บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. คือความสามารถในการบริหาร
อารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ
มีความเขาใจในอารมณของ
ตนเองและผูอนื่ รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผล โดยไมจําเปนตองเก็บกดเพื่อรอการ
ระเบิดในภายหลัง รูจักจุดดีจุดดอยของตัวเอง มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต มองโลกในแงดี สามารถจัดการ
กับความเครียดหรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงายๆวา ความฉลาด
ทางอารมณก็คอื ความสามารถในการใชชวี ติ รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและอยาง
สรางสรรค(สัณห ศัลยศิร,ิ 2548)
การทําความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิด องคประกอบและพัฒนาการของความฉลาดทางอารมณ
ทําใหเราทราบวาความฉลาดทางอารมณนาจะมีสวนอยูในเบื้องหลังของความสุข ความสามารถใน
การปรับตัวและความสําเร็จตางๆในชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน ความสําเร็จในหนาที่การงาน
การศึกษา ความสําเร็จในชีวติ การเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่น เปนตน ความฉลาดทางอารมณมีสวน
ใหมนุษยคิดไดอยางชาญฉลาดและมีความสุขกับความคิดความอานมากขึ้น ผูที่มคี วามฉลาดทาง
อารมณที่ดีจะเปนผูที่รูจักใชความคิดความอานเกี่ยวกับอารมณของตนและของผูอื่นใหเกิด
ประโยชนในทางสรางสรรคไดเปนอยางดีทําใหผูอื่นเปนสุข ตนเองก็สบายใจ
ความฉลาดทางอารมณถือเปนการเรียนรูจ กั อารมณ ความรูสกึ ของตน ใหตระหนัก มีสติ
รูเทาทันสาเหตุและความแปรผันดานอารมณของตน เปนการเรียนรู พูดคุยภายในตน บริหารจัดการ
อารมณ ภาวะอารมณ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางทีส่ รางประโยชนแกทกุ ฝาย สรางแรงจูงใจทีด่ ี
แกตนเองในทางที่สรางสรรค เมื่อ “ผจญจิตของตนเสียกอนใหผอนคลาย แลวคอยวายไปผจญคน
ทั้งปวง” ดังที่สุนทรภูไดวาไว ความฉลาดทางอารมณจึงเปนการนําเชาวนอารมณของตนออกมา
ติดตอสัมพันธกบั ผูอื่น ไมวาจะเปนรูปแบบของการสื่อสาร ความเขาอกเขาใจคน เอาใจเขามาใสใจ
เรา รักษาความไดดุลของเหตุผลกับอารมณ บริหารจัดการความสัมพันธงานในหนาที่ของตนกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี งานก็ไดผล คนก็ไมเสียความรูสึก
จะเห็นไดวา ความเปนผูมีความฉลาดทางอารมณผสมเขากับความฉลาดทางสติปญญาของ
บุคคลนั้น
นอกเหนือจากจะทําใหบุคคลตระหนักและรูจักตนเองแลวยังทําใหเขาใจความคิด
ความรูสึก ความตองการของผูอื่นไดอีกดวย ความฉลาดทางอารมณกอใหเกิดการทํางานรวมมือที่
สรางสรรคสนองเปาหมายทีก่ ําหนดไวแตแรก ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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ความฉลาดทางอารมณทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลเปนไปอยางราบรื่น อดทน เขาใจตอกัน
เกื้อหนุนใหมกี ารใชศักยภาพของคนอยางสูงสุด เมื่อนําไปประกอบกับภูมิปญญา จะกอใหเกิดการ
ตัดสินใจที่เปนประโยชน ความฉลาดทางอารมณกอใหเกิดการบริหารจัดการที่ใหเกียรติ ยอมรับ
เกื้อหนุนแกกนั และกัน เพิ่มพูนความคิดสรางสรรค กลาเสี่ยง กลาคิดริเริ่ม ลดการโจมตี การนินทา
กาวราวและความไมยดื หยุนตอกัน
จากความหมาย ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณดังกลาว เราจึงควร
เริ่มตนหันมาสนใจและเห็นคุณคาความสําคัญของความฉลาดทางอารมณและรวมมือกันพัฒนา
มนุษยใหมีความสามารถทางสมองคือมีสติปญญาดีและพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหสูงไป
พรอมๆกัน อันจะทําใหบคุ คลเปนคนเกง คนดี และมีความสุข สังคมโดยรวมก็จะเปนสังคมที่
กาวหนาและมีแตสันติสุข การพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนการสอนใหคนพัฒนาตนเอง สอน
ใหคนมองเห็นโลกในแงดี จึงไมมีระดับวัดวาเทานี้เทานั้นจึงพอ ยิง่ พัฒนามากก็ยิ่งเปนคนเต็มคน
มากขึ้น ซึ่งความฉลาดทางอารมณนั้นเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดตลอดชีวิต
กีฬา คือ กิจกรรมทางกายที่มนุษยคดิ สรางขึ้นเพื่อเสริมสรางใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหมนุษยมีชวี ิตที่ยนื ยาวและเปนสุข
จะเห็นไดวากีฬานอกจากจะสงผลดีตอสุขภาพกายแลว ยังสงผลดีตอสุขภาพจิตดวย ทําใหผู
ที่เลนกีฬามีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ซึ่งคําวาสุขภาพจิตที่ดีนนั้ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัว
ใหมีความสุขอยูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นและดํารงชีวติ อยู
ไดดว ยความสมดุลอยางสุขสบาย รวมทั้งสนองความตองการของตนเองในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง
โดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจและไมไดหมายความรวมเฉพาะเพียงแตปราศจากอาการของโรค
ประสาทและโรคจิตเทานั้น
ผูที่มีสุขภาพจิตดียอมสามารถควบคุมอารมณไดดีในทุกสถานการณไมวาจะเปนเวลาใด
วันใด ณ ทีใ่ ดก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
จะเห็นไดวาความฉลาดทางอารมณและสุขภาพจิตนั้นมีความหมายทีส่ อดคลองกัน และมี
ความเกีย่ วของสัมพันธกันดังที่กรมสุขภาพจิตไดกลาวไวในบทนําของรายงานวิจัยเรือ่ งการพัฒนา
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ป วา “สุขภาพจิตมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับความฉลาดทางอารมณ คนที่มีสุขภาพจิตดีนาจะตองมีความฉลาดทาง
อารมณสูง”
ดังนั้นเมื่อกลาววากีฬาทําใหมีสุขภาพจิตดีได ก็อาจกลาวไดวากีฬาทําใหมีความฉลาดทาง
อารมณสูงไดดวย ซึ่งหมายความวาผูที่เลนกีฬานัน้ จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และเมื่อมี
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สุขภาพจิตดีกน็ าจะตองมีความฉลาดทางอารมณสูง หรือเมื่อกีฬาพัฒนาสุขภาพจิตได กีฬาก็นาจะ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณไดดวย
ทั้งหมดนี้เปนเหตุใหผวู ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษาวานักกีฬามีความฉลาดทางอารมณ
แตกตางจากผูท ี่ไมใชนักกีฬาหรือไม ซึ่งอาจอนุมานไดวากีฬามีแนวโนมที่เพิ่มหรือพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณไดจริง
และเราสามารถนํากีฬาไปเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณเนื่องจากความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยระหวางนักศึกษาที่เปน
นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาแตออก
กําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนกั กีฬา
และไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยของนักกีฬามหาวิทยาลัย
เชียงใหมในแตละชนิดกีฬา
สมมติฐานการศึกษา
1. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 1 คือดานดีของนักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัย
เชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเลยไมมีความแตกตางกัน
2. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 2 คือดานเกงของนักศึกษาที่เปนนักกีฬา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาแตออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาและไม
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยมีความแตกตางกัน
3. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 3 คือดานสุขของนักศึกษาที่เปนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาและไม
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยไมมีความแตกตางกัน
4. ความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมในแตละชนิด
กีฬามีความแตกตางกัน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทเี่ ปนนักกีฬา
2. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพือ่ สุขภาพ
3. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทไี่ มใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลย
4. ทําใหทราบความแตกตางของระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทเี่ ปนนักกีฬาและทีไ่ มใชนักกีฬา
5. ทําใหทราบความสัมพันธระหวางการเลนกีฬากับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
6. เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนักกีฬาและที่ไมใชนักกีฬา
7. เพื่อหาวิธกี ารในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนักกีฬาและที่ไมใชนักกีฬา
8. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจยั อื่นๆ ตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
ความฉลาด หมายถึง ความเฉียบแหลม, การมีไหวพริบดี, ปญญาดี
อารมณ หมายถึง ความคิด ความรูสึกที่เปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ เชน เดี๋ยวอารมณดี เดีย๋ ว
อารมณราย หรือหมายถึง นิสัยใจคอ เชน เปนคนมีอารมณเย็น
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. หมายถึงความสามารถในการ
บริหารอารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ มีความเขาใจในอารมณ
ของตนและผูอ ื่น รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผล โดยไมจําเปนตองเก็บกดเพื่อรอการ
ระเบิดในภายหลัง รูจักจุดดีจุดดอยของตัวเอง มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต มองโลกในแงดี สามารถจัดการ
กับความเครียดหรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงายๆวา ความฉลาด
ทางอารมณก็คอื ความสามารถในการใชชวี ติ รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขและอยาง
สรางสรรค
เชาวนอารมณ คือ ความฉลาดทางอารมณ
ปญญา หมายถึง ความรอบรู, ความรูทั่ว, ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด
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ความฉลาดทางปญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู การเรียนรู ความสามารถในการ
เปลี่ยนความคิดเชิงนามธรรม เปนภาษาเขียนหรือคําพูดและการใชภาษากลับไปเปนความคิดเชิง
นามธรรม
ความเกงในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ
สามารถตัดสินใจ แกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพทีด่ ีกบั
ผูอื่น
ความดีในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนเอง รูจกั เห็นใจผูอ่นื และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ความสุขในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปน
สุข มีความภูมใิ จในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจ
นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระดับปริญญาตรีที่
เปนนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูที่ไมใชนักกีฬา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ไี มใชนักกีฬา
นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ สัปดาหละอยางนอย 3 วัน วันละ
อยางนอย 30 นาที
นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายเลย หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่
ไมใชนักกีฬา และไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพเลย
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา เพื่อใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาที่ไมใชนกั กีฬาแตออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาทีไ่ มใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพเลย และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมวาการเลน
กีฬานัน้ มีผลอยางไรตอระดับความฉลาดทางอารมณ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย

เลนกีฬาและ/หรือ
ออกกําลังกาย

ไมเลนกีฬาและ
ไมออกกําลังกาย

นักกีฬา

ไมใชนักกีฬา

ไมใชนักกีฬา

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ

เปรียบเทียบ

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตประชากร
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระดับ
ปริญญาตรี
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางมีจํานวน 300 คน โดยแบงเปน
1. นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม
จํานวน 100 คน
2. นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน 100 คน
3. นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายเลย
จํานวน 100 คน
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ขอบเขตเนื้อหา
เปนการศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนักกีฬาและผูที่ไมใชนักกีฬา ทั้ง
3 ดานหลัก คือ ดี เกง สุข ซึ่งแยกเปนดานยอยได 9 ดาน ดังนี้
ดี
1. การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง
2. ความเห็นใจผูอื่น
3. ความรับผิดชอบ
เกง 4. การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง
5. การตัดสินใจและแกปญหา
6. การมีสัมพันธภาพกับผูอน่ื
สุข 7. ความภูมใิ จในตนเอง
8. ความพึงพอใจในชีวิต
9. การมีความสุขสงบทางใจ

