฤติกรรมการเรียน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยทางวิชาการ (Bloom, 1976, Bradshow, 1975, 
Weinstein & Palmer, 2002) และมาตรวัด Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) 
ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา (leering behavior [BEH]) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน (attitude [ATT])  แรงจูงใจ
ในการเรียน (motivation [MOL])  ความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety [ANX])  การมีสมาธิตอการ
เรียน (concentration [CON])  กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (information Processing 
[INP]) ความเลือกเน้ือหาสําคัญ (selecting Main Ideas [SMI]) คําถาม 24 ขอ (รายละเอียดตาม
แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ภาคผนวก 2 สวนที่ 4) นํามาสรางคํานิยาม 
เชิงปฏิบัติการและมาตรวัด (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2550) ดังน้ี  
  1.3.1 ทัศนคติในการเรียน: เปนความรูสึก ความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เปนผล
มาจากประสบการณหรือสิ่งแวดลอม ความรูสึก และความคิดดังกลาวเปนไปไดในทางชอบหรือไม
ชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งน้ัน ๆ ทั้งใน
การสนับสนุนและตอตาน การที่เราจะทราบทัศนคติของบุคคลหน่ึงไดก็ตองใชวิธีแปลความหมายของ
การแสดงออก (อรพิณ ศิริสัมพันธ และ ภัทรพล มหาขันธ, 2554) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิง
ปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดทัศนคติในการเรียน (attitude [ATT])  จํานวน 4 ขอโดยใหรหัส 
1=ไมทั้งสิ้น  2=เล็กนอย  3=ปานกลาง  4=มาก  5=มากอยางย่ิง 
  1.3.2 แรงจูงใจในการเรียน: เปนตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย 
เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการจูงใจอันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดง
พฤติกรรมสูง ซึ่งแรงจูงใจอยูภายใตการควบคุม การรับรู การคาดการลวงหนา ถาคาดวาจะได
ประโยชนจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจกระทําสิ่งน้ันสูง (ณิตชาธร ภาโนมัย. 2554) ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
สรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดแรงจูงใจในการเรียน (motivation [MOL]) 
จํานวน 4 ขอโดยใหรหัส 1=ไมทั้งสิ้น  2=เล็กนอย  3=ปานกลาง  4=มาก  5=มากอยางย่ิง 
  1.3.3 ความวิตกกังวลในการเรียน: เปนความวิตกในวิชาที่เรียน ยอมสงผลตอ
พฤติกรรมที่เรียนเกิดความไมมั่นใจตอผลการเรียนวา จะไมประสบความสําเร็จ หรือวิชาที่เรียนยากไม
เขาใจ ทําใหเกิดพฤติการณเรียน ที่มุงทองจําจากหนังสือเฉพาะชวงเวลาสอบ ซึ่งวิชาน้ันๆ ทําใหเกิด
พฤติกรรมการเรียนที่มีความวิตกกังวล (อรพิณ ศิริสัมพันธ และ ภัทรพล มหาขันธ, 2554) ซึ่งผูวิจัยได
นํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety 
[ANX]) จํานวน 4 ขอ โดยใหรหัส 1=ไมทั้งสิ้น  2=เล็กนอย  3=ปานกลาง  4=มาก  5=มากอยางย่ิง 
  1.3.4 การมีสมาธิตอการเรียน: เปนความต้ังใจในการเรียนกอใหเกิดสมาธิในเรียน  
การขาดสมาธิการเรียนกอให เกิดความเบื่อหนายในพฤติกรรมการเรียน ไมเขาใจเน้ือหาการเรียน  
การมีสมาธิตอการเรียนเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึง ทั้งน้ี การเรียนจะมีประสิทธิภาพตองอาศัย
ความต้ังใจจดจออยูกับการเรียน ความพรอมที่จะเรียน และสนใจในวิชาน้ันๆ (ประธาน วัฒนวาณิชย, 
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2537) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดการมีสมาธิตอการเรียน 
(concentration [CON]) จํานวน 4 ขอโดยใหรหัส 1=ไมทั้งสิ้น  2=เล็กนอย  3=ปานกลาง   
4=มาก  5=มากอยางย่ิง 
  1.3.5 กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน: เปนเรื่องที่นักศึกษามี 
ความกระตือรือรนในการคนหาความรูและใชเหตุผลโดยการทําความเขาใจกับสิ่งที่เรียนเปนภาษา
ตนเอง โดยนําเน้ือหาทั้งหมดมาประมวลเขากัน อยางมีเหตุผล และหาความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียน
กับประสบการณเดิม เปนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (Weinstein & Palmer, 2002) ซึ่งผูวิจัย
ไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการเปนคําถามและมาตรวัดกระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน 
(information Processing [INP]) จํานวน 4 ขอโดยใหรหัส 1=ไมทั้งสิ้น 2=เล็กนอย  3=ปานกลาง  
4=มาก  5=มากอยางย่ิง 
  1.3.6 ความเลือกเน้ือหาสําคัญ: เปนการเลือกใจความสําคัญ และการจดจําเน้ือหาที่
สําคัญเปนการกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนสามารถแยกแยะขอที่สําคัญหรือไมสําคัญไดขณะที่เรียน 
ซึ่งกอใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนเฉพาะตัวของนักศึกษาแตละคนที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (Bradshow, 1975) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
เปนคําถามและมาตรวัด กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน ความเลือกเน้ือหาสําคัญ (selecting 
Main Ideas [SMI]) จํานวน 4 ขอโดยใหรหัส 1=ไมทั้งสิ้น  2=เล็กนอย  3=ปานกลาง  4=มาก   
5=มากอยางย่ิง 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือมาตรวัดเบื้องตนในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยให
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยใหรหัส 0=ไมทั้งสิ้น 2=เล็กนอย 3=ปานกลาง  
4=มาก  5=มากอยาง ย่ิง  และแปลงขอมูลทางสถิ ติเปนขอมูลเ ชิงปริมาณ (compute)  
ตามตารางที่ 3.6 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 3.6 สถิติพรรณนามาตรวัดตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 

มาตรวัดตัวแปร (N=40) 
รายการ
คําถาม x  S.D. Min. Max. 

 
พฤติกรรมการเรียน (BEH) 

1. ทัศนคติในการเรียน (ATT)   
2. แรงจงูใจในการเรียน (MOL)   
3. ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) 
4. การมสีมาธิตอการเรียน (CON)  
5. กระบวนการรวบรวมขอมลูในการ

เรียน (INP) 
6. การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 

 
 

4 ขอ 
4 ขอ 
4 ขอ 
4 ขอ 
4 ขอ 

 
4 ขอ 

 
 

9.4 
8.8 
9.5 
9.2 
8.9 

 
12.0 

 
 

1.632 
2.110 
1.825 
2.015 
1.367 

 
1.814 

 
 

6.00 
6.00 
6.00 
2.015 
6.00 

 
7.00 

 
 

14.00 
16.00 
16.00 
13.00 
12.00 

 
14.00 

 
จากสถิติพรรณนาเบื้องตนแสดงใหเห็นสภาพทั่วไปวา พฤติกรรมการเรียนในทัศนคติใน 

การเรียน มีคาเฉลี่ย 9.4 แรงจูงใจในการเรียน มีคาเฉลี่ย 8.8 ความวิตกกังวลในการเรียน มีคาเฉลี่ย 
9.5 การมีสมาธิตอการเรียน มีคาเฉลี่ย 9.2 กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน มีคาเฉลี่ย 8.9  
และความเลือกเน้ือหาสําคัญมีคาเฉลี่ย 12.0 ช้ีใหเห็นวา ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนมีความใกลเคียง
กันไมแตกตางกันมากในระดับการเรียนของนักศึกษามาก และมีคาเบี่ยงเบน (S.D.) ตํ่ากวาคาเฉลี่ย 

( x ) เปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทางเดียวกัน เปนมาตรวัดนําไปใชในทางสถิติได  
2. การทดสอบความถูกตองในเน้ือหาและความเชื่อถือไดของมาตรวัด 

 การสรางมาตรวัดผูวิจัยไดใหความสําคัญกับความถูกตองของมาตรวัดโดยเฉพาะอยางย่ิง
ความถูกตองในเน้ือหา (content validity) และความเช่ือถือได (reliability) ของมาตรวัด ซึ่งไดจาก
การทบทวนวรรณกรรมตามผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่ทําการศึกษาโดยใชตัวแปร 
ตัวเดียวกันในเรื่องเดียวกันมาใชเปนมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ (The Spiritual 
Intelligence Self-Report Inventory [SISRI-24])  ความฉลาดทางอารมณ (The Schutte Self 
Report Emotional Intelligence Test [SSEIT]) และพฤติกรรมการเรียน (Learning and Study 
Strategies Inventory [LASSI]) และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการกระจายขอมูลวาปกติ
หรือไมดวยคาสถิติพรรณนาวาการกระจายคาของตัวแปรแตละตัวน้ันมีการกระจายปกติหรือไม  
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2556) โดยไดผานการตรวจสอบความถูกตองในเน้ือหาและความเช่ือถือได
ของผู เ ช่ียวชาญและผูทรง คุณวุฒิ  ดร .วุฒิ ชัย จิตตานุ ผศ .ดร .ภักตรา ประเสริฐวงศ  และ  
ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช กลาวคือ 
  2.1 การทดสอบความถูกตองในเน้ือหา 
   2.1.1 ความถูกตองในเน้ือหาของความฉลาดทางจิตวิญญาณ: ตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูลดวยการกระจายขอมูลดวยคาสถิติพรรณนาวาการกระจายคาของตัวแปร 
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แตละตัวน้ันมีการกระจายปกติตามตารางที่ 3.3 พบวาเปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทางเดียวกัน 
เปนมาตรวัดนําไปใชในทางสถิติได 
   2.1.2 ความถูกตองในเน้ือหาของความฉลาดทางอารมณ: ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลดวยการกระจายขอมูลดวยคาสถิติพรรณนาวาการกระจายคาของตัวแปรแตละตัวน้ันมี 
การกระจายปกติตามตาราง 3.4 พบวาเปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทางเดียวกัน เปนมาตรวัด
นําไปใชในทางสถิติได 
   2.1.3 ความถูกตองในเน้ือหาของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา: ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลดวยการกระจายขอมูลดวยคาสถิติพรรณนาวาการกระจายคาของตัวแปรแตละ
ตัวน้ันมีการกระจายปกติตามตาราง 3.5 พบวาเปนขอมูลมีการกระจายทั่วไปในทางเดียวกัน เปน
มาตรวัดนําไปใชในทางสถิติได 
  2.2 การทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด 
 ในการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด ผูวิจัยไดใชการทดสอบความสอดคลองภายใน
ของมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน เปน
สาระสําคัญดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ ครอนบาค–อัลฟา (cronbach’s alpha coefficient) ใน
การทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด เพื่อใหไดขอมูลที่มีถูกตองและเช่ือถือไดนําไปวิเคราะหทาง
สถิติเปนขอคนพบในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2556) 
   2.2.1 การทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
   ความถูกตองในเน้ือหาและความเช่ือถือไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับมาตรวัดความฉลาดทางจิตวิญญาณ The Spiritual Intelligence Self-Report 
Inventory (SISRI-24) ของ คิงส และดิซิคโค (King, & DeCicco, 2009) ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ
ในเน้ือหาของมาตรวัดในการคิดวิจารณญาณ (critical existential thinking [CET]) การเขาใจ
ความหมายบุคคล (personal meaning production [PMP]) การตระหนักรูความจริง 
(transcendental awareness [TRA]) และการเปดกวางจิตสํานึก (conscious state expansion 
[CSE]) เปนผลการศึกษาวิจัยในเน้ือหาที่มีความถูกตองและความเช่ือถือไดของมาตรวัดของความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ และการทบทวนวรรณกรรมทางเน้ือหาตามผลงานการศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการ (Scriven & Paul, 1992; King, Speck, & Thomas, 2001; Koenig et al., 2000; 
Sinnott, 2002) ไดครอบคลุมองคประการในเน้ือหาความฉลาดทางจิตวิญญาณดวย 

  ผูวิจัยไดนําแนวความคิดการสรางมาตรวัดดังกลาวมาประยุกตสรางมาตรวัดความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ มีจํานวน 24 ขอ และนํามาหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาความเช่ือถือไดของตัวแปรมี
ความเช่ือถือไดในมาตรวัด ดังน้ี  
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ตารางท่ี 3.7 คาสัมประสิทธ์ิคอนบาค-อัลฟา ความเช่ือถือไดของความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) 
 

รายการ มาตรวัดตัวแปร (N=40) Mean S.D. คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

การคิดวิจารณญาณ (CET) 
CET1 
CET2 
CET3 
CET4 
CET5 
CET6 
การเขาใจความหมายบุคคล (PMP) 
PMP1 
PMP2 
PMP3 
PMP4 
PMP5 
PMP6 
การตระหนักรูความจริง (TRA) 
TRA1 
TRA2 
TRA3 
TRA4 
TRA5 
TRA6 
การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) 
CSE1 
CSE2 
CSE3 
CSE4 
CSE5 
CSE6 

 
1.7 
2.2 
1.9 
2.5 
2.3 
2.1 

 
3.4 
3.0 
3.2 
3.5 
3.2 
3.4 

 
2.7 
3.0 
2.8 
3.0 
2.8 
3.5 

 
3.5 
3.3 
2.7 
3.0 
2.7 
3.0 

 
.697 
.697 
.777 
.679 
.572 
.843 

 
1.106 
1.062 
1.154 
1.037 
1.159 
1.960 

 
.905 
1.109 
.960 
1.311 
1.011 
1.210 

 
1.061 
1.114 
1.031 
1.012 
1.181 
1.073 

 
.884 
.887 
.882 
.892 
892 
.886 

 
,871 
.881 
.883 
.874 
.871 
.875 

 
.883 
.873 
.878 
.869 
.875 
.872 

 
.875 
.872 
.880 
.875 
.871 
.875 

Reliability Coefficients= 24  items; Alpha= .8833 
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ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัดดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายใน
ของมาตรวัดดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ คอนบาค–อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของ 
ตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) ประกอบดวยการคิดวิจารณญาณ (CET) การเขาใจ
ความหมายบุคคล (PMP) การตระหนักรูความจริง (TRA) และการเปดกวางจิตสํานึก (CSE) ไดคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.88  สูงกวา 0.50 แสดงวามาตรวัดดังกลาวมีความเช่ือถือไดอยูในระดับสูง 
(ตารางที่ 3.7) 
   2.2.2 การทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ 
   ความถูกตองของมาตรวัดไดจากการทบทวนวรรณกรรม (Goleman,1995, 
1998a, 1998b) ที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence [EQI]) มีตัวแปร
ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (self-awareness [SFA]) การคุมอารมณตนเอง  
(self-regulation [SFR]) ทักษะทางสังคม (social skill [SOS])  การเขาใจความรูสึกผูอื่น (empathy 
[EMP]) และแรงจูงใจ (motivation [MOT]) และมาตรวัด The Schutte Self Report Emotional 
Intelligence Test (SSEIT) 1998 ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสราง
มาตรวัดความฉลาดทางอารมณ มีแบบสอบถามจํานวน 30 ขอ และไดดําเนินการทดสอบความเช่ือถือ
ไดของมาตรวัดดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายในของมาตรวัดโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิคอนบาค–
อัลฟา ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.8 คาสัมประสิทธ์ิคอนบาค–อัลฟา ความเช่ือถือไดของตัวแปรความฉลาดทางอารมณ 

(emotional intelligence [EQI]) 
 

รายการ มาตรวัดตัวแปร (N=40) Mean S.D. คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

การตระหนักรูตนเอง (SFA) 
SFA1 
SFA2 
SFA3 
SFA4 
SFA5 
SFA6 
การคุมอารมณตนเอง (SFR) 
SFR1 
SFR2 
SFR3 
SFR4 
SFR5 
SFR6 

 
2.6 
2.7 
2.9 
2.8 
2.5 
2.5 

 
2.6 
2.3 
2.3 
2.3 
2.4 
2.3 

 
.806 
.776 
.871 
.780 
.782 
.783 

 
.841 
.622 
.655 
.802 
.784 
.822 

 
.570 
.593 
.596 
.588 
.605 
.589 

 
.589 
.620 
.595 
.614 
.595 
.606 



51

ตารางท่ี 3.8 (ตอ) 

รายการ มาตรวัดตัวแปร (N=40) Mean S.D. คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

1. 
2. 
3. 

 4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 

 4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 

 4. 
5. 
6. 

ทักษะทางสังคม (SOS) 
SOS1 
SOS2 
SOS3 
SOS4 
SOS5 
SOS6 
การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน (EMP) 
EMP1 
EMP2 
EMP3 
EMP4 
EMP5 
EMP6 
แรงจูงใจ (MOT) 
MOT1 
MOT2 
MOT3 
MOT4 
MOT5 
MOT6 

2.2 
2.3 
2.0 
2.2 
2.3 
2.5 

1.9 
2.5 
2.7 
2.1 
2.0 
2.0 

2.1 
2.2 
2.5 
2.3 
2.4 
2.2 

.543 
1.030 
.655 
.707 
.686 
1.062 

.985 

.876 

.776 

.722 

.659 

.733 

.853 

.846 

.876 

.882 

.871 

.808 

.612 

.611 
599 
.597 
.582 
.633 

.595 

.612 

.598 

.595 

.604 

.589 

.606 

.582 

.609 

.598 

.613 

.586 

Reliability Coefficients=30 items; Alpha = .6085 

 จากการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัดดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายในของ
มาตรวัดดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ คอนบาค–อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร
ความฉลาดทางอารมณ (EQI) มีตัวแปรประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง (SFA) การคุมอารมณ
ตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS)  การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (motivation 
MOT)  ไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.608  สูงกวา 0.50 แสดงวามาตรวัดดังกลาวมีความเช่ือถือได 
(ตารางที่ 3.8) 
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   2.2.3 การทดสอบความเ ช่ือถือไดของมาตรวัดพฤติกรรมการเรียน จาก 
การทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยทางวิชาการ (Bloom, 1976, Bradshow, 1975, Weinstein & 
Palmer, 2002) พบวาพฤติกรรมการเรียนมีผลตอระดับการเรียนของนักศึกษา ผูวิจัยไดนํามา
ประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (leering 
behavior [BEH]) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน (attitude [ATT])  แรงจูงใจใน 
การเรียน (motivation [MOL])  ความวิตกกังวลในการเรียน (anxiety [ANX])  การมีสมาธิตอ 
การเรียน (concentration [CON])  กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน (information Processing 
[INP]) ความเลือกเน้ือหาสําคัญ (selecting Main Ideas [SMI]) และมาตรวัด Learning and Study 
Strategies Inventory (LASSI)  มีคําถาม 24 ขอ นํามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและมาตรวัดดวย
วิธีการวัดความสอดคลองภายในของมาตรวัดดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ คอนบาค–อัลฟา ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.9 คาสัมประสิทธ์ิคอนบาค–อัลฟา ความเช่ือถือไดของตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา  (leering behavior [BEH]) 
 

รายการ มาตรวัดตัวแปร (N=40) Mean S. D. คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

ทัศนคติในการเรียน (ATT)   
ATT1 
ATT2 
ATT3 
ATT4 
แรงจูงใจในการเรียน (MOL) 
MOL1 
MOL2 
MOL3 
MOL4 
ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX)  
ANX1 
ANX2 
ANX3 
ANX4 
การมีสมาธิตอการเรียน (CON)   
CON1 
CON2 
CON3 
CON4 

 
2.5 
2.3 
2.0 
2.5 

 
2.2 
2.0 
1.9 
2.6 

 
2.4 
2.2 
2.2 
2.5 

 
2.4 
2.2 
2.3 
2.2 

 
.751 
.740 
.749 
.714 

 
.882 
.891 
828 
916 

 
.905 
.839 
.834 
.904 

 
.981 
.973 
.859 
.707 

 
.573 
.633 
.626 
.589 

 
.589 
.571 
.643 
.604 

 
.586 
.812 
.608 
.608 

 
.563 
.594 
.646 
.639 
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ตารางท่ี 3.9 (ตอ) 
 

รายการ มาตรวัดตัวแปร (N=40) Mean S. D. คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

กระบวนการรวบรวมขอมูลในการ
เรียน (INP) 

INP1 
INP2 
INP3 
INP4 
ความเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 
SMI1 
SMI2 
SMI3 
SMI4 

 
 

2.1 
2.3 
2.2 
2.1 
 

3.1 
2.1 
2.4 
2.4 

 
 

.747 

.867 

.876 

.735 
 

1.355 
.735 
.708 
.678 

 
 

.649 

.621 

.611 

.646 
 

.616 

.617 

.644 

.630 

Reliability Coefficients= 24 items; Alpha = .6270 

 
จากการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัดดวยวิธีการวัดความสอดคลองภายในของมาตร

วัดดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ คอนบาค–อัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของตัวแปร 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (leering behavior [BEH]) ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน 
(attitude [ATT])  แรงจูงใจในการเรียน (motivation [MOL])  ความวิตกกังวลในการเรียน 
(anxiety [ANX])  การมีสมาธิตอการเรียน (concentration [CON])  กระบวนการรวบรวมขอมูลใน
การเรียน (information Processing [INP]) และความเลือกเน้ือหาสําคัญ (selecting Main Ideas 
[SMI] ไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 0.62 สูงกวา 0.50 แสดงวามาตรวัดดังกลาวมีความเช่ือถือได  
(ตารางที่ 3.9) 
 
การดําเนินการทดลองและการเก็บขอมูลการวิจัย  
 ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมไดกรอบแนวความคิดอันนําไปสู
สมมติฐานดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งไดทํา 
การตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา ทั้งน้ีผูวิจัยทําการอบรมผูชวยปฏิบัติงานการทดลองและเก็บขอมูลการวิจัยให
ทราบถึงวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการทดลอง การตอบคําถามทดสอบกอน (pre-test) และทดสอบ
หลังการทดลอง (port-test) ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม การเก็บขอมูลการวิจัยจากการทดลอง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ที่สมัครใจเขา
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รวมกิจกรรมการทดลองตามโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในการทดลอง (ภาคผนวก 1) ดังน้ี  
  1. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2 จํานวน 40 คน 
เขารวมการทดลองโดยสมัครใจ ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมกระจาย (randomized assignment) แยกเปน 
2 กลุม ไดแกกลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุมจํานวน 20 คน 
  2. ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อการช้ีแจงวัตถุประสงค
และกติกาการรวมกิจกรรม อีกทั้งสรางความไววางใจ ความคุนเคยกันของกลุม และนัดกําหนดใหทั้ง
สองกลุมมาพรอมกันในครั้งสุดทาย เพื่อทบทวนและยุติกลุม โดยผูวิจัยนําเอาหลักเกณฑและวิธีการ
การใหคําปรึกษาแบบกลุมของนักจิตวิทยา (Corey, 2008) มาประยุกตใช 
  3. กลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบสอบถามกอนการทดลองพรอมกันและเก็บ
ขอมูลไว 
  4. กลุมทดลองใหเขารวมทํากิจกรรมตามโปรแกรม (treatment) ความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณตามพฤติกรรมการเรียน สวนกลุมควบคุมใหขอสนเทศ
ความฉลาดทางจิตวิญญาณความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน ซึ่งโปรแกรมการทดลองมี
ดังน้ี 
 ขั้นตอนเบ้ืองตน 

ในเบื้องตน ผูวิจัยสรางความสัมพันธกันระหวางสมาชิกกลุมและสรางพลังกลุมในการรวม
กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในการทดลองคือ 

   4.1 ผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน 
การทดลองและใหสมาชิกกลุมนักศึกษาเขาใจถึงพฤติกรรมการเรียนโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

   4.2 การช้ีแจงใหสมาชิกทราบถึงหลักเกณฑ กฎ ขอบังคับ ระยะเวลาใน 
การเขารวมกิจกรรมการ พัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาสัปดาหละครั้งรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง อีกทั้งรายละเอียดตาง ๆ ในการเขารวม
กิจกรรมตามโปรแกรม 

   4.3 การสรางความสัมพันธและความคุนเคยระหวางสมาชิกดวยกัน การให
นักศึกษาแนะนําตนเอง และทํากิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อใหเปนที่รูจักคุนเคยระหวางสมาชิกผูเขารวม
กิจกรรม 

   4.4 การสรางความไววางใจและการยอมรับระหวางสมาชิกดวยกันเกี่ยวกับความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและการรักษาความลับของเพื่อนนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 

   4.5 การสรางบรรยากาศที่ดีมีความเปนกันเองในการเขารวมกิจกรรมเพื่อให
นักศึกษาที่เขากลุมกลาแสดงความคิดเห็น กลาแสดงความรูสึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนทีผ่านมาให
ทุกคนไดรับฟงเพื่อปรึกษาแกไขปญหาซึ่งกันและกัน 
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   4.6 การสรางพลังกลุมในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทาง
อารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเปนเรื่องสําคัญที่ตองรวมมือกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ดวยความจริงใจ นักศึกษาที่เปนสมาชิกกลุมตองสนใจและต้ังใจฟงโดยเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกทุก
คนไดพูด แสดงความคิดเห็นและความรูสึกและไดรูถึงปญหาที่คลายคลึงกันจนเกิดความไววางใจ
ระหวางสมาชิกดวยกัน 
 ข้ันตอนการดําเนินการ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมตามผลงานการวิจัยทางวิชาการ (King, & DeCicco, 2009) The 
Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) (Schutte, et al., 1998) The 
Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) 1998 และ (Weinstein and 
Palmer, 1995)  The Study Strategies Inventory (LASSI) 1995 ผูวิจัยนํา มาประยุกตใชใน 
การดําเนินการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาตามกลยุทธและเทคนิคดังน้ี 
 ครั้งท่ี 1: การสรางการตระหนักรูตนเอง 
 1. การปฐมนิเทศ การช้ีแจงวัตถุประสงค และกติกาการรวมกิจกรรม การสรางความไววางใจ 
และการสรางความคุนเคยกัน 
 2. การสรางการตระหนักรูตนเองทําใหเขาใจและเรียนรูความรูสึกและอารมณตนเอง  
ในการประเมินตนเองและปรับ และความเช่ือมั่นตนเองในการปรับความรูสึกและอารมณใหเขากับ
พฤติกรรมการเรียน เปนตามกลยุทธและเทคนิคในการการตระหนักรูเอง (self-awareness)  
การประเมินตนเอง (self-Assessment) และความเช่ือมั่นตนเอง (self-Confidence) ดวย 
การดําเนินการใหสมาชิกแนะนําตนเองแกสมาชิกคนอื่น สมาชิกแตละคนการแสดงความรูสึกและ
อารมณในพฤติกรรมการเรียนของตนเองใหผูรวมกิจกรรมคนอื่นฟง การแสดงความรูสึกและอารมณ
ในพฤติกรรมการเรียนใหครอบคลุมถึงความเช่ือมั่นในการเรียน เปนการประเมินตนเองวาสามารถ
ศึกษาใหจบหลักสูตรได ผูจัดกิจกรรมใหขอมูลและแนะแนวความรูสึกและอารมณตนเอง การประเมิน
ตนเอง และความเช่ือมั่นตนเอง และผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุปประเด็นตาง ๆ ในการรวม
กิจกรรม อีกทั้งการนัดหมายครั้งตอไป 
 ครั้งท่ี 2: การคุมอารมณตนเอง 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความรูสึกและอารมณ การสรางความคุนเคยกัน และ 
การสรางความไววางใจ 
 2. การควบคุมอารมณตนเองเปนการใชกลยุทธและเทคนิคการควบคุมอารมณตนเอง 
(emotional self-control) ความโปรงใส (transparency) การปรับตัว (adaptability) ความสําเร็จ 
(achievement) และความคิดริเริ่ม (initiative) ทําใหมีการควบคุมอารมณตนเอง เพื่อการผอนคลาย
อารมณและความรูสึกตนเองจากความวิตกกังวล ความเศราโศก ความเครียด เพื่อความใหความรูสึก
และอารมณที่โปรงใส เปนการปรับตัว และความคิดริเริ่ม เพื่อความสําเร็จเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน 
ดวยการดําเนินการใหสมาชิกรวมกันฝกหยุดน่ิงไลความคิดตาง ๆ ออกจากสมอง ใหนับ 1-20 หายใจ
ลึกๆ ทําใจสบาย ไรกังวล ความเศรา และความเครียด ใหสมาชิกสรางความรูสึกและอารมณถึงสภาพ
ความภาคภูมิใจเมื่อไดจบการศึกษาจะไดการยกยองวาเปนบุคคลผุมีความรูความสามารถ ผูจัด
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กิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุป การแนวทางการคุมอารมณตนเองเพื่อปรับเขากับสถานการณ และ
การนัดหมายครั้งตอไป 
 ครั้งท่ี 3: ทักษะทางสังคม   
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจ และการสราง
ทักษะทางสังคม 
 2. ทักษะทางสังคมเปนกลยุทธทําใหการมองโลกในแงดี ในการสื่อสารความ สัมพันธกับผูอื่น
ไปในทิศทางที่ตองการอยางมีมีทักษะ ในลักษณะความเปนผู นําในการเปลี่ยนแปลงหรือ 
การประสานงานเพื่อทํางานรวมหรือรวม มือ หรือการทํางานเปนทีม การใหขอมูลและการแนะแนวให
เกิดมีความทักษะทางสังคม โดยมีกลยุทธและเทคนิคการมองโลกในแงดี (optimism) การสื่อสาร 
(communication) การจัดการความขัดแยง (conflict   management) ความเปนผูนํา 
(leadership) การเปลี่ยนแปลง (change catalyst) การเช่ือมตอ (building bonds) การทํางาน
รวมกันและความรวมมือ  (collaboration and cooperation) และการทํางานเปนทีม (team 
capabilities)  
 ผูวิจัยใหขอมูลและแนะแนวเกี่ยวกับการทําความรูสึกและอารมณในการมองโลกในแงดี เพื่อ
เปนทางการสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่นในทิศทางที่ตองการอยางมีทักษะในพฤติกรรมการเรียน เปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือการประสานงานรวมหรือการทํางานเปนทีม เชนการรับงานมอบหมายจาก
อาจารย และรวมกันทํางานเปนทีม หรือไมเขาใจวิชาที่สอน มีการสื่อสารกับกลุมเพื่อนเพื่อเสนอแนะ 
หรือรวมกันเสนอแนะกันเปนทีม เพื่อใหเกิดความเขาใจในวิชาที่เรียนเปนตนและใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นถึงการสรางทักษะทางสังคมในการพฤติกรรมการเรียนในแงมุมตาง ๆ  จากน้ันผูวิจัยและสมาชิก
ชวยกันสรุปแนวทางการสรางทักษะทางสังคมในพฤติกรรมการเรียน และการนัดหมายครั้งตอไป 
 ครั้งท่ี 4: การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจ และการสราง
ความเขาใจความรูสึกผูอื่นและแรงจูงใจ 
 2. การเขาใจความรูสึกผูอื่น เปนกลยุทธที่ทําใหเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมีการตัดสินใจ 
สิ่งใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุความสําเร็จ
ที่ต้ังใจไว และทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ ในการแกปญหาและความขัดแยงหรือใน 
การแกไขปญหาตามสถานการณ ดวยกลยุทธและเทคนิคการสรางความสามารถในการอาน (ability 
to read) ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) 
ความสามารถทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke positive and negative 
emotions states) ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง (conflict/negotiation skills) 
 ผูวิจัยใหขอมูลและแนะแนวเกี่ยวกับความเขาใจความรูสึกผูอื่น การสรางความรูสึกและ
อารมณในทางบวก เชน ดีใจ ยกยอง หรือสรางความรูสึกและอารมณในทางลบ เชน เสียใจ เห็นใจ 
เปนตน เพื่อการแกไขปญหา หรือปรับเขากับสถานการณในพฤติกรรมการเรียน เชน เพื่อนสอบไม
ผานวิชาที่เรียน ใหความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ สวนที่สอบได ก็แสดงความยินดี ดีใจ หรือยกยอง 
เปนตน อีกทั้งใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในการเขาใจความรูสึกผูอื่นที่
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ผานมา ตอจากน้ันผูวิจัยและสมาชิกชวยกันสรุปแนวทางการสรางการเขาใจความรูสึกผูอื่นใน
พฤติกรรมการเรียน และการนัดหมายครั้งตอไป 
 ครั้งท่ี 5: การคิดวิจารณญาณ 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจ และการสราง 
การคิดวิจารณญาณ 
 2. การสรางการคิดวิจารณญาณเปนกลยุทธทําใหแนวความคิดตนเองจากการสังเกต  
การตีความ การวิเคราะห การไตรตรองขอมูลในสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนดวยกลยุทธและเทคนิค การสังเกต 
(observations) การตีความ (interpretation) การคิดไตรตรอง (critical thinking) และ 
การวิเคราะหไดขอสรุป (analyze the issues and come to conclusions) ในการพัฒนาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณภายใตระบบประสาทในสมองของมนุษย 

ผูวิจัยใหขอมูลและแนะแนวการสังเกต การตีความ การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุปใน
พฤติกรรมการเรียน มิใชการทองจําอยางเดียว โดยใหสมาชิกรูจักการสังเกต การวิเคราะห และ 
การตีความจากการที่ไดเรียนมา โดยการบูรณาการความคิดเปนของตนเองอยางเปนรูปธรรม จากน้ัน
ผูวิจัยใหสมาชิกแสดงความเห็นจากพฤติกรรมการเรียน และวิเคราะหเน้ือหาเปนของตนเองใหสมาชิก
คนอื่น ๆ ฟง ตอจากน้ันผูวิจัยและสมาชิกชวยกันสรุปการสรางความคิดวิจารณญาณเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียน อีกทั้งการนัดหมายครั้งตอไป 
 ครั้งท่ี 6: การสรางความหมายบุคคล 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจ และการสราง
ความหมายบุคคล 
 2. การสรางความหมายบุคคลเปนกลยุทธทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย
ในชีวิต และแผนการดําเนินการดวยกลยุทธและเทคนิคดวยการสรางเปาหมายชีวิต (create and 
master a life purpose) และการบูรณาการจัดการ (integrative organizing principle) โดยผูวิจัย
ดําเนินการใหสมาชิกกําหนดเปาหมายในพฤติกรรมการเรียนวา สมาชิกกําหนดแผนการเรียนอยางไร 
และใหสมาชิกกําหนดเปาหมายในชีวิตวา เมื่อไดสําเร็จการศึกษาแลว มีเปาหมายชีวิตอยางไร  
 การสรางการตระหนักรูความจริง 
 3. การสราการตระหนักรูความจริง (transcendental awareness) เปนกลยุทธทําใหจิต
วิญญาณในเชิงลึกในการรับรูความจริง การปรับตัวเขากับสถานการณและดําเนินการใหเปนจริงใน
สถานการณน้ันดวยกลยุทธและเทคนิคมิติทางจิตวิญญาณ (spiritual dimension) การตระหนักรูเชิง
ลึก (deeper awareness) การรับรูความจริง (genuine perceptions of truth) การยืดหยุนปรับตัว 
(flexible) และการดําเนินการใหเปนจริงดวยตนเอง (self-actualization) 
 4. ผูวิจัยจัดใหสมาชิกวิเคราะหวาวัตถุประสงค หรือเปาหมายชีวิตน้ันมีอุปสรรคหรือมีปญหา
อยางไร เมื่อสมาชิกไดรูความจริงแลว จะมีการปรับตัวยืดหยุนสถานการณน้ันอยางไร และคาดวามี
แผนการดําเนินการใหเปนจริงอยางไร จากน้ันผูวิจัยและสมาชิกชวยกันสรุปในเรื่องการสราง
ความหมายบุคคล และการตระหนักรูความจริงในพฤติกรรมการเรียน อีกทั้งการนัดหมายครั้งตอไป 
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ครั้งท่ี 7: การเปดกวางจิตสํานึก 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจ และการสราง 
การเปดกวางจิตสํานึก 
 2. การเปดกวางจิตสํานึกเปนกลยุทธทําใหมีจิตสํานึกการรอบรู ดวยจิตสํานึกที่เปนกลาง ใน
การใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการแกไขปญหาในสถานการณ ซึ่งผูวิจัยใช 
กลยุทธและเทคนิคจิตสํานึกการรอบรู (cosmic consciousness) จิตสํานึกบริสุทธ์ิ (pure 
consciousness) การแกปญหา (problem-solving) การตัดสินใจและการใหเหตุผล (decision-
making and reasoning) และการเผชิญหนา (confrontations) 
 ผูวิจัยดําเนินการใหขอมูล และตัวอยาง การแนะแนวเทคนิคใหมีการเปดจิตสํานึกใหกวาง 
และความคิดเปนกลางในการใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการแกไขปญหาใน
พฤติกรรมการเรียน การใหสมาชิกกําหนดแผนการแกไขอุปสรรคและปญหาตามพฤติกรรมการเรียน 
การใหสมาชิกกําหนดแผนการดําเนินการและกําหนดวันที่จะดําเนินการน้ัน จากน้ันผูวิจัยและสมาชิก
ชวยกันสรุปในเรื่องการเปดกวางจิตสํานึกในพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนการนัดหมายครั้งตอไป เพื่อ
ยุติการจัดกิจกรรม และตอบคําถามทดสอบหลัง 
 ครั้งท่ี 8: การยุติกลุม 
 1. การสรางสัมพันธภาพ การสรางความคุนเคยกัน การสรางความไววางใจและการกลาวยุติ
กิจกรรมที่ไดรวมกัน 
 2. ผูวิจัยดําเนินการใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาในวันยุติกิจกรรมพรอมกันเพื่อทํา
แบบทดสอบถามหลังทดลอง โดยผูวิจัยใชกลยุทธการสนับสนุน การใหกําลังใจ การแสดงความเห็น 
การแนะนํา และการช้ีแนะ 
 จากน้ันผูวิจัยดําเนินการทบทวนสิ่งที่ผานมา และใหคําปรึกษาใหการสนับสนุนใหกําลังใจและ
สรางความเช่ือมั่นในพฤติกรรมการเรียนดวยความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
กอนการกลาวการยุติกลุม 
  5. กลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบสอบถามหลังการทดลองพรอมกัน ซึ่งเปน
แบบสอบถามชุดเดียวกันและเหมือนกันกับแบบสอบถามกอนการทดลอง 
  6. ผูวิจัยทําการรวมรวมเก็บขอมูลทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง และเก็บ
ขอมูลไวที่ เปนหนวยวิเคราะหในกลุมประชากรเปาหมาย เพื่อนําขอมูลเชิงประจักษ ไปทํา 
การวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 แบบสอบถามจะใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน ซึ่งเปนคําถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความ
ฉลาดทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน และระดับการเรียนของนักศึกษา เมื่อผูวิจัยเก็บมูลดังกลาวแลว 
ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากแบบสอบถามถูกตองครบถวนแลว จึงนําไป
วิเคราะหเพื่อการประเมินผลทางสถิติ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.9 
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ตารางท่ี 3.10 กลยุทธและเทคนิคความฉลาดทางจิตวิญญาณความฉลาดทางอารมณในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ 
การชี้แจงวัตถุประสงคและกติกาการ

รวมกิจกรรม 
การสรางความไววางใจ  
การสรางความคุนเคยกัน 

 
จับฉลากเลือกกลุม 
กลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ

เทาๆ กัน 

 
ใหสมาชิกทั้งหมดทําแบบ ทดสอบกอน

ทดลอง 
สมาชิกแนะนําตนเองแกสมาชิกคนอ่ืน 
ทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 
ใหกลุมควบคุมไดรับขอมูลเก่ียวกับความ

ฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ใหกลุมทดลองเขารวมกิจกรรม 

การสรางการตระหนักรูตนเอง การตระหนักรูตนเอง (self-
awareness)   

ทําใหเขาใจและเรียนรูความรูสึกและ
อารมณตนเอง ในการประเมินตนเองและ
ปรับ และความเชื่อม่ันตนเองในการปรับ
ความรูสึกและอารมณใหเขากับพฤติกรรม
การเรียน 

สมาชิกแตละคนการแสดงความรูสึกและ
อารมณในพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
ใหผูรวมกิจกรรมคนอ่ืนฟง  

การแสดงความรูสึกและอารมณใน
พฤติกรรมการเรียนใหครอบคลุมถึงความ
เชื่อม่ันในการเรียน เปนการประเมินตนเอง
วาสามารถศึกษาใหจบหลักสูตรได 

ผูจัดกิจกรรมใหขอมูลและแนะแนว
ความรูสึกและอารมณตนเอง การประเมิน
ตนเอง และความเชื่อม่ันตนเอง 

ผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุป
ประเด็นตาง ๆ ในการรวมกิจกรรม 

การนัดหมายครั้งตอไป 

การตระหนักรูเอง (self-awareness)  
การประเมินตนเอง (self-Assessment)  
ความเชื่อม่ันตนเอง (self-Confidence) 
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ตารางท่ี 3.10 (ตอ) 
 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 2 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความรูสึกและอารมณ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความไววางใจ  

 
การคุมอารมณตนเอง (self-regulation) 
ทําใหมีการควบคุมอารมณตนเอง เพื่อ

การผอนคลายความรูสึกและมีอารมณที่
โปรงใส เปนการปรับตัว และความคิดริเริ่ม 
เพื่อความสําเร็จเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เรียน 

 
ใหสมาชิกรวมกันฝกหยุดน่ิงไลความคิด

ตาง ๆ ออกจากสมอง ใหนับ 1-20 หายใจ
ลึกๆ ทําใจสบาย ไรกังวล คลายความเศรา 
และความเครียด  

ใหสมาชิกสรางความรูสึกและอารมณ
ถึงสภาพความภาคภูมิใจเม่ือไดจบ
การศึกษาจะไดการยกยองวาเปนบุคคลผุมี
ความรูความสามารถ 

ผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุป
แนวทางการคุมอารมณตนเองเพื่อปรับเขา
กับสถานการณ 

การนัดหมายครั้งตอไป 

 
การควบคุมอารมณตนเอง 

(emotional self-control)  
ความโปรงใส (transparency)  
การปรับตัว (adaptability)  
ความสําเร็จ  (achievement)  
ความคิดริเริ่ม (initiative) 
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ตารางท่ี 3.10 (ตอ) 

 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 3 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความไววางใจ 
การสรางทักษะทางสังคม  

 

 
ทักษะทางสังคม  (social skill)  
กลยุทธทําใหการมองโลกในแงดี ใน

การส่ือสารความ 
สัมพันธกับผูอ่ืนไปในทิศทางที่ตองการ

อยางมีมีทักษะในลักษณะความเปนผูนําใน
การเปล่ียนแปลงหรือการประสาน งานเพื่อ
ทํางานรวมหรือรวม มือ หรือการทํางาน
เปนทีม 

การใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิดมี
ความทักษะทางสังคม 

 

 
ผูจัดกิจกรรมใหขอมูลและแนะแนว

เก่ียวกับการทําความรูสึกและอารมณในการ
มองโลกในแงดี เพื่อเปนทางการส่ือสาร
ความสัมพันธกับผูอ่ืนในทิศทางที่ตองการ
อยางมีทักษะในพฤติกรรมการเรียน เปนผูนํา
การเปล่ียนแปลง หรือการประสานงานรวม
หรือการทํางานเปนทีม เชน การรับ
มอบหมายงานจากอาจารย และรวมกัน
ทํางานเปนทีม หรือ ไมเขาใจวิชาที่สอน มี
การส่ือสารกับกลุมเพื่อนเพื่อเสนอแนะ หรือ
รวมกันเสนอแนะกันเปนทีม เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในวิชาทีเ่รียน  เปนตน 

ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นถึงการสราง
ทักษะทางสังคมในการพฤติกรรมการเรียนใน
แงมุมตาง ๆ  

ผูจัดกิจกรรมและสมาชกิชวยกันสรุปแนว
ทางการสรางทักษะทางสังคมในพฤติกรรม
การเรียน 

การนัดหมายครั้งตอไป 

 
การมองโลกในแงดี (optimism) 
การส่ือสาร (communication) 
การจัดการความขัดแยง (conflict  

management) 
ความเปนผูนํา (leadership) 
การเปล่ียนแปลง (change 

catalyst)   
การเชื่อมตอ (building bonds) 
การทํางานรวมกันและความรวมมือ 

(collaboration   and cooperation) 
การทํางานเปนทีม (team 
capabilities) 
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ตารางท่ี 3.10 (ตอ) 
 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 4 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความไววางใจ 
การสรางความเขาใจความรูสึกผูอ่ืน

และแรงจูงใจ 

 
การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน (empathy)  
ทําใหเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนเม่ือมีการ

ตัดสินใจส่ิงใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
และการรวมมือกับบุคคลอ่ืนในการทํางาน 
เพื่อบรรลุความสําเร็จที่ตั้งใจไว และทําใหเกิด
สภาวะอารมณเชิงบวกและลบ ในการ
แกปญหาและความขัดแยงหรือในการแกไข
ปญหาตามสถานการณ 

 
ผูจัดกิจกรรมใหขอมูลและแนะแนวเก่ียวกับความเขาใจ

ความรูสึกผูอ่ืน การสรางความรูสึกและอารมณในทางบวก 
เชน ดีใจ ยกยอง หรือสรางความรูสึกและ 

อารมณในทางลบ เชน เสียใจ เห็นใจ เปนตน เพื่อการ
แกไขปญหา หรือปรับเขากับสถานการณในพฤติกรรมการ
เรียน เชน เพื่อสอบไมผานวิชาที่เรียน ใหความเห็นอกเห็น
ใจ ใหกําลังใจ สวนที่สอบได ก็แสดงความยินดี ดีใจ หรือ
ยกยอง เปนตน 

ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เรียนในการเขาใจความรูสึกผูอ่ืนที่ผานมา 

ผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุป 
แนวทางการสราง การเขาใจความรูสึกผูอ่ืนใน

พฤติกรรมการเรียน 

 
ความสามารถในการอาน  

(ability to read) 
ความสามารถในการ

ตรวจสอบสถานการณ 
(ability to determine the 
situations) 

ความสามารถทําใหเกิด
สภาวะอารมณเชิงบวกและ
ลบ (ability to evoke 
positive and negative 
motions states) 

ความขัดแยงและการ
เจรจาตอรอง

(conflict/negotiation 
skills)  
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ตาราง 3.10 (ตอ) 
 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 4 
 

แรงจูงใจ(motivation) 
กลยุท ธทํ า ใ ห มี คว าม มุ ง ม่ัน ในการ

ขับเคล่ือนสูความสําเร็จ 

ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแรงจูงใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนเพื่อเสริมแรงขับเคล่ือนใน
พฤติกรรมการเรียนใหสําเร็จการศึกษา 

ผู จัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุปแรงจูงใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน 

การนัดหมายครั้งตอไป 

การขับเคล่ือนความสําเร็จ
(achievement  drive) 

ความมุงม่ัน (commitment) 
 

ครั้งที่ 5 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความไววางใจ 
การสรางคิดวิจารณญาณ 

 
การคิดวิจารณญาณ (critical 

existential thinking)  
กลยุทธทําใหแนวความคิดตนเองจากการ

สังเกต การตีความ การวิเคราะห การ
ไตรตรองขอมูลในส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น 

 
ผูจัดกิจกรรมใหขอมูลและแนะแนวการสังเกต การ

ตีความ การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุปใน
พฤติกรรมการเรียน มิใชการทองจําอยางเดียว โดยให
สมาชิกรูจักการสังเกต การวิเคราะห และการตีความ
จากการที่ไดเรียนมา โดยการบูรณาการความคิดเปน
ของตนเองอยางเปนรูปธรรมใหฟง 

ใหสมาชิกแสดงความเห็นจากพฤติกรรมการเรียน 
และวิเคราะหเน้ือหาเปนของตนเอง 

ผู จัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุปการสราง
ความคิดวิจารณญาณเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน 

การนัดหมายครั้งตอไป 

 
การสังเกต (observations) 
การตีความ (interpretation) 
การ คิ ด ไต ร ต รอง  (critical  

thinking) 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ไ ด ข อ ส รุ ป 

(analyze the issues and 
come to conclusions) 
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ตาราง 3.10 (ตอ) 

 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 6 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความ คุนเคยกัน 
การสรางความไว วางใจ 
การสรางความหมายบุคคล 

 
การสรางความหมายบุคคล 

(personal meaning production)  
กลยุทธทําใหสามารถกําหนด

วัตถุประสงค และเปาหมายในชีวิต และ
แผนการดําเนินการ 

 
ผูจัดกิจกรรมใหสมาชิกกําหนดเปาหมายใน

พฤติกรรมการเรียนวา สมาชิกกําหนดแผนการเรียน
อยางไร 

ผูจัดกิจกรรมใหสมาชิกกําหนดเปาหมายในชีวิตวา 
เม่ือไดสําเร็จการศึกษาแลว มีเปาหมายชีวิตอยางไร  

 
การสรางเปาหมายชีวิต 

(create and master a life 
purpose) 

การบูรณาการจัดการ 
(integrative organizing 
principle) 

การสรางการตระหนักรูความจริง 
 

การตระหนักรูความจริง
(transcendental awareness) 

กลยุทธทําใหจิตวิญญาณในเชิงลึกใน
การรับรูความจริง การปรับตัวเขากับ
สถานการณและดําเนินการใหเปนจริงใน
สถานการณน้ัน 

ผูจัดกิจกรรมใหสมาชิกวิเคราะหวาวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายชีวิตน้ันมีอุปสรรคหรือมีปญหาอยางไร 

สมาชิกไดรูความจริงแลววาวัตถุประสงค หรือ
เปาหมายชีวิตน้ันมีอุปสรรคหรือมีปญหาอยางไร จะมี
การปรับตัวยืดหยุนสถานการณน้ันอยางไร 

และคาดวามีแผนการดําเนินการใหเปนจริงอยางไร 
ผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุปในเรื่องการ

สรางความหมายบุคคล และการตระหนักรูความจริงใน
พฤติกรรมการเรียน 

การนัดหมายครั้งตอไป 

มิติทางจิตวิญญาณ (spiritual 
dimension) 

การตระหนักรูเชิงลึก 
(deeper awareness) 

การรับรูความจริง (genuine 
perceptions of truth) 

การยืดหยุนปรับตัว 
(flexible) 

การดําเนินการใหเปนจริงดวย
ตนเอง (self-actualization) 
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ตารางท่ี 3.10 (ตอ) 
 

คร้ังที/่ 
การรวมกิจกรรม 

วัตถุประสงค กลยุทธ/กิจกรรม เทคนิค 

ครั้งที่ 7 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความ 

ไววางใจ 
การสรางการเปดกวางจิตสํานึก 

 

การเปดกวางจิตสํานึก (conscious 
state expansion) 

กลยุทธทําใหมีจิตสํานึกการรอบรูดวย
จิตสํานึกที่เปนกลางบริสุทธ ในการใช
เหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา 
ในการแกไขปญหาในสถานการณ 

 

ผูจัดกิจกรรมจัดใหขอมูล และตัวอยาง การแนะแนว
เทคนิคใหมีการเปดจิตสํานึกใหกวาง และความคิดเปน
กลางในการใชเหตุผลและ 
การตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการแกไขปญหาใน
พฤติกรรมการเรียน 

ใหสมาชิกกําหนดแผนการแกไขอุปสรรคและปญหา
ตามพฤติกรรมการเรียน 

ใหสมาชิกกําหนดแผนการดําเนินการและกําหนด
วันที่จะดําเนินการน้ัน 

ผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชวยกันสรุปในเรื่องการเปด
กวางจิตสํานึกในพฤติกรรมการเรียน 

การนัดหมายครั้งตอไป เพื่อยุติการจัดกิจกรรม และ
ตอบคําถามทดสอบหลัง 

จิตสํานึกการรอบรู (cosmic 
consciousness) 

จิตสํานึกบริสุทธ์ิ (pure 
consciousness) 

การแกปญหา (problem-
solving) 

การตัดสินใจและการให
เหตุผล (decision-making 
and reasoning) 

การเผชิญหนา 
(confrontations) 

 

ครั้งที่ 8 
การสรางสัมพันธภาพ 
การสรางความคุนเคยกัน 
การสรางความไววางใจ 
การกลาวยุติกิจกรรมที่ไดทํา

รวมกัน 

 
การยุติกลุม 
การใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมมา

ในวันยุติกิจกรรมพรอมกันเพื่อทําแบบ 
ทดสอบหลังทดลอง 

 
ใหสมาชิกทั้งหมดทําแบบ ทดสอบหลังการทดลอง 
การทบทวนส่ิงที่ผานมา 
ผูจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาใหการสนับสนุนให

กําลังใจและสรางความเชื่อม่ันในพฤติกรรมการเรียน
ดวยความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิต
วิญญาณ 

 
การสนับสนุน 
การใหกําลังใจ 
การแสดงความเห็น 
การแนะนํา 
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ผูวิจัยไดไซแบบสอบถามแบบเดียวกันทั้งแบบสอบถามกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ทั้งสองฉบับ ซึ่งเปนคําถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษา เมื่อผูวิจัยเก็บมูลดังกลาวแลว ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
จากแบบสอบถามถูกตองครบถวนแลว จึงนําไปวิเคราะหเพื่อการประเมินผลทางสถิติจากการกึ่ง
ทดลอง 
 
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 
 ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมนํามาประยุกตใชสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและ
สรางมาตรวัดในขอ 3.3 ดังกลาวขางตน เปนแบบสอบถาม 2 ฉบับ (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก 2) เปนคําถามเหมือนกันแบบเดียวกันทั้งแบบสอบถามกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ที่ใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัย เก็บรวมรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 
   สวนที่หน่ึง: ระดับการการเรียนของนักศึกษา คําถาม 2 ขอ 
   สวนที่สอง: ความฉลาดทางจิตวิญญาณ คําถาม 24 ขอ 
   สวนที่สาม: ความฉลาดทางอารมณ คําถาม 30 ขอ 
   สวนที่สี่: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คําถาม 24 ขอ 
   สวนที่หา: ขอมูลสวนตัว จํานวน 8 ขอ 
  แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
คือ ดร.วุฒิชัย  จิตตานุ ผศ.ดร.ภักตรา ประเสริฐวงศ และ ผศ.ดร.โพธิพันธ พานิช ซึ่งผูวิจัยไดใชเปน
เครื่องในการทําวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลครั้งน้ี 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการทดลองของกลุมทดลอง
ของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนกอนการทดลองและ
หลังการทดลองตามประเด็นขอสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติพรรณนาและใชสถิติการวิเคราะหการผันแปร
ตัวแปรตามตัวเดียว (univariate analysis of variance) เพื่อศึกษาความสัมพันธของฉลาดทาง 
จิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ 
การผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
(สุชาติ ประสิทธรัฐสินธุ, 2550) คือ 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 สถิติพรรณนาสําหรับตัวแปรวัดเชิงคุณภาพ (Frequency) เปนสถิติที่ใชวัด
คุณสมบัติของตัวแปรเชิงคุณภาพ 
   1.2 สถิติพรรณนาสําหรับตัวแปรวัดเชิงปริมาณ (Descriptive statistics) เปนสถิติ
ที่ใชวัดคุณสมบัติของตัวแปรเชิงปริมาณ 
  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 สถิติพรรณนาสําหรับตัวแปรวัดเชิงปริมาณ (Descriptive statistics) เปนสถิติ
ที่ใชทดสอบมาตรวัดของตัวแปร 



67 

 

 

   2.2 ครอนบาค–อัลฟา (cronbach’s alpha coefficient) เปนสถิติที่ใชหาคา
สัมประสิทธ์ิในการทดสอบความเช่ือถือไดของมาตรวัด 
  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  ใชสถิติการวิเคราะหการผันแปรตัวแปรตามตัวเดียว (Univariate analysis of 
variance) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีผลตอการผันแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจะนําเสนอตามหัวขอตางๆ  
 1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 

4. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองสูง
กวากอนทดลองและกลุมควบคุม 

5. ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอ 
การเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลัง 
การทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

6. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอ
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง 
 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ใน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จากการวิเคราะหขอมูลในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในวามฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(SQI) พบวา นักศึกษาสวนใหญอยูในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 
23.80) รองลงมาไดแกการเปดกวางจิตสํานึก (CSE) (คาเฉลี่ย 22.20) และการตระหนักรูความจริง 
(TRA) (คาเฉลี่ย 21.10) สวนการคิดวิจารณญาณ (CET) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 21.05) ซึ่งในข้ันของ 
การเขาใจความหมายบุคคล (PMP) สวนใหญอยูในวัยเรียนไดการสรางมโนภาพเปาหมายแหงชีวิต
วัตถุประสงคในอนาคตขางหนาที่จะเกิดจริง เมื่อจบการศึกษาแลวมีเปาหมายชีวิจอยางไรหรอืจะทาํสิง่
ใด สวนในข้ันของการคิดวิจารณญาณ (CET) นอยที่สุดน้ัน เน่ืองจากนักศึกษายังในวัยการเรียนรูยัง
ขาดประสบการณและขาดความชํานาญในเรื่องความเปนจริงตามประสบการณ การวิเคราะห 
สังเคราะหใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความเปนจริง
และประสบการณในสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมินการแยกแยะยังนอยอยู ตาม
ตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนหลัง 
การทดลองของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา x  S.D. 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) 
1. การคิดวิจารณญาณ (CET) 
2. การเขาใจความหมายบุคคล (PMP) 
3. การตระหนักรูความจรงิ (TRA) 
4. การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) 

ความฉลาดทางอารมณ (EQI)  
1. การตระหนักรูตนเอง (SFA) 
2. การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) 
3. ทักษะทางสังคม (SOS)   
4. การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP)  
5. แรงจูงใจ (MOT) 

พฤติกรรมการเรียน (BEH) 
1. ทัศนคติในการเรียน (ATT)   
2. แรงจูงใจในการเรียน (MOL)   
3. ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) 
4. การมีสมาธิตอการเรียน (CON)  
5. กระบวนการรวบรวมขอมลูการเรียน (INP) 
6. การเลอืกเน้ือหาสําคัญ (SMI) 

 
21.05 
23.80 
21.10 
22.20 

 
16.70 
22.10 
20.15 
20.45 
20.55 

 
10.75 
13.90 
14.80 
11.50 
14.50 
14.10 

 
2.089 
2.667 
2.954 
2.876 

 
2.250 
2.489 
2.888 
2.781 
3.546 

 
3.385 
2.198 
2.440 
2.544 
2.417 
2.268 

 
 
 ในความฉลาดทางอารมณ (EQI) พบวา การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) ของนักศึกษามาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 22.10) รองลงมาไดแก-แรงจูงใจ (MOT) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และทักษะ
ทางสังคม (SOS) สวนการตระหนักรูตนเอง (SFA) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 16.70) ผลวิเคราะหช้ีใหเห็นวา 
นักศึกษาควบคุมตนเองไดจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง ตกใจ หรือความกลัว ความรุนแรง  
ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดข้ึนไดดี สวนการสวนการตระหนักรู
ตนเองอยูในระดับนอยจากที่อยูในวัยหนุมสาวมีสวนเอาใจตัวเองเปนใหญในการตัดสินใจการประเมิน
ตนเองยังนอยอยู 
 สวนพฤติกรรมการเรียนผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) 
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 14.80) รองลงมาไดแก กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน ([INP) การเลือก
เน้ือหาสําคัญ ([SMI) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ทัศนคติในการเรียน (ATT) และนักศึกษามีมีสมาธิ
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ตอการเรียน (CON) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 11.50) ทั้งน้ี นักศึกษามีความวิตกกังวลการสอบไมผาน  
วิตกกังวลในการเรียนไมจบ และขาดสมาธิในการเรียนจากปญหาการเงินหรือรายไดในครอบครัว  
การนัดพบคูรัก การผิดหวังในความรักทําใหขาดสมาธิในการเรียนได 
 จากการวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพบวา 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอ
ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) อีกทั้งนํา
คะแนนกอนการทดลองมาผันรวมพบวาไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลวิเคราะหช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด 
ทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไดถึง 
รอยละ 71.3 ตามตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะหผลการผันแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
และพฤติกรรมการเรียน 

 

พฤติกรรมการเรียน 
ของนักศึกษา 

Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
หลังการทดลอง 
กอนการทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

5095.61 
2320.381 

2876.847 
.132 

102665.000 
7149.637 

15 
1 
14 
1 

300 
299 

339.708 
320.829 
205.489 

.132 
 
 

46.970 
320.829 
28.412 
.018 

 
 

.000 

.000 

.000 

.893 
 
 

R Squared = .713 (Adjusted R Squared = .698) 

 
 
 ผลการวิเคราะหความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน
หลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .000) ช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP)  
การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ (CET) มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สวนความฉลาดทางอารมณในข้ันของการควบคุมอารมณตนเอง 
(SFR) แรงจูงใจ (MOT) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) ทักษะทางสังคม (SOS) การตระหนักรู
ตนเอง (SFA) และพฤติกรรมการเรียนในข้ันของความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) กระบวนการ
รวบรวมขอมูลการเรียน (INP) การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ทัศนคติใน
การเรียน (ATT) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
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การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
ข้ันความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบวา
ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกลาวคือ กอนการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ย 57.5 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 56.5 ทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งกอน
ทดลองในข้ันความฉลาดทางอารมณ ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 73.2 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 69.9 
สวนพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 56.5 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย  55.7 พบวาทั้งสอง
กลุมไมมีความแตกตางกัน ซึ่งมีความหมายวาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน 
จึงเปนขอยืนยันไดวากระบวนจัดเลือกกลุมโดยวีการจับสลาก ทําใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมี
ความแตกตางกันกอนเริ่มการทดลองในการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (ตาราง 4.3) 
 นอกจากน้ี จากการวิเคราะหกอนการทดลองและหลังการทดลองในกลุมควบคุมของข้ันความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน พบวาไมมีความแตกตางกัน 
ซึ่งในความฉลาดทางจิตวิญญาณ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย 56.5 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 57.1 
มีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 69.9 และหลังทดลองมี
คาเฉลี่ย 72.0 และพฤติกรรมการเรียนกอนทดลองมีคาเฉลี่ย 55.7 และหลังทดลองมีคาเฉลี่ย 54.8 
อึกทั้งกอนทดลองและหลังทดลองในกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ตาราง 4.3) 

สวนหลังการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม 
(คาเฉลี่ย 57.1) สําหรับความฉลาดทางอารมณ ในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากลุมควบคุม 
(คาเฉลี่ย 72.0) และพฤติกรรมการเรียน ในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม  
(คาเฉลี่ย 54.8) 
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ตารางท่ี 4.3 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
F Sig. 

x  S.D. x  S.D. 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ          

กอนการทดลอง 56.5 3.634 57.5 4.751 .559 .459 
หลงัการทดลอง 57.1 4.961 88.1 4.858 399.802 .000 

 F. 
Sig. 

.160 

.691 
F. 
Sig 

405.489 
.000 

  

ความฉลาดทางอารมณ          
กอนการทดลอง 69.9 7.625 73.2 5.827 2.293 .138 
หลงัการทดลอง 72.0 4.909 99.9 6.992 214.036 .000 

 F. 
Sig. 

1.022 
.318 

F. 
Sig 

172.737 
.000 

  

พฤติกรรมการเรียน          
กอนการทดลอง 55.7 8.084 56.5 4.904 .126 .725 
หลงัการทดลอง 54.8 4.307 79.5 6.53311 199.256 .000 

 F. 
Sig. 

.193 

.663 
F. 
Sig 

159.229 
.000 

  

 
 
 นอกจากน้ี กลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวาหลังทดลอง 
(คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
(p < .000) สวนกลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณ หลังทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวา 
กอนทดลอง (คาเฉลี่ย 73.2) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียน
หลังการทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p < .000) 
 จากการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาทั้งกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุมช้ีใหเหน็วา 

1. กลยุทธและเทคนิคตาง ๆ ในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียน มีผลและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลอง 
ทําใหนักศึกษาไดมีพฤติกรรมการเรียนที่สูงกวากอนการทดลอง จึงเห็นวาพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมีกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ เปน
กระบวนการที่ทํ า ใหพฤติกรรมการ เรียนของนักศึกษาไปสูพฤติกรรมการ เรียนที่ ดีกว า  
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ซึ่งหลังการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน 
หลังการทดลองในกลุมทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < .000) อันเปนปจจัยที่มีผลตอการผันแปรการเรียนของนักศึกษา 

2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน ช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการเรียน ประกอบดวย ทัศนคติ
ในการเรียน) แรงจูงใจในการเรียน  ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการ
รวบรวมขอมูลในการเรียน และความเลือกเน้ือหาสําคัญ ข้ึนอยูกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ การสรางความหมายบุคคล  การตระหนักรูความจริง และ 
การเปดกวางจิตสํานึก อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ  ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง  
การคุมอารมณตนเอง  ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และแรงจูงใจ เปนกลยุทธและ
เทคนิคที่สําคัญนําไปสูพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่ดีกวา 
 3. ภายหลังจากการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ
พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .000) ช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียน สามารถนํามาประยุกตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาได ในดานความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในการคิดวิจารณญาณ การสรางความหมายบุคคล การตระหนักรูความจริง และ 
การเปดกวางจิตสํานึก สวนความฉลาดทางอารมณ สามารถนํามาพัฒนาในดานการตระหนักรูตนเอง 
การคุมอารมณตนเอง ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และแรงจูงใจ และในดานพฤติกรรม
การเรียนสามารถนํามาพัฒนาในดานทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลใน 
การเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและความเลือกเน้ือหา
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลังการทดลองสูงกวา
กอนทดลองและกลุมควบคุม 
 จากการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุมจากผลการวิเคราะห ดังน้ี 
 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 88.15  
สูงกวากลุมควบคุมคาเฉลี่ย 57.10 (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลังการทดลองจําแนก
ตามกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ N x  S.D. 

     กลุมควบคุม 
     กลุมทดลอง 

20 
20 

57.10 
88.15 

4.961 
4.858 

 
 นอกจากน้ี ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลในความฉลาดทางจิตวิญญาณที่มีผลตอการผันแปร
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 91.3 (ตารางที่ 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะหผลการผันแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
กลุม 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

9641.025 
210975.625 
9363.600 

221533.000 
10557.375 

1 
1 
1 
40 
39 

9641.025 
210975.625 
9641.025 

 
 

399.802 
8748.921 
399.802 

 
 

.000 

.000 

.000 
 
 

R Squared = .913 (Adjusted R Squared = .911) 

 
 
 สวนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางจิตวิญญาณที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 88.15 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 
57.55 (ตารางที่ 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางจิตวิญญาณจําแนกตามกอน 
การทดลองและหลังการทดลอง 

 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ N x  S.D. 

กอนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

20 
20 

57.55 
88.15 

4.751 
4.858 

 
 การวิเคราะหทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองที่มีผลตอการผันแปร
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา ความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 91.4 (ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะหผลการผันแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลอง 

 

ความฉลาดทางจิต
วิญญาณ 

Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
สถิติทดสอบ 

F Sig. 
Corrected Model 
Intercept 
กลุมทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

9363.600 
212284.900 
9363.600 

222526.000 
10241.100 

1 
1 
1 
40 
39 

9363.600 
212284.900 
9363.600 

 
 

405.489 
9192.964 
405.489 

.000 

.000 

.000 
 
 

R Squared = .914 (Adjusted R Squared = .912) 

 
 

การวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรของความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองที่มีผลตอ
การผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความ
แตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ช้ีใหเห็นวา ใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP) การเปดกวางจิตสํานึก 
(CSE) การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ (CET) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม  
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พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองสูงกวา
กอนทดลองและกลุมควบคุม 
 จากการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาด 
ทางอารมณหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุมจากผลการวิเคราะห ดังน้ี 
 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน 
ความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 99.95 สูงกวา
กลุมควบคุมคาเฉลี่ย 72.00 (ตารางที่ 4.8) 
 
ตารางท่ี 4.8 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองจําแนกตาม

กลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

ความฉลาดทางอารมณ N x  S.D. 

     กลุมควบคุม 
     กลุมทดลอง 

20 
20 

72.00 
99.95 

4.909 
6.99229 

 
จากการวิเคราะหขอมูลของความฉลาดทางอารมณที่มีผลการผันแปรตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 84.9 (ตารางที่ 4.9) 
 
ตารางท่ี 4.9 การวิเคราะหผลการผันแปรของความฉลาดทางอารมณ 
 

ความฉลาดทางอารมณ  
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
กลุมทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

7812.025 
295668.025 
7812.025 

304867.000 
9198.975 

1 
1 
1 
40 
39 

7812.025 
295668.025 
7812.025 

 
 

214.036 
8100.786 
214.036 

 
 

.000 

.000 

.000 
 

 

R Squared = .849 (Adjusted R Squared = .845) 

 
 สวนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาด 
ทางอารมณพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 99.95 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 73.20 
(ตารางที่ 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางอารมณจําแนกตามกอน 
การทดลองและหลังการทดลอง 

 

ความฉลาดทางอารมณ N x  S.D. 

     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 

20 
20 

73.20 
99.95 

5.827 
6.992 

 
จากการวิเคราะหขอมูลการผันแปรความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลัง 
การทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < .000) ถึงรอยละ 82.0 (ตารางที่ 4.11) 
 
ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะหผลการผันแปรของความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลอง 
 

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
กลุมทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

7155.625 
299809.225 
7155.625 

308539.000 
8729.775 

1 
1 
1 
40 
39 

7155.625 
299809.225 
7155.625 

 
 

172.737 
7237.398 
172.737 

 
 

.000 

.000 

.000 
 
 

R Squared = .820 (Adjusted R Squared = .815) 

 
การวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรของความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองที่มีผลตอ 

การผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตาง
ของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ช้ีใหเห็นวา ในความฉลาด
ทางอารมณในข้ันของการตระหนักรูตนเอง (SFA) การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม 
(SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (MOT) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม  
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ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน 
กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลังการทดลอง
มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 
 จากการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในพฤติกรรมการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุมจากผลการวิเคราะห ดังน้ี 
 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
พฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 79.55 สูงกวากลุม
ควบคุมคาเฉลี่ย 54.85 (ตารางที่ 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12 พฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองจําแนกตามกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 

พฤติกรรมการเรียน N x  S.D. 

     กลุมควบคุม 
     กลุมทดลอง 

20 
20 

54.85 
79.55 

4.307 
6.533 

 
จากการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลการผันแปรของพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา พฤติกรรมการเรยีนในกลุม
ทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 84.0 (ตารางที่ 4.13) 
 
ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะหผลการผันแปรของพฤติกรรมการเรียน 
 

พฤติกรรมการเรียน 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
กลุมทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

6100.900 
180633.600 
6100.900 

187898.000 
7264.400 

1 
1 
1 
40 
39 

6100.900 
180633.600 
6100.900 

 
 

199.256 
5899.507 
199.256 

 

.000 

.000 

.000 
 

 

R Squared = .840 (Adjusted R Squared = .836) 
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สวนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
กลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาดทางอารมณพบวา หลังการทดลองใน
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 79.55 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 56.50 (ตารางที่ 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมการเรียน N x  S.D. 

     กอนการทดลอง 
     หลังการทดลอง 

20 
20 

56.50 
79.55 

4.904 
6.533 

 
จากการวิเคราะหขอมูลการผันแปรพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในกลุมทดลองหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง
หลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < .000) ถึงรอยละ 80.7 (ตารางที่ 4.15) 
 
ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะหผลการผันแปรของพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง 
 

พฤติกรรมการเรียน 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model 
Intercept 
กลุมทดลอง 
รวม 
ถูกตองทั้งหมด 

5313.025 
185096.025 
5313.025 

191677.000 
6580.975 

1 
1 
1 
40 
39 

5313.025 
185096.025 
5313.025 

159.229 
5547.260 
159.229 

 

.000 

.000 

.000 
 
 

R Squared = .807 (Adjusted R Squared = .802) 

 
การวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรของพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองที่มีผลตอการผัน

แปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมพบวา พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ช้ีใหเห็นวา พฤติกรรม 
การเรียนในข้ันของ ทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลใน 
การเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) และ 
การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอน
การทดลองและกลุมควบคุม 



 

 

 

80

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอพฤติกรรมใน
การเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมการเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 267.65 สูงกวากลุมควบคุมคาเฉลี่ย 
187.25 (ตารางที่ 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.16 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนจําแนก

ตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

พฤติกรรมการเรียน N x  S.D. 

     กลุมควบคุม 
     กลุมทดลอง 

20 
20 

187.25 
267.65 

10.320 
 9.027 

 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม
การเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล 
(PMP) การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ (CET)  
ความฉลาดทางอารมณในข้ันของการตระหนักรูตนเอง (SFA) การควบคุมอารมณตนเอง (SFR)  
ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (MOT) และพฤติกรรม 
การเรียนในข้ันของทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลใน 
การเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) และ 
การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) มีผลผันแปรตอความแตกตางตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
กลุมทดลองทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) เมื่อนําผลคะแนนกอนทดลองและหลัง
ทดลองในกลุมควบคุมมาผันรวมพบวาไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัยทางสถิติแตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายถึงอิทธิพลความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอความแตกตางพฤติกรรมในการเรียนของ
นักศึกษาในกลุมทดลองถึงรอยละ 94.8  (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะหการผันแปรของความฉบาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมการเรียนมีผลตอการผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

สถิติทดสอบ 
F Sig. 

Corrected Model  64641.650 2 32320.825 334.767 .000 
Intercept  7573.420 1 7573.420 78.443 .000 
กลุมทดลอง 64271.287 1 64271.287 665.697 .000 
กอนและหลังทดลองในกลุมควบคุม .050 1 .050 .001 .982 

รวม 
ถูกตองท้ังหมด 

2137554.000 
68213.900 

40 
39 

   

R Squared = .948 (Adjusted R Squared = .945) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลช้ีใหเห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมในการเรียนในกลุมทดลองมีผลพฤติกรรมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีกวากอน
ทดลองและกลุมควบคุม ทั้งน้ีจาการที่นักศึกษาที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในสวนความหมายบุคคล (PMP) การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) การตระหนักรู 
ความจริง และการคิดวิจารณญาณ (CET) ในสวนของความฉลาดทางอารมณในข้ันของการตระหนักรู
ตนเอง (SFA) การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น 
(EMP) และแรงจูงใจ (MOT) และพฤติกรรมการเรียนในข้ันของทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจ
ในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการ
รวบรวมขอมูลการเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) จึงทําใหมีพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาหลังการทดลงอสูงกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู วิจัยไดสรุปผล  
อภิปรายผลและขอเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 2. การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 
 4. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองสูง
กวากอนทดลองและกลุมควบคุม 
 5. ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอ 
การเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลัง 
การทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 
 6. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอ
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง ดังมีการสรุปผลตอไปน้ี 
 1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จากการวิเคราะหขอมูลในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในวามฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(SQI) พบวา นักศึกษาสวนใหญอยูในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 
23.80) รองลงมาไดแกการเปดกวางจิตสํานึก (CSE) (คาเฉลี่ย 22.20) และการตระหนักรูความจริง 
(TRA) (คาเฉลี่ย 21.10) สวนการคิดวิจารณญาณ (CET) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 21.05) ซึ่งในข้ันของ 
การเขาใจความหมายบุคคล (PMP) สวนความฉลาดทางอารมณ (EQI) พบวา การควบคุมอารมณ
ตนเอง (SFR) ของนักศึกษามากที่สุด (คาเฉลี่ย 22.10) รองลงมาไดแก-แรงจูงใจ (MOT) การเขาใจ
ความรูสึกผูอื่น (EMP) และทักษะทางสังคม (SOS) สวนการตระหนักรูตนเอง (SFA) นอยที่สุด 
(คาเฉลี่ย 16.70) และพฤติกรรมการเรียนผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีความวิตกกังวลใน 
การเรียน (ANX) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 14.80) รองลงมาไดแก กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน 
(INP) การเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ทัศนคติในการเรียน (ATT) และ
นักศึกษามมีีสมาธิตอการเรียน (CON) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 11.50) 
 จากการวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพบวา 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอ
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ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) อีกทั้งนํา
คะแนนกอนการทดลองมาผันรวมพบวาไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลวิเคราะหช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด 
ทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไดถึง 
รอยละ 71.3 (ตารางที่ 4.2) ซึ่งเปนการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาในขอ ขอ 1 และขอ 2 
 2. การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
ข้ันความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา พบวา
ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกลาวคือ กอนการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ย 57.5 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 56.5 ทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งกอน
ทดลองในข้ันความฉลาดทางอารมณ ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 73.2 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 69.9 
สวนพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 56.5 และกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย  55.7 พบวาทั้งสอง
กลุมไมมีความแตกตางกัน (ตาราง 4.3) 
 การวิเคราะหกอนการทดลองและหลังการทดลองในกลุมควบคุมของข้ันความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน พบวาไมมีความแตกตางกัน ซึ่งใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย 56.5 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 57.1  
มีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 69.9 และหลังทดลอง 
มีคาเฉลี่ย 72.0 และพฤติกรรมการเรียนกอนทดลองมีคาเฉลี่ย 55.7 และหลังทดลองมีคาเฉลี่ย 54.8 
อีกทั้งกอนทดลองและหลังทดลองในกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(ตาราง 4.3)  
 สวนหลังการทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี 
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม 
(คาเฉลี่ย 57.1) สําหรับความฉลาดทางอารมณ ในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากลุมควบคุม 
(คาเฉลี่ย 72.0) และพฤติกรรมการเรียน ในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 
54.8) และกลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวาหลังทดลอง (คาเฉลี่ย 
88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) สวน
กลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณ หลังทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 
73.2) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง 
(คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) 
จึงสรุปผลไดวาเปนการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 3 สอดคลองเปนไปตามขอสมมติฐาน 
ในขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
 3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 88.15 สูงกวา
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กลุมควบคุมคาเฉลี่ย 57.10 (ตารางที่ 4.4) และศึกษาวิเคราะหขอมูลในความฉลาดทางจิตวิญญาณที่มี
ผลตอการผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
พบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 91.3 (ตารางที่ 4.5) 

สวนการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความฉลาดทางจิตวิญญาณที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 88.15 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 
57.55 (ตารางที่ 4.6) และการวิเคราะหทดสอบความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองที่มีผลตอ
การผันแปรพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 91.4 (ตารางที่ 4.7) ช้ีใหเห็นวา ในความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP) การเปดกวางจิตสํานึก (CSE)  
การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ (CET) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
กลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งสรุปผลไดวาเปนการศึกษาตามสมมติฐาน
ขอที่ 1 ของวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 3 
 4. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลังการ
ทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 

การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมในความ
ฉลาดทางอารมณหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 99.95 สูงกวากลุม
ควบคุมคาเฉลี่ย 72.00 (ตารางที่ 4.8) และการวิเคราะหขอมูลของความฉลาดทางอารมณที่มีผล 
การผันแปรตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลัง 
การทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < .000) ถึงรอยละ 84.9 (ตารางที่ 4.9) 

สวนการวิเคราะหในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาดทาง
อารมณพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 99.95 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 73.20 
(ตารางที่ 4.10) และการวิเคราะหขอมูลการผันแปรความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุม
ทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 82.0 (ตารางที่ 4.11) ช้ีใหเห็นวา ในความฉลาดทางอารมณในข้ันของ
การตระหนักรูตนเอง (SFA) การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจ
ความรูสึกผูอื่น (EMP) และแรงจูงใจ (MOT) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง 
ที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งสรุปผลไดวาเปนการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 2 ของ
วัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 3 
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5. ทัศนคติในการเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอ
การเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลัง
การทดลองมผีลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

การวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
พฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 79.55 สูงกวากลุม
ควบคุมคาเฉลี่ย 54.85 (ตารางที่ 4.12) และจากการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลการผัน
แปรของพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมพบวา พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 84.0 (ตารางที่ 4.13) 

สวนการวิเคราะหในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาด 
ทางอารมณพบวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 79.55 สูงกวากอนทดลองคาเฉลี่ย 56.50 
(ตารางที่ 4.14) และการวิเคราะหขอมูลการผันแปรพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษาในกลุมทดลองหลังการทดลองและกอนการทดลองพบวา พฤติกรรมการเรียนในกลุม
ทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 80.7 (ตารางที่ 4.15) ช้ีใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนในข้ันของ 
ทัศนคติในการเรียน (ATT) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมี
สมาธิตอการเรียน (CON) กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ 
(SMI) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุม
ควบคุม ซึ่งสรุปผลไดวาเปนการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 3 ของวัตถุประสงคการศึกษาขอที่ 3 

6. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอ
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมการเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย 267.65 สูงกวากลุมควบคุมคาเฉลี่ย 
187.25 (ตารางที่ 4.16) 

จากการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม
การเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีผลผันแปรตอความแตกตางตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุม
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) เมื่อนําผลคะแนนกอนทดลองและหลังทดลองใน 
กลุมควบคุมมาผันรวมพบวาไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายถึงอิทธิพลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด
ทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอความแตกตางพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาใน 
กลุมทดลองถึงรอยละ 94.8  (ตารางที่ 4.17) ช้ีใหเห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด 
ทางอารมณ และพฤติกรรมในการเรียนในกลุมทดลองมีผลพฤติกรรมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ดีกวากอนทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งสรุปผลไดวาเปนการศึกษาตามวัตถุประสงคการศึกษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยน้ี เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายผลจากขอคนพบในความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาดังน้ี  
 1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 จากการวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ 
และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพบวา 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอ
ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) อีกทั้งนํา
คะแนนกอนการทดลองมาผันรวมพบวาไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผลวิเคราะหช้ีใหเห็นวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทาง
อารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไดถึงรอยละ 
71.3 (ตารางที่ 4.2) ช้ีใหเห็นวา 
 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ: ในวามฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQI) นักศึกษาสวนใหญอยูในข้ัน
ของการเขาใจความหมายบุคคล (PMP) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 23.80) รองลงมาไดแกการเปดกวาง
จิตสํานึก (CSE) (คาเฉลี่ย 22.20) และการตระหนักรูความจริง (TRA) (คาเฉลี่ย 21.10) สวนการคิด
วิจารณญาณ (CET) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 21.05) ช้ีใหเห็นวา นักศึกษาที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมมี
ความเขาใจในการพัฒนาความหมายบุคคล (PMP) ซึ่งสวนใหญอยูในวัยเรียนไดการสรางมโนภาพ
เปาหมายแหงชีวิตวัตถุประสงคในอนาคตขางหนาที่จะเกิดจริง เมื่อจบการศึกษาแลวมีเปาหมายชีวิจอ
ยางไรหรือจะทําสิ่งใด สวนในข้ันของการคิดวิจารณญาณ (CET) นอยที่สุดน้ัน เน่ืองจากนักศึกษายังใน
วัยการเรียนรูยังขาดประสบการณและขาดความชํานาญในเรื่องความเปนจริงตามประสบการณ การ
วิเคราะห สังเคราะหใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความ
เปนจริงและประสบการณในสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมินการแยกแยะยังนอย
อยู (ตารางที่ 4.1) 
 ความฉลาดทางอารมณ: ในความฉลาดทางอารมณ (EQI) นักศึกษามีการควบคุมอารมณ
ตนเอง (SFR) มากที่สุด (คาเฉลี่ย 22.10) รองลงมาไดแก-แรงจูงใจ (MOT) การเขาใจความรูสึกผูอื่น 
(EMP) และทักษะทางสังคม (SOS) สวนการตระหนักรูตนเอง (SFA) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 16.70)
ช้ีใหเห็นวานักศึกษาสามารถควบคุมตนเองไดจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง ตกใจ หรือความกลัว 
ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่ เกิดข้ึนไดดี สวน 
การตระหนักรูตนเองอยูในระดับนอยจากที่อยูในวัยหนุมสาวอยากมีความอิสระทางความคิด และ 
เอาใจตัวเองเปนใหญในการตัดสินใจ ขาดการคิดที่รอบคอบ การตัดสินใจการประเมินตนเองยังนอยอยู 
 พฤติกรรมการเรียน: จากการผลการวิเคราะห นักศึกษามคีวามวิตกกังวลในการเรียน (ANX) 
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 14.80) รองลงมาไดแก กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) การเลือก
เน้ือหาสําคัญ (SMI) แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ทัศนคติในการเรียน (ATT) และนักศึกษามีมีสมาธิ
ตอการเรียน (CON) นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 11.50) ช้ีใหเห็นวา นักศึกษาความวิตกกังวลการสอบไมผาน 
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วิตกกังวลในการเรียนไมจบ และการที่นักศึกษามีมีสมาธิตอการเรียน (CON) นอยที่สุด ซึ่งการขาด
สมาธิในการเรียนจากปญหาการเงินหรือรายไดในครอบครัว การนัดพบคูรัก การผิดหวังในความรักทํา
ใหขาดสมาธิในการเรียนไดที่เปนปจจัยภายนอก 
 ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ผลจากการวิเคราะหความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทาง
อารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จึงพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง
มีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000)  
ไดถึงรอยละ 71.3 (ตารางที่ 4.2) 
 2. การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 จากผลการวิเคราะหพบวาหลังทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) 
และสูงกวากลุมควบคุมซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) สวนกลุมทดลองในความ
ฉลาดทางอารมณ หลังทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 73.2) และสูงกวากลุม
ควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) สวนพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง 
(คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 56.5) และสูงกวากลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p < .000) ช้ีใหเห็นวา หลังการทดลองในกลุมทดลองมีพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ดีกวากอนทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมในการเรียน 
กลาวคือ 

  ประการที่ 1: ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนความฉลาด
ภายใตระบบประสาทของสมองภายในเปนศูนยกลางของความฉลาดที่แสดงออกถึงการเปนตัวตน
มนุษยที่ใชแกปญหาในการศึกษาหรือประสบการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งการมีความฉลาดทางจิต
วิญญาณสูงยอมสามารถเขาใจตนเองจากภายในสาภายนอกในการประเมินประเด็นตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองของการแกไขปญหามากกวาผูอื่น (Nelson, 2010) อันประกอบดวย 
   การคิดวิจารณญาณ: เปนองคประกอบของความฉลาดทางจิตวิญญาณในการ
วิเคราะห สังเคราะหใชความคิดไตรตรองความหมายหรือวัตถุประสงคหรือการดํารงอยูตามหลักความ
เปนจริงและสิ่งตาง ๆ มีความรู ความเขาใจและสามารถประเมิน แยกแยะได ไมวาปรากฏการณน้ัน
จะเกิดข้ึนในชีวิต เปนการใชสมาธิ หรือวิจารณญาณในการวิเคราะห การประเมินขอมูลที่รวบรวมจาก
การเรียนรูหรือเกิดข้ึนจากการสังเกต ประสบการณ การสะทอนเหตุผล หรือการเช่ือมตอสื่อสาร 
นําไปสูขอสรุปที่นาเช่ือถือมากข้ึนจากความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Scriven & Paul, 1992) 
   ความฉลาดทางจิตวิญญาณ จึงเปนกลยุทธทําใหแนวความคิดตนเองจากการสังเกต  
การตีความ การวิเคราะห การไตรตรองขอมูลในสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน และการใหขอมูลและแนะแนว 
การสังเกต การตีความ การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุป ซึ่งประกอบกลไกและเทคนิค   
(King, & DeCicco, 2009) ไดแก การสังเกต (observations) การตีความ (interpretation)  
การคิดไตรตรอง (critical thinking) และการวิเคราะหไดขอสรุป (analyze the issues and come 
to conclusions) 
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   การสรางความหมายบุคคล: ความฉลาดทางจิตวิญญาณในการสรางความหมาย
บุคคลและวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักไปสูเปาหมายแหงชีวิตโดยการสรางมโนภาพทางตาม
ความหมายของวัตถุประสงคในอนาคตขางหนาที่จะเกิดจริงตามแรงขับเคลื่อนของความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนความสามารถในการสรางความหมายของบุคคล วัตถุประสงคทั้งทางกายและ
ประสบการณทางใจในการสรางเปาหมายการดํารงชีวิต ไดแก การสรางเปาหมายชีวิต (create and 
master a life purpose) และการบูรณาการจัดการ (integrative organizing principle)อันเปน
ประกอบของจิตวิญญาณ (Sinnott, 2002)  การสรางความหมายบุคคล จึงเปนความสามารถในสราง
เปาหมาย วัตถุประสงค ทั้งทางมโนจิตและประสบการณทางกายภาพของสรรพสิ่งรอบขาง อัน
สะทอนถึงความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนกลยุทธทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย
ในชีวิต และแผนการดําเนินการ อีกทั้งเปนการแนะแนวใหกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายชีวิตที่
จะมีข้ึนในอนาคต ซึ่งประกอบกลไกและเทคนิค  (King, & DeCicco, 2009) ไดแก การสราง
เปาหมายชีวิต (create and master a life purpose) และการบูรณาการจัดการ (integrative 
organizing principle) 
   การตระหนักรูความจริง: เปนความสามารถในการรับรูและเขาใจภายในมิติ 
จิตวิญญาณ (spiritual dimension ) ตามปรากฏการณที่เกิดจริง การรูความเปนจริงจึงอยูกับ 
การตระหนักรูและประสบการณในสวนกลางของจิตวิญญาณความฉลาดของตัวเองภายใตเปาหมาย
ขอบเขตของความมุงหมายที่ไดบูรณาการของแตละบุคคล  เปนความสามารถในการตระหนักรู 
ความจริงภายในจิตสํานึกเปนความฉลาดทางจิตวิญญาณ  จึงเปนกลยุทธทําใหจิตวิญญาณในเชิงลึกใน
การรับรูความจริง การปรับตัวเขากับสถานการณและดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณน้ัน และ 
การแนะแนวใหฝกความคิดตนเองใหรับรูสิ่งที่ เปนจริง การยืดหยุนตามสถานการณที่เกิดข้ึน  
(King, & DeCicco, 2009) การเรียนรูความเปนจริงจึงอยูกับการตระหนักรูและประสบการณใน
สวนกลางของจิตวิญญาณความฉลาดของตัวเองภายใตเปาหมายขอบเขตของความมุงหมายที่ได 
บูรณาการของแตละบุคคล  เปนความสามารถในการเคลื่อนการตระหนักรูความจริงภายในจิตสํานึก
เปนความฉลาดทางจิตวิญญาณ  จึงเปนกลยุทธทําใหจิตวิญญาณในเชิงลึกในการรับรูความจริง  
การปรับตัวเขากับสถานการณและดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณน้ัน และการแนะแนวใหฝก
ความคิดตนเองใหรับรูสิ่งที่เปนจริง การยืดหยุนตามสถานการณที่เกิดข้ึน ซึ่งประกอบกลไกและ
เทคนิค  (King, & DeCicco, 2009) ไดแก มิติทางจิตวิญญาณ (spiritual dimension) การตระหนักรู
เชิงลึก (deeper awareness) การรับรูความจริง (genuine perceptions of truth การปรับตัว 
(flexible) และการดําเนินการใหเปนจริงดวยตนเอง (self-actualization) 
   การเปดกวางจิตสํานึก: การมีสติในจิตสํานึก ที่เปนจิตบริสุทธ์ิ เปนการแสดง
ความรูสึกภายในสูภายนอกดวยการควบคุมของตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนจากประสบการณตนเอง
ไดอยางถูกตอง การเปดกวางจิตสํานึกเปนเรื่องการควบคุมจิตตนเอง เพื่อการรับรูสถานการณปรับเขา
สูการเปลี่ยนแปลงในกาลขางหนาในสิ่งที่ดีกวา (Maslow, 1971) เพื่อบูรณาการความคิดจาก
ประสบการณที่แปรเปลี่ยนไปดวยความรูสึกที่กวางไกลอันสะทอนใหเห็นถึงพื้นฐานความคิดของ 
การขับเคลื่อนความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Vaitl et al., 2005) ทั้งน้ี เพื่อนําไปสูการดําเนินการตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของชีวิต 
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   การตระหนักรูความจริง และการเปดกวางจิตสํานึก เปนทางไปสูความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ เปนความสามรถในการเขาถึงดุลพินิจของตนเองอยางเปนกลางและบริสุทธ์ิใจเพื่อ
ความถูกตองตามสถานการณรอบขางที่ เปลี่ยนแปลงไป เปนการมองเห็นการณไกลและรับรู
ประสบการณที่เกิดข้ึนเพื่อดําเนินการตามเปาหมายของความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนกลยุทธทําให
มีจิตสํานึกการรอบรู  ดวยจิตสํานึกที่เปนกลางบริสุทธ์ิ ในการใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อ 
การเผชิญหนา ในการแกไขปญหาในสถานการณ อีกทั้งการใหขอมูล และตัวอยาง การแนะแนว
เทคนิคใหมีการเปดจิตสํานึก ซึ่งประกอบกลไกและเทคนิค (King, & DeCicco, 2009) ไดแก จิตสํานึก
การรอบรู (cosmic consciousness) จิตสํานึกบริสุทธ์ิ (pure consciousness) การแกปญหา 
(problem-solving) การตัดสินใจและการใหเหตุผล (decision-making, and reasoning) และ 
การเผชิญหนา (confrontation) 
   ดังน้ัน จึงเห็นไดวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) 
  ประการที่ 2: ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจ
อารมณตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อ
สรางแรงจูงใจแกตนเองในการบริหารจัดอารมณหรืออารมณที่ เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได 
(Goleman, 1998a) สรางแรงกระตุนความสัมพันธระหวางบุคคล การสรางสรรคการทํางานและ
ความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมาย (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000) จึงเห็นวาความฉลาด 
ทางอารมณเปนตัวเรงเสริมความสําเร็จในชีวิต ความสําเร็จในการศึกษา ในหนาที่การงาน  
อันประกอบดวย 
   การตระหนักรูตนเอง: ความสามารถในการตระหนักรูอารมณตนเอง จุดออน  
จุดแข็ง คานิยม และตระหนักถึงผลกระทบตอคนอื่นในขณะที่ใชความรูสึกอารมณตนเองเพื่อเปน
แนวทางในการตัดสินใจของตนตามความเปนจริง และตระหนักในคุณคาและภาคภูมิใจใน
ความสามารถที่มีอยูของตนเอง การตระหนักรูตนเอง เปนการตระหนักรู ถึงความรูสึกที่ เกิด
สถานการณข้ึนและตรวจสอบความรูสึก เพื่อดําเนินการอยางไรในการในชีวิต (Goleman, 1995)  
การตระหนักรูตนเอง เปนความสามารถสวนตนในการรูความรูสึกนึกคิดตนเองที่แทจริงเพื่อเปน
แนวทางในการบูรณาการความรูสึกของคนอื่นเปนกลยุทธทําใหเขาใจและเรียนรูความรูสกึและอารมณ
ตนเอง ในการประเมินตนเองและปรับ และความเช่ือมั่นตนเองในการปรับความรูสึกและอารมณให
เขากับสถานการณ อีกทั้งการแนะแนวใหปรับเปลี่ยนอารมณและความรูสึกในทางบวก  ดวย 
การตระหนักรูตนเอง (self-awareness) การประเมินตนเอง (self-Assessment) และความเช่ือมั่น
ตนเอง (self-Confidence) เปนเทคนิคสําคัญ (Goleman, 2001)   
   การคุมอารมณตนเอง: ความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง หรือ 
การปรับเปลี่ยนอารมณที่สับสนรุนแรง และปรับตัวเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในเหตุการณ
ตึงเครียดและรุนแรงได การควบคุมอารมณตนเอง จึงเปนองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ ใน
การควบคุมสถานการณที่เกิดข้ึนโดยการควบคุมอารมณตนเองจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง 
ตกใจ หรือความกลัว ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่
เกิดข้ึนเพื่อหาทางแกไข (Chermiss & Goleman, 2001) การคุมอารมณตนเอง เปนกลไกสําคัญของ
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ความฉลาดทางอารมณ ทําใหมีการควบคุมอารมณตนเอง เพื่อการผอนคลายอารมณและความรูสึก
ตนเองจากความวิตกกังวล ความเศราโศก ความเครียด ความรูสึกและอารมณที่โปรงใส เปน 
การปรับตัว ความคิดริเริ่ม เพื่อความสําเร็จ และเปนการแนะแนวใหมีการควบคุมอารมณตนเอง
ปรับเปลี่ยนอารมณและความรูสึกดวยการควบคุมอารมณตนเอง (emotional self-control)  
ความโปรงใส (transparency) การปรับตัว (adaptability) ความสําเร็จ  (achievement) และ
ความคิดริเริ่ม (initiative) เปนกลยุทธและเทคนิคของการคุมอารมณตนเอง (Goleman, 2001) 
   ทักษะทางสังคม: ความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอื่นไปในทิศทางที่
ตองการ มีทักษะในการสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถที่รูถึงการรับผิดชอบตอสังคม
ในแงดี และรูจัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึน มีความเขาใจสถานการณน้ัน ทักษะทางสังคมจึงเปนเรื่อง
สําคัญ ทําใหบุคคลสามารถรวมทํางานกับผูอื่น เพื่อความสําเร็จในชีวิต (Goleman, 1995)  ทักษะ
ทางสังคมเปนความสามารถในการจัดการความสัมพันธและสรางเครือขาย การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเปนหลักสําคัญของทักษะทางสังคมทั้งหมด เปนกลยุทธทําใหการมองโลกในแงดีใน 
การสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่นไปในทิศทางที่ตองการอยางมีทักษะในลักษณะความเปนผูนําใน 
การเปลี่ยนแปลงหรือการประสานงานเพื่อทํางานรวมหรือความรวมมือหรือการทํางานเปนทีม และ 
กลยุทธการใหขอมูลและการแนะแนวให เกิดทักษะทางสังคม อันประกอบดวยเทคนิคสําคัญ 
(Goleman, 2001) มองการโลกในแงดี (optimism) การสื่อสาร (communication) การจัดการ
ความขัดแยง (conflict management) ความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change catalyst 
leadership) การเช่ือมตอ (building bonds) การทํางานรวมกันและความรวมมือ  (collaboration 
and cooperation) และการทํางานเปนทีม (team capabilities)  
   การเขาใจความรูสึกผูอื่น: ความสามารถเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมี 
การตัดสินใจสิ่งใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุ
ความสําเร็จที่ต้ังใจไว การเขาใจความรูสึกผูอื่นจึงเปนเรื่องการรูและเขาใจความตองการของผูอื่น และ
ปรับตัวเขาความรูสึกน้ัน ในการดําเนินการเพื่อความกิจกรรมการงาน เพื่อความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคตนในการดําเนินการใหเปนไปโดยตลอด จึงเปนตัวเช่ือมตอจากภายในไปสูภายนอกใน
การดําเนินการทุกอยาง (Cote & Miners, 2006) การเขาใจความรูสึกผูอื่นเปนความความสามารถใน
การเขาใจและมีผลตออารมณของผูอื่น เปนกลยุทธทําใหเขาใจความรูสึกของผูอื่นเมื่อมกีารตัดสนิใจสิง่
ใด เพื่อความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการรวมมือกับบุคคลอื่นในการทํางาน เพื่อบรรลุความสําเร็จที่
ต้ังใจไว และทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ ในการแกปญหาและความขัดแยงหรือใน 
การแกไขปญหาตามสถานการณ อีกทั้งเปนการใหขอมูลและการแนะแนวใหเกิดความรูสึกและ
อารมณในการเขาใจความรูสึกผูอื่น อันประกอบดวยเทคนิคและการดําเนินการ (Goleman, 2001) 
ความสามารถในการอาน (ability to read) ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to 
determine the situations) ความสามารถในการทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability 
to evoke positive and negative emotions states) และความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
(conflict/negotiation skills)  
   แรงจูงใจ: แรงผลัดดันจูงใจใหเกิดประโยชน และความสําเร็จในการน้ัน เปน 
การสรางแรงจูงใจตนที่ยึดมั่นในเปาหมายเพื่อประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังใจไว แรงจูงใจจึง 
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เปนตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย เปนพลังสําคัญของความฉลาดทางอารมณ
จากภายในมาสูภายนอกดวยการกระทําในกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อความสําเร็จตามความมุงหมายแหงชีวิต 
(Goleman, 1998a, 1998b) แรงจูงใจเปนความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของอารมณใน 
ทางลบ อันไดแกความโกรธ ความกลัว ความวิตกกังวล และสามารถดําเนินการอารมณไปในทางบวก 
โดยความพยายามที่จะหาสาเหตุในทางลบ และปรับปรุงไปในทางบวกที่มีประสิทธิภาพ (Salovey, & 
Mayer, 1990) การสรางแรงจูงใจเปนการกระตุนใหตัวเองไดประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
ชัดเจน แมจะมีทัศคติแนวโนมเอนเอียงทางบวกหรือทางลบ การเรียนรูเปนเครื่องกระตุนใหเปนไปใน
ทางบวกมากข้ึน เปนกลยุทธทําใหมีความมุงมั่นในการขับเคลื่อนสูความสําเร็จ และเปนกลยุทธใหเกิด
แรงจูงใจในความรูสึกและอารมณแรงจูงใจ อันประกอบดวยเทคนิคการดําเนินการ (Goleman, 
2001) การขับเคลื่อนความสําเร็จ (achievement  drive)  และความมุงมั่น (commitment) 
 ดังน้ัน จึงเห็นไดวาความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) 
  ประการที่ 3: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เปนการแสดงออกทางพฤติกรรม 
การเรียน ทางกริยา อาการ และการปฏิบัติตนดานการเรียน การต้ังใจ ความสนใจในการเรียน เปน
แสดงออกถึงพฤติกรรมการเรียนที่มีคุณภาพการศึกษา อันประกอบสําคัญตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา คือ 
   ทัศนคติในการเรียน: เปนความรูสึก ความคิดที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เปนผลมา
จากประสบการณหรือสิ่งแวดลอม ความรูสึก และความคิดดังกลาวเปนไปไดในทางชอบหรือไมชอบ 
เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดงปฏิกิริยา และกระทําตอสิ่งน้ัน ๆ ทั้งใน 
การสนับสนุนและตอตาน ทัศนคติ การที่เราจะทราบทัศนคติของบุคคลหน่ึงไดก็ตองใชวิธีแปล
ความหมายของการแสดงออก ซึ่งเห็นไดจากทีม่ีทัศนคติเห็นคุณคาในการเรียนเพื่อใชประโยชนในอนาคต 
   แรงจูงใจในการเรียน: เปนตัวเรงเราที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย 
เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการจูงใจอันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดง
พฤติกรรมสูง ซึ่งแรงจูงใจอยูภายใตการควบคุม การรับรู การคาดการลวงหนา ถาคาดวาจะได
ประโยชนจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจกระทําสิ่งน้ันสูง ซึ่งนักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อ
ความสําเร็จในชีวิตในหนาที่การงานในอนาคต จะเกิดการกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรม 
การเรียนสูง  
   ความวิตกกังวลในการเรียน: ความวิตกในวิชาที่เรียนยอมสงผลตอพฤติกรรมที่
เรียนเกิดความไมมั่นใจตอผลการเรียนจะไมประสบความสําเร็จ หรือวิชาที่เรียนยากไมเขาใจ ทําให
เกิดพฤติการณเรียนมุงทองจําหนังสือจากการเรียนเฉพาะชวงเวลาสอบ ซึ่งวิชาน้ัน ทําใหเกิด
พฤติกรรมการเรียนมีความวิตกกังวล 
   การมีสมาธิตอการเรียน: ความต้ังใจการเรียนกอใหเกิดสมาธิในเรียน การขาด
สมาธิการเรียนตอกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียน เกิดความเบื่อหนาย ไมเขาใจเน้ือหาการเรียน การมี
สมาธิตอการเรียนเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึง ทั้งน้ี การเรียนจะมีประสิทธิภาพตองอาศัย
ความต้ังใจจดจออยูกับการเรียน ความพรอมที่จะเรียน และสนใจในวิชาน้ัน 
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   กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียน: การรวบรวมขอมูลในการเรียน เปนเรือ่งที่
นักศึกษามีความกระตือรือรนในการคนหาความรูและใชเหตุผลโดยการทําความเขาใจกับสิ่งที่เรียน
เปนภาษาตนเอง โดยนําเน้ือหาทั้งหมดมาประมวลเขากัน อยางมีเหตุผล และหาความสัมพันธระหวาง
สิ่งที่เรียนกับประสบการณเดิม เปนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  
   ความเลือกเน้ือหาสําคัญ: เปนการเลือกใจความสําคัญและการจดจําเน้ือหาทีส่าํคัญ
เปนทางกอใหเกิดพฤติกรรมการเรียนสามารถแยกแยะขอที่สําคัญหรือไมสําคัญไดขณะที่เรียน ซึ่ง
กอใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนเฉพาะตัวของนักศึกษาแตละคนที่สงผลตอพฤติกรรม 

ดังน้ัน จึงเห็นไดวาพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) 

3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 
 จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณหลังการทดลองพบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลัง 
การทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < .000) ถึงรอยละ 91.3 (ตารางที่ 4.5) สวนในกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองใน
ความฉลาดทางจิตวิญญาณพบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอ
ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 
91.4 (ตารางที่  4.7) ช้ีให เห็นวา นักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจในความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ กลาวคือ 
 คิดวิจารณญาณ (CET): นักศึกษาเขาใจและรูจักการสังเกต การวิเคราะห และการตีความ
จากการที่ไดเรียนมา โดยการบูรณาการความคิดเปนของตนเองอยางเปนรูปธรรม 
 ความหมายบุคคล (PMP): นักศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายในพฤติกรรมการเรียนได 
อยางดี และสามารถสรางเปาหมายชีวิต (create and master a life purpose) และการบูรณาการ
จัดการ (integrative organizing principle) ไดดี 
 การตระหนักรูความจริง: นักศึกษาสามารถวิเคราะหวาวัตถุประสงค หรือเปาหมายชีวิตน้ันมี
อุปสรรคหรือมีปญหาและการวิธีการแกไขปญหาน้ัน การปรับตัวยืดหยุนสถานการณน้ันอยางไรไดเมื่อ
ไดเผชิญกับความจริงในประสบการณน้ัน 
 การเปดกวางจิตสํานึก (CSE): นักศึกษาสามารถมีการเปดจิตสํานึกใหกวาง และความคิด 
เปนกลางในการใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการแกไขปญหาในพฤติกรรม 
การเรียน อีกทั้งการกําหนดแผนการแกไขอุปสรรคและปญหาตามพฤติกรรมการเรียนและการกําหนด
แผนการดําเนินการและกําหนดวันที่จะดําเนินการได 
  ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี จึงช้ีใหเห็นวา ในความฉลาดทางจิตวิญญาณในข้ันของการเขาใจ
ความหมายบุคคล (PMP) การเปดกวางจิตสํานึก (CSE) การตระหนักรูความจริง และการคิด
วิจารณญาณ (CET) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ ดีข้ึนกวากอน 
การทดลองและกลุมควบคุม 
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 4. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองในความฉลาดทางอารมณหลัง 
การทดลองสูงกวากอนทดลองและกลุมควบคุม 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
ความฉลาดทางอารมณหลังการทดลองพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลงัการทดลองมี
ผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึง
รอยละ 84.9 (ตารางที่ 4.9) และกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในความฉลาด 
ทางอารมณพบวา ความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 82.0 (ตารางที่ 
4.11) ช้ีใหเห็นวา นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจในความฉลาดทางอารมณ กลาวคือ 

ตระหนักรูตนเอง (SFA): ในช้ันรวมกิจกรรมนักศึกษาสามารรับรูถึงอารมณตนเองและ
ความรูสึกของผูอื่นไดที่มีผลตอเรียนในการประเมินวิชาที่ตนเรียนวามีจุดออนจุดแข็งอยางไร และปรับ
เขากับสถานการณเรียนรูจากสิ่งที่ไดประเมินาเพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการได 

การควบคุมอารมณตนเอง (SFR): นักศึกษาผอนคลายอารมณตนเองจากความวิตกกังวล 
ความผิดหวัง ตกใจ หรือความกลัว ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับ
สถานการณที่เกิดข้ึนเพื่อหาทางแกไข 

ทักษะทางสังคม (SOS): นักศึกษาใหความรวมมือทางสัมพันธภาพ การสรางความรูสึกและ
อารมณ การสรางความคุนเคยกัน และการสรางความไววางใจแสดงใหเห็นวา ไดมองโลกในแงดี 
(optimism) การสื่อสาร (communication)  การจัดการความขัดแยง (conflict management) 
ความเปนผูนํา (leadership) การเปลี่ยนแปลง (change catalyst)  การเช่ือมตอ (building bonds)
การทํางานรวมกันและความรวมมือ  (collaboration   and cooperation) และการทํางานเปนทีม 
(team capabilities)  

การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP): นักศึกษาผูรวมกิจกรรมมีความเขาใจความรูสึกผูอื่นโดย 
การแสดงความเสียใจและการช่ืนชม ดวยการเสนอความเห็น การเสนอแนะ วิธีการแกไขจุดออนและ
จุดแข็งไดทันทีแกนักศึกษาอื่น เปนการช้ีใหเห็นวา เปนความสามารถในการอาน (ability to read) 
ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) ความสามารถ
ทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke positive and negative emotions 
states) และความขัดแยงและการเจรจาตอรอง (conflict/negotiation skills) 

แรงจูงใจ (MOT): นักศึกษาเริ่มมีแรงจูงใจเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะเปนแพทย อาจารย 
ตํารวจ เปนตน เปนช้ีใหเห็นวา สมาชิกเริ่มมีการขับเคลื่อนความสําเร็จ (achievement drive) และ
ความมุงมั่น (commitment) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี จึงช้ีใหเห็นวา ในความฉลาดทางอารมณในข้ันของการตระหนักรูตนเอง 
(SFA) การควบคุมอารมณตนเอง (SFR) ทักษะทางสังคม (SOS) การเขาใจความรูสึกผูอื่น (EMP) และ
แรงจูงใจ (MOT) มีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลอง
และกลุมควบคุม 
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5. ทัศนคติในการเรยีน แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอ
การเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลในการเรียนและการเลือกเน้ือหาสําคัญของกลุมทดลองหลัง
การทดลองมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามากกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
พฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองพบวา พฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอ
ความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 
84.0 (ตารางที่ 4.13) และกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลองในพฤติกรรมการเรียนใน
กลุมทดลองหลังการทดลองมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 80.7 (ตารางที่ 4.15) ช้ีใหเห็นวานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
มีความเขาใจในพฤติกรรมการเรียนในข้ันของทัศนคติในการเรียน (ATT) เห็นไดจากที่มีทัศนคติเห็น
คุณคาในการเรียนเพื่อใชประโยชนในอนาคต แรงจูงใจในการเรียน (MOL) นักศึกษามีแรงจูงใจใน 
การเรียนเพื่อความสําเร็จในชีวิตในหนาที่การงานในอนาคต จะเกิดการกระตุนจากแรงจูงใจใหแสดง
พฤติกรรมการเรียนสูง ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) ในวิชาที่เรียนยากไมเขาใจ ทําใหนักศึกษา
เกิดพฤติการณเรียนมุงทองจําหนังสือจากการเรียนเฉพาะชวงเวลาสอบ การมีสมาธิตอการเรียน 
(CON) การไมเขาใจเน้ือหาการเรียน นักศึกษามปญหาในครอบครัว หรือการนัดกับคูรักทําใหขาด
สมาธิในการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) นักศึกษามีความกระตือรือรนใน 
การคนหาความรูและใชเหตุผลโดยการทําความเขาใจกับสิ่งที่เรียนเปนภาษาตนเอง และการเลือก
เน้ือหาสําคัญ (SMI) นักศึกษาสามารถแยกแยะขอที่สําคัญหรือไมสําคัญไดขณะที่เรียน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวน้ีจึงช้ีใหเห็นวา พฤติกรรมการเรียนในข้ันของ ทัศนคติในการเรียน (ATT) 
แรงจูงใจในการเรียน (MOL) ความวิตกกังวลในการเรียน (ANX) การมีสมาธิตอการเรียน (CON) 
กระบวนการรวบรวมขอมูลการเรียน (INP) และการเลือกเน้ือหาสําคัญ (SMI) มีผลตอพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลองที่ดีข้ึนกวากอนการทดลองและกลุมควบคุม 

6. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีผลตอ
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในกลุมทดลอง 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมการเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมการเรียนมีผลตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลผันแปรตอความแตกตางตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใน
กลุมทดลองทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) ถึงรอยละ 94.8  (ตารางที่ 4.17) น้ันมีผล
จากการเขากิจกรรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม 
การเรียน กลาวคือ  

ครั้งที่ 1 การตระหนักรูตนเอง: ในข้ันน้ีสมาชิกแตละคนการแสดงความรูสึกและอารมณใน
พฤติกรรมการเรียนของตนเองใหผูรวมกิจกรรมคนอื่นฟง การแสดงความรูสึกและอารมณใน
พฤติกรรมการเรียน โดยมีความเช่ือมั่นในการเรียน และประเมินตนเองวาสามารถศึกษาใหจบ
หลักสูตร ตามที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกลาวตอนหน่ึงวา “ผมรูตัววาเรียนไมเกง แตผมจะขยันดู
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หนังสือและใกลกลุมเพื่อนที่เกงกวาหรือไมเขาใจจะใหชวยอธิบายเน้ือหาที่ไมเขาใจได ทําใหเช่ือมั่นวา
สามารถศึกษาใหจบหลักสูตรได” แสดงใหเห็นวานักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมความสามารถรับรูถึง
อารมณ ความรูสึกตนเอง และผลสะทอนของความรูสึกของผูอื่น มีความตระหนักรูตนเองเพื่อรูถึง
อารมณ และความรูสึกของผูอื่นที่มีผลตอการเรียน ในการประเมินตระหนักรูจุดออน จุดแข็ง ขอบเขต
ของความรูสึก อารมณ เพื่อปรับเขากับสถานการณแวดลอม จากสิ่งที่ไดประเมินตน เพื่อขอความ
รวมมอืในการดําเนินการตามเปาหมาย 

ครั้งที่ 2 การควบคุมอารมณตนเอง: ผูวิจัยจัดใหนักศึกษาสรางสัมพันธภาพ การสราง
ความรูสึกและอารมณ การสรางความคุนเคยกัน และการสรางความไววางใจ และใชกลยุทธและ
เทคนิคการควบคุมอารมณตนเอง (emotional self-control) ความโปรงใส (transparency)  
การปรับตัว (adaptability) ความสําเร็จ (achievement) และความคิดริเริ่ม (initiative) ทําใหมี 
การควบคุมอารมณตนเอง เพื่อการผอนคลายอารมณและความรูสึกตนเองจากความวิตกกังวล  
ความเศราโศก ความเครียด เพื่อความใหความรูสึกและอารมณที่โปรงใส เปนการปรับตัว และ
ความคิดริเริ่ม เพื่อความสําเร็จเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเรียน ดวยการดําเนินการใหนักศึกษารวมกันฝก
หยุดน่ิงไลความคิดตาง ๆ ออกจากสมอง ใหนับ 1-20 หายใจลึกๆ ทําใจสบาย ไรกังวล ความเศรา 
และความเครียด ใหสมาชิกสรางความรูสึกและอารมณถึงสภาพความภาคภูมิใจเมื่อไดจบการศึกษาจะ
ไดการยกยองวาเปนบุคคลผุมีความรูความสามารถ  

ผูวิจัยพบวานักศึกษาไดผอนคลายอารมณตนเองจากความวิตกกังวล ความผิดหวัง ตกใจ 
หรือความกลัว ความรุนแรง ความตึงเครียดที่เผชิญหนา และปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดข้ึนเพื่อ
หาทางแกไข โดยนักศึกษาสวนใหญมีสมาธิต้ังสติมีแนวความคิดใหมในการดําเนินการวางแผน
การศึกษาในอนาคตได ซึ่งมีความรู ความสามารถในการควบคุมสถานการณของตนเอง คนที่มี
ความคิดริเริ่มจะดําเนินการในเปาหมายที่คาดหวังไวตามเปาหมายโดยไมลังเลหรือชักชาใน 
การดําเนินการ เพื่อสรางสิ่งที่ดีกวาในอนาคตขางหนาได ดังปรากฏตามคํากลาวของสมาชิกกลุม 
ตอนหน่ึงวา “การไมสนใจเรียนทําใหสอบไมผาน” หรือ “จําตองวางแผนการเรียนใหมากข้ึน” 

ครั้งที่ 3 ทักษะทางสังคม: ผูวิจัยไดจัดใหใหขอมูลและแนะแนวเกี่ยวกับการทําความรูสึกและ
อารมณในการมองโลกในแงดีเพื่อเปนทางการสื่อสารความสัมพันธกับผูอื่นในทิศทางที่ตองการอยางมี
ทักษะในพฤติกรรมการเรียน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือการประสานงานรวมหรือการทํางานเปน
ทีม โดยใหนักศึกษารวมกันทํางานเปนทีมในกลุมรวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นการไมเขาใจวิชาที่
สอน หรืองานที่อาจารยมอบหมาย และใหกลุมรวมกิจกรรมรวมกันแสดงความคิด การเสนอแนะ
รวมทั้งผลดีผลเสีย อธิบาย การแกไขปรับปรุง การติดตอสื่อสารกับผูรูในวิชาน้ัน ๆ เพื่อใหเกิด 
ความเขาใจในวิชาน้ัน ๆ การเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม อีกทั้งใหสมาชิกรวมกัน 
 จากการศึกษาพบวา นักศึกษาไดใหความรวมมือทางสัมพันธภาพ การสรางความรูสึกและ
อารมณ การสรางความคุนเคยกัน และการสรางความไววางใจ ซึ่งสมาชิกกลุมมีความเขาใจเปนอยางดี 
แสดงใหเห็นวา กลุมสมาชิกไดมองโลกในแงดี  (optimism) การสื่อสาร (communication)   
การจัดการความขัดแยง (conflict management) ความเปนผูนํา (leadership) การเปลี่ยนแปลง 
(change catalyst) การเช่ือมตอ (building bonds)การทํางานรวมกันและความรวมมือ  
(collaboration and cooperation) และการทํางานเปนทีม (team capabilities)  
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ครั้งที่ 4 การเขาใจความรูสึกผูอื่นและแรงจูงใจ: ผูวิจัยใหขอมูลและแนะแนวเกี่ยวกับความ
เขาใจความรูสึกผูอื่น การสรางความรูสึกและอารมณในทางบวก เชน ดีใจ ยกยอง หรือสรางความรูสึก
และอารมณในทางลบ เชน เสียใจ เห็นใจ เปนตน เพื่อการแกไขปญหา หรือปรับเขากับสถานการณใน
พฤติกรรมการเรียน เชน เพื่อสอบไมผานวิชาที่เรียน ใหความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ สวนที่สอบได 
ใหแสดงความยินดีดีใจหรือใหการยกยอง เปนตน จากน้ันใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนในการเขาใจความรูสึกผูอื่นที่ผานมา โดยใหสมาชิกแตละคนกลาวถึงวิชาที่สอบตก 
และใหกลุมสมาชิกแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ การเสนอแนะ วิธีการแกไข อีกทั้งใหนักศึกษา
แตละคนกลาวถึงวิชาที่สอบผานและใหกลุมสมาชิกแสดงความช่ืนชม ยกยองผลการเรียน และให
ช้ีใหเห็นถึงวิธีการที่ไดผลการเรียนที่ดีแกสมาชิกอื่น ตอจากน้ัน ผูวิจัยไดจัดใหสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นเสนอแนะแรงจูงใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนเพื่อเสริมแรงขับเคลื่อนในพฤติกรรมการเรียน
ใหสําเร็จการศึกษา และผลสําเร็จในการสําเร็จการศึกษา 
 ผลจากการเขารวมกิจกรรมพบวา ผูรวมกิจกรรมมีความเขาใจความรูสึกผูอื่นโดยการแสดง
ความเสียใจและการช่ืนชม ดวยการเสนอความเห็น การเสนอแนะ วิธีการแกไขจุดออนและจุดแข็งได
ทันทีแกสมาชิกอื่น เปนการช้ีใหเห็นวา เปนความสามารถในการอาน (ability to read) 
ความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ (ability to determine the situations) ความสามารถ
ทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวกและลบ (ability to evoke positive and negative emotions 
states) และความขัดแยงและการเจรจาตอรอง (conflict/negotiation skills) นอกจากน้ี นักศึกษา
เริ่มมีแรงจูงใจเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะเปนแพทย อาจารย ตํารวจ เปนตน เปนช้ีใหเห็นวานักศึกษา
เริ่มมีการขับเคลื่อนความสําเร็จ (achievement drive) และความมุงมั่น (commitment) แลว   
 ครั้งที่ 5 การคิดวิจารณญาณ: ผูวิจัยจัดใหขอมูลและแนะแนวการสังเกต การตีความ  
การไตรตรอง และการวิเคราะหขอสรุปในพฤติกรรมการเรียน มิใชการทองจําอยางเดียว โดยให
สมาชิกรูจักการสังเกต การวิเคราะห และการตีความจากการที่ไดเรียนมา โดยการบูรณาการความคิด
เปนของตนเองอยางเปนรูปธรรมใหฟง ตอจากน้ันผูวิจัยใหสมาชิกแสดงความเห็นจากพฤติกรรม 
การเรียน และวิเคราะหเน้ือหาเปนของตนเองและใหสมาชิกอื่นแสดงความคิดเห็น วิเคราะห  
บูรณาการเจาะลึกในเน้ือหาที่ไดฟงมาในแตละคน เพื่อใหไดขอสรุปเน้ือหาที่เปนรูปธรรม 

จากการศึกษาพบวา สามารถวิเคราะหบูรณาการเจาะลึกในเน้ือหาตนเองตามที่ไดศึกษามา 
และสามารถใหความคิดเห็นวิเคราะห บูรณาการเจาะลึกในเน้ือหาของสมาชิกอื่นอยางกวางขวาง 
ช้ีใหเห็นวา สมาชิกมีการสังเกต (observations) การตีความ (interpretation) การคิดไตรตรอง 
(critical thinking) และการวิเคราะหใหขอสรุป (analyze the issues and come to 
conclusions) เปนอยางดีอยางเปนรูปธรรม 

ครั้งที่ 6 การสรางความหมายบุคคล และการตระหนักรูความจริง : ผูวิจัยเสนอแนะให
นักศึกษากําหนดเปาหมายในพฤติกรรมการเรียนวา สมาชิกกําหนดแผนการเรียนอยางไร จากน้ัน
ผูวิจัยจัดใหสมาชิกกําหนดเปาหมายในชีวิตวา เมื่อไดสําเร็จการศึกษาแลว มีเปาหมายชีวิตอยางไร  
ผลจากการเขารวมกิจกรรมพบวา นักศึกษาแตละสามารถกําหนดเปาหมายในพฤติกรรมการเรียนได
อยางดี เปนการช้ีใหเห็นวา สมาชิกสามารถสรางเปาหมายชีวิต (create and master a life 
purpose) และการบูรณาการจัดการ (integrative organizing principle) ไดดี ตอจากน้ัน ผูวิจัยได
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เสนอแนะใหนักศึกษาไดตระหนักรูความจริงและจัดใหสมาชิกวิเคราะหวาวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
ชีวิตน้ันมีอุปสรรคหรือมีปญหาอยางไร และเมื่อสมาชิกไดรูความจริงแลว จะมีการปรับตัวยืดหยุน
สถานการณน้ันอยางไร อีกทั้งคาดวามีแผนการดําเนินการใหเปนจริงอยางไร โดยใหสมาชิกแสดง
ความเห็นการวิเคราะหพิจารณา และสามารถอื่นเสนอความเห็นวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหา 
 จากการเขารวมกิจกรรมพบวา นักศึกษาสามารถวิเคราะหวาวัตถุประสงค หรือเปาหมายชีวิต
น้ันมีอุปสรรคหรือมีปญหาและการวิธีการแกไขปญหาน้ัน การปรับตัวยืดหยุนสถานการณน้ัน อีกทั้ง
การคาดวามีแผนการดําเนินการใหเปนจริงไดเปนอยางดี แสดงใหเห็นวาเปนมิติทางจิตวิญญาณ
(spiritual dimension) เปนการช้ีใหเห็น สมาชิกไดตระหนักรูเชิงลึก (deeper awareness) การรับรู
ความจริง (genuine perceptions of truth) การยืดหยุนปรับตัว (flexible) และการดําเนินการให
เปนจริงดวยตนเอง (self-actualization) 
 ครั้งที่ 7 การเปดกวางจิตสํานึก: ผูวิจัยจัดใหขอมูล และตัวอยาง การแนะแนวเทคนิคใหมีการ
เปดจิตสํานึกใหกวาง และความคิดเปนกลางในการใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ใน
การแกไขปญหาในพฤติกรรมการเรียน และผูวิจัยจัดใหนักศึกษากําหนดแผนการแกไขอุปสรรคและ
ปญหาตามพฤติกรรมการเรียน อีกทั้งใหสมาชิกกําหนดแผนการดําเนินการและกําหนดวันที่จะ
ดําเนินการน้ัน และนักศึกษาอื่นรวมกันสรุปในเรื่องการเปดกวางจิตสํานึกในพฤติกรรมการเรียนน้ัน 
 จากการเขารวมกิจกรรมพบวา นักศึกษาสามารถมีการเปดจิตสํานึกใหกวาง และความคิด
เปนกลางในการใชเหตุผลและการตัดสินใจ เพื่อการเผชิญหนา ในการแกไขปญหาในพฤติกรรม 
การเรียน อีกทั้งสมาชิกกําหนดแผนการแกไขอุปสรรคและปญหาตามพฤติกรรมการเรียนและ 
การกําหนดแผนการดําเนินการและกําหนดวันที่จะดําเนินการไดอยางกวางขวาง ช้ีใหเห็นวา นักศึกษา
ไดเปดจิตสํานึกใหกวาง โดยมีจิตสํานึกการรอบรู (cosmic consciousness) จิตสํานึกบริสุทธ์ิ  
(pure consciousness) การแกไขปญหา (problem-solving) การตัดสินใจและการใหเหตุผล 
(decision-making and reasoning) และการเผชิญหนา (confrontation) ไดเปนอยางดี 
 ครั้งที่ 8 การทบทวนและยุติการเขารวมกิจกรรม: ผูวิจัยไดดําเนินใหการทบทวนสิ่งที่ไดเขา
รวมกิจกรรมมา และผูวิจัยไดใหคําปรึกษาใหการสนับสนุนใหกําลังใจและสรางความเช่ือมั่นใน
พฤติกรรมการเรียนดวยความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณ เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมนําไปใชในทางปฏิบัติที่เปนจริงไดอยางเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน กอนการยุติการเขารวมกิจกรรม 

ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี จึงช้ีใหเห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและ
พฤติกรรมในการเรียนในกลุมทดลองมีผลพฤติกรรมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดีกวากอน
ทดลองและกลุมควบคุม 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
  1.1 การนําความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน
มาเผยแพรและประยุกตใชในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสถาบันศึกษา 
  สถาบันการศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ ลวนเปน
สถาบันที่สงเสริมและพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ แกผูมาศึกษา เมื่อไดสําเร็จการศึกษาแลว
สามารถประกอบอาชีพในการดํารงชีวิตได จึงมีความสําคัญในระดับบุคคล สังคมและประเทศไทย จึง
เสนอแนะใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ นําในเรื่องความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ
และพฤติกรรมการเรียนมาเผยแพรและประยุกตใชในพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสถาบัน
ศึกษา เพื่อการพัฒนาในดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม 
การเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งสามารถนําเอาหลักการตาง ๆ เหลาน้ีไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงเมื่อไดสําเร็จการศึกษาแลว  
  1.2 การนําความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน
มาบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงในสถาบันศึกษา 
 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมีความสําคัญ
ตอการเสริมสรางและการพัฒนาองคความรูตาง ๆ จึงเสนอแนะใหนําความฉลาดทางจิตวิญญาณ  
ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนมาบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงในสถาบันศึกษา เพื่อใหนักศึกษาในสถาบันไดมีโอกาสในการพัฒนาในดานความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน อีกทั้งเปนประโยชนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันเมื่อไดสําเร็จการศึกษาได  
  1.3 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาเผยแพรใช
ในดานการดํารงชีวิต 
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนแรงขับเคลื่อนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรมใน
ความเปนจริงข้ึนแหงการดํารงชีวิตเปนตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคลื่อนพลังแหง 
จิตวิญญาณ (spiritual impulse) ที่ไมเหมือนกัน จึงทําใหวิถีการดํารงชีวิตของแตละบุคคลแตกตาง
กันไปดวย ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตจริงใหปรากฏผลเปน
รูปธรรมไดจริง (Zohar & Marshall, 2000) ซึ่งจากผลงานการวิจัย (Alex & Ajawani, 2011) ใน
เรื่อง“ความสุขในชีวิตสมรสเปนหนาที่ของความฉลาดทางจิตวิญญาณ” (marital happiness and 
the function of spiritual intelligence) พบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณอยูในระดับสูง มีผลตอ
ความสุขในชีวิตสมรสมาก และจากผลงานวิจัย (Moosa & Ali, 2011) ในเรื่อง ความสัมพันธ 
การอบรมเลี้ยงดู และความฉลาดทางจิตวิญญาณ พบวา การอบรมเลี้ยงดูมีผลความฉลาดทางจิต
วิญญาณ 
 นักจิตวิทยา (Rossiter, 2006) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีอยูในตัวบุคคลเปน
ตนทุนทางจิตวิญญาณที่สามารถพัฒนานํามาใชเกิดประโยชนในการดํารงชีวิติได ดวยการพัฒนาความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณมาประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย 
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  1.4 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาเผยแพรใช
ในดานพฤติกรรมการทํางาน 
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธตอการดํารงชีวิตในวิเคราะหไตรตรอง การมี
วัตถุประสงคในการทํางาน การต้ังเปาหมายชีวิต ซึ่งจากการศึกษาวิจัย (Rashvand & Bahrevar, 
2013) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานของสมาชิก
องคกร ซึ่งผูบริหารควรจัดใหมีการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณแกสมาชิกองคกรใน 
ดานพฤติกรรมการทํางานของลูกจางใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได ทั้งน้ี ความฉลาดทางจิตวิญญาณได
รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ และความฉลาดทางปญญา ในการพัฒนาบุคคลใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร (Deslauroers, 2000)  
  นอกจากน้ี ตนทุนทางจิตวิญญาณไดถูกนําไปประยุกตใชในการคัดเลือกพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของบุคลากรในองคกร เพื่อผลสําเร็จขององคกรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งไดนํา
ตนทุนทางจิตวิญญาณมาประยุกตใชในการพัฒนาดานพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกขององคกร 
อีกดวย (Deslauroers, 2000) 
  1.5 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาเผยแพรใช
แกผูเยาวหรือวัยรุน 
  ผูเยาวและวัยรุนเปนวัยที่อยูในชวงการเปลี่ยนแปลงมิติทางจิตวิญญาณ นักจิตวิทยา 
(Rossiter, 2006) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมีอยูในตัวบุคคลที่สามารถพัฒนานํามาใชเกิด
ประโยชนในการพัฒนาความความฉลาดทางวิญญาณและความฉลาดทางอารมณแกผูเยาวและวัยรุน
ได ซึ่งการประยุกตความความฉลาดทางวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาใช ยอมนําไปสู 
การพัฒนาเสริมสรางความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณแก เยาวชน  
เปนการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในการดํารงชีวิตอยางย่ิง  
  การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิทยาแกผูเยาวหรือวัยรุน ซึ่งเปนวัยการเรียนรูและ 
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพเปนการเสริมสรางความฉลาดทางจิตวิญญาณใน 
การสรางสรรคตนทุนทางจิตวิญญาณในการดํารงชีวิต 
  1.6 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาเผยแพรใช
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 
  นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปนความฉลาดที่ทําใหบุคคลสามารถแยกแยะในการประเมิน
การกระทําแหงตน การแกไขปญหา การตอบปญหาในการดําเนินชีวิต ทําใหบุคคลสามารถแกไข
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑที่ตายตัวดวยวิธีการใหมอยางมีขอบเขตและเหมาะสมในการสรางคุณคาชีวิตแหง
ตน (self value) ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเปนตัวแทนสวนตนของบุคคล (self) เปนที่รวมแหลง
พลังงานทั้งหมดของบุคคลอันกอใหเกิดการจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ความเขาใจในเหตุผล 
และคุณคาชีวิต ซึ่งความเปนตัวตนของบุคคล  
  ดังน้ัน การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณไปใช จึงเปนในการเปลี่ยนพฤติกรรม
และบุคลิกภาพแหงตนในการดํารงชีวิตในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑที่ตายตัวดวยวิธีการใหมที่ดีกวา
เหมาะสมการการสรางคุณคาชีวิตแหงตน 
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  1.7 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาเผยแพรใช
ในการสรางสรรคองคความรูใหมหรือนวัตกรรมใหม 
  การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิทยาในความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาด 
ทางอารมณ เปนประโยชนทางจิตวิทยาและนักจิตวิทยา สามารถนําไปใชในกิจกรรมดานอื่น ๆ เพื่อ
สรางองคความรูใหมหรือสรางนวัตกรรมอื่น ๆ ข้ึนใหม ซึ่งจากการศึกษาวิจัย (Chin, Raman, Yeow 
& Eze, 2012) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ เปนการสรางสรรค
ความคิด องคความรูใหม และนวัตกรรมใหมที่ทําใหประสบความสําเร็จของผูประกอบการตาง ๆ  ทั้งน้ี 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบประสาทของสมองภายในเปน
ศูนยกลางของเชาวหรือความฉลาดแสดงออกถึงการเปนตัวตนมนุษยที่ใชแกปญหาในการดํารงชีวิต 
กอใหเกิดการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ การปรับเปลี่ยนสถานการณ พฤติกรรมการคิด 
การเรียนรู ความรูสึก ความเขาใจ และความเห็นอกเห็นใจ เปนคุณคาชีวิต  (Zohar & Marshall, 
2000) ซึ่งสิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดองคความรูใหมหรือนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนที่ดีกวา 
  สวนความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถของบุคคลในการรับรูและเขาใจอารมณ
ตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสราง
แรงจูงใจแกตนเองในการบริหารจัดอารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได (Goleman, 
1998a) ซึ่ง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ จึงสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อ
สรางองคความรูใหมหรือสรางนวัตกรรมอื่น ๆ ข้ึนใหม 
  1.8 การศึกษาวิจัยในอนาคตเพื่อประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาด
ทางอารมณมาใชในดานอื่น ๆ  
  จากขอคนพบดังกลาวน้ี ใหมีการเผยแพรและจัดใหมีการพัฒนาความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาในระดับชาติ ทั้งน้ี 
ขอคนพบจากการวิจัยน้ี เปนองคความรูใหม และเปนนวัตกรรมใหมที่สามารถนําไปปรับใชกับ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน เพื่อปรับระดับการเรียนของ
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิย่ิงข้ึน และสามารถนําไปปรับใชควบคูกับการใหคําปรึกษาแบบกลุม  
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ พฤติกรรมการเรียน เพื่อปรับระดับ
การเรียนของนักศึกษา และเปนประโยชนจิตวิทยาและนักจิตวิทยา สามารถนําไปใชในกิจกรรม 
ดานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณแกประชาชนทั่วไปทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสังคมและของชาติ นอกจากน้ี ขอคนพบจาก
การวิจัยน้ี สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาด 
ทางอารมณ เพื่อสรางนวัตกรรมอื่น ๆ ข้ึนใหมอันเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ  
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาใชในดาน 
การดํารงชีวิต 
  2.2 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมามาใชใน 
ดานพฤติกรรมการทํางาน 
  2.3 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาใชแกผูเยาว 
หรือวัยรุน 
  2.4 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาใชใน 
การเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกภาพ 
  2.5 การประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณมาใชใน 
การสรางสรรคองคความรูใหมหรือนวัตกรรมใหม 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามคัดเลือกกลุมประชากรเปาหมายท่ีสมัครใจเขารวมกิจกรรม 
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แบบสอบถามคัดเลือกกลุมประชากรเปาหมาย 
 

 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามคัดเลือกกลุมประชากรเปาหมายเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียน 

(เกรด) ตํ่ากวา 2 และสมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด
ทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากอนทําการสุมกระจาย (randomized 
assignment) แยกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมทดลองจํานวน 20 คน และกลุมควบคุมจํานวน 20 คน มา
เปนหนวยวิเคราะหเพื่อเก็บขอมูลจากการทดลอง โดยใหนักศึกษาตอบคําถามดังตอไปน้ี  
 

1. ทานเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขา......................................................................... 
2. ทานมีผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ลาสุด................................................................................ 
3. ทานประสงคเขารวมกิจกรรมพัฒนาตามโปรแกรมความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความ

ฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 ใช    ไมใช 

4. การเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมดังกลาวโดยความสมัครใจ 
     ใช    ไมใช 

5. การเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมดังกลาว ทานมีความคิดเห็นวา..................................... 
................................................................................................................................................................
...............…………………………………………………………………….................................................…….. 

 
(ที่มา: ประยุกตจากผลงานวิชาการของ Lairson, Harrist, Martin, Ramby, Rustin & Swint, 1996) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย 
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คําช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยในเรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย และนําขอคนพบไป
ประยุกตใชทางปฏิบัติในการพัฒนาและการประยุกตใชระดับการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอตัวทานเองและสังคมโดยรวม โปรดกรุณาใหขอมูลตามความเปนจริง ผูวิจัยจะถือเปน
ความลับไมนําไปเปดเผยทั้งสิ้น 

 
สวนท่ี 1: ระดับการเรียนของนักศึกษา 

กรุณาตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย   ในชองขางลาง 
 
ทานเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ดังน้ี 
 1. เพศ 
   1. ชาย   2. หญิง 

2. ทานมีคะแนนเฉลี่ยปลายปของการศึกษา (GPA) ในระดับ........................................... 
 
 
 
สวนท่ี 2: ความฉลาดทางจิตวิญญาณ  

กรุณาตอบคําถามทุกขอตามพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยใสเครื่องหมาย  ในชองขางลางท่ี
ทานเห็นวาถูกตองตามความจริง 
 

ลําดับ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ไมจริง
ทั้งหมด 

เปนจริง
อยูบาง 

คอนขาง
จริง 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ที่สุด 

1. CET1 ฉันตั้งคําถาม หรือคิดวิเคราะหความ
เปนจริงของธรรมชาติบอยครั้ง 

     

2. CET2 ฉันใชเวลาในการคิดหรือวิเคราะห
เหตุผลและเปาหมายในการเรียน 

     

3. CET3 ฉันสามารถคิดและวิเคราะหในส่ิงที่
เกิดขึ้นหลังความตาย 

     

4. CET4 ฉั น มี แ นวค ว ามคิ ด ของต น เ อ ง 
เก่ียวกับชีวิต การเรียน ความเปน
จริง และการดํารงชีวิตอยู 
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ลําดับ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ไมจริง
ทั้งหมด 

เปนจริง
อยูบาง 

คอนขาง
จริง 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ที่สุด 

5. CET5 ฉั น คิ ด แ ล ะ ตี ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเอง 

     

6. CET6 ฉันคิดและวิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางมนุษย และส่ิงธรรมชาต ิ

     

7. PMP1 ฉันสามารถตีความหมาย  และ
เปาหมายในชีวิตที่ชวยใหปรับตัวเขา
กับสถานการณตึงเครียดได 

     

8. PMP2 ฉันสามารถกําหนดเปาหมายหรือ
เหตุผลสําหรับชีวิตตนเอง 

     

9. PMP3 เ ม่ื อป ร ะส บคว ามล ม เ ห ลวฉั น
สามารถที่จะคิดหาทางออกได 

     

10 . PMP4 ฉันสามารถที่ตัดสินใจใหเปนไปตาม
เปาหมายชีวิตตนเองได 

     

11. PMP5 ฉันสามารถกําหนดเปาหมายตาม
ประสบการณในชี วิตประจําวัน
ตนเองได 

     

12. PMP6 ฉันสามารถใชการตีความหมายใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออก
แกปญหาได 

     

13. TRA1 ฉันรูสึกตนเองอยู เสมอวากําลังทํา
อะไร 

     

14. TRA2 มันเปนเรื่องยากสําหรับฉันที่จะ รับรู
ส่ิงอ่ืนนอกจากการรับรูทางกาย 

     

15. TRA3 ฉันกําหนดเปาหมายในชีวิตดวย
ตนเอง 

     

16. TRA4 ฉันมีวิธีการเชื่อมตอความสัมพันธ
ระหวางตนเองและคนอ่ืน ๆ เปน
อยางด ี
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ลําดับ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ไมจริง
ทั้งหมด 

เปนจริง
อยูบาง 

คอนขาง
จริง 

เปนจริง
มาก 

เปนจริง
ที่สุด 

17. TRA5 ฉันเขาใจสภาพการดํารงชี วิตเปน
อยางดี  

     

18. TRA6 การเข าใจสภาพชี วิตทํา ใหฉัน มี
ความรูสึกเปนกลาง 

     

19. CSE1 ฉันสามารถที่ เขาถึงสภาวะที่ มีสติ
และการรับรูมากขึ้น 

     

20. CSE2 ฉันสามารถควบคุมการมีสติและการ
รับรูมากขึ้น 

     

21. CSE3 ฉันสามารถแยกแยะความถูกตอง
อยางอิสระ ระหวางการมีสติหรือ 
การรับรู 

     

22. CSE4 ฉันมีสติหรือการรับรูมากขึ้น ทําให
สามารถหาทางออกของปญหาหรือ
ทางเลือกที่ชัดเจนมากขึ้น 

     

23. CSE5 ฉันมีสติหรือการรับรูมากขึ้น ทําให
สามารถรูถึงอารมณ บุคลิกภาพของ
คนอ่ืน ๆ  

     

24. CSE6 ฉันมีวิธีการที่ทําใหมีสติและการรับรู
ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ แ ก ไ ข ป ญ ห า แ ล ะ
สถานการณที่เกิดขึ้นได 
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สวนที่ 3: ความฉลาดทางอารมณ 
กรุณาตอบคําถามทกุขอตามพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยใสเครื่องหมาย  ในชองขางลางทีท่าน

เห็นวาถูกตองตามความจรงิ 
 

ลําดับ ความฉลาดทางอารมณ 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย
อยูบาง 

ทั้งเห็น
ดวยและ
ไมเห็น 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

1. SFA1 ฉันรูสึกตนเองเม่ือพูดเก่ียวกับปญหา
สวนตัวใหผูอ่ืนฟง 

     

2. SFA2 ฉันประเมินเหตุการณสําคัญในชีวิตอีก
ครั้งวาส่ิงใดสําคัญและไมสําคัญสําหรับ
ฉัน 

     

3. SFA3 อารมณความรูสึกเปนสวนหน่ึงที่ทําให 
ชีวิตของฉันมีชีวิตที่คุมคา 

     

4. SFA4 ฉันรูอารมณตนเองเม่ือไดติดตอสัมผัส
กับผูอ่ืน 

     

5. SFA5 ฉันรูอารมณตนเองทําใหปรับเขากับ
ผูอ่ืนได  

     

6. SFA6 เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวา
เกิดอะไรขึ้นกับฉัน 

     

7. SFR1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ
ตนเอง ฉันควบคุมอารมณได 

     

8. SFR2 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทจริง
ของปญหาโดยไมคิดเองตามใจ
ชอบ 

     

9. SFR3 ฉันรู ว าทํ า ไมอารมณของ ฉัน 
เปลี่ยนไป 

     

10. SFR4 เมื่อทําสิ่งใดไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมด
กําลังใจ 
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ลําดับ ความฉลาดทางอารมณ 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย
อยูบาง 

ทั้งเห็น
ดวยและ
ไมเห็น 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

11. SFR5 ฉันยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทําตางจาก
ที่ฉันคิด 

     

12. SFR6 ฉันใชอารมณความรูสึกที่ดีในการ
ชวยตัวเองใหมีความพยายาม ใน
การเผชิญกบัอุปสรรค 

     

13. SOS1 ฉันเสนอตัวเองเพื่อใหเกิดความ
ประทับใจที่ดีกับคนอื่นๆ 

     

14. SOS2 ฉันลําบากใจเมือ่ตองอยูกับคน
แปลกหนาหรือคนที่ไมคุนเคย 

     

15. SOS3 ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสงัคมที่
มีกฏระเบียบขัดกบัความเคยชิน
ของฉัน 

     

16. SOS4 เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่น ฉัน
สามารถอธิบายเหตุผลที่เขา
ยอมรบัได 

     

17. SOS5 ฉันทํากิจกรรมรวมสนุกกับคนอ่ืน ๆ 
ได 

     

18. SOS6 ฉันมีความสุขเม่ือไดทํากิจกรรมรวมกับ
ผูที่ฉันไมชอบได 

     

19. EMP1 ฉันรู สึกไมพอใจที่ ผู อ่ืนไดรับ ส่ิงดี ๆ 
มากกวาฉัน 

     

20. EMP2 ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอ่ืนที่ฉัน
ไมรูจัก 

     

21. EMP3 ฉันชมเชยคนอ่ืนเม่ือเขาไดทําส่ิงที่ดี      

22. EMP4 ฉันยอมรับไดวาผูอ่ืนก็อาจมีเหตุผลที่
ไมพอใจการกระทําของฉัน 
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ลําดับ ความฉลาดทางอารมณ 
ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย
อยูบาง 

ทั้งเห็น
ดวยและ
ไมเห็น 

เห็นดวย 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

23. EMP5 ฉันยินดีรับฟงความทุกขของผูอ่ืนที่
ตองการความชวยเหลือ 

     

24. EMP6 ฉันรูสึกลําบากใจในการทําส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเพื่อผูอ่ืน 

     

25. OT1 ฉัน คาดหวังวาเอาชนะอุปสรรคได
เหมือนครั้งกอน ๆ ที่เคยประสบมา 

     

26. OT2 เม่ือตองเผชิญกับอุปสรรคและความ
ผิดหวัง ฉันก็ไมยอมแพ 

     

27. OT3 เม่ือฉันทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดไมสําเร็จ และ
ฉันทําตอไปก็จะไมสําเร็จ 

     

28. MOT4 ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปน
เรื่องยากสําหรับฉัน 

     

29. MOT5 ฉันม่ันใจในการทํางานที่ยากลําบาก      

30. MOT6 แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็ มี
ความหวังวาทุกปญหามีทางออกได
เสมอ 
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สวนที่ 4: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
กรุณาตอบคําถามทกุขอตามพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยใสเครื่องหมาย  ในชองขางลางทีท่าน

เห็นวาถูกตองตามความจรงิ 
 

ลําดับ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ไมทั้งส้ิน เล็กนอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก

อยางย่ิง 

1. ATT1 เม่ือจบการศึกษาไมแนใจวาทําใหฉันมี
โอกาสไดทํางาน 

     

2. ATT2 ฉันรูสึกไมชอบอาจารยผูสอนวิชาที่
เรียน 

     

3. ATT3 ฉันไมเขาใจเ น้ือหาวิชาที่ เรียนจาก
อาจารยผูสอน 

     

4. ATT4 ฉั น ไ ม ช อ บ วิ ช า ที่ เ รี ย น ที่ ไ ม เ ป น
ประโยชนเม่ือไดศึกษาจบ 

     

5. MOL1 ฉันขาดเรี ยนบอยเพราะฉัน มีเหตุ
จําเปน 

     

6. MOL2 ฉันทํ างานที่ ได รั บมอบหมายจาก
อาจารยไดเสร็จทันเวลา 

     

7. MOL3 ก า ร เ รี ย น ทํ า ใ ห รู จั ก คู รั ก ใ น
มหาวิทยาลัย 

     

8. MOL4 การเรียนใหโอกาสเลือกงานทําไดเม่ือ
ศึกษาจบ 

     

9. ANX1 วิชาที่ฉันสอบตกหลายครั้งฉันกังวลวา
ทําขอสอบไมผาน 

     

10. ANX2 ฉันสอบไดคะแนนนอย เพราะไมเขาใจ
เน้ือหาในวิชาที่เรียน 

     

11. ANX3 ฉันไมสามารถสรุปสาระที่ไดฟงจาก
การบรรยายหรืออานจากหนังสือได 

     

12. ANX4 ฉันรู สึกกังวลวาจะสอบตกและตอง
ออกจากมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ไมทั้งส้ิน เล็กนอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก

อยางย่ิง 

13. CON1 ฉันไม ตั้ ง ใจ เ รี ยน  ทํ า ใ ห ไม เ ข า ใ จ
เน้ือหาวิชา 

     

14. CON2 ฉันตองทํางานหาเงินเพื่อเปนทุนการ
เรียนกอน 

     

15. CON3 ทางครอบครัวฉันมีความขัดแยงและ
ขาดสนเงินทอง 

     

16. CON4 ฉันอยากใหเลิกเรียนไว ๆ เพราะฉัน
นัดคูรักไว 

     

17. INP1 ฉันทองหนังสืออยางหนักเฉพาะเวลา
ใกลสอบ 

     

18. NP2 ฉันทําความเขาใจในส่ิงที่ไดเรียนเปน
ภาษาของฉัน 

     

19. INP3 ฉันพยายามนํา เ น้ือหาทั้ งหมดมา
ประมวลใหเขากันไดอยางมีเหตุผล 

     

20. INP4 ในขณะอานหนังสือ ฉันจะหยุดอาน
เปนชวง ๆ และทบทวนส่ิงที่อานไป
แลวในใจ 

     

21. SMI1 ฉันสามารถแยกแยะขอมูลที่ สําคัญ
หรือไมสําคัญไดขณะที่จดและฟงคํา
บรรยาย  

     

22. SMI2 ฉันตัดสินใจยากวาอะไรเปนส่ิงสําคัญที่
ตองขีดเสนใตไวในบทเรียน 

     

23. SMI3 การขีดเสนใตขอความในบทเรียนมี
ประโยชนตอการสอบ 

     

24. SMI4 ฉันดูหนังสือเฉพาะสวนที่คาดวาจะ
ออกขอสอบ 
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สวนท่ี 5:  ขอมูลสวนตัว 
กรุณาตอบคําถามขอมูลสวนตัวใหหมดทุกขอดังตอไปน้ี 

1.ในปจจบุันทานมีอายุ……ป 
2. ทานมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด  
 1. กรุงเทพมหานคร    2. นนทบุรี 
 3. สมุทรปราการ     4. ปทุมธานี 
 5.จังหวัดอื่น ๆ   

3. รายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยปละ……….............บาท (ใสจํานวนเงิน) 
4. อาชีพบิดามารดา  
 1. ขาราชการ      2. รัฐวิสาหกิจ 
 3. บริษัทเอกชน     4.อาชีพอิสระ 
 5. อื่น ๆ 

5. การศึกษาของบิดามารดา 
 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท     4. ปริญญาเอก 
 4. อื่น ๆ 

6. การใหการอุปการะเลี้ยงดู 
 1. บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา  2. ปูยาตายาย 
 3. ลุงปานาอา     4. ญาติพี่นอง และอื่น ๆ 

7. ทานมีพี่นอง……………………คน (ใสจํานวนคน) 
8. ทานมีเพื่อนสนิท……………………คน (ใสจํานวนคน) 



 

ประวัตผิูวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 
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4. หนวยงานหรือสถานท่ีติดตอ  
 สาขาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 โทรศัพท 02-9426900  ภายใน 2044 
 มือถือ 094 4956856 
 E-mail: banana2501@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี   สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาโท   สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
     มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาเอก  สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาการบริหาร  
     แขนงวิชาจิตวิทยา (การใหคําปรึกษา), Ph.D. 
     มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
6. ประสบการณในการทําวิจัย 
 6.1 การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดย
การใหคําปรึกษาตามแบบจําลองขามทฤษฎี พ.ศ.2551 (Changing the Smoking Behavior of 
Chandrakasem Rajabhat University Students via Group Counseling Based on 
Transtheoretical Model)  
 6.2 พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยตามแบบจําลองขามทฤษฎีของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร พ.ศ.2552 (The Condom use Behavior Base on the 
Transtheoretical Model of Rajabhat University Students in Ratanakosin Group)  
 6.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกับเพศศึกษา เพื่อเสริมสรางการยับย้ังช่ังใจของ
ประชาชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 (The Development of the Learning Model 
about Sexual Education to Enhance Restrained Behavior of the people in Chatuchak 
area, Bangkok) 
 6.4 ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะหของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต ช้ันปที่ 2 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2558 (A study of Faculty of Education 
Students Analytical thinking Developments in the Second Year of Curriculum 
Education Graduate in Faculty of Education of Chandrakasem Rajabhat University) 


