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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวาง
นักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาแตออก
กําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาและไมออก
กําลังกายหรือเลนกีฬาเลย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยของ
นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในแตละชนิดกีฬา โดยทําการแจกแบบสอบถามซึ่งเปนแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 52 ขอใหแกกลุมตัวอยางจํานวน 3
กลุมๆละ 100 คน ผูศึกษาไดเปรียบเทียบผลการประเมินความฉลาดทางอารมณทั้ง 3 ดานหลักซึง่
แบงเปน 9 ดานยอยปรากฏวา นักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความฉลาดทางอารมณ
สูงกวากลุมนักศึกษาทีไ่ มใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในดานการรูจักและมีแรงจูงใจใน
ตนเอง ดานการตัดสินใจและแกปญหา ดานความภูมใิ จในตนเอง และดานการมีความสุขสงบทางใจ
นักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความฉลาดทางอารมณสูงกวากลุมนักศึกษาทีไ่ มใช
นักกีฬาและไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยในทุกดานยกเวนดานความพึงพอใจในชีวิต นักศึกษา
ที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพมีความฉลาดทางอารมณสูงกวากลุม
นักศึกษาที่ไมใชนกั กีฬาและไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยในดานการควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง ดานการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น และดานความภูมิใจในตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางชมรมกีฬา พบวา ชมรมลีลาศมีความฉลาด
ทางอารมณสูงที่สุดดานการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง ชมรมวอลเลยบอลมีความ
ฉลาดทางอารมณสูงที่สุดดานความเห็นใจผูอื่น
ชมรมยูโดมีความฉลาดทางอารมณสูงที่สุดดาน
ความรับผิดชอบ ชมรมยูโดและชมรมเซปคตะกรอมีความฉลาดทางอารมณสูงที่สุดดานการรูจกั
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และมีแรงจูงใจในตนเอง และชมรมเทนนิสมีความฉลาดทางอารมณสูงที่สุดดานการตัดสินใจและ
แกปญหา
สรุปไดวาความฉลาดทางอารมณของกลุมนักกีฬาสูงกวากลุมนักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแต
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในดานการรูจกั และมีแรงจูงใจในตนเอง ดานการตัดสินใจและแกปญหา
ดานความภูมิใจในตนเอง และดานการมีความสุขสงบทางใจ และยังสูงกวากลุมนักศึกษาที่ไมใช
นักกีฬาและไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยในทุกดาน ยกเวนดานความพึงพอใจในชีวิต การศึกษา
นี้สามารถใชเปนพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหแกนักศึกษาและผูที่
ตองการพัฒนาความฉลาดทางอารมณตอไป
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ABSTRACT
The objectives of this study included a comparison of emotional quotient (EQ) levels
between students who were Chiang Mai University athletes and who were not athletes but
regularly exercised for health (nonathletes with exercise) or who did not play any sport or
exercise (nonathletes without exercise), and a comparison among athletes participating each sport
category. The data were collected using standard questionnaires in which 3 main items divided
into 9 subitems of the emotional quotient were scored according to the Department of Mental
Health, Ministry of Public Health. Three groups of 100 university students completed the
questionnaires.
It revealed that the athlete group had significantly higher EQ levels than nonathlete with
exercise group in the subitems of self recognition-motivation, decision making and problem
solving, self esteem, and mental serenity. The athlete group had also significantly higher EQ
levels than the nonathlete without exercise group in all aspects, except life satisfaction. The
nonathlete with exercise group showed higher EQ levels than nonathlete without exercise group
in the subitems of emotional and desire control, relationship making, and self esteem. The
descriptive comparison among each sports category in the athlete group revealed highest
emotional and desire control subitem scores in ballroom dance athletes, highest sympathy scores
in volleyball athletes, highest responsibility scores in judo athletes, highest self recognitionmotivation scores in judo and Sepak-Takraw athletes, and highest decision making and problem
solving scores in tennis athletes.
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It was concluded that the university athletes had significantly higher EQ levels than
nonathletes with exercise in the subitems of self recognition-motivation, decision making and
problem solving, self esteem, and mental serenity, they also showed higher EQ levels in all
aspects than nonathletes without exercise, except life satisfaction. This data could be beneficial
for a basic invention of EQ development program for students or general people who need EQ
improvement.

