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บทคัดย่อ
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการด�ำรงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
บุคคลทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์จะมีความสามารถในการรับรูอ้ ารมณ์และความต้องการของตนเอง รูจ้ กั เห็นใจ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น รวมถึงการเป็น
คนดี มีคณ
ุ ค่า มีความพึงพอใจในชีวติ มีความสุขสงบทางใจ และด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข ผูท้ มี่ คี วามฉลาด
ทางอารมณ์จะมีแรงจูงใจ มีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่น กล้าคิด และกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา สามารถใช้
ศักยภาพทางเชาว์ปญ
ั ญาได้อย่างเต็มศักยภาพ นักศึกษาพยาบาลเป็นผูท้ ตี่ อ้ งมีความฉลาดทางอารมณ์ เพือ่ ให้
มีคุณลักษณะประจ�ำตัวที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษาพยาบาล มี
3 ด้านคือ 1) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่มีความ
สามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วน
รวม 2) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง มีแรง
จูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีการแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมี
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และ 3) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความสามารถในการด�ำเนินชีวติ อย่างเป็นสุข มีความภูมใิ จในตนเอง พึงพอใจในชีวติ และมีความสุขสงบทาง
ใจ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
สถาบันการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ควรตระหนักถึงความส�ำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ และพัฒนาให้
เกิดขึ้นในนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกไปด�ำเนินชีวิตในสังคมและประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลได้อย่างมีความสุขและประสบความส�ำเร็จ
ค�ำส�ำคัญ:  ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาล
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Abstract
Emotional Intelligence is an ability to live with others creatively and happily. Persons
with Emotional Intelligence are able to perceive their own emotions and needs, as well as
be compassionate, responsible, and motivated. They can also make decisions to solve
problems, build good relationship with others, be virtuous and valuable persons who are
satisfied with life, have peace of mind, and can lead a happy life. Moreover, emotionally
intelligent persons are motivated, goal-directed, determined, as well as confident to think
and make decisions. They can use their intellectual capability to the fullest extent. Emotional
Intelligence is crucial to nursing students since it allows them to develop significant
characteristics for their lives. There are three aspects of emotional quotient development:
1) Emotional Intelligence development for goodness enables nursing students to control
their own emotions and needs, be compassionate, and responsible to others; 2) Emotional
Intelligence development for competence allows nursing students to cultivate selfrecognition, motivation, appropriate decision-making ability, effective performance, and good
relationship with others, and 3) Emotional Intelligence development for happiness allows
nursing students to live happily, be proud of themselves and satisfied with life, as well as
have peace of mind. Emotional Intelligence is a quality that is of great importance for nursing
students. Thus, educational institute administrators and teachers should recognize the
significance of Emotional Intelligence and promote its development in nursing students so
that they can be ready for society and perform their nursing role happily and successfully.
Key words:  Emotional Intelligence, nursing students
บทน�ำ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient:
EQ) เป็นความสามารถในการด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ 3
ด้านคือ 1) ด้านดี เป็นความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 2) ด้านเก่ง เป็นความ
สามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และ 3) ด้านสุข เป็นความ
สามารถในการด�ำเนินชีวติ อย่างเป็นสุข (กรมสุขภาพจิต,
2550) และโกลแมน (Goleman,1998) ยังกล่าวไว้ว่า
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสมรรถนะของบุคคลและ
112 พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สมรรถนะทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 5 องค์ประกอบคือ
ความตระหนักในตนเอง ความสามารถในการควบคุม
ตนเอง การสร้างแรงจูงใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น นอกจากนี้
ซาโลเวย์และเมเยอร์ (Salovey & Mayer,1997) ได้ให้
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่าเป็นทักษะ
ของบุ ค คลในการรู ้ จั ก อารมณ์ ต นเอง การจั ด การกั บ
อารมณ์ มีแรงจูงใจในตนเอง รู้จักและเข้าใจอารมณ์ของ
บุคคลอืน่ และสามารถจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คล และเทอดศั ก ดิ์ เดชคง (2546) ได้ ใ ห้ ค วาม
หมายความฉลาดทางอารมณ์คือ ความสามารถของ
บุคคลในการน�ำไปสู่การเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความ
สุข
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นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ท่ีต้องมีความฉลาดทางอารมณ์
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะประจ�ำตัวทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินชีวติ
นักศึกษาพยาบาลทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์สงู ย่อมจะมี
ความพึงพอใจและมองโลกในแง่ดีท�ำให้เกิดพลังอยากที่
จะเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข (Thongsom, 2014) นอกจาก
นีแ้ ล้วนักศึกษาทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์สงู ยังมีแรงจูงใจ
มีเป้าหมายในชีวิต กล้าคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาก็จะ
สามารถใช้ศกั ยภาพทางเชาว์ปญ
ั ญาได้อย่างเต็มศักยภาพ
ส่ ง ผลให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ก ว่ า คนอื่ น ๆ
(พรจันทร์ โพธินาค, 2554) นอกจากนี้ผู้ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์สูงจะมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิด
ชอบต่ อ ตนเองและผู ้ อื่ น ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น
สมรรถนะของวิชาชีพพยาบาล ที่จะประกอบอาชีพการ
พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สภาการพยาบาล,
2552) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กบั นักศึกษา
พยาบาลจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ควร
ตระหนักและมีการด�ำเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับ
นักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษาพยาบาล
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา
พยาบาลเป็ น กระบวนการที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา
พยาบาลมีความสามารถในการจัดการ ควบคุมอารมณ์
ของตนเอง สามารถด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข เพือ่ เตรียมพร้อมในการก้าวเข้า
สูบ่ ทบาทพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป การน�ำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา
พยาบาลในครั้งนี้ใช้แนวคิดของกรมสุขภาพจิต (2550)
และการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
1. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี จะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็ น ใจผู ้ อื่ น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม ซึ่ ง
คุณสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษา

พยาบาลเพือ่ น�ำมาปรับใช้ในช่วงของการด�ำเนินชีวติ ของ
การเป็นนักศึกษาโดยเฉพาะในช่วงแรกของการเข้าเรียน
ในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต ที่
ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ ด ้ า นดี จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ และด�ำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2550) การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านดีในนักศึกษาพยาบาลยึดหลัก
แนวคิด ดังนี้
1.1 แนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งให้ความส�ำคัญใน
เรื่องการรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถสร้างแรง
จูงใจให้กบั ตนเองได้ อีกทัง้ การมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ บุคคล
อื่น (Goleman,1998; Salovey & Mayers, 1997) โดย
การน�ำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะของการสร้างโปรแกรม
เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เป็นแบบ
กิจกรรมกลุม่ โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม เช่น
โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โปรแกรม
ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง โปรแกรมการให้อารมณ์
ทางบวก เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับการฝึกเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเองและจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ ส�ำหรับการเสริม
สร้างคุณค่าในตนเอง ฝึกคิดทางบวก เช่น ฝึกปฏิบัติการ
คลายเครียด การฟังเพลงบรรเลง ฝึกการมองโลกในแง่ดี
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ แสดงบทบาทสมมติ การบันทึก
อารมณ์ประจ�ำวัน ฝึกการสื่อสาร รวมถึงการให้การบ้าน
ฝึกปฏิบตั ิ เป็นต้น (Yimkhlib, 2006; Markham, 2004)
1.2 หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา เช่น การเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม การนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ ให้
ความรู้ กิจกรรมตักบาตรประจ�ำสัปดาห์ การไหว้พระสวด
มนต์ ก ่ อ นมี ก ารเรี ย นการสอนในแต่ ล ะวั น เป็ น ต้ น
(นะฤเนตร จุฬากาญจน์, จารุวรรณ ไผ่ตระกูล, และ สุนยี ์
ละก�ำปั่น, 2558)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี โดยใช้
แนวคิดทางจิตวิทยาและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา
สามารถประยุกต์โปรแกรมหรือกิจกรรมดังกล่าวเข้าร่วม
กับกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและบูรณาการ
เข้าไปในวิชาอืน่ ๆ ในหลักสูตรซึง่ นอกจากจะพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ ด ้ า นดี แ ล้ ว ยั ง จะช่ ว ยฝึ ก การคิ ด
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พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันได้
อีกด้วย
2. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง ช่วย
ส่งเสริมให้เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการรูจ้ กั ตนเอง มีแรง
จูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
การแสดงออกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง มี
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ดา้ นเก่ง (กรมสุขภาพจิต, 2550) ซึง่ มีหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง
โดยใช้ แ นวคิ ด จิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง ลั ก ษณะการจั ด กิ จ กรรม
สามารถฝึกได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งสามารถ
ด�ำเนินการฝึกในสถานศึกษาที่มีความสะดวกในการจัด
กิจกรรมและมีสื่ออุปกรณ์ในการด�ำเนินกิจกรรม เช่น
กิจกรรมโจฮารีวนิ โดว์ (Johari Window) เน้นการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ ด ้ า นการรู ้ จั ก ตนเอง (selfawareness) โดยให้ผู้อื่นบอกพฤติกรรมของตนเองที่
ตนเองไม่ทราบและตนเองบอกผูอ้ นื่ ให้ทราบถึงพฤติกรรม
ที่ผู้อื่นไม่รู้ (สุกัญญา มีมุ่งกิจ, 2547) โปรแกรมทักษะ
ชีวิตจัดรูปแบบเป็นกิจกรรมกลุ่ม เน้นความสามารถ
ส่วนบุคคลทีใ่ ช้ในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยใช้ ป ระสบการณ์ เรี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก ฝนจั ด การ
กับปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้เทคนิคที่หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมได้แก่ การบรรยาย การเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม และกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกการท�ำงานร่วม
กับผูอ้ น่ื และฝึกการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกับบุคคลอืน่ (สุทศั น์
สุรสหัสสานนท์, 2549)
2.2 หลั ก การคิ ด แบบพุ ท ธธรรม (โยนิ โ ส
มนสิการ) ซึง่ การคิดแบบพุทธธรรม คือความรูจ้ กั คิดและ
คิดเป็น ผ่านการพิจารณาโดยแยบคาย พิจารณาสภาพ
การณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง
เป็นล�ำดับตามเหตุและผล ซึ่งจะน�ำไปสู่การตัดสินใจได้
สมเหตุสมผล มีการจัดกิจกรรมฝึกคิดแบบพุทธธรรม
ได้แก่ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์ การฝึกคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย ฝึกคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ (หลักการและจุดมุ่งหมาย) แบบเห็น
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คุณโทษและทางออก การฝึกคิดแบบเร้าคุณธรรมและ
แบบรูค้ ณ
ุ ค่าแท้คณ
ุ ค่าเทียม การฝึกคิดแบบแยกแยะส่วน
ประกอบ และแบบวิภัชชวาท (คิดและพูดแยกแยะ) การ
ฝึกคิดแบบสืบสาวเหตุปจั จัยและแบบอริยสัจ และการฝึก
คิดแบบรู้ทันธรรมดาแบบอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมฝึก
คิดแบบพุทธธรรม พบว่าเพิม่ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ น
เก่ง ด้านการเห็นใจผู้อื่น การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ใส่ใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น รู้จักเคารพยกย่องผู้อื่นและแสดง
ความเห็นใจผู้อื่น มีวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม ดังการศึกษาของปิยธิดา เลื่อนพับ และ
ฉันทนา กล่อมจิต (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการของเยาวชน เขตจังหวัดขอนแก่น พบว่า
เยาวชนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการคิดแบบโยโสมนสิการ
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หลังการทดลองมี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.3 การส่งเสริมสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิก
ในครอบครัวกับนักศึกษา อาจท�ำได้โดยการจัดกิจกรรม
ที่ให้โอกาสบิดามารดาได้ใกล้ชิดกับบุตร จะช่วยพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี (วลัยนารี พรมลา,
2558) ซึ่งความรัก ความอบอุ่นของบิดามารดามีผลต่อ
ความมัน่ คงของจิตใจ โดยเฉพาะหากอยูใ่ นช่วงวัยเด็กจะ
เป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อเด็กโตขึ้นจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจคน
มีทกั ษะทางสังคม นับถือตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าซึง่
เป็นรากฐานของอารมณ์ น�ำไปสู่การมีความฉลาดทาง
อารมณ์ทดี่ ขี นึ้ คุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะส่งผลดีตอ่ การปรับตัว
ในการเข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และเป็น
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของพยาบาลในการท�ำงานร่วมกับ
บุคคลอืน่ มีความมัน่ ใจในการให้การพยาบาลและปฏิบตั ิ
งานด้วยความสุข
3. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุข เป็นการ
ส่งเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการด�ำเนินชีวิตอย่าง
เป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมี
ความสุขสงบทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2550) การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขในนักศึกษาพยาบาลจะ
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มุง่ เน้นการใช้แนวคิดทางศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
ตามแนวพุทธศาสนา เช่น
3.1 ฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยการใช้
หลักค�ำสอนในทางพุทธศาสนาที่เน้นให้มีสติพิจารณา
เหตุผลของปัญหาและอารมณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะมีการกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มฝึกการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้เทคนิคเกมส์ บทบาท
สมมติ กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่มแล้วเชื่อมโยงไป
สู่การฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการด้วยค�ำถามจากใบ
งาน และท�ำแบบประเมินตนเองเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิด
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอารมณ์ ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจความคิด
อารมณ์และความรู้สึกทั้งของตนเองและผู้อื่น (ปิยธิดา
เลื่อนพับ และ ฉันทนา กล่อมจิต, 2550)
3.2 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ
ปัฏฐานสี่ ประกอบด้วย 1) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เป็นการพิจารณากาย ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง
นอน อิริยาบถเหลียวซ้าย แลขวา มีสติรู้ในการเยื้องย่าง
โยกคลอน 2) เวทนานุ ป ั ส สนาสติ ป ั ฏ ฐาน เป็ น การ
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา ทัง้ ภายในและภายนอก 3)
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการพิจารณาจิต คือ การ
ที่รู้เท่าทันวาระของจิตในแต่ละขณะ โดยธรรมชาติของ
จิตจะซัดส่ายไม่หยุดนิ่งจะไวต่อความรู้สึก ไวต่อสิ่งที่มา
กระทบให้พิจารณาอย่างนั้นด้วยความรู้เท่าทัน 4) ธรรม
มานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการพิจารณาในหัวข้อธรรม
ทัง้ หลายทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั และได้รบั รูอ้ ยูต่ ลอดเวลา หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการใช้สติพิจารณากาย เวทนา จิตและ
ธรรมอย่างแยบคายและลึกซึ้ง ในแง่การควบคุมอารมณ์
ทางลบและพัฒนาอารมณ์ทางบวก เมื่อเทียบเคียงองค์
ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์กับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา (สุปราณี การพึง่ ตน และ วัฒนา บรรเทิงสุข,
2547)
3.3 การฝึกสมาธิ การแผ่เมตตาและการฝึกขันติ
สามารถช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ ซึ่งการฝึก
สมาธิโดยยึดหลักพุทธศาสนา มีหลักในการฝึกคือ ยึดหลัก
ความสงบ ไม่มีเสียงรบกวน มีขั้นตอนการฝึกคือ การนั่ง
ในท่าที่สบาย สถานที่สงบ ปิดเปลือกตา ฝึกสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ซึ่งการฝึกสมาธิมีทั้งราย

บุคคลและรายกลุ่ม มีกิจกรรม เช่น การกราบพระ การ
สวดมนต์ เดินจงกรม นัง่ สมาธิแบบวิปสั สนาสมาธิ เป็นต้น
การแผ่เมตตาเป็นกิจกรรมร่วมกับการฝึกสมาธิ ซึ่งภาษา
ที่ใช้ในการแผ่เมตตามีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย การ
ฝึกสมาธิและการแผ่เมตตาจะเน้นการพัฒนาจิตใจด้าน
การรับรู้และเข้าใจอารมณ์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี
ความสุขสงบในการด�ำรงชีวติ และการฝึกขันติ มีผนู้ ำ� กลุม่
เป็นผู้น�ำการฝึกและเป็นต้นเสียง โดยเริ่มจากการกราบ
พระ สวดมนต์ นั่งและยืนสงบนิ่งไม่ขยับเขยื้อนร่างกาย
ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ความรู้สึกของตนเอง ท�ำให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองที่
เกิดขึ้น (พระมหาส�ำนิ วีระศร, 2548)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขตาม
แนวคิดทางศาสนานั้น เป็นการพัฒนาจิตใจ ให้จิตมี
คุณสมบัติที่ดีคือการพัฒนาอารมณ์หรือสภาพจิตฝ่ายดี
ท�ำให้เกิดความสุขใจ ความพอใจ ควบคู่กับการพัฒนา
ปัญญา เช่น การคิดไตร่ตรองเพื่อให้เข้าใจเหตุผลของ
การกระท�ำหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จิตที่พัฒนาดีแล้วจะ
สมดุล ไม่กระสับกระส่าย เอื้อต่อการใช้ปัญญาในการคิด
พิจารณาท�ำให้มองเห็นทางเลือกและเป็นอิสระ เกือ้ หนุน
ให้มีพฤติกรรมที่ดีงาม ปัญญาหรือการคิดดีจะส่งผลให้
สภาพจิตใจดีและน�ำไปสู่พฤติกรรมที่ดี จิตและปัญญา
ท�ำงานร่วมกันโดยมีสติเป็นตัวเชื่อม การมีความคิดดีจะ
ส่งผลต่อการมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้
การปฏิบัติจิตตภาวนาอยู่เป็นประจ�ำจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ และส่งผลต่อ
ชีวิตประจ�ำวันดังนี้คือ 1) ช่วยท�ำให้จิตใจผ่อนคลาย
หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวายหยุดยั้ง
ความกลัดกลุ้มวิตกกังวล เป็นเครื่องพักผ่อนกายให้ใจ
สบายและมีความสุข 2) เป็นเครือ่ งส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน การเล่าเรียนและการท�ำกิจการงานทุก
อย่างเพราะจิตทีเ่ ป็นสมาธิแน่วแน่อยูก่ บั สิง่ ทีก่ ำ� ลังกระท�ำ
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่เลื่อนลอยช่วยให้ผู้เรียนได้คิด
ได้ท�ำงานให้ได้ผลดี ไม่ผิดพลาด 3) ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
กายและรักษาโรคภัยต่างๆ ให้ทุเลาบรรเทาลงได้ ซึ่ง
ร่างกายกับจิตใจต้องอาศัยซึง่ กันและกันหรือมีอทิ ธิพลต่อ
กันนั่นเอง (พระธรรมปิฎก: ป.อ. ปยุตโต, 2542)
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4. การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ใ น
นักศึกษาพยาบาลด้านอื่นๆ
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ใ น
นักศึกษาพยาบาลด้านอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาที่ท�ำ
หน้าที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสามารถน�ำไปปรับ
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจากงานวิจัย
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
บุคลิกภาพ สัมพันธภาพในครอบครัวและการอบรมเลีย้ ง
ดูแบบประชาธิปไตย (วลัยนารี พรมลา, 2558; สุรีรัตน์
เตี๋ยอนุกูล, 2553) ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้สถาบันการ
ศึกษาทางการพยาบาลส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ด้านบุคลิกภาพ การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ให้กบั กลุม่ นักศึกษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะบุคลิกภาพด้านการเรียน ควรจัดการเรียนการ
สอนที่ ยึ ด ผู ้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางเน้ น ให้ ผู ้ เรี ย นมี ก าร
แสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาความรูด้ ว้ ยตนเอง เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาในการเรียนรู้ ให้มีใจรัก มีความกระตือรือร้น
เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
รู้ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการฝึกและ
ปฏิบตั งิ านในสภาพจริง สามารถน�ำประสบการณ์การเรียน
รู้ และศักยภาพของตนมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อการเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ การจัดการเรียนการสอนเช่นนีจ้ ะท�ำให้
ผูเ้ รียนมีความสุขในการเรียน ความเป็นคนดี คนเก่งจะเกิด
ตามมาภายหลัง (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2546)
4.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตย
(Democratic Rearing) ท�ำได้โดยเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอืน่
ได้แสดงศักยภาพความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่
จะท�ำให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าอาจารย์ผู้สอนได้ปฏิบัติ
ต่อตนอย่างยุติธรรม อาจารย์ที่มีความอดทน ไม่ตามใจ
และไม่เข้มงวดจนเกินไป ยอมรับความสามารถและความ
คิดเห็นของนักศึกษา ให้ความร่วมมือกับนักศึกษาตาม
โอกาสอั น ควร ซึ่ ง สามารถที่ จ ะเพิ่ ม ความฉลาดทาง
อารมณ์ในกลุ่มนักศึกษาได้มากกว่าการจัดการเรียนการ
สอนที่มีลักษณะเข้มงวดหรือปล่อยปะละเลย (ประภาศ
ปานเจี้ยง, 2558; วิมล เอมโอช, บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร,
116 พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

และเยาวเรศ ใจเย็น, 2556 )
4.3 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตาม
สภาวิ ช าชี พ ก� ำ หนด โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะของวิ ช าชี พ
พยาบาล คือ มีความรับผิดชอบ ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจเอือ้ เฟือ้ มีความสนใจใฝ่รู้ และ
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วล้ ว นเป็ น องค์
ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ทั้งสิ้น (สภาการ
พยาบาล, 2552)
4.4 การจั ด อบรมหรื อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ
อาจารย์ผสู้ อนให้มเี ทคนิคการถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดการ
เรียนการสอนทีห่ ลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รู้นอกห้องเรียน เช่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เข้าค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าชมรม ชุมนุม ตาม
ความสนใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ใน
ทุกๆ ด้าน และร่วมมือกับผูป้ กครองหรือองค์กรภายนอก
สถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้เผชิญกับสถานการณ์หรือประสบการณ์ตรง
รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่
นักศึกษาตามโอกาสและตามความเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่า
นี้สามารถเพิ่มหรือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิด
ขึ้นได้ (วิมล เอมโอช, บุญเรือน พฤกษ์ศศิธร, และ
เยาวเรศ ใจเย็น, 2556)
4.5 อาจารย์ ผู ้ ส อนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่
นักศึกษา เช่น ควบคุมอารมณ์และความต้องการของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจ ตัดสินใจแก้ปัญหา
และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคล
อื่น และด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เป็นต้น
4.6 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ควรท�ำ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ โดยการสอดแทรกโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์เข้าไปในหลักสูตรทางการพยาบาล
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
และมีจติ ใจแห่งความเอือ้ อาทร โอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อ
เพือ่ นมนุษย์ มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ มีจติ ส�ำนึกใน
การให้บริการและมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อไป
4.7 การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างบิดามารดากับบุตรจะ
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ช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งความรักความ
อบอุ่นของบิดามารดา มีผลต่อความมั่นคงของจิตใจเมื่อ
เด็กโตขึ้นจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจคน มีทักษะทางสังคม
นับถือตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าซึ่งเป็นรากฐานของ
อารมณ์ น�ำไปสู่ก ารมีความฉลาดทางอารมณ์ ที่ ดี ขึ้ น
(วลัยนารี พรมลา, 2557) คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลดีต่อ
การปรับตัวในการเข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
และเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญของพยาบาลในการท�ำงาน
ร่วมกับบุคคลอืน่ มีความมัน่ ใจในการให้การพยาบาลและ
ปฏิบัติงานด้วยความสุข
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในนักศึกษา
พยาบาลมีวิธีการที่สามารถเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์
ได้ แต่การน�ำโปรแกรมหรือกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ ยังต้อง
ติดตามผลในระยะยาว อีกทั้งการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ตอ้ งอาศัยการปลูกฝังตัง้ แต่วยั เด็ก จากการอบรม
เลีย้ งดูในครอบครัว สังคมวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การให้เด็กมีโอกาสสัมผัสและเข้าใจในหลักศาสนา เช่น
หลักธรรมของพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้คนเป็นคนดี การ
ให้เด็กมีโอกาสปฏิบัติธรรม มีความเข้าใจในแก่นแท้ของ
พุทธศาสนา เป็นส่วนส�ำคัญทีน่ อกจากจะน�ำมาปรับใช้กบั
การด�ำเนินชีวิตของตนเองได้แล้ว ยังท�ำให้เข้าใจถึงจิตใจ
ของผู้อื่น อันเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญของพยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแลผู้มารับบริการต่อไป

บทสรุป
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของ
บุคคลในการรับรู้อารมณ์และความสามารถของตนเอง
รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา มี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เป็นคนที่มีคุณค่า และด�ำรง
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ในนักศึกษาพยาบาลจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
โดยพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี เป็นการพัฒนาให้
นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิด
ชอบต่อส่วนรวม ด้านเก่งเป็นการพัฒนาให้นักศึกษา
สามารถรูจ้ กั ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างเหมาะสม แสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคลอืน่ และด้านสุขเป็นการพัฒนา
ให้นกั ศึกษาสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมีความสงบสุข
ทางใจ ซึ่ ง การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ นี้ ผู ้ ที่ มี
บทบาทส� ำ คั ญ คื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษา และ
อาจารย์ผสู้ อน ทีจ่ ะช่วยพัฒนาให้นกั ศึกษาเป็นผูท้ มี่ คี วาม
ฉลาดทางอารมณ์ เพื่อทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
การพยาบาลอย่างมีความสุข และประสบความส�ำเร็จได้
ในอนาคต
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