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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวาง

นักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมและที่ไมใชนักกฬีา  
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมระดับปริญญาตรี
กลุมที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหมจากชมรมกีฬา 19 ชมรม จาํนวน 100 คน กลุมที่เปน
นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจากคณะตางๆ 21 คณะ จํานวน 100 คนกลุมที่
เปนนักศกึษาที่ไมใชนักกฬีาและไมออกกาํลังกายเลยจากคณะตางๆ 21 คณะ จํานวน 100 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคอืแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 52 ขอ 
 การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหโดยการนําขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบประเมนิความ
ฉลาดทางอารมณมาทําการวเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป SPSS for Windows 
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและผูที่ไมใชนักกฬีาและนําคะแนนความฉลาดทางอารมณมาทดสอบคาที   
(t – test) โดยแยกเปรยีบเทียบทั้งคะแนนรวมและคะแนนยอยในดานตางๆ (ดี-เกง-สุข) และ
เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนักกฬีาประเภทตางๆ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดงันี ้

1. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 1 คือ
ดานดี ดานยอยขอที่ 1 คือดานการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองมาก
ที่สุด นักศึกษาที่ไมใชนักกฬีาและไมออกกาํลังกายเลยมีคะแนนในดานนี้นอยที่สุด 

2. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 1 คือ
ดานดี ดานยอยขอที่ 2 คือดานความเห็นใจผูอ่ืนมากที่สุด นักศึกษาที่ไมใชนักกีฬาและ
ไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนีน้อยที่สุด 

3. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 1 คือ
ดานดี ดานยอยขอที่ 3 คือดานความรับผิดชอบมากที่สุด นักศกึษาที่ไมใชนักกีฬาและ
ไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนีน้อยที่สุด 
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4. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 2 คือ
ดานเกง ดานยอยขอที่ 4 คือดานการรูจกัและมีแรงจูงใจในตนเองมากที่สุด นักศึกษาที่
ไมใชนักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนีน้อยที่สุด 

5. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 2 คือ
ดานเกง ดานยอยขอที่ 5 คือดานการตัดสนิใจและแกปญหามากที่สุด นักศึกษาทีไ่มใช
นักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนี้นอยที่สุด 

6. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 2 คือ
ดานเกง ดานยอยขอที่ 6 คือดานการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนมากที่สุด นักศึกษาที่ไมใช
นักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนี้นอยที่สุด 

7. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 3 คือ
ดานสุข ดานยอยขอที่ 7 คือดานความภูมิใจในตนเองมากที่สุด นักศกึษาที่ไมใชนักกีฬา
และไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนีน้อยที่สุด 

8. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 3 คือ
ดานสุข ดานยอยขอที่ 8 คือดานความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด นักศึกษาที่ไมใช
นักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนี้นอยที่สุด 

9. นักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 3 คือ
ดานสุข ดานยอยขอที่ 9 คือดานการมีความสุขสงบทางใจมากที่สุด นักศึกษาที่ไมใช
นักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยมีคะแนนในดานนี้นอยที่สุด 
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10. เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณในดานตางๆของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม
ไปเทียบกับเกณฑคะแนนปกติของกรมสุขภาพจิตแลวปรากฏผลดังนี้ 

 
 นักกฬีามหาวทิยาลัย 

เชียงใหม 
นักศึกษาที่ไมใช

นักกฬีาแต 
ออกกําลังกาย 
เพื่อสุขภาพ 

นักศึกษาที่ไมใช
นักกฬีาและไมออก

กําลังกายเลย 
 

1. การควบคุมอารมณและ 
ความตองการของตนเอง 

คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนนอยกวาปกต ิ

2. ความเหน็ใจผูอ่ืน คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ
3. ความรับผิดชอบ  คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ
4. การรูจักและมีแรงจูงใจใน
ตนเอง 

คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ

5. การตัดสินใจและ
แกปญหา 

คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนปกต ิ
 

คะแนนปกต ิ
 

6. การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนปกต ิ
7. ความภูมใิจในตนเอง คะแนนมากกวาปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนนอยกวาปกต ิ
8. ความพึงพอใจในชีวิต คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ
9. การมีความสุขสงบทางใจ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนปกต ิ
   

11. นักกฬีาชมรมลีลาศมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 1 คือดานด ี ดาน
ยอยขอที่ 1 คือดานการควบคมุอารมณและความตองการของตนเองมากที่สุด 

12. นักกฬีาชมรมวอลเลยบอลมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 1 คือดานดี 
ดานยอยขอที่ 2 คือดานความเห็นใจผูอ่ืนมากที่สุด 

13. นักกฬีาชมรมยูโดมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 1 คือดานดี ดานยอย
ขอที่ 3 คือดานความรับผิดชอบมากที่สุด 

14. นักกฬีาชมรมยูโด และชมรมเซปคตะกรอมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลัก
ดานที่ 2 คือดานเกง ดานยอยขอที่ 4 คือดานการรูจักและมีแรงจูงใจในตนเองมากที่สุด 

15. นักกฬีาชมรมเทนนิสมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที ่ 2 คือดานเกง 
ดานยอยขอที่ 5 คือดานการตัดสินใจและแกปญหามากที่สุด 
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16. นักกฬีาชมรมเซปคตะกรอมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 2 คือดาน
เกง ดานยอยขอที่ 6 คือดานการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนมากที่สุด 

17. นักกฬีาชมรมเซปคตะกรอ ชมรมลีลาศ และชมรมรักบี้ฟุตอลมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณดานหลักดานที่ 3 คือดานสุข ดานยอยขอที่ 7 คือดานความภูมใิจในตนเองมาก
ที่สุด 

18. นักกฬีาชมรมเซปคตะกรอมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 3 คือดาน
สุข ดานยอยขอที่ 8 คือดานความพึงพอใจในชีวิตมากทีสุ่ด 

19. นักกฬีาชมรมเซปคตะกรอมีคะแนนความฉลาดทางอารมณดานหลักดานที่ 3 คือดาน
สุข ดานยอยขอที่ 9 คือดานการมีความสุขสงบทางใจมากที่สุด 

   
อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบวาในกลุมนักกฬีามหาวทิยาลัยเชยีงใหมมีคะแนนความฉลาดทางอารมณมากกวา
กลุมตัวอยางซึง่เปนนักศกึษาที่ไมใชนักกฬีาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในดานการรูจักและมี
แรงจูงใจในตนเอง ดานการตัดสินใจและแกปญหา ดานดานความภมูิใจในตนเอง และดานการมี
ความสุขสงบทางใจ และมคีะแนนความฉลาดทางอารมณมากกวากลุมนักศึกษาทีไ่มใชนักกฬีาและ
ไมออกกําลังกายหรือเลนกฬีาเลยในทกุดาน ยกเวนดานความพึงพอใจในชีวิต สวนกลุมนักศึกษาที่
ไมใชนักกฬีาแตออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมีคะแนนความฉลาดทางอารมณมากกวากลุมนักศึกษาที่
ไมใชนักกฬีาและไมออกกําลังกายเลยในดานการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง ดาน
การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ดานความภมูิใจในตนเอง ซ่ึงอภิปรายไดวาการเลนกฬีาและออกกําลัง
กายมีผลทําใหความฉลาดทางอารมณในดานการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง ดาน
การรูจักและมแีรงจูงใจในตนเอง ดานการตัดสินใจและแกปญหา ดานการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
ดานความภูมิใจในตนเอง และดานการมีความสุขสงบทางใจ สูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวทีว่า
ประโยชนของการออกกําลังกายหรือเลนกฬีาอยางถูกตองสม่ําเสมอ กอใหเกดิประโยชนมากมายทัง้
ดานรางกายและดานจิตใจ การออกกําลังกายจะทาํใหระบบการยอยอาหารและการขับถายดขีึ้น 
นอนหลับไดดขีึ้น และเพิม่สมรรถภาพทางเพศ สงผลใหมีสุขภาพจิตดี จึงทาํใหมีอายยุืนยาว
(Hammond & Garfinkel, 1969 อางในถนอมวรรณ อยูขํา, 2536) การออกกาํลังกายทําใหมี
สมรรถภาพแข็งแรง สุขภาพดี ยอมสงผลถึงจิตใจไปตามกัน การมีรูปรางดี บุคลิกดียอมเปนเสนห
แกผูพบเห็น โดยเฉพาะเพศตรงขาม ทําใหบุคคลมีความรูสึกดีตอชีวิต(Sense of well-being) เพิ่มการ
รับรูในทางบวก มีอารมณมัน่คง มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความจาํ
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล(Taylor, Sallis & Needle, 
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1985 Hughes, et al., 1995 Myers & Roth, 1997 อางในศิริธร โฆษคุณวุฒ,ิ 2548) กลาวโดยสรุปได
วา การออกกาํลังกายหรือเลนกีฬามีผลทําใหสุขภาพจิตดีขึ้นและดังนัน้ก็หมายความไดเชนเดียวกนั
วาการออกกําลังกายหรือเลนกีฬามีผลทําใหความฉลาดทางอารมณสูงขึ้น จากคํากลาวทีว่า
“สุขภาพจิตมคีวามสัมพันธอยางใกลชิดกบัความฉลาดทางอารมณ คนที่มีสุขภาพจิตดีนาจะตองมี
ความฉลาดทางอารมณสูง”(กรมสุขภาพจติ, 2543)   
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใช 
1. สามารถนําผลการศึกษาไปใชเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนกักีฬาและที่ไมใชนักกีฬา 
2. สามารถนําผลการศึกษาไปใชหาวิธีการในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งที่เปนนักกีฬาและที่ไมใชนักกฬีา 
3. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดบัอนุบาลจนถึงระดับมหาวทิยาลัย 

เพื่อใหมกีารเรยีนวิชาที่เกีย่วกับกีฬาและการออกกําลังกายใหมากขึ้นกวาเดิมในแตละ
สัปดาห 

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรจะศกึษาเพื่อเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางนกัเรียนที่
เปนนักกีฬาและที่ไมใชนกักีฬาในระดับอายุตางๆ เพื่อใชประกอบการสงเสริมใหเดก็ได
เติบโตขึ้นเปนคนที่สมบูรณ 

2. การศึกษาครั้งตอไปอาจจะศกึษาเพื่อเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณระหวางชายและ
หญิงในวัยตางๆ อาชีพตางๆ เพื่อใหไดขอมลูท่ีมีประโยชนในการนําไปใชพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 


