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ทางอารมณ์ ในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพครอบครัว การเล่นกีฬากับ
ความฉลาดทางอารมณ์ในนักเรี ยนประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนคริ สตสงเคราะห์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จํานวน 208 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามการเล่นกีฬา และ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอายุ 6-11 ปี ฉบับย่อ
ของกรมสุ ขภาพจิต ประเมินโดยครู ประจําชั้นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่มีความคุน้ เคยกับเด็ก
6 เดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีสถานภาพครอบครัวอยูด่ ว้ ยกันและแยกกันอยูม่ ีความสัมพันธ์กบั ความ
ฉลาดทางอารมณ์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และการเล่นกีฬามีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สรุ ปผลได้ว่าการเล่นกี ฬาเป็ นปั จจัยที่ สัมพันธ์ กบั ระดับความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กนักเรี ยน แต่
สถานภาพครอบครัวไม่มีผลต่อระดับความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งอาจเกิดจากปั จจัยอื่นที่ส่งผลต่อระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์
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Relationship between family status, sports and emotional quotient
among secondary school students
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Abstract
Aim of this research was to study the relationship between family status, sports activities and
emotional quotient of secondary school students. The samples were 208 secondary students (grade 4-6) in
Christasongkoh school, Nakhonnayok Province. Questionnaire of the Department of Mental Health,
Ministry of Public Health was applied to collect data by teachers who were familiar with the children for
more than 6 months. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test.
The study revealed that family status was not, whereas sport activities was significantly correlated
with emotional quotient (p <0.05).
It is suggested that sports can increase the level of emotional quotient in students. The fact that
family status did not affect emotional quotient may be due to other, not known factors.
Keywords: emotional quotient, family status, sport
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บทนํา

ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient)
หรื อ EQ หมายถึ ง ความสามารถทางอารมณ์ ท่ีจะ
ช่ วยให้ การดําเนิ นชี วิ ตร่ วมกับผูอ้ ื่ นเป็ นไปอย่าง
สร้ างสรรค์และมี ความสุ ข องค์ประกอบ ของความ
ฉลาดทางอารมณ์ ที่สําคัญมี 3 ส่ วน คือ ดี เก่ง และ
สุ ข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และความต้องการของตนเอง รู ้ จกั เห็ นใจผูอ้ ื่น และ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ วนรวม เก่ ง หมายถึ ง
ความสามารถในการรู้ จ ั ก ตนเอง มี แ รงจู ง ใจ
สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหา และแสดงออกได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง มีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
สุ ข หมายถึ ง ความสามารถในการดําเนิ นชี วิตอย่าง
เป็ นสุ ข ภู มิ ใจในตนเอง พึ งพอใจในชี วิ ต และมี
ความสงบทางใจ1 ความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กวัย
เรี ยน (อายุ 6 -11 ปี ) เป็ นวัยที่เริ่ มไปเรี ยนรู ้ การ
ป รั บ ตั ว ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น
ความสั ม พันธ์ ก ับ เพื่ อน และครู ความฉลาดทาง
อารมณ์จะส่ งเสริ มความสามารถในการปรับตัวของ
เด็ ก ให้ เ ข้ า กับ ผู ้อื่ น หรื อสภาพแวดล้ อ มใหม่ ที่
แตกต่างจากเดิ มได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัว
ในการเรี ยน และการทํากิ จกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
กระตือรื อร้น มีชีวิตชี วา และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็ กไม่ เพี ยง
ส่ งผลต่อความสําเร็ จในชี วิตของเด็กเท่านั้น แต่ยงั
ส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ประเทศชาติ
อีกด้วย2
สถานภาพครอบครัวเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผล
ต่ อความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ ก วัย เรี ย น จาก
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สถานภาพครอบครั ว พบว่ า
ครอบครัวที่บิดา มารดาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และครอบครั วมี ค วามอบอุ่ น จะส่ ง ผลให้ เด็ ก มี

ความฉลาดทางอารมณ์3 ทว่าในปั จจุบนั อัตราการ
หย่าร้าง ของครอบครัวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู งใน
ทุก ๆ ปี 4 ส่ งผลต่อเด็กวัยเรี ยน เมื่อสถานภาพครอบครัว
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง พ่อแม่ทะเลาะกัน ตัดสิ นใจ
แยกทางกัน เด็ ก ไม่ ไ ด้ อ ยู่ พ ร้ อ มหน้ า กับ พ่ อ แม่
กอรปกับครอบครัวไม่มีความอบอุ่นดังเดิม เด็กเกิด
ความรู ้ สึกไม่มนั่ คงปลอดภัย ส่ งผลให้เด็กมีปัญหา
ทางจิ ต ใจ โดยจะแสดงออกในรู ปแบบของ
พฤติกรรมที่เด็กกว่าวัย เช่ น ปั สสาวะรดที่นอน ยึด
ติดกับพ่อแม่มากผิดปกติ ฝันร้าย วิตกกังวล และไม่
เชื่ อฟั งพ่อแม่ เป็ นต้น รวมทั้งต้องการความรักจาก
บุ คคลอื่ น การยอมรั บจากเพื่อน มี พฤติ กรรมคึ ก
คะนอง เพื่อให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับในหมู่เพื่อน จน
บางครั้ งอาจทําสิ่ งที่ ไม่ถูกต้อง เช่ น การขโมยของ
หรื อการใช้ความรุ นแรง ก่ออาชญากรรม และอาจ
ฆ่าตัวตายได้
นอกจากสถานภาพครอบครัวแล้ว การเล่น
กี ฬา คื ออี กหนึ่ งปั จจัยที่ มี ผลต่ อความฉลาดทาง
อารมณ์ของเด็กนักเรี ยน ในการเล่นกีฬาร่ างกายจะ
หลัง่ สารที่เรี ยกว่า “Endorphin สารแห่ งความสุ ข”
ออกมาทํา ให้ ร่ างกายมี ค วามสุ ข คลายเครี ยด
ลดความวิตกกังวลในจิ ตใจ และการเล่ นกี ฬาเป็ น
การสอนบทเรี ย นการใช้ ชี วิ ตแก่ ต ัวเด็ ก เอง การ
เคารพกติกา การมีน้ าํ ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เรี ยนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น5-6 และการเล่นกีฬานั้น
นอกจากนี้พบว่า ในเด็กที่เล่นกีฬานั้นจะพบได้วา่ มี
สุ ขภาพจิตดี มีความประพฤติดี มีอารมณ์ในแง่บวก
และสุ ขภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ได้เป็ นอย่างดี รู ้จกั ยับยั้งอารมณ์ และสามารถเผชิ ญ
ปั ญหาได้5 กี ฬาไม่ได้มี ประโยชน์ เฉพาะความ
แข็ ง แรงทางร่ า ยกาย เท่ านั้น ยัง ก่ อให้ เกิ ดความ
ฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ เกิ ดความภูมิ ใจ ทัศนคติ
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ความเป็ นนักสู ้ จิตใจเข้มแข็ง รับรู ้ และมองตนเอง
อย่ า งภาคภู มิ ใ จ และมี ค วามเชื่ อ มั่น ที่ จ ะฟั น ฝ่ า
อุปสรรคเพื่อจุดมุ่งหมายของตนเองอีกด้วย6-8
จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทํามีความ
สนใจในเรื่ องสถานภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ กที่ เล่ น และไม่
เล่ น กี ฬ า ในนั ก เรี ยนประถมศึ ก ษาตอนปลาย
เนื่ องจากงานวิจยั ในลักษณะเช่ นนี้ ยงั มี การศึ กษา
น้ อ ย อี ก ทั้ ง ผ ล ข อ ง ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จ ะ มี
ผลประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการบริ หารจัดการ
ความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ กนักเรี ยน เป็ นการ
เตรี ยมตัวเติ บโตเป็ นเด็ กวัยรุ่ น และวัยผูใ้ หญ่ที่ มี
ความฉลาดทางอารมณ์ พร้ อ มกั บ การปรั บ ตัว
เรี ยนรู ้การเผชิ ญหน้ากับปั ญหาในสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ และรับผิดชอบต่อตนเองในทุกๆด้าน1 อย่าง
เหมาะสมต่อไป
นิยามศัพท์
สถานภาพครอบครัว หมายถึ ง สถานภาพ
การใช้ชีวิตสมรสของผูป้ กครอง แบ่งเป็ นสองกลุ่ม
คือ 1) อยูด่ ว้ ยกัน และ 2) แยกกันอยู่
การเล่นกีฬา หมายถึง การทํากิจกรรมหรื อ
การเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่ างกาย ได้แก่ 1) การ
ปั่ นจักรยาน มาโรงเรี ยนอย่างน้อย 20 นาที เป็ น
กิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค เนื่ องจาก
การออกกําลังกายเป็ นเวลานานกว่า 20 นาที จะเป็ น
ผลดีต่อระบบหัวใจ 2) การวิง่ เหยาะๆ หรื อเดินเร็ วๆ
มาโรงเรี ยน อย่างน้อย 20 นาที 3) การออกกําลัง
กายในวิชาพลศึกษา อย่างน้อย 20 นาที กําหนด
ระยะความถี่ ของกิ จกรรม ข้อที่ 1-3 อย่างน้อย 3
วัน/สั ปดาห์ วันละอย่ างน้อย 20 นาที เกณฑ์
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้เล่นกีฬา

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ
ครอบครั วกับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเล่น
กี ฬ ากับความฉลาดทางอารมณ์ ของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
สมมุติฐานการวิจัย
สถานภาพครอบครั วและการเล่ นกี ฬา มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ความฉลาดทางอารมณ์ ข อง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพครอบครัว และการ
เล่นกี ฬากับความฉลาดทางอารมณ์ ในนักเรี ยนชั้น
ประถม ศึ กษาตอนปลาย โดยแบบสอบถามแบ่ ง
เป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
การเล่นกีฬา จํานวน 7 ข้อ และตอนที่3 แบบประเมิน
ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึ ก ษาตอนปลาย ในการประเมิ น ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก เรี ยนนั้ น ใช้ แ บบ
ประเมินฉบับครู (ฉบับย่อ) ของกรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข 15 ข้อคําถาม โดยแบ่งเป็ น
3 ด้าน คื อ ด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุ ขประเมินโดย
ครู ประจําชั้นของนักเรี ยนที่มีความคุ น้ เคยกับเด็ก
เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จํานวน 6 คน เป็ นผูป้ ระเมิน
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ แ ก่
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ถึง 6 โรงเรี ยนคริ สต
สงเคราะห์ จัง หวัดนครนายก ปี การศึ กษา 2559
ทั้งเพศชายและหญิง จํานวน 435 คน โดยคํานวณ
ขนาดตัวอย่างจากสู ตร Taro Yamane ซึ่ งสามารถ
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 208 คน
โดยกํา หนดคุ ณสมบัติ ดัง นี้ 1) กํา ลัง ศึ ก ษาใน
ระดับประถม ศึกษาปี ที่ 4 ถึง 6 2) มีอายุต้ งั แต่ 9 ปี
ขึ้นไปและไม่เกิน 11 ปี 11 เดือน 3) มีความสนใจ
และพร้ อมที่ จะเข้า ร่ วมวิจยั และ4) ผูป้ กครอง
ยินยอมให้เข้าร่ วมโครงการ
ข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรม
โครงร่ า งการวิ จ ัย นี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ยธรรมการวิ จ ัย ใน
มนุ ษ ย์ ของคณะกายภาพบํา บัด มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่ PTHP2016-005
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรี ยน คริ สต
สงเคราะห์ และชี้ แจงงานวิ จ ัย กับ ผู ้อ ํา นวยการ
โรงเรี ยนเพื่อขอความร่ วมมือในการดําเนิ นการวิจยั
2. ประสานงานกับครู หัวหน้าห้องหลักสู ตร
อธิ บายรายละเอียดของงานวิจยั และขออนุ ญาต
ผูป้ กครองให้นักเรี ยนเข้าร่ วมการวิจยั ได้และให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและ
การเล่นกีฬา
3. ประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ์ โดย
ครู ประจํา ชั้นของนัก เรี ยนชั้นประถมศึ กษาตอน
ปลายที่มีความคุ น้ เคยกับเด็กอย่างน้อย 6 เดื อน
จํานวน 6 คน

4.นํ า ผลจากแบบประเมิ น มาทํ า การ
วิเคราะห์และสรุ ปผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป เพศ อายุ ระดับชั้น
โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งสถาน
ภาพครอบครัว และการเล่นกี ฬา กับความฉลาด
ทางอารมณ์ ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศชาย
จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 รองลงมา
เป็ นนักเรี ยนหญิง จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.20 มีอายุ 10 ปี รองลงมา คือ 11 ปี และ 9 ปี
จํานวน 131 คน 54 คน และ 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.00 26.00 และ 11.00 ตามลําดับ โดยกําลังศึกษาอยู่
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 124 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.60 รองลงมา คือ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.40 มีสถานภาพ
ครอบครัวแบบอยูด่ ว้ ยกัน จํานวน 187 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 89.90 และรองลงมา คือ สถานภาพ
ครอบครัวแบบแยกกันอยู่ จํานวน 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.20
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า เฉลี่ ย ผลการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ
(46.49 ± 4.80) และคุณลักษณะความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านดี (15.86 ± 2.14) ด้านเก่ง (14.38 ±
1.85) และด้านสุ ข (16.24 ± 2.03) มีค่าเฉลี่ยผล
การประเมินอยูใ่ นระดับปกติ

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2562  131
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่ างจําแนกตาม
คุณลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์
x� (SD)
คุณลักษณะความฉลาดทางอารมณ์
คะแนนเต็ม
การประเมิน
60
46.49 (4.80)
ระดับปกติ
ความฉลาดทางอารมณ์
20
15.86 (2.14)
ระดับปกติ
ด้ านดี
20
14.38 (1.85)
ระดับปกติ
ด้ านเก่ ง
20
16.24 (2.03)
ระดับปกติ
ด้ านสุ ข
จากตารางที่ 2 พบว่า ทุ กกลุ่ มมี ระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่ นระดับปกติ โดยกลุ่ม

ที่ มี ค ะแนนมากที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม ที่ มี ส ถานภาพ
ครอบครัวแบบอยูด่ ว้ ยกันและเล่นกีฬา

ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ จําแนกตามลักษณะ
สถานภาพครอบครัวและลักษณะการเล่ นกีฬา
การเล่ นกีฬา
สถานภาพครอบครัว
เล่ นกีฬา
ไม่ เล่นกีฬา
x� (SD)
x� (SD)
47.27 (3.69)
43.71 ( 6.52)
อยู่ด้วยกัน
46.07 (5.03)
44.21 (5.13)
แยกกันอยู่
จากตารางที่ 3 พบว่า สถานภาพครอบครัว
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์ และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามคุณลักษณะ ด้านดี

ด้านเก่ง และด้านสุ ข พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั
เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 3 ความสั มพันธ์ ระหว่ างสถานภาพครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์
สถานภาพครอบครัว จํานวน(ร้ อยละ)
ระดับความฉลาดทางอารมณ์
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
ความฉลาดทางอารมณ์ (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-40)
ปกติ (41-55)

21 (11.20)
163 (87.20)

5 (23.80)
16 (76.20)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (56-60)

3 (1.60)

0

รวม

187 (100)

21 (100)

ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-12)
ปกติ (13-19)

13(7.00)
173(92.50)

4(19.00)
17(81.00)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (20)

1(0.50)

0

รวม
ด้ านเก่ ง (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-12)
ปกติ (13-18)

187 (100)

21 (100)

30(16.00)
155(82.90)

7(33.30)
14(66.70)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (19-20)

2(1.10)

0

รวม
ด้ านสุ ข (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-13)
ปกติ (14-19)

187 (100)

21 (100)

15(8.00)
164(87.70)

3(14.30)
18(85.70)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (20)

8(4.30)

0

187 (100)

21 (100)

2

p-value

2.991

0.224

3.768

0.152

4.009

0.135

1.763

0.414

ด้ านดี (คะแนน)

รวม
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ตารางที่ 4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างการเล่ นกีฬาและความฉลาดทางอารมณ์
ระดับความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-40)
ปกติ (41-55)

เล่ นกีฬา
จํานวน(ร้ อยละ)

ไม่ เล่นกีฬา
จํานวน(ร้ อยละ)

5 (6.30)
74 (93.70)

21 (16.30)
105 (81.40)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (56-60)

0

3 (2.30)

รวม
ด้ านดี (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-12)
ปกติ (13-19)

79 (100)

129 (100)

4 (5.10)
75 (94.90)

13 (10.10)
115 (89.10)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (20)

0

1 (0.80)

รวม
ด้ านเก่ ง (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-12)
ปกติ (13-18)

79 (100)

129 (100)

12 (15.20)
67 (84.80)

25 (19.40)
102 (79.00)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (19-20)

0

2 (1.60)

รวม
ด้ านสุ ข (คะแนน)
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (1-13)
ปกติ (14-19)

79 (100)

129 (100)

2 (2.50)
73 (92.40)

16 (12.40)
109 (84.50)

สู งกว่าเกณฑ์ปกติ (20)

4 (5.10)

4 (3.10)

รวม
*p< 0.05

79 (100)

129 (100)

จากตารางที่ 4 พบว่ า การเล่ น กี ฬ ามี
ความสั มพันธ์ ก ับ ความฉลาดทางอารมณ์ อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างการเล่นกีฬา และความฉลาดทางอารมณ์
ตามคุณลักษณะ ด้านสุ ข พบว่ามีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

2

p-value

6.576

0.037*

2.299

0.317

1.907

0.385

6.358

0.042*

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า ง
ความฉลาดทางอารมณ์ อ ยู่ใ นระดับ ปกติ และ
คุณลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ ด้านดี ด้านเก่ง
และด้า นสุ ข มี ผ ลการประเมิ น อยู่ใ นระดับ ปกติ
อภิปรายผลดังนี้
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1. ก ารศึ ก ษ าความ สั ม พั น ธ์ ระ หว่ า ง
สถานภาพครอบครัว และความฉลาดทางอารมณ์
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
สถานภาพครอบครัวอยู่ดว้ ยกันและแยกกันอยูไ่ ม่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความฉลาดทางอารมณ์
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ จิ น ตนา วัช รสิ น ธุ์
และคณะ2 และชุ ลี ศรี นวล9 พบว่า สถานภาพ
สมรสนั้นไม่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของ
เด็กนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของซัลลิแวน
ที่วา่ วัยรุ่ นตอนต้น (Pre-adolescence) เริ่ มตั้งแต่อายุ
9-12 ปี เป็ นวัยที่เด็กมีพฒั นาการด้านความรัก จะมี
ความจงรั กภักดี ต่อกลุ่ มสู ง เด็กจะติ ดสังคมเพื่อน
มากกว่าครอบครัว ชอบอยูใ่ นกลุ่มเพื่อนมากกว่าอยู่
ครอบครั วและยังเป็ นวัยที่ ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในรั้ ว
โรงเรี ยนมากกว่าที่บา้ น5
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเล่น
กีฬา และความฉลาดทางอารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า การเล่นกีฬามีความสัมพันธ์กบั ความฉลาด
ทางอารมณ์ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของจิรกรณ์ ศิริประเสริ ฐ7
วาสนา คุ ณาอภิ สิทธิ์ 9 และเทเวศร์ พิริยะพฤนท์10
การเล่นกีฬาช่วยฝึ กให้ผเู ้ ล่นมีอดทนพยายามทั้งใน
ยามแพ้และชนะ สร้ างให้ผเู ้ ล่นมีสมรรถภาพทาง
กายที่ สมบูรณ์ แข็งแรง มี จิตใจที่ เข้มแข็ง มี น้ าํ ใจ
นัก กี ฬ า เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น รั บ รู ้ ถึ ง อารมณ์ ข อง
ผูอ้ ื่น มี ความรั กสามัคคี กนั ในหมู่คณะ เป็ นผลให้
การดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ของโกลแมน5 ที่พฒั นาได้โดยการรับรู ้ถึง
อารมณ์ ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ ตนเอง
การรู ้ อารมณ์ ผู ้อื่ นสอดคล้ องกับคณิ น ประยู รเกี ยรติ 11
ศึกษาการจัดการเรี ยนรู้วชิ าพลศึกษาในกีฬาแฟลก

ฟุตบอล (ดัดแปลงมาจากกีฬาอเมริ กนั ฟุตบอล) มี
ต่ อ ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนั ก เรี ยนระดับ
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ในภาพรวมทุ กด้านสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05)
สรุ ป

ความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นคริ ส ตสงเคราะห์ อยู่ใ น
ระดับปกติ และการเล่ นกี ฬามี ความสั มพันธ์ ก ับ
ความฉลาดทางอารมณ์
ข้ อเสนอแนะ
สถานศึกษา ควรมีนโยบายส่ งเสริ มการเล่น
กี ฬา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเล่ น
กีฬาในเด็กนักเรี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
วิชาพลศึกษา ควรจัดกิจกรรมเสริ มความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรี ยนด้วยการเล่นกีฬา
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมี การศึ ก ษาวิ จ ั ย สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครั วกับ ความฉลาดทางอารมณ์ เนื่ องจาก
กลุ่มเด็กที่ มีสถานภาพครอบครั วแบบอยู่ด้วยกัน
และเล่ นกี ฬา มี ระดับ ความฉลาดทางอารมณ์ สู ง
ที่สุด
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