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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็นระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจาํนวน 93 คน จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ เป็น

สูตรท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยสอบถาม

ความสมคัรใจในการตอบแบบทดสอบ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

สอบถามขอ้มูลทัว่ไปและแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย t-test 

และ One-Way ANOVA ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายคู่ใน

กรณีท่ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมีนัยสําคญัทางสถิติโดยการเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ  เชฟเฟ่ (Scheffe’ s Posthoc Comparison) จากการศึกษาพบวา่  

1.  ผูต้อบแบบทดสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 72 อายอุยู่

ในช่วง  20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.4 นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์มากท่ีสุด ร้อยละ 31.9 และ 

คาํสาํคญั: (1) ความฉลาดทางอารมณ์ (2) นกัศึกษาพิการทางการเห็น 

*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

**อาจารยป์ระจาํภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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จะเป็นนกัศึกษาชั้นปี 2  ร้อยละ 31.2   

2. ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง มีความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปกติ ( X  = 167.45 ) เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบว่าดา้นดีของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   

อยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ( X  = 60.09 ) และด้านย่อยพบว่าการควบคุมตนเองอยู่ใน

ระดบัสูงกวา่ปกติ ( X  = 19.20 ) 

3.  นักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศต่างกนั มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการ

ตดัสินใจและแก้ปัญหา นักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย

รามคาํแหงท่ีมีอายตุ่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั  

5. ความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย

รามคาํแหงท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั  

บทนํา 

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงและกา้วหน้าในหลาย ๆ ดา้น การอยู่ร่วมกนัใน

สังคมอย่างมีความสุขนั้นสมาชิกในสังคมจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในดา้น

ต่างๆ เช่น การใชชี้วิต การพ่ึงพาอาศยัให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคี

และร่วมมือกนัพฒันาสังคมให้เจริญกา้วหน้าสังคมก็จะน่าอยู่สมาชิกในสังคมก็มีความ

สงบสุข มนุษยจ์ะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตามลาํพงัคนเดียวตลอดชีวิตได ้ทั้ งน้ีเน่ืองจาก

มนุษยมี์ความต้องการพ้ืนฐานหลายประการและความต้องการดังกล่าวจะได้รับการ

ตอบสน องก็ ต่อเม่ืออยู่ ร่วมกัน เป็น สังคม มนุ ษย์เป็ นสัตว์สั งคม (social animal)               

ท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินชีวิตอยูก่นัเป็นหมู่เป็นพวกหรือเป็นกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะมนุษยต์อ้งการ
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ไดรั้บการตอบสนองทั้งร่างกายและจิตใจจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม ดงันั้นการแสดง

ปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ต่อกนัของบุคคลในสังคมเพ่ือให้ไดม้าในส่ิงท่ีตอ้งการนั้นจึง

เป็นเร่ืองท่ีพบเห็นไดอ้ยูต่ลอดเวลา (เติมศกัด์ิ คทวณิช 2546, หนา้ 309) 

ความตอ้งการปรับตวัเพ่ือการดาํรงชีวิตของคนพิการให้เขา้กบับุคคลทัว่ไปใน

สังคมมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากคนทุกคนในสังคมล้วนต้องมี

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในสังคมเพ่ือให้ผูอ่ื้นรัก ยอมรับ ยกย่อง เคารพนับถือและ

แสดงไมตรีจิตต่อตนเองทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ตอ้งการท่ีจะอยูโ่ดดเด่ียวตามลาํพงั 

กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2543, หน้า 17) ระบุว่าความฉลาดทาง

อารมณ์มีส่วนทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงานซ่ึงเกิดจากการสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูอ่ื้นซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะการติดต่อส่ือสารความเอ้ืออาทรช่วยเหลือผูอ่ื้นให้เขาช่วย

ตวัเองได ้การสร้างความสําเร็จในงานนั้นจะเกิดจากการรับรู้ การตีความและการแสดง

ภาวะอารมณ์ได้อย่างถูกต้องต่อตนเองและผูร่้วมงานตลอดจนการเขา้ใจอารมณ์และ

ความรู้สึกท่ีไดรั้บ สามารถควบคุมอารมณ์ในการทาํงานเกิดจากการพฒันาท่ีตวัเองและ

การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบไปดว้ยปัจจยัสําคญั 3 

ประการ คือ ความดี ความเก่ง ความสุข  

กล่าวได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนประกอบสําคัญกับทักษะในการ      

เขา้สังคมท่ีสาํคญัยิง่ในการปฏิสมัพนัธ์และการส่ือสารระหวา่งกนัในสังคมมีความสาํคญั

และจาํเป็นสําหรับทุกเพศทุกวยั ทั้งวยัเด็กท่ีตอ้งการการพ่ึงพาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ในชีวิต 

วยัรุ่นท่ีตอ้งการการยอมรับจากเพ่ือนฝงูคนรอบขา้ง วยัผูใ้หญ่ท่ีเร่ิมสร้างครอบครัวและ

ต้องการความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน อันได้แก่ ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง        

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ฯลฯ รวมทั้งความสามารถในการเขา้ใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ                   

ท่ีหลากหลาย กฎ กติกาต่าง ๆ ในสังคม ความสามารถในการรู้จักผูอ่ื้นและการคิด

คาํนึงถึงคนรอบขา้งอย่างเขา้อกเขา้ใจโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกใหเ้กิดข้ึน 
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ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการ

ทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เน่ืองจากคนพิการซ่ึงย่อมท่ีจะมีอุปสรรคในการ

ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป  

อีกทั้ งความพิการของนักศึกษาพิการแต่ละคน เช่น พิการแต่กําเนิด พิการเน่ืองจาก

อุบติัเหตุ ลว้นเป็นผลให้ระดบัความฉลาดทางอารมณ์การรู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง    

ในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมจะย่อมมีความแตกต่างกัน ผลท่ีได้จากการวิจัย

สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์กบันักศึกษาพิการทางการ

เห็นและนกัศึกษาพิการดา้นอ่ืน ๆ เช่น ทางการไดย้นิ ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือการ

เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก 

บุคคลพิการซํ้ าซอ้น ต่อไปและให้คนพิการสามารถดาํรงชีวิตในสังคมอยา่งเตม็ศกัยภาพ

ดงันั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยเหลือผูพิ้การให้ใชชี้วิต

อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขอีกทั้งจะเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้ประสบความสาํเร็จ

ในชีวติ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและชั้นปี 

สมมตฐิานของการวจิยั 

นกัศึกษาพิการทางการเห็นท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและชั้นปี 

แตกต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั 

 



5 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาพิการทางการเห็น  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวนทั้งส้ิน 122 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ นกัศึกษาพิการทางการเห็น 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 93 คน 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยคาํนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยคาด

ว่าสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับความเช่ือมั่น 95%    

โดยสอบถามความสมคัรใจในการตอบแบบทดสอบ 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุและชั้นปี 

2. ตวัแปรตาม คือ ควาฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพิการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการใหบ้ริการปรึกษาเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของ 

นกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2. นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพิการ 

ดา้นอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การทบทวนวรรณกรรม 

ความฉลาดทางอารมณ์ไดมี้การสรุปและใหค้วามหมายท่ีหลายหลากกนัออกไป  

เช่น 

กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2544, หนา้ 42) ให้ความหมายของความ

ฉลาดทางอารมณ์ว่า หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การดาํเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
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แสงอุษา โลจนานนท์ และกฤษณ์ รุยาพร (2544, หน้า 16) ให้ความหมายของ

ความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการตระหนกัถึงการใชปั้ญญา

กาํกบัอารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ เขา้ใจ สามารถควบคุมและ

สร้างแรงกระตุน้จากภายในให้กบัตวัเองเพ่ือให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการทาํงานต่าง ๆ   

ไดอ้ย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะและทาํนองคลองธรรมและการใชปั้ญญาในการบริหาร

อารมณ์ของผูอ่ื้น หมายถึง การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นสามารถรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของ

ผู ้อ่ืนให้กําลังใจตลอดจนมีความสามารถในการบริหารอารมณ์ของผู ้อ่ืนเพ่ือการ           

อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

Goleman (1998, p. 25) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นได้ เพ่ือท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับ

ตนเองในการจดัการอารมณ์ของตนและอารมณ์ท่ีเกิดจากการมีความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษา

พิการทางการเห็น เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)

โดยใชแ้บบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึงปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและชั้นปี 

ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ จาํนวน 52 ขอ้  ของกรมสุขภาพจิต 

หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดวา่สัดส่วนของ

ลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% จาํนวน 93 คน  

จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบมาแล้วนํามา

ประมวลผลและวเิคราะห์ทางสถิติ 
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วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี

(frequency) และร้อยละ (percentage) ขอ้มูลเก่ียวกบัแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ 

ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( )X  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )SD  วิเคราะห์โดยใช้

ค่าสถิติทดสอบแบบ T-Test และ One-Way ANOVA และหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

เป็นรายคู่ในกรณีท่ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยการ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ  เชฟเฟ่ (Scheffe’s Posthoc Comparison) ในการ

ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวจิยั 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบทดสอบพบวา่ ผูต้อบแบบทดสอบ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20 - 29 ปี นักศึกษาสังกดัคณะ

รัฐศาสตร์มากท่ีสุด  

2. ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีความฉลาดทางอารมณ์ในภาพ

รวมอยู่ในระดบัปกติ เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นดีของนักศึกษาพิการทางการเห็น 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อยู่ในระดบัสูงกว่าปกติและดา้นย่อยพบว่าการควบคุมตนเอง 

อยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกติ 

3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลความฉลาดทางอารมณ์ท่ีจาํแนกตามเพศ พบวา่  

นักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศต่างกันมีความฉลาดทาง

อารมณ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

4. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ท่ีจาํแนก 

ตามอายุพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย

รามคาํแหงท่ีมีอายตุ่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั 

5. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ท่ีจาํแนก 
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ตามชั้นปีพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั         

อภปิรายผลการวจิยั 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวทิยาลยั 

รามคาํแหง มีความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับปกติ ( X  = 167.45 )       

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านดีของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัย

รามคาํแหง อยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกติ ( X  = 60.09 ) และดา้นยอ่ยพบวา่การควบคุมตนเอง 

อยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกติ ( X  = 19.20 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล จุลวานิช และ

นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชยั (2556) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาปริญญาตรี 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษา

มีระดบัความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปกติ 

2. นกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศต่างกนั มีความ 

ฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการ

ตดัสินใจและแก้ปัญหา นักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ

ต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชยั (2556) ไดศึ้กษา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัปกติและมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั 

นกัศึกษาพิการทางการมองเห็นเพศชายมีคะแนนค่าเฉล่ียดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา

สูงกว่าเพศหญิง เพราะว่าผูช้ายจะมีภาวะของความเป็นผู ้นําสามารถตัดสินใจและ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัทีและรวดเร็ว 

3. นกัศึกษาพิการทางการเห็น มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ อาย ุและชั้นปี 
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ต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภรณี เอ้ือจรัส

พนัธ์ุและคณะ (2549) ศึกษาเร่ืองระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่านักศึกษาแพทยท่ี์มีเพศ ชั้นปี และหลกัสูตร

การศึกษาต่างกนัพบวา่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 จากผลการวิจยัพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์เป็นรายดา้นและทราบระดบั

ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาพิการทางการเห็นแลว้ ในส่วนของผูท่ี้สนใจตอ้งการ

พัฒ นาด้าน อ่ืน ๆ ท่ี มีระดับของความฉลาดทางอารมณ์ ตํ่ าอาจจัดให้ มีการลอง                

ทาํแบบทดสอบ การเขา้ร่วมการอบรมเพ่ือมองหาสาเหตุแนวทางพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์และปรับปรุงต่อไปสามารถนาํมาปรับพฤติกรรมและพฒันาตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

1. สามารถนาํผลการวจิยัไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความฉลาดทาง 

อารมณ์กบันักศึกษาพิการดา้นอ่ืนๆ เช่น ทางการไดย้ิน ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือ

การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก 

บุคคลพิการซํ้ าซอ้น เป็นตน้ เพ่ือดูแนวโนน้วา่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นอยา่งไร 

2. ศึกษาตวัแปรอ่ืนหรือปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์  

เช่นการเล้ียงดูในวยัเดก็ สภาพครอบครัว ผลการเรียน ลาํดบัสมาชิกในครอบครัว จาํนวน

พ่ีนอ้ง เป็นตน้ 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมอบโอกาสให้ได้ศึกษาในระดับ

มหาบณัฑิต ขอขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัรามคาํแหงทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือ 
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แนะนํา อบรม สั่งสอนให้คาํปรึกษาและให้ความรู้แก่ผูว้ิจัยตลอดมา ท้ายท่ีสุดของ

ความสาํเร็จน้ี ผูว้จิยัจะนาํความรู้ท่ีไดศึ้กษาพฒันาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
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