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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในพ้ืนท่ีต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช ้           ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ปี
การศึกษา 2561จ านวน 337 คน โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณของ Krejcie & Morgan และ  ใชว้ธีิการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป, 
แบบสอบถามประเมินภาวะสุขภาพจิต และแบบสอบถามประเมินระดบัความฉลาดทางอารมณ์ จากนั้นน ามาวเิคราะห์หาค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถิติ Chi-Square 
 ผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัส่วนใหญ่มีระดบัความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปกติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นการควบคุมอารมณ์อยูใ่นระดบัสูง ในขณะท่ีดา้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา ดา้นสมัพนัธภาพ ดา้นภูมิใจในตนเอง ดา้นการ
สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง ดา้นการรับผิดชอบ ดา้นสุขสงบทางใจ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต และดา้นการเห็นใจผู ้อ่ืน มีระดบั
ความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปกติ ตามล าดบั นกัเรียนท่ีมีเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  วธีิการอบรมเล้ียงดู และภาวะทาง
สุขภาพจิตต่างกนั                  มีระดบัความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนั ส่วนนกัเรียนท่ีมีผูใ้หก้ารอบรมเล้ียงดู อาชีพผูใ้หก้ารอบรมเล้ียงดู 
ระดบัการศึกษาของผูใ้ห้                     การอบรมเล้ียงดู ล าดบัการเกิด สถานภาพสมรสของบิดามารดา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นกัเรียน และรายไดข้องผูใ้หก้ารอบรมเล้ียงดูต่างกนั มีระดบัความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคญั :  ความฉลาดทางอารมณ์, นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้, จงัหวดัชลบุรี 

ABSTRACT 
 This research is a survey research.  The purposes of this research are to study the level of Emotional Quotient and factor 
related to the Emotional Quotient of junior high school students in Ang Sila Sub-district area, Mueang District, Chonburi Province. 
The representative sample used    in this study was 337 junior high school students of Angsilapittayakom school in Ang Sila                  
Sub-district,  Mueang District, Chonburi province in Semester 2 academic year 2561. In case, sample size adjustment is used 
Krejcie & Morgan method and chosen by simple random sampling.  Collect data using questionnaires Which consists of  3  parts 
are General information questionnaire, Mental health assessment questionnaire and Questionnaire assessing the level of Emotional 
Quotient. Analyze the frequency, percentage, mean, standard deviation And test the relationship using statistics Chi-Square 
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