
 ซ

สารบาญ 
 

หนา 
 

กิตติกรรมประกาศ             ค 
บทคัดยอภาษาไทย             ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ             ฉ 
สารบาญ              ซ 
สารบาญตาราง              ญ 
บทท่ี 1 บทนํา              1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          1 
 วัตถุประสงคการศึกษา            3 
 สมมติฐานการศึกษา            3 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                  4 
 นิยามศัพทเฉพาะ            4 
 กรอบแนวคิด             5 
 ขอบเขตของการศึกษา            6 
 
บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ           8 
 ประวัติความเปนมาของความฉลาดทางอารมณ         8 
 ความหมายของอีคิว             8 

 ความแตกตางระหวางอีควิกบัไอคิว         12 

 การวัดไอควิ             12 

 การวัดอีควิ            13 
 สาเหตุที่ตองเรยีนรูเร่ืองอีคิว          16 

 ความแตกตางระหวางคนทีม่ีอีคิวสูงกับคนที่มีไอคิวสูง        17 

 ลักษณะนิสัย 10 ประการของผูมีระดับคุณภาพอารมณสูง       18 

 



 ฌ

สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 

  

 แนวทางการสราง EQ            19 
 ตัวอยางกิจกรรมที่ใชในการฝก EQ         19 
 อิทธิพลของอีคิว            20 

 สาเหตุที่ทําใหอีคิวดีหรือไมดี           26 

 การแกไขอีควิ            28 
 งานวิจยัที่เกี่ยวของ           32 
 
บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการศึกษา           35 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา          35 
 การเก็บรวบรวมขอมูล           35 
 การวิเคราะหขอมูล           35 
 สถานที่ที่ใชในการเก็บขอมลู          35 
 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล           36 
 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ         51 
 สรุปผลการศึกษา           51 
 อภิปรายผลการศึกษา           54 
 ขอเสนอแนะ            55 
 
บรรณานุกรม             56 
ภาคผนวก             57 
ประวัติผูเขียน             65 
 
 



 ญ

สารบาญตาราง 
 

   ตาราง           หนา 
 

1 ชวงคะแนนปกติ (อายุ 12 - 17 ป)           14 
2 ชวงคะแนนปกติ (อายุ 18 - 25 ป)          15 
3 ชวงคะแนนปกติ (อายุ 26 - 60 ป)          15 
4 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่1 คือดานด ีดานยอยขอที่ 1     36 
5 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่1 คือดานด ีดานยอยขอที่ 2     37 
6 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่1 คือดานด ีดานยอยขอที่ 3     37 
7 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 4     38 
8 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 5     38 
9 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกฬีา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 6     39 
10 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 7     40 

 
 



 ฎ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

   ตาราง           หนา 
 

11 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 8     40 
12 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นักศึกษาที่ไมใชนักกฬีาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และนักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา 
 และไมออกกําลังกายเลยในดานหลัก ดานที ่3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 9     41 
13 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 1 คือดานดี ดานยอยขอที่ 1      42 
14 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลกัดานที่ 1 คือดานดี ดานยอยขอที่ 2      43 
15 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 1 คือดานดี ดานยอยขอที่ 3      44 
16 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 4      45 
17 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 5      46 
18 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 6      47 
19 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 7      48 
20 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 8      49 
21 แสดงการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ในแตละชนิดกีฬา ดานหลักดานที่ 3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 9      50 
  
 



 ฏ

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

   ตาราง           หนา 
 
22 แสดงคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณในดานตางๆของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม  

เมื่อเทียบกับเกณฑคะแนนปกติของกรมสุขภาพจิต        53 
23 การรวมคะแนน            63 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


