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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษาในคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม (2) ศกึษาความสมัพนัธ

ของความฉลาดทางจิตวญิญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษา (3) การศกึษา

เปรยีบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศกึษาระดับ

ปรญิญาตรีกอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม การศึกษาน้ีเปนการวิจยั

กึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00 ที่สมัครใจเขารวมการทดลอง จํานวน 40 คน

โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ซึ่งในกลุมทดลองใหเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ        

ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรยีนของนกัศกึษา สวนในกลุมควบคุมมกีารใหขอสนเทศในเร่ืองเดยีวกนั 

โดยมเีครือ่งมอืในการวจิยั คอื แบบสอบถามความฉลาดทางจติวญิญาณ แบบสอบถามความฉาดทางอารมณ 

และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศกึษา ซึง่ทําการเก็บขอมลูโดยทําการทดสอบกอนและหลังการ

ทดลองท้ังสองกลุม ทกุดานของความฉลาดทางจิตวญิญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤตกิรรมการเรียน

ของนักศึกษา เก็บขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติการวิเคราะห ANCOVA (Analysis of Covariance)
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  จากการศึกษาพบวา ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาหลังการทดลองมีความสามารถในการเรียนไปในทางที่ดีกวาและสูงกวากอนการทดลอง             

สวนความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนมีผลตอการผันแปร           

ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการเปรียบเทียบความสามารถ    

ในการเรียนของนักศึกษากลุ มทดลองพบความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ                    

หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง สวนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสวนของทัศนคติในการเรียน        

แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูล                

ในการเรียน และการเลือกเน้ือหาท่ีสาํคญั ในกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง ขอคนพบดังกลาว

ชี้ใหเห็นวาการประยุกตความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนมาใช  

มีคุณคาในทางวิชาการ และมีอิทธิพลสําคัญตอความสามารถในการเรียนของนักศึกษาท่ีจะทําใหการเรียน   

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คําสําคัญ
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ   ความฉลาดทางอารมณ   พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

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 effective 

behavior of  the undergraduate 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 using three sets of the questionair 1) The Spiritual    

Intelligence Questionair 2) The Emotional Intelligence  Questionair  and 3) The Student’s Behavior 

Questionair. 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. 

ANCOVA (Analysis of Covariance) 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.
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  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 significantly 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. Learning attitude, 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 significantly effect to the learning behavior enhancement and found to be important 

stimulants of student’s learning behavior to perform efficiently.

Keywords
  Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence,  Student’s Learning Behavior

บทนํา
  การพัฒนาระบบการเรียนการศึกษาแกเยาวชนเปนเร่ืองสําคัญซึ่งคูขนานไปกับการพัฒนาประเทศ

โดยรวม เยาวชนทีม่คีวามรูความสามารถยอมกอผลตอความเจรญิกาวหนาสูสงัคมและประเทศชาตโิดยเฉพาะ

อยางยิ่งกระบวนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งในตนศตวรรษท่ี 20 ในป ค.ศ.1905 Binet 

(1905) เช่ือวาการเรียนรูของผูเยาวหรอืเยาวชนขึน้อยูกบัความฉลาดทางปญญา (Intelligence Quotient) หรือ 

IQ โดยตองพัฒนาและเสริมสรางเยาวชนดานความสามารถทางปญญา และเช่ือวาบุคคลใดมีความฉลาด

ทางปญญาสูง บุคคลนั้นยอมเปนคนฉลาด และเม่ือบุคคลมีความฉลาดทางปญญาสูงเทาใด ยอมมีแนวโนม

ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นเทานั้น จนมาถึงปลายศตวรรษท่ี 20 Goleman (1995) เชื่อวา              

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) หรือ “EQ” เปนรากฐานสําคัญยิ่งกวาความฉลาด                 

ทางปญญา ซึ่งจากการวิจัยพบวา บุคคลที่มีความฉลาดทางปญญาสูงอาจไมประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได 

แตหากตองเปนบคุคลท่ีมคีวามฉลาดทางอารมณสงูมากกวา และตอมามีการศึกษาวิจยัของ Zohar & Marshall  

(2000) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) หรือ SQ เปนพลังขับเคลื่อนแหงจิต         

ของมนุษยภายใตระบบสมอง อันประกอบดวย ความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณ                  

โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเปนศูนยกลางในการขับเคล่ือนพลังแหงจิตใหปรากฏเปนรูปธรรม บงบอก

ความเปนตัวตนของมนุษย ซึ่งมนุษยแตละคนมีแรงขับเคล่ือนพลังแหงจิตวิญญาณท่ีไมเหมือนกัน จึงทําให

วิถีการดํารงชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย ความฉลาดทางปญญาเปนเพียงแนวทางท่ีรูปญหา      

และความฉลาดทางอารมณนั้นเปนการรูจักการประเมินสถานการณ  และตอบสนองไปทางที่เหมาะสม          
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กับสถานการณนั้นๆ ซึ่งความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณนั้นยังไมสมบูรณ หากยังขาด   

ความฉลาดทางจิตวิญญาณซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนแหงจิตที่เปนตัวกําหนดความฉลาดทางปญญาและ         

ความฉลาดทางอารมณ กลาวคือ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบของ

ประสาทสมองภายใน ทีแ่สดงออกถึงการเปนตวัตนของมนุษยซึง่ใชในการแกปญหากอใหเกดิการสรางสรรค 

การเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ การปรบัเปลีย่นสถานการณ พฤตกิรรมการวเิคราะห การไตรตรอง และการเรยีนรู 

(Zohar & Marshall, 2000) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เปนตัวกําหนดใชความฉลาดทางอารมณ และ     

ความฉลาดทางปญญา ซึง่เปนความฉลาดของมนุษยทีม่อียูเดมิของแตละบุคคลท่ีแตกตางกนัไปและมีผลตอ

การดํารงชีวิตและพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา  Rossiter (2006) เห็นวาความฉลาดทางจิตวิญญาณมี

อยูในตัวบุคคลและสามารถพัฒนานํามาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตได ไมวาในดานการเปนผูนํา       

การเรียนรู และโดยเฉพาะดานการศึกษาของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลงานการวิจัย     

ของ Templeton (2000) พบวาพฤติกรรมการเรียนรูและพ้ืนฐานทางครอบครัว มีผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ความฉลาดทางจิตวญิญาณ ซึง่กลุมนกัวชิาการทางจิตวทิยาไดนาํแนวความคิดความฉลาดทางจิตวญิญาณ 

ความฉลาดทางอารมณ มาปรับใชเพ่ือพัฒนาระดับการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย            

ตามผลงานการวิจยัของ Green & Noble, 2010) ซึง่ไดศกึษาในเร่ือง การสงเสรมิความฉลาดทางจิตวญิญาณ 

การพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตามผลงานการวิจัยของ Saidy, Hassan, Rahman, Jalit,  

Ismail & Krauss (2009) ในเรื่องความฉลาดทางอารมณและความฉลาดทางจิตวิญญาณจากปรัชญา            

การศึกษาแหงชาติที่มีตอทักษะดานภาษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  สําหรับประเทศไทยการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเร่ืองสําคัญในระดับ

นโยบายของรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการวุฒิสภาไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความรีบดวนในการแกปญหา 

“วิกฤตเด็กไทย IQ ตํ่า” ซึ่งระดับสติปญญาของเยาวชนเก่ียวของโดยตรงกับศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 

และตามขอมูลการสํารวจ (กรมสุขภาพจิต, 2554) กระทรวงสาธารณสุข คร้ังลาสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2553-

2554 ซึ่งพบวา คาเฉลี่ยระดับสติปญญาเด็กนักเรียนทั่วประเทศอยูในเกณฑ 98.59 มีคะแนนเฉล่ียระดับสติ

ปญญาตํา่กวา 100 และจากการสํารวจความฉลาดทางอารมณของนกัเรียนไทย อาย ุ6-11 ป ของกรมสขุภาพจิต 

ในป พ.ศ. 2554 พบวา เด็กรอยละ 46 มีความฉลาดทางอารมณคอนขางต่ําและรอยละ 26  มีปญหา               

เรื่องความฉลาดทางอารมณ ซึ่งถือวามีอัตราคอนขางสูง ตามขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนและ

นกัศกึษาในมหาวทิยาลยัควรมกีารพฒันาดานความฉลาดทางจติวญิญาณ ซึง่เนือ่งจากผลงานการศกึษาวจิยั 

Zohar & Marshall  (2000) พบวาความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual Intelligence) หรือ SQ เปนพลัง   

ขับเคลื่อนแหงจิตของมนุษยภายใตระบบสมอง อันประกอบดวย ความฉลาดทางปญญาและความฉลาด     

ทางอารมณ ดงันัน้ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเปนกลไกสําคญัในการขับเคลือ่นการดําเนินชีวติของบุคคล 

วามีแนวทางในการดําเนินชีวิตเชนไร ดวยวิธีการใดและมีแนวทางในการแกปญหาตางๆ อยางไร  อยางเปน

รูปธรรม
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  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพ่ือนํามาประยุกตใชในการพัฒนาความฉลาดทางวิญญาณ ความฉลาด

ทางอารมณในการเสริมสรางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน                

จึงมีประเด็นการศึกษาวิจัยวา “ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ มีผลตอพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือไม เพียงใด” และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของนักศึกษา                

คณะศึกษาศาสตร ในระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยตํ่ากวา 2.00 ซึ่งเปนเกรดเฉลี่ยที่ตํ่ากวามาตรฐาน               

มีจํานวน 40 คน ประกอบดวย นักศึกษาชาย จํานวน 25 คน และหญิง จํานวน 15 คน อายุตั้งแต 19 ป         

จนถึง 22 ป และสมัครใจเขารวมกิจกรรมการพัฒนาฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ                 

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ซึ่งการเรียนรูของผูเยาวหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญ  

ในระดับบุคคล ระดับสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ

ชาติ ฉะนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรม

การเรียนของนักศกึษาดังกลาว จงึเปนเร่ืองสาํคญัและผลงานการวิจยัดงักลาวน้ีสามารถนําไปปรับใช พฒันา

พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพัฒนาศักยภาพความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนที่มิติสัมพันธดังกลาวแกประชาชน                    

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  2. เพื่อศึกษาความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียน     

ของนักศึกษา

  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม          

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

วิธีการวิจัย
  1. ประชากรเปาหมายและการสุมกลุมตวัอยาง  การศึกษาน้ีเปนการวิจยักึง่ทดลอง กลุมตวัอยาง

ไดจากประชากรเปาหมายทีเ่ปนนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม

ที่มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียตํ่ากวา 2.00 จํานวน 40 คน และสมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนา    

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยแบงเปน     

กลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 20 คน โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

ดวยวธิกีารจับฉลากจากกลุมประชากรทีม่คีณุสมบตัติามทีก่าํหนด ทัง้นีเ้พือ่ใหสมาชิกทัง้สองกลุมมีคณุสมบัติ

ที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกันแทบทุกประการตั้งแตแรก
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  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก

แบบสอบถามความฉลาดทางจติวญิญาณ แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณและแบบสอบถามพฤตกิรรม

การเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

   2.1 ทบทวนวรรณกรรมตามแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณตามมาตรวัดของ               

คิงสและดิซิคโค (King & DeCicco, 2009) The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 

แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณตามมาตรวัด The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test 

(SSEIT) 1998 และแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตามมาตรวัด Learning and Study       

Strategies Inventory (LASSI) 1995 (Weinstein & Palmer, 2002)

   2.2 ผูวิจัยไดนํามาประยุกตสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการและสรางมาตรวัดของความฉลาด   

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และทดสอบความนาเชื่อถือ

ของเคร่ืองมือโดยผูวจิยัทาํการทดสอบเพ่ือหาคาความสอดคลองภายในของมาตรวัดดวยการหาคาสมัประสิทธิ์ 

ครอนบาค-อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเคร่ืองมือทั้ง 3 ชุด และเลือกเอาขอที่คะแนนสูงกวา 

0.50

   2.3 สวนการทดสอบความถูกตองในเน้ือหาผูวิจัยไดจัดสงเคร่ืองมือทั้ง 3 ชุด ใหผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบและปรับแกตามขอเสนอแนะ ซึ่งตัวแปรที่ใชศึกษาในการวิจัยมีดังนี้

    2.3.1  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ: เปนความฉลาดภายใตพลังจิตในระบบประสาท       

ของสมองภายใน เปนศนูยกลางของเชาวหรอืความฉลาด แสดงออกถงึการเปนตวัตนของมนษุยทีใ่ชแกปญหา 

กอใหเกิดการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ การปรับเปล่ียนสถานการณ พฤติกรรมการคิด                    

การวิเคราะหการไตรตรอง และการเรียนรู (Zohar & Marshall, 2000) มีองคประกอบ 4 ตัวแปร (King & 

DeCicco, 2009) ประกอบดวย การคิดวิจารณญาณ การเขาใจความหมายบุคคล การตระหนักรูความจริง 

และการเปดกวางจิตสํานึก 

    2.3.2  ความฉลาดทางอารมณ: เปนความสามารถของบคุคลในการรบัรูและเขาใจอารมณ

ตนเองและความรูสึกผูอื่น เปนการจัดการควบคุมอารมณตนเองและส่ิงที่เกี่ยวของกับตน เพื่อสรางแรงจูงใจ

แกตนเองในการบริหารจัดการอารมณหรืออารมณที่เกิดจากความสัมพันธตางๆ ได (Goleman, 1998)             

อันประกอบดวยการตระหนักรูตนเอง การควบคุมอารมณตนเอง ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น 

และแรงจูงใจ 

    2.2.3  พฤติกรรมการเรยีน: เปนการแสดงออกทางพฤตกิรรมการเรยีน ทัง้ทางกรยิา อาการ

และการปฏิบัติตนดานการเรียน ความต้ังใจ ความสนใจในการเรียน ประกอบดวย ทัศนคติในการเรียน            

แรงจูงใจในการเรียน ความวิตกกังวลในการเรียน การมีสมาธิตอการเรียน กระบวนการรวบรวมขอมูล                

ในการเรียน และการเลือกเนื้อหาที่สําคัญของนักศึกษา (Bloom, 1976)
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การเก็บรวบรวมขอมูล

  1. กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีเกรดเฉล่ีย          

ตํ่ากวา 2.00 จํานวน 40 คน ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ    

ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

จํานวนกลุมละ 20 คน โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

  2. ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อการช้ีแจงวัตถุประสงคและกติกา

การรวมกิจกรรม อีกทั้งสรางความไววางใจ ความคุนเคยกันของกลุม โดยผูวิจัยนําเอาหลักเกณฑและวิธีการ

การใหคําปรึกษาแบบกลุมมาประยุกตใช

  3. กลุมทดลองและกลุมควบคุมตอบแบบสอบถามกอนการทดลองและเก็บขอมูลไววิเคราะห

  4.  กลุมทดลองใหเขารวมทํากิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณและ

ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน สัปดาหละ 1 คร้ังๆ ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 8 คร้ัง ซึ่งผูวิจัย

ประยุกตใชเทคนิคการใหคําปรึกษาแบบกลุม

  5. กลุมควบคุมใหขอสนเทศความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม

การเรียน สัปดาหละ 1 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 8 คร้ัง เชนเดียวกัน

  6. ผู วิจัยทําการทดสอบหลังการทดลองท้ังสองกลุ ม เก็บขอมูลวิเคราะหดวยสถิติวิเคราะห             

ความแปรปรวนรวม (Univariate Analysis Of Variance) ในวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 สวนในวัตถุประสงค

ขอที่ 3 ใชสถิติ ANCOVA (Analysis of Covariance)

ผลการวิจัย
  1. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ           

พบวา นักศึกษาสวนใหญอยูในข้ันของการเขาใจความหมายบุคคล มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 23.80) รองลงมา    

ไดแก  การเปดกวางจิตสํานึก (คาเฉลี่ย 22.20) และการตระหนักรูความจริง (คาเฉลี่ย 21.10) สวนการคิด

วจิารณญาณนอยทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 21.05) ซึง่ในขัน้ของการเขาใจความหมายบคุคลดานความฉลาดทางอารมณ 

พบวา การควบคมุอารมณตนเองของนกัศึกษามากทีส่ดุ (คาเฉลีย่ 22.10) รองลงมา ไดแก แรงจงูใจ การเขาใจ

ความรูสึกผูอื่น และทักษะทางสังคม สวนการตระหนักรูตนเอง นอยที่สุด (คาเฉลี่ย 16.70)
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ตารางท่ี 1  

ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองของนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 x  S.D. 
 (SQI) 

1.  (CET) 

2.  (PMP) 

3.  (TRA) 

4.  (CSE) 

 (EQI)  
1.  (SFA) 

2.  (SFR) 

3.  (SOS) 

4.  (EMP) 

5.  (MOT) 
 (BEH) 

1.  (ATT) 

2.  (MOL) 

3.  (ANX) 

4.  (CON) 

5.  (INP) 

6.  (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 

  2. ความฉลาดทางจิตวญิญาณ และความฉลาดทางอารมณ ทีม่ผีลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา

         จากการวิเคราะหขอมูลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรม    

การเรยีนมีผลตอความสามารถในการเรยีนของนกัศึกษากอนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุมทดลอง

และกลุมควบคมุ พบวา ความฉลาดทางจติวญิญาณในดานการเขาใจความหมายบคุคล การเปดกวางจติสาํนกึ 

การตระหนักรูความจริง และการคิดวิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณในดานการตระหนักรูตนเอง             

การควบคุมอารมณ ทักษะทางสังคม การเขาใจความรูสึกผูอื่น และแรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนใน       

ดานทศันคตใินการเรียน แรงจงูใจในการเรยีน ความวติกกงัวลในการเรยีน การมสีมาธติอการเรยีน กระบวนการ

รวบรวมขอมูลการเรียน และการเลือกเน้ือหาสําคัญ มีผลผันแปรตอพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา            
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ในกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .000) และเมื่อนําผลคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง          

ในกลุมควบคุมมาผันรวมพบวา ไมมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาอยางมี        

นัยสําคัญทางสถิติแตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายถึงอิทธิพลความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาด               

ทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลตอความแตกตางของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาใน          

กลุมทดลองถึงรอยละ 94.8

ตารางท่ี 2  

การวิเคราะหความสัมพันธของความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา

 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
 

F Sig. 
Corrected Model 64641.650 2 32320.825 334.767 .000 

Intercept 7573.420 1 7573.420 78.443 .000 

 64271.287 1 64271.287 665.697 .000 

 .050 1 .050 .001 .982 

 

 

2137554.000 

68213.900 

40 

39 

   

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

  3.  การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม  

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

   จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม           

พบวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตาง

   สวนหลังการทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี          

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม               

(คาเฉลี่ย 57.1) สําหรับความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 

72.0) และพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 54.8)

   นอกจากน้ี กลุมทดลองในความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวาหลังทดลอง       

(คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ดาน

ความฉลาดทางอารมณหลังทดลอง (คาเฉลี่ย 99.9) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉลี่ย 73.2) มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง      

(คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)
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ตารางท่ี 3  

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม   

การเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลองและหลังการทดลอง

 
  

F Sig. 
x  S.D. x  S.D. 

       

 56.5 3.634 57.5 4.751 .559 .459 

 57.1 4.961 88.1 4.858 399.802 .000 

 F. 

Sig. 

.160 

.691 

F. 

Sig 

405.489 

.000 

  

       

 69.9 7.625 73.2 5.827 2.293 .138 

 72.0 4.909 99.9 6.992 214.036 .000 

 F. 

Sig. 

1.022 

.318 

F. 

Sig 

172.737 

.000 

  

       

 55.7 8.084 56.5 4.904 .126 .725 

 54.8 4.307 79.5 6.53311 199.256 .000 

 F. 

Sig. 

.193 

.663 

F. 

Sig 

159.229 

.000 

  

  สวนหลังการทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ ในกลุ มทดลองและกลุ มควบคุมมี                     

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000) ซึ่งในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 88.1) สูงกวากลุมควบคุม                

(คาเฉลีย่ 57.1) สาํหรบัความฉลาดทางอารมณในกลุมทดลอง (คาเฉล่ีย 99.9) สงูกวากลุมควบคมุ (คาเฉลีย่ 72.0) 

และพฤติกรรมการเรียนในกลุมทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากลุมควบคุม (คาเฉลี่ย 54.8)

  นอกจากน้ี กลุมทดลองดานความฉลาดทางจิตวิญญาณ จากการวิเคราะหพบวา หลังทดลอง             

(คาเฉล่ีย 88.1) สูงกวากอนทดลอง (คาเฉล่ีย 57.5) ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)          

ดานความฉลาดทางอารมณหลงัทดลอง (คาเฉล่ีย 99.9) สงูกวากอนทดลอง (คาเฉลีย่ 73.2) มคีวามแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญ (p < .000) และพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลอง (คาเฉลี่ย 79.5) สูงกวากอนทดลอง      

(คาเฉลี่ย 56.5) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < .000)
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อภิปรายผล
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

ในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  จากการวิเคราะหทดสอบผลการผันแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา ความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณและพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองมีผลตอความแตกตาง        

ของพฤติกรรมในการเรียนของนักศกึษาอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p < .000) ตามวัตถปุระสงคของการศึกษา

ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และขอที่ 2 ดังนี้  

  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ นักศึกษาสวนใหญมีการเขาใจความหมายบุคคลมากที่สุด รองลงมา

ไดแก การเปดกวางจิตสํานึกและการตระหนักรูความจริง สวนการคิดวิจารณญาณ พบวา นักศึกษา                      

มีความเขาใจในการพัฒนาความหมายบุคคลเน่ืองจากอยูในวัยเรียนไดมีการสรางมโนภาพ เปาหมาย            

แหงชีวิตโดยการมีวิสัยทัศนในอนาคตวาจะเกิดขึ้นจริงเม่ือจบการศึกษาแลว มีเปาหมายชีวิตอยางไรหรือ        

จะทําสิ่งใด รูจักบูรณาการในการวางแผน สวนในเร่ืองของการคิดวิจารณญาณนักศึกษามีนอยที่สุดนั้น 

เนื่องจากนักศึกษายังอยูในวัยรุน ยังขาดประสบการณและการวิเคราะห สังเคราะห การใชความคิดไตรตรอง

เรือ่งการดํารงอยูตามหลักความเปนจรงิ มคีวามรู ความเขาใจและมีความสามารถในการประเมินการแยกแยะ

ยงันอยอยู สวนความฉลาดทางอารมณ นกัศึกษามีพฒันาการในการควบคุมอารมณตนเองมากท่ีสดุ สอดคลอง

กับแนวคิดของเชอรมิสสและโกลแมน Chermiss & Goleman (2001) ที่วาการควบคุมอารมณตนเอง            

เปนกลไกสําคญัของความฉลาดทางอารมณซึง่สามารถฝกฝนและพัฒนาได ทาํใหมกีารควบคุมอารมณตนเอง

เพื่อผอนคลายอารมณและความรูสึกของตนเองจากความวิตกกังวล ความเครียด อันเนื่องจากผูวิจัยไดให

นกัศึกษาใชกลยุทธในการผอนคลายอารมณตนเองจากความวติกกงัวล ความผดิหวงั ความรนุแรงท่ีตองเผชิญ

หนากบัความตึงเครียด และใหสรางแนวคดิใหมในการดําเนนิการวางแผนการศกึษาในอนาคต และการปรับ

ตวัเขากบัสถานการณทีเ่กดิขึน้ สวนการตระหนักรูตนเองอยูในระดับนอย อาจเน่ืองจากนักศกึษายังอยูในชวง

วัยรุน หนุมสาวอยากมีความอิสระทางความคิด และเอาใจตัวเองเปนใหญในการตัดสินใจ ขาดการคิดที่

รอบคอบกอนการตัดสินใจ การประเมินตนเองยังไมตรงตามความเปนจริง และในเรื่องพฤติกรรมการเรียน   

จากผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีความวิตกกังวลในการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก กระบวนการ

รวบรวมขอมูลการเรียน การเลือกเนื้อหาสําคัญ แรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติในการเรียน และนักศึกษา            

มีสมาธิตอการเรียน นอยที่สุด ชี้ใหเห็นวา นักศึกษามีความวิตกกังวลการสอบไมผาน วิตกกังวลในการเรียน

ไมจบ และการที่นักศึกษามีสมาธิตอการเรียนนอยที่สุด อาจเนื่องจากปญหาการเงินหรือรายไดในครอบครัว 

การมีคนรัก การผิดหวังในความรัก
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  การเปรียบเทียบความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม          

การเรียนของนักศึกษากอนการทดลองและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

  จากผลการวเิคราะหพบวาในกลุมทดลอง ความฉลาดทางจติวญิญาณหลงัทดลองสงูกวากอนทดลอง

และสูงกวากลุ มควบคุม สวนดานความฉลาดทางอารมณหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวา                 

กลุมควบคุม ในดานพฤติกรรมการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม             

ซึ่งอภิปรายไดวา การพัฒนาความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณสงผลตอพฤติกรรม     

การเรียนของนักศกึษาซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Templeton (2000); Green & Noble (2010)  ทีว่าพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ ซึ่งเปน   

การศึกษาตามวัตถปุระสงคของการศึกษาขอที่ 3

สรุป
  ผลจากการวิเคราะหขอมลูดานความฉลาดทางจติวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ และพฤติกรรม

พฤตกิรรมการเรยีนของนกัศกึษากอนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคมุพบวา 

ความฉลาดทางจิตวญิญาณ ความฉลาดทางอารมณ มผีลผันแปรตอความแตกตางของพฤติกรรมในการเรียน

ของนักศึกษาในกลุมทดลอง ซึ่งสรุปไดวา ผลจากการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการพัฒนาความฉลาด

ทางจิตวิญญาณ และความฉลาดทางอารมณ โดยการเขารวมกิจกรรมในการตระหนักรูตนเอง ทําใหเขาใจ  

จดุออนและจุดแข็งของตนเอง ทัง้เรียนรูความรูสกึและอารมณของตนเองจากการประเมิน การปรับความรูสกึ

และอารมณใหเขากับพฤติกรรมการเรียน ทําใหมีการควบคุมอารมณตนเอง มีการผอนคลายอารมณและ   

ความรูสึกตนเองจากความวิตกกังวล ความเศราโศก ความเครียด เพื่อใหความรูสึกและอารมณที่โปรงใส    

ทําใหมีความคิดริเริ่ม มีแนวคิดใหมในการดําเนินการวางแผน สามารถควบคุมสถานการณเพื่อความสําเร็จ

เก่ียวกบัการเรียน สวนทกัษะทางสงัคมเปนกลยุทธทาํใหเกิดการมองโลกในแงดใีนการส่ือสารสัมพันธกบัผูอืน่

ใหไปในทศิทางทีต่องการอยางมทีกัษะ มกีารทาํงานเปนทมี การเขาใจความรูสกึผูอืน่เมือ่มกีารตดัสนิใจสิง่ใด 

เพื่อบรรลุความสําเร็จที่ตั้งใจไว และทําใหเกิดสภาวะอารมณเชิงบวก ในการแกปญหาความขัดแยงหรือ          

ในการแกไขปญหาตามสถานการณ สวนแรงจูงใจเปนกลยุทธทําใหมีความมุงมั่นในการขับเคลื่อนสู             

ความสําเร็จ สวนการคิดวจิารณญาณเปนกลยุทธทีท่าํใหนกัศกึษาเกิดแนวความคิดของตนเอง จากการสังเกต 

การตีความ การวิเคราะหไตรตรองขอมูลตางๆ จากการเรียน ที่เกิดขึ้น มีการกําหนดเปาหมายในชีวิต                  

และมีแผนการดําเนินการ และการตระหนักรูความจริงเปนกลยุทธที่ทําใหนักศึกษาไดวิเคราะหถึงเปาหมาย

ของชีวิตวามีอุปสรรคหรือมีปญหาอยางไรตามความจริง และสามารถแกไขปญหาหรือปรับตัวเขากับ

สถานการณและดําเนินการใหเปนจริงในสถานการณนั้นๆ ได การเปดกวางจิตสํานึกเปนกลยุทธทําให                  

มีจิตสํานึกการรอบรู ดวยจิตสํานึกท่ีเปนกลางบริสุทธในการใชเหตุผลและการตัดสินใจเพ่ือการเผชิญหนา      

ในการแกไขปญหาในสถานการณ และมีการสนับสนุนใหกําลังใจ การแสดงความเห็น การแนะนําและ           

การช้ีแนะจึงเปนปจจัยที่มีผลตอการผันแปรของพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา
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