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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. คือความสามารถในการบริหาร
อารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ มีความเขาใจในอารมณของ
ตนเองและผูอ่ืน รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผล โดยไมจําเปนตองเกบ็กดเพื่อรอการ
ระเบิดในภายหลัง รูจักจดุดจีุดดอยของตัวเอง มีทัศนคตทิี่ดีตอชีวิต มองโลกในแงด ีสามารถจัดการ
กับความเครียดหรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงายๆวา ความฉลาด
ทางอารมณก็คอืความสามารถในการใชชีวติรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและอยาง
สรางสรรค(สัณห ศัลยศิริ, 2548) 
 การทําความเขาใจเกีย่วกับแนวคิด องคประกอบและพฒันาการของความฉลาดทางอารมณ
ทําใหเราทราบวาความฉลาดทางอารมณนาจะมีสวนอยูในเบื้องหลังของความสุข ความสามารถใน
การปรับตัวและความสําเร็จตางๆในชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน ความสําเร็จในหนาที่การงาน 
การศกึษา ความสําเร็จในชีวติ การเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืน เปนตน ความฉลาดทางอารมณมีสวน
ใหมนษุยคิดไดอยางชาญฉลาดและมีความสุขกับความคิดความอานมากขึ้น ผูที่มคีวามฉลาดทาง
อารมณที่ดีจะเปนผูที่รูจักใชความคิดความอานเกี่ยวกับอารมณของตนและของผูอ่ืนใหเกิด
ประโยชนในทางสรางสรรคไดเปนอยางดีทําใหผูอ่ืนเปนสุข ตนเองกส็บายใจ 
 ความฉลาดทางอารมณถือเปนการเรียนรูจกัอารมณ ความรูสึกของตน ใหตระหนกั มีสติ 
รูเทาทันสาเหตุและความแปรผันดานอารมณของตน เปนการเรียนรู พูดคุยภายในตน บริหารจัดการ
อารมณ ภาวะอารมณ อุปนิสัยใจคอของตนไปในทางทีส่รางประโยชนแกทกุฝาย สรางแรงจูงใจทีด่ี
แกตนเองในทางที่สรางสรรค เมื่อ “ผจญจิตของตนเสียกอนใหผอนคลาย แลวคอยวายไปผจญคน
ทั้งปวง” ดังที่สุนทรภูไดวาไว ความฉลาดทางอารมณจึงเปนการนําเชาวนอารมณของตนออกมา 
ติดตอสัมพันธกบัผูอ่ืน ไมวาจะเปนรูปแบบของการสื่อสาร ความเขาอกเขาใจคน เอาใจเขามาใสใจ
เรา รักษาความไดดุลของเหตุผลกับอารมณ บริหารจัดการความสมัพันธงานในหนาที่ของตนกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี งานก็ไดผล คนก็ไมเสียความรูสึก 
 จะเห็นไดวา ความเปนผูมีความฉลาดทางอารมณผสมเขากับความฉลาดทางสติปญญาของ
บุคคลนั้น นอกเหนือจากจะทําใหบุคคลตระหนักและรูจักตนเองแลวยังทําใหเขาใจความคิด 
ความรูสึก ความตองการของผูอ่ืนไดอีกดวย ความฉลาดทางอารมณกอใหเกดิการทํางานรวมมอืที่
สรางสรรคสนองเปาหมายทีก่ําหนดไวแตแรก ไดอยางมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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ความฉลาดทางอารมณทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลเปนไปอยางราบรื่น อดทน เขาใจตอกนั 
เกื้อหนนุใหมกีารใชศักยภาพของคนอยางสูงสุด เมื่อนําไปประกอบกบัภูมิปญญา จะกอใหเกิดการ
ตัดสินใจที่เปนประโยชน ความฉลาดทางอารมณกอใหเกิดการบริหารจัดการที่ใหเกียรติ ยอมรบั 
เกื้อหนนุแกกนัและกนั เพิ่มพูนความคิดสรางสรรค กลาเสี่ยง กลาคิดริเร่ิม ลดการโจมตี การนินทา 
กาวราวและความไมยดืหยุนตอกัน 
 จากความหมาย ความสําคญัและประโยชนของความฉลาดทางอารมณดังกลาว เราจึงควร
เร่ิมตนหันมาสนใจและเหน็คุณคาความสําคัญของความฉลาดทางอารมณและรวมมอืกันพัฒนา
มนุษยใหมีความสามารถทางสมองคือมีสติปญญาดีและพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหสูงไป
พรอมๆกัน อันจะทําใหบคุคลเปนคนเกง คนดี และมีความสุข สังคมโดยรวมก็จะเปนสังคมที่
กาวหนาและมแีตสันติสุข การพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนการสอนใหคนพัฒนาตนเอง สอน
ใหคนมองเหน็โลกในแงด ี จึงไมมีระดบัวัดวาเทานี้เทานั้นจึงพอ ยิง่พัฒนามากกย็ิ่งเปนคนเต็มคน
มากขึ้น ซ่ึงความฉลาดทางอารมณนั้นเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดตลอดชีวิต 
 กีฬา คือ กจิกรรมทางกายที่มนุษยคดิสรางขึ้นเพื่อเสริมสรางใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดีซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหมนษุยมีชีวิตที่ยนืยาวและเปนสขุ 
 จะเหน็ไดวากฬีานอกจากจะสงผลดีตอสุขภาพกายแลว ยงัสงผลดีตอสุขภาพจิตดวย ทําใหผู
ที่เลนกีฬามีสุขภาพจิตทีด่ี ซ่ึงคําวาสุขภาพจิตที่ดีนัน้หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัว
ใหมีความสุขอยูกับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี มีสัมพนัธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นและดํารงชวีติอยู
ไดดวยความสมดุลอยางสุขสบาย รวมทั้งสนองความตองการของตนเองในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
โดยไมมีขอขดัแยงภายในจติใจและไมไดหมายความรวมเฉพาะเพยีงแตปราศจากอาการของโรค
ประสาทและโรคจิตเทานั้น 
 ผูที่มีสุขภาพจติดียอมสามารถควบคุมอารมณไดดีในทกุสถานการณไมวาจะเปนเวลาใด 
วันใด ณ ทีใ่ดก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 
 จะเห็นไดวาความฉลาดทางอารมณและสขุภาพจิตนั้นมคีวามหมายทีส่อดคลองกัน และมี
ความเกีย่วของสัมพันธกันดังที่กรมสุขภาพจิตไดกลาวไวในบทนําของรายงานวจิัยเร่ืองการพัฒนา
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับประชาชนไทย อายุ 12-60 ป วา “สุขภาพจิตม ี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกบัความฉลาดทางอารมณ คนที่มีสุขภาพจติดีนาจะตองมคีวามฉลาดทาง
อารมณสูง”  
 ดังนั้นเมื่อกลาววากีฬาทําใหมีสุขภาพจิตดไีด ก็อาจกลาวไดวากฬีาทาํใหมีความฉลาดทาง
อารมณสูงไดดวย ซ่ึงหมายความวาผูที่เลนกีฬานัน้จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และเมื่อมี
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สุขภาพจิตดกีน็าจะตองมีความฉลาดทางอารมณสูง หรือเมื่อกีฬาพัฒนาสุขภาพจิตได กฬีากน็าจะ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณไดดวย 
 ทั้งหมดนี้เปนเหตุใหผูวิจยัเกดิความสนใจที่จะศึกษาวานกักีฬามีความฉลาดทางอารมณ
แตกตางจากผูที่ไมใชนักกฬีาหรือไม ซ่ึงอาจอนุมานไดวากีฬามแีนวโนมที่เพิ่มหรือพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณไดจริง และเราสามารถนํากีฬาไปเปนสวนหนึ่งในการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณเนื่องจากความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยระหวางนักศึกษาที่เปน
นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาแตออก
กําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนกัศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหมที่ไมใชนกักฬีา
และไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลย   

2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยของนักกีฬามหาวิทยาลัย 
เชียงใหมในแตละชนิดกฬีา 

 
สมมติฐานการศึกษา 

1. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 1 คือดานดีของนกัศกึษาที่เปนนักกฬีามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกฬีาแตออกกําลังกายหรือเลนกฬีา
เพื่อสุขภาพ และนักศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเลยไมมีความแตกตางกัน 

2. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 2 คือดานเกงของนักศึกษาที่เปนนักกีฬา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม นักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาแตออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาและไม
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยมีความแตกตางกัน 

3. ความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 3 คือดานสุขของนักศึกษาที่เปนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม นกัศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกฬีาแตออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาและไม
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเลยไมมีความแตกตางกัน 

4. ความฉลาดทางอารมณทั้ง 9 ดานยอยของนักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมในแตละชนดิ
กีฬามีความแตกตางกัน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทีเ่ปนนักกฬีา 
2. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพือ่สุขภาพ 
3. ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณในภาพรวมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทีไ่มใชนักกฬีาและไมออกกําลังกายหรือเลนกฬีาเลย 
4. ทําใหทราบความแตกตางของระดับความฉลาดทางอารมณของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทีเ่ปนนักกฬีาและทีไ่มใชนักกฬีา 
5. ทําใหทราบความสัมพันธระหวางการเลนกีฬากบัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ 
6. เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนักกีฬาและที่ไมใชนักกฬีา 
7. เพื่อหาวิธีการในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนักกีฬาและที่ไมใชนักกฬีา 
8. เพื่อเปนแนวทางในการศกึษาวิจยัอ่ืนๆ ตอไป 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความฉลาด หมายถึง ความเฉียบแหลม, การมีไหวพริบดี, ปญญาดี 
 อารมณ หมายถึง ความคิด ความรูสึกที่เปลี่ยนแปลงอยูเร่ือยๆ เชน เดี๋ยวอารมณดี เดีย๋ว
อารมณราย หรือหมายถึง นสัิยใจคอ เชน เปนคนมีอารมณเยน็ 
 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือ E.Q. หมายถงึความสามารถในการ
บริหารอารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตางๆ มีความเขาใจในอารมณ
ของตนและผูอ่ืน รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผล โดยไมจําเปนตองเก็บกดเพื่อรอการ
ระเบิดในภายหลัง รูจักจดุดจีุดดอยของตัวเอง มีทัศนคตทิี่ดีตอชีวิต มองโลกในแงด ีสามารถจัดการ
กับความเครียดหรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงายๆวา ความฉลาด
ทางอารมณก็คอืความสามารถในการใชชีวติรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและอยาง
สรางสรรค 
 เชาวนอารมณ คือ ความฉลาดทางอารมณ 
 ปญญา หมายถึง ความรอบรู, ความรูทั่ว, ความฉลาดเกดิแตเรียนและคิด 
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 ความฉลาดทางปญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู การเรียนรู ความสามารถในการ
เปลี่ยนความคดิเชิงนามธรรม เปนภาษาเขียนหรือคําพูดและการใชภาษากลับไปเปนความคิดเชงิ
นามธรรม 
 ความเกงในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ 
สามารถตัดสินใจ แกปญหาและแสดงออกไดอยางมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพทีด่ีกบั
ผูอ่ืน  
 ความดีในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและ
ความตองการของตนเอง รูจกัเห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ความสุขในแงความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชวีิตอยางเปน
สุข มีความภูมใิจในตนเอง พอใจในชวีิตและมีความสุขสงบทางใจ 
 นักกีฬามหาวทิยาลัยเชียงใหม หมายถึง นักศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหมระดับปริญญาตรีที่
เปนนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ผูท่ีไมใชนักกีฬา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไมใชนักกีฬา  
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหมที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ สัปดาหละอยางนอย 3 วนั วนัละ
อยางนอย 30 นาที 
 นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายเลย หมายถงึ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่
ไมใชนักกฬีา และไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพื่อสุขภาพเลย 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษา เพื่อใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณของนักกฬีา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความฉลาดทางอารมณของนักศกึษาที่ไมใชนกักีฬาแตออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาทีไ่มใชนักกฬีาและไมออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพเลย และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมวาการเลน
กีฬานัน้มีผลอยางไรตอระดบัความฉลาดทางอารมณ 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตประชากร 
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระดับ
ปริญญาตรี    
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางมจีํานวน 300 คน โดยแบงเปน 

1. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหม    จํานวน 100 คน 
2. นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  จํานวน 100 คน 
3. นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาและไมออกกําลังกายเลย จํานวน 100 คน    

  

ไมเลนกฬีาและ
ไมออกกําลังกาย 

เลนกีฬาและ 
ออกกําลังกาย 

เลนกีฬาและ/หรือ
ออกกําลังกาย 

นักกฬีา ไมใชนักกฬีา ไมใชนักกฬีา 

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ 

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ 

ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ 

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ 

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ 

ระดับความฉลาด
ทางอารมณ 

เปรียบเทียบ   
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 ขอบเขตเนื้อหา 
 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนักกฬีาและผูที่ไมใชนักกฬีา ทั้ง 
3 ดานหลัก คอื ดี เกง สุข ซ่ึงแยกเปนดานยอยได 9 ดาน ดังนี ้
 ดี  1. การควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง 
  2. ความเหน็ใจผูอ่ืน 
  3. ความรับผิดชอบ  
 เกง  4. การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง 
  5. การตัดสินใจและแกปญหา 
  6. การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  
 สุข  7. ความภูมใิจในตนเอง 
  8. ความพึงพอใจในชีวิต 
  9. การมีความสุขสงบทางใจ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


