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                                                                คํานํา 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชาดานนันทนาการมีความสนใจในเรื่องของ

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ท้ังนี้เพ่ือจะไดนําความรูท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชใน
การเรียนการสอนตอไป และคาดหวังวาผลจากการวิจัยครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น  
 งานวิจัยฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยตองขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยท่ีไดจัดสรรทุนใหแก
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  นอกจากนี้ผูวิจัยตองขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์ 
อุนอารมยเลิศ ท่ีไดชวยแนะนําแกไขใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น  และขอขอบคุณคุณ 
วรรณภา แสงวัฒนะกุล และทีมงานท่ีไดชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลทําใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวงดวยดี ผูวิจัยตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดชวยในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี ้
 
 
 
 
       (รศ.ดร. คณิต  เขียววิชัย) 
        ผูวิจัย  
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับของความสนใจในการเขารวม 
กิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ  ระดับของความฉลาดทางอารมณ และความสัมพันธของ 
ความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวังสนามจันทร ขนาดของกลุมตัวอยางใชตารางการสุมตัวอยางของเครซ่ี มอรแกน(Krejcie  
Morgan) มีจํานวนท้ังส้ิน 370 คน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีมีนักศึกษาท้ัง 5 คณะวิชา ผูวิจัยใช 
วิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเปน 
นักศึกษาทุกคณะวิชา กลุมตัวอยางประกอบดวยนกัศึกษาคณะอักษรศาสตรจํานวน 61 คน 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจํานวน  52 คนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 81 คน นักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 38 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 138 คน เครื่องมือท่ีใชใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเองเก็บรวบรวมขอมูลระดับของความสนใจ 
ในการทํากิจกรรมนันทนาการ และใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิตเก็บ 
รวบรวมขอมูลความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชสถิต ิ
พ้ืนฐานเพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 
ความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson  
Product-Moment Correlation) ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทการอานอยู 
ในระดับปานกลาง  กิจกรรมประเภทการดูทีวี อยูในระดับปานกลาง  กิจกรรมประเภทการเลนกีฬา 
จะอยูในระดับนอย กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมประเภท 
กิจกรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษอยูในระดับมาก 
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2. ระดับความฉลาดทางอารมณ พบวานักศึกษามีระดับความฉลาดทางอารมณ 

ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง  
 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับของความฉลาดทางอารมณกับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาไมมีความสัมพันธ 
 4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณรายขอกับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวารายขอแรงจูงใจในตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
นันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ.05 

6. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทาง 
อารมณพบวากิจกรรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง 
 และดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กิจกรรมประเภทการอานจะมีความสัมพันธกับ 
ความฉลาดทางอารมณดานเกง และสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กิจกรรมพิเศษมี 
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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Abstract  

 The objectives of this research were to investigate: 1) the level of interest in 

recreational activity participation, 2) the recreational activity of emotional quotient 

and 3) the relationship between the recreational activities, level of emotional quotient 

and academic achievement of students at Silpakorn University, Sanam Chandra 

Palace Campus. The sample size (N = 370) was determined with Krejcie Morgan 

sampling table. To ensure the proportionate distribution of students from each faculty, 

the Stratified Random Sampling technique was employed: the number of students 

from each faculty derived from the total subject size divided by the proportion of each 

faculty’s student population, resulting in 61 students from the Faculty of Arts, 52 

from the Faculty of Education, 81 from the Faculty of Science, 38 from the Faculty of 

Pharmacy and 138 from the Faculty of Engineering and Industrial Technology.  

Questionnaires developed by the researcher were used to identify the level of 

interest in recreational activity participation. The Department of Mental Health’s 

Emotional quotient Test was used to collect the participants’ emotional quotient data. 

The level of interest in recreational activity participation and emotional quotient was 

then analyzed with descriptive statistics including percentage, mean, and standard 

deviation (S.D.). The relationship between the emotional quotient and the participants’ 

academic achievement was determined with Pearson Product Moment Correlation. 

 The results indicated that: 

1. The level of interest in recreational activity participation was as follows: 

reading was moderate, watching television was moderate, sport was low, exercise and  
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physical activity was moderate, social activity was moderate, and the occasional  

activity was high. 

2. Every aspect of participants’ emotional quotient was moderate. 

3. The results of correlation test indicated that emotional quotient did not have a 

significant correlation with academic achievement.   

4. Further investigation into the correlation between each aspect of emotional 

quotient and academic achievement revealed that intrinsic motivation was 

significantly correlated with academic achievement (p < .05).  

5. The level of interest in recreational activity participation and academic 

achievement was not significantly correlated. 

6. In terms of the correlation between recreational activities and emotional 

quotient, exercise and physical activity was significantly correlated with morality, 

intelligence and happiness (p<.05). Reading was significantly correlated with 

intelligence and happiness (p<.05). Occasional activity was significantly correlated 

with intelligence (p<.05). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 จากการท่ีรัฐบาลกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตท่ี
ไดจากการทํากิจกรรมอันเปนประโยชนใหสามารถดํารงชีวิตไดเปนอยางดี  สามารถใชความรูให
เกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ รวมท้ังการปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ และสามารถดํารงตนอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้นการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของการพัฒนานักศึกษาจึงควรมุงเนน
ภารกจิท่ีจะกอใหเกิดผล และใหสอดคลองและสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) อันไดแก 
ดานการสงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เปนไทย(Decency) และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพยติด(Drug-Free) โดยการ
สอดแทรกคุณธรรมความเปนไทย สงเสริมประชาธิปไตย และหางไกลยาเสพติดในทุก ๆ โครงการ
จากเหตุผลท่ีกลาวมามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมอยางมีคุณภาพ  ตระหนักในคุณคาของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาวาเปนการศึกษาทางออมและสรางสรรคประสบการณใหแกนักศึกษาซ่ึงมี
ความสําคัญไมนอยกวาดานวิชาการ และสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตามความสมัคร
ใจ ท้ังนี้หวังวานักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จะสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ
ควบคูคุณธรรม จริยธรรม และอยูในความดีงามท่ีฝงลึกอยูในจิตสํานึกของนักศึกษาท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติใหเปนคนดี เพ่ือประโยชนของตนเองและสวนรวม รวมท้ังเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาตอ
สังคม 
 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร(2552 : 86) สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมตาง 
ๆ ไดแก 

1.ดานบําเพ็ญประโยชนและ/หรืออาสาพัฒนา 
 2. ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. ดานกีฬาและนันทนาการ 
 4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีถูกตอง 
 5. ดานสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเอดส 
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 6. ดานรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 
 

กิจกรรมนักศึกษา(Student Activities)ความหมายของกิจกรรมนักศึกษาไดมีผูใหคํานิยาม
ของกิจกรรมนักศึกษาไวดังนี้ 

แมคเคลอ (Mc Clure, 1971 : 495-500) กลาววากิจกรรมนักศึกษาหมายถึงทุกส่ิงทุกอยางท่ี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะอยูในสถาบันการศึกษาในฐานะนักศึกษา 

สําเนาวขจรศิลป (2538: 120) ใหความหมายของกิจกรรมนักศึกษาวาหมายถึงกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นโดยนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณเพ่ือพัฒนาตนเองในดานสวนตัวสังคมและดาน
วิชาการเปนกิจกรรมนักศึกษาท่ีเขาศึกษาเขารวมสมัครดวยความสมัครใจและไมมีสวนเกี่ยวของกับ
คะแนนหรือหนวยกิตใดๆหรือผลประโยชนในการจัดผลอยางอ่ืนๆการดําเนินกิจกรรมตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยและไดรับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา 

จากความหมายตางๆท่ีไดกลาวมาสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมนักศึกษาใน
ภาพรวมวากิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาของกลุมนักศึกษาใน
สถาบันเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนและชวยพัฒนาตัวของนักศึกษาใหเปนผูมีความสมบูรณท้ัง
ทางดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมโดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นไมมีผลตอคะแนนในการเรียนอีก
ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเขารวมดวยความสมัครใจซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในแตละ
กิจกรรมจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับหรือความสําคัญของกิจกรรมโดยมี
อาจารยหรือเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาและใหความดูแลอยูเสมอ 
 

ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา 
สําเนาว ขจรศิลป (2538 : 128) ไดกลาวถึงกิจกรรมนักศึกษาวาแบงออกตามลักษณะของ

กิจกรรมได7 ประเภทดังนี้ 
2.1 กิจกรรมสวนกลาง 
2.2 กิจกรรมวิชาการ 
2.3 กิจกรรมกีฬา 
2.4 กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
2.6 กิจกรรมนันทนาการ 
2.7 กิจกรรมการเมือง 

 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนานักศึกษา 
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ทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของอาเธอชิคเคอริง (Arthur Chickering,1969  อางถึงใน 
สําเนาว ขจรศิลป, 2538 : 78-79)  เนนการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในชวงอายุ 17 ถึง 25 ปซ่ึง
เปนชวงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสวนใหญทฤษฎีของชิคเคอริงมีประเด็นท่ี
สําคัญพอสรุปไดดังนี ้

 (1) การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence) ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ
ทางดานสติปญญาความสามารถทางดานรางกายและการใชเครื่องมือและความสามารถในดาน
สังคมและการติดตอระหวางบุคคล 

(2) การควบคุมอารมณ (Managing Emotions) ซ่ึงรวมถึงการทําความเขาใจอารมณของ
ตนเองการปรับและการควบคุมอารมณ 

(3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง(Developing Autonomy) เปนการพัฒนาความเปน
ตัวของตัวเองตอจากวัยเด็กวัยรุนสูวัยผูใหญซ่ึงบุคคลตองมีความเปนตัวของตัวเองมากตองควบคุม
ตนเองตองแกไขปญหาของตนเองและตองชวยเหลือตนเอง 

(4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง (Establishing Identity) ซ่ึงรวมถึงการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงทางดานรางกายในชวงวัยรุนสูวัยผูใหญตนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในสวนท่ี
เกี่ยวกับลักษณะทาทางและบทบาทใหสอดคลองกับเพศของตนพัฒนาความสนใจในอาชีพและ
ลักษณะการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง 

(5) การพัฒนาการติดตอสัมพันธระหวางบุคคลอยางไมจํากัด (Freeing 

InterpersonalRelationships)ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาความอดกล้ันการยอมรับนับถือบุคคลท่ีมีความ
แตกตางกับตนเองท้ังในดานภูมิหลังอุปนิสัยคานิยมและเช้ือชาตินอกจากนั้นยังตองพัฒนาความเขา
ใจความผูกพันความสัมพันธกับเพ่ือนกับคนรักและกับเพ่ือนรวมงาน 

(6) การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) เปนการบูรณาการเปาหมายในดานอาชีพ
งานอดิเรกลักษณะการดํารงชีวิตเพ่ือพัฒนาสูเปาหมายชีวิตของตนเอง 

(7) การพัฒนาบูรณภาพ (Developing Integrity) ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการพัฒนาท้ังหก
ประเภทท่ีไดกลาวมาแลวและพฤติกรรมใหสอดคลองกับคานิยมตางๆของตนเองเพ่ือใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง 

ทฤษฎีชิคเคอริงเปนทฤษฎีเพ่ือการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะจึงมีประโยชนตอฝายกิจการ
นักศึกษามากงานพัฒนาการของเขาท้ัง 7 ลักษณะสามารถนําไปใชเปนแมบทในการวางแผนและ
การประเมินผลการพัฒนานักศึกษาไดเปนอยางดีงานพัฒนาการ 3 ลักษณะแรกคือการพัฒนา
ความสามารถการควบคุมอารมณและการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองนั้นใชพัฒนานักศึกษาช้ันป
ท่ีหนึ่งและปท่ีสองสวนงานพัฒนาการ 4 ลักษณะหลังคือการเสริมสรางเอกลักษณของตนเองการ
พัฒนาบูรณภาพใชพัฒนานักศึกษาช้ันปท่ีสามและท่ีส่ี 
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ความฉลาดทางอารมณ(EQ) 

 ความฉลาดทางอารมณในปจจุบันไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอความสําเร็จและ
ความสุขในชีวิตมนุษยความหมายของความฉลาดทางอารมณ หรือEmotional Quotientหมายถึง 
ความสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณท้ังของตัวเองและผูอ่ืนตลอดจนสามารถปรับหรือ
ควบคุมไดอยางเหมาะสมกับสภาวการณ 
 กรมสุขภาพจิตไดเสนอแนวคิดเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ วาประกอบดวยองคประกอบ
ท่ีสําคัญ3 ดานดวยกันคือ 
 1. ดานเกงหมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา
และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
 2. ดานดีหมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองรูจัก
เห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 3.ดานสุขหมายถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขมีความภูมิใจในตนเอง
พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 

แดเนียล โกลแมน (Daniel Goldman ,อางถึงใน กรมสุขภาพจิต,2543: 3)กลาวถึงลักษณะ
ของคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณสูงไวดังนี ้

- เปนคนท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ 
- มีการตัดสินใจท่ีด ี
- สามารถควบคุมอารมณตนเองได 
- มีความอดทน อดกล้ัน 
- ไมหุนหันพลันแลน 
- สามารถทนตอความผิดหวังได 
- มีความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน 
- มีความเขาใจในสถานการณทางสังคม 
- ไมยอทอหรือยอมแพงาย 
- มีพลังใจท่ีจะฝาฟนตอสูกับปญหาชีวิตได 

 - สามารถจัดการกับความเครียดไดไมปลอยใหความเครียดเกาะกุมจิตใจจนทําอะไรไมถูก 
 สภาพสังคมปจจุบันนี้ถากลาวถึงปจจัยท่ีทําใหเด็กเรียนดีพอแมจะนึกถึงการเรียนพิเศษใน
วิชาตาง ๆ  เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมีภาษาอังกฤษ และยังเช่ืออีกวาถาทุมเทเวลาใหกับการอาน
หนังสือมีโอกาสกวดวิชาเหลานั้นจากอาจารยเกง ๆ  เด็ก ๆก็จะมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นและสามารถสอบ
เขามหาวิทยาลัยไดความเปนจริง การท่ีเด็กจะเรียนดี มีอนาคตท่ีดีนอกจากความสามารถทางวิชาการ
แลว ยังตองอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากโดยเฉพาะในสังคมปจจุบันท่ีเต็มไปดวยส่ิงยั่วยุพบวาเด็ก
จํานวนไมนอยท่ีเผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึกจนทําใหเสียโอกาสทางการศึกษาไปอยางนา
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เสียดาย เชน ปญหายาเสพติดปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน หรือปญหาดานพฤติกรรมอ่ืน ๆปญหา
เหลานี้ไมไดมีท่ีมาจากระดับเชาวนปญญาต่ําแตมาจากความบกพรองทางเชาวนอารมณท่ีไม
สามารถรูเทาทันและจัดการกับอารมณความรูสึกท้ังของตนเองและผูอ่ืนได 
 

ประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
ความฉลาดทางอารมณ มีประโยชนตอบุคคลเปนอยางมาก และสามารถจําแนกได

เปน 4  ดานใหญดังนี ้
 1. ความฉลาดทางอารมณตอการทํางาน  นักจิตวิทยาพบวา คนท่ีอารมณดี จะมีความเขาใจ
ตนเอง และผูอ่ืนไดงาย ตลอดจนมีทักษะในการติดตอสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ขณะเดียวกันความ
ฉลาดทางอารมณยังทําใหเปนคนมองโลกในแงดี สามารถสรางกําลังใจใหตนเองในยามลมเหลว 
หรือมีปญหาตางๆ 

 2. ความฉลาดทางอารมณกับความรักและครอบครัว ครอบครัวท่ีจะอยูรวมกันอยางมี 
ความสุข ตองอาศัยความรัก ความเขาใจ และยอมรับไดในขอบกพรองของผูอ่ืน      ความฉลาดทาง
อารมณจึงมีผลอยางมากตอความสงบสุขภายในบาน หรือชีวิตคู  การเรียนรู การใชชีวิตคู ไมมีสูตร
สําเร็จตายตัว  การเรียนรูธรรมชาติและความตองการของแตละฝายจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เพ่ือจะได
เขาใจคนท่ีเรารักไดดียิ่งขึ้น  
    3.  ความฉลาดทางอารมณตอการศึกษา ในสังคมปจจุบันท่ีเต็มไปดวยส่ิงยั่วยุ พบวาเด็ก
จํานวนไมนอย ท่ีเผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึก จนเสียโอกาสทางการศึกษา เชน ปญหา
สารเสพติด ปญหาตั้งครรภในวัยเรียน ซ่ึงปญหาเหลานี้ ไมไดเกิดจากความออนแอทางเชาวนปญญา 
แตมาจากความออนแอทางอารมณ ท่ีไมสามารถรู เทาทัน และจัดการกับอารมณความรูสึกของ
ตนเองและผูอ่ืนได 
    4. ความฉลาดทางอารมณตอตนเอง เปนท่ียอมรับกันในปจจุบันวา จิตใจมีผลตอ
รางกาย  และความเครียดคือบอเกิดของโรคภัยไขเจ็บหลายชนิด เชน โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
ความ    ดันโลหิตสูง ไมเกรน ไปจนถึงโรครายเชนมะเร็ง เม่ือคนเกิดความเครียด ยอมมีความวิตก
กังวล    หดหู เศราซึม ทําใหภูมิคุมกันโรคในรางกายลดระดับลง ทําใหติดเช้ือหรือเจ็บปวยได
งาย  ในทางตรงกันขาม คนท่ีอารมณด ียอมสงผลใหกอพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทางอารมณ 
 กิจกรรมนันทนาการเปนกระบวนการท่ีกอใหเกิดความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และผอนคลายเครียด ผลของการเขารวมกิจกรรมนันทนาการจะกอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุข 
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สรางประสบการณใหม สงเสริมการมีสวนรวมและการแสดงออก อีกท้ังเปนการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต จุดมุงหมายของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณก็คือ การพัฒนาองคประกอบความฉลาดทาง
อารมณทางดานตระหนักรูตนเอง การบริหารจัดการกับอารมณตนเอง การสรางแรงจูงใจใหตนเอง 
การเขาใจอารมณผูอ่ืน และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน กระบวนการพัฒนาดังกลาวจะ
นําไปสูแนวทางการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ซ่ึงจะสอดคลองกับลักษณะพ้ืนฐานของ
นันทนาการท่ี สมบัติ กาญจนกิจ(2546: 30) กลาวไววาลักษณะพ้ืนฐานของนันทนาการ เปน
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาอารมณสุข นันทนาการเปนกระบวนการท่ีเสริมสราง และพัฒนาอารมณสุขของ 
บุคคล และชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนส่ือกลางในชวงเวลาวางหรือเวลาอิสระ การเขา
รวมกิจกรรมตองเปนไปดวยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นตองเปนกิจกรรมท่ีสังคมยอมรับ 
สามารถกอความสุขสนุกสนาน และความสงบสุข 

2. เสริมสรางประสบการณใหม กิจกรรมนันทนาการหลายอยางชวยสรางประสบการณ 
ใหมใหแกผูเขารวม ท้ังนี้เพราะวานันทนาการมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน กิจกรรมทองเท่ียว ทัศน
ศึกษา เสริมสรางประสบการณใหมในสถานท่ีและทรัพยากรการทองเท่ียว การเลนเกม หรือกีฬา
พ้ืนเมือง กีฬาสากล ศิลปหัตถกรรม ดนตรี วรรณกรรม การอาน การพูด การเขียน ตลอดจน
นันทนาการนอกเมือง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษตาง ๆ ก็จะชวยสรางประสบการณใหม 

3. สงเสริมการมีสวนรวม นันทนาการใหคุณคาและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลและ 
ชุมชน กิจกรรมนันทนาการหลายประเภทตองอาศัยความรวมมือเชน กิจกรรมอาสาสมัครชวยเหลือ
ชุมชน กิจกรรมตามประเพณีตาง ๆ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมเหลานี้จะชวยสงเสริมการมีสวน
รวมในการทํางานและสรางมนุษยสัมพันธ 

4. สงเสริมการแสดงออกแหงตน กิจกรรมนันทนาการหลายประเภทเชนศิลปหัตถกรรม  
กีฬาประเภทตาง ๆ ดนตรี กิจกรรมตามประเพณี ฯลฯ เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหคนได
แสดงออกในดานความคิดสรางสรรค การระบายอารมณ การเลียนแบบสถานการณ ทําใหสามารถ
เรียนรูและรูจักตนเองมากขึ้น สรางความม่ันใจ ความเขาใจ และการควบคุมตนเอง การรูจักเลือก
กิจกรรม หรือพฤติกรรมการแสดงออก เปนการสงเสริมบุคลิกภาพใหกับตนเอง 

5. สงเสริมคุณภาพชีวิต กระบวนการนันทนาการชวยพัฒนาอารมณสุข ความสามารถ 
ของบุคคล สุขภาพ สมรรถภาพ สงเสริมสุขภาพจิต ความสมดุลในการแบงเวลา นันทนาการชวยลด
ความเครียด ความวิตกกังวล สงเสริมการมีสวนรวมกับกลุมสังคม สงเสริมการแสดงออก เพ่ิมพูน
ประสบการณ ส่ิงเหลานี้จะเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมประชากรทุกเพศ ทุกวัย  
นอกจากนี้นันทนาการยังพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมประชากรทุกกลุม ไมวาจะเปนชุมชนยากจน 
ชุมชนแออัด  ประชากรพิเศษ คนพิการ หรือกลุมดอยโอกาส 

6. สงเสริมความเปนมนุษยชาติ กิจกรรมนันทนาการสงเสริมพฤติกรรมและพัฒนาความ 
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เจริญงอกงามของบุคคลท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิตใจของทุกคน ทุกเพศ ทุก
วัย ตามความสนใจและความตองการของบุคคล กิจกรรมนันทนาการชวยสรางความเขาใจ 
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ชวยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตอไป ใหคุณคา
ทางสังคม การอยูรวมกัน การรวมมือกันอยูในสังคมอยางมีความสุข นันทนาการนานาชาติเชน 
มหกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจะชวยสงเสริมความเขาใจอันดี และมิตรภาพของมนุษย 
ถึงแมวาจะมีระบบการปกครองท่ีแตกตางกัน 

7. สงเสริมความเปนพลเมืองดี กิจกรรมนันทนาการเปนการใหการศึกษาแกเยาวชนใน 
ดานการชวยเหลือตนเองสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การปรับตัวใหเปนสวน
หนึ่งของกลุมหรือสังคมท่ีดี เปนการพัฒนาความเปนพลเมืองดี กิจกรรมนันทนาการหลายอยางชวย
พัฒนาความเปนพลเมืองดีเชน กฬีา การอยูคายพักแรม การทองเท่ียว กิจกรรมศิลปหัตถกรรม ดนตรี
และการละเลนตาง ๆ 
 

แนวคิดเรื่องความสนใจ 
ความสนใจ(Interests)เปนความรูสึกท่ีมีขอบเขตหรือชวง(Range)จากระดับสูงของการ

กระตุน(Excitement)และลดต่ําลงมาหรือเปนความสัมพันธระหวางวัตถุส่ิงของกับระดับความ
สนใจเชนผูเรียนสนใจมากเกี่ยวกับวิชาการละครแตไมสนใจเลยเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตรเปนตน 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, อางถึงใน วิสาขา  เทียนลม, 2551: 22-23)ตามลักษณะทางดาน
จิตวิทยานั้น "ความสนใจ" อาจจะหมายความรวมถึงผลสะทอนของพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับส่ิงท่ี
ดึงดูดหรือส่ิงท่ีชอบ–ไมชอบตามความรูสึกของเขาขณะเดียวกันในความสนใจนั้นมีความเกี่ยวของ
กับระดับความเขมของความสนใจกลาวคือถาสนใจเรื่องใดมากก็จะแสวงหาในส่ิงนั้นใหบอยท่ีสุด
เทาท่ีทําไดแตหากเม่ือไรขาดความสนใจก็จะไมแสวงหาส่ิงนั้นเทาท่ีควรดังนั้นระดับของความ
สนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาก็จะเปนตัวบงช้ีวาถาหากเขามีเวลาวางก็จะ
เขารวมกิจกรรมท่ีเขามีความสนใจในระดับมากเปนตน 
 

กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีจะชวยพัฒนานักศึกษาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
และสังคม ชวยปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และกิจกรรม
นันทนาการจะเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณดังท่ีไดนําเสนอไวแลว และจากการศึกษาวิจัย
ของนักจิตวิทยาพบวาความฉลาดทางอารมณจะสงผลตอการเรียน และการทํางานของคนตามท่ี
นักจิตวิทยาช่ือ จอหน กอตตแมน(John Gottman,อางถึงใน กรมสุขภาพจิต,2543 : 15)ไดศึกษาถึง
ผลการสอนทักษะความฉลาดทางอารมณท่ีมีตอผลการเรียนของเด็ก โดยรวบรวมขอมูลจาก 56
ครอบครัว ตั้งแตพ.ศ.2529 แลวติดตามผลอยูเปนเวลาหลายปผลการศึกษาปรากฏวาในกลุมท่ีพอแม
เล้ียงลูกแบบเนนทักษะทางอารมณเด็กจะมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีดีกวาถึงแมวาจะมีระดับไอคิว
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ใกลเคียงกันก็ตามท่ีสําคัญเด็กในกลุมดังกลาวยังมีความสัมพันธท่ีดีกับพอแม ครูและเพ่ือน ๆ
สามารถควบคุมอารมณไดดี ปรับตัวกับปญหาความขัดแยง ความโกรธ ความเครียดไดดีและมี
ความสุขในการดําเนินชีวิต  
 งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของความฉลาดทางอารมณท่ีมีผลตอ
การศึกษาคืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารด( Harvard University,อางถึงใน กรมสุขภาพจิต
,2543: 18) ท่ีทําการศึกษายอนหลังเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางานโดยศึกษาจากผูเรียนจบในป 
ค.ศ.1940 จํานวน 95 คนเปนการศึกษาระยะยาวติดตามจนถึงวัยกลางคนพบวานักศึกษาทีประสบ
ความสําเร็จท้ังในดานการงานและครอบครัว ผลสรุปจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาความสําเร็จดาน
ตาง ๆ นั้น เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณถึง80 เปอรเซ็นต สวนอีก 20เปอรเซ็นต เปนผลมา
จากความฉลาดทางเชาวนปญญาการเรียนรูเรื่องความฉลาดทางอารมณจึงเปนเรื่องท่ีมีประโยชนตอ
การพัฒนาชีวิตใหกาวไปขางหนาอยางสรางสรรคและมีความสุข 

กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาท่ีไดนํามาศึกษาในครั้งนี้เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูวิจัยได
ประมวลจากการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรท่ีจัด
ดําเนินการในปการศึกษา 2551-2552 แลวนํากิจกรรมยามวางเหลานี้มาจําแนกเปนประเภทตาง ๆ
ตามหลักการแบงประเภทของกิจกรรมนันทนาการท่ีใชลักษณะของกิจกรรมมากําหนดซ่ึงจะจําแนก
ได 6 ประเภทดวยกันคือ 
 1. กิจกรรมประเภทการอาน เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษา ใชเวลาวางอานหนังสือพิมพ
ประจําวัน นิตยสารตาง ๆ นวนิยาย การตูน สารคดี ซ่ึงมีอยูในหองสมุด และหองนั่งเลนในบริเวณ
หอพัก ท้ังหอพักในมหาวิทยาลัย และหอพักท่ีอยูนอกมหาวิทยาลัย  
 2. กิจกรรมประเภทการดูทีวี ภาพยนตร ซ่ึงนักศึกษาจะดูรายการภาพยนตรไทย/ละครไทย 
ภาพยนตรตางชาติ/ละครตางชาติ  ขาว  สารคดีทองเท่ียว รายการบันเทิงเชนดนตรี การแสดงตลก 
กีฬา  การโฆษณาขายสินคาประเภทตาง ๆ  
 3. กิจกรรมประเภทกีฬา นักศึกษาจะเลนกีฬา ประเภทตาง ๆ ไดแก ฟุตบอล วอลเลยบอล 
บาสเกตบอล แบดมินตัน ปงปอง เปตอง กอลฟ วายน้ํา 
 4. กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายไดแก จอกกิ้ง เดินเลนในสวนสาธารณะ แอโรบิค 
โยคะ ฟตเนส  
 5. กิจกรรมทางสังคม เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหเกิดมิตรภาพใหม ๆ และจะมีงานเล้ียง
สังสรรค หรือกิจกรรมบันเทิงประกอบดวย กิจกรรมทางสังคมของนักศึกษาไดแก กิจกรรมรับนอง
ใหมซ่ึงจะมีกิจกรรมยอยไดแก รองเพลงเชียรและ กิจกรรมสรางความอดทน ,Freshy night, 

Good bye Senior ,เปดโลกชมรม, กีฬานองใหม และกีฬาภายใน  
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 6. กิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเปนประเพณีเนื่องในโอกาสตาง ๆ ไดแก ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม วันไหวครู วันแม วันเขาพรรษา วันลอยกระทง วันพอ วันคริสตมาสต วันแหงความ
รัก 

จากนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
สอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มุงปลูกฝงใหมีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
เปนสุข คุณลักษณะดังกลาวนี้จะตองอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ
ดังกลาว กิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณก็จะเปนกระบวนการท่ีชวย
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประกอบกับไดมีนักจิตวิทยา และ
มหาวิทยาลัยฮารวารดไดศึกษาวิจัยพบวาความฉลาดทางอารมณจะสงผลดีตอการเรียน และการ
ทํางานอีกดวย ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของความฉลาดทางอารมณกับระดับความ
สนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะศึกษาวาระดับความสนใจในการเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการในแตละประเภทนั้นจะชวยเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานใด และ
นอกจากนี้ก็สนใจท่ีจะศึกษาวาความฉลาดทางอารมณแตละดานและระดับความสนใจในการเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการแตละประเภทนั้นจะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือไมอนึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เพราะตามแนวคิดทฤษฏี
การพัฒนานักศึกษาของอาเธอ ชิดเคอริง ไดเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษาไววา การพัฒนา
ความสามารถ การควบคุมอารมณ และการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองซ่ึงเปนเรื่องของความ
ฉลาดทางอารมณนั้นสมควรดําเนินการในช้ันปท่ี 1 และ ปท่ี 2 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับช้ันปท่ี 2 เปนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาในครั้งนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 6.1 เพ่ือศึกษาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

6.2 เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรจําแนกตามคณะวิชาท่ีเรียน 
 6.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณและระดับความสนใจใน
การทํากิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
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 ระดับความฉลาดทางอารมณและระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธของระดับความฉลาดทางอารมณและ
ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมีขอบเขตของกิจกรรมนันทนาการท่ี
นํามาใชในการศึกษาเปนกิจกรรมยามวางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรซ่ึงจะประกอบดวยกิจกรรมประเภทตาง ๆ รวม 6  ประเภทดวยกันคือ การอานหนังสือ
ประเภทตาง ๆ  การดูทีวี การเลนกีฬา การออกกําลังกาย  กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมพิเศษ 
ความฉลาดทางอารมณจะประกอบดวยความฉลาดทางอารมณ 3 ดานดวยกันคือ ดานเกง ดานดี และ
ดานสุข สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรฯ จะใชคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแตเขาเรียนจนถึงผลการเรียนภาคตนปการศึกษา 2552 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชจะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรจังหวัดนครปฐม ระดับปริญญาตรีและกําลังศึกษาในช้ันปท่ี 2 ของคณะวิชาตาง ๆ รวม 
5 คณะดวยกันคือ อักษรศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร เภสัชศาสตร และวิศวกรรมศาสตรซ่ึงมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2552 รวมกันท้ังส้ิน10,009 คน ทําการสุมแบบแบงช้ัน
(Stratified Random Sampling) โดยเปดตารางสุมของKreycie and Morgan จะไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 370 คน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ท่ีกําลังศึกษาช้ันปท่ี 2 ในคณะวิชาตาง ๆ รวม 5 คณะวิชา 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา หรือกลุมนักศึกษาใน
สถาบันเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนและชวยพัฒนาตัวของนักศึกษาใหเปนผูมีความสมบูรณท้ัง
ทางดานรางกายสติปญญาอารมณและสังคมโดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นไมมีผลตอคะแนนในการเรียนอีก
ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาสามารถเขารวมดวยความสมัครใจ 

ความสนใจหมายถึงผลสะทอนของพฤติกรรมของเขาเกี่ยวกับส่ิงท่ีดึงดูดหรือส่ิงท่ีชอบ,ไม
ชอบตามความรูสึกของเขาขณะเดียวกันในความสนใจนั้นมีความเกี่ยวของกับระดับความเขมของ
ความสนใจกลาวคือถาสนใจเรื่องใดมากก็จะแสวงหาในส่ิงนั้นใหบอยท่ีสุดเทาท่ีทําไดแตหาก
เม่ือไรขาดความสนใจก็จะไมแสวงหาส่ิงนั้นเทาท่ีควร 
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 ความฉลาดทางอารมณ(Emotional Quotient) หมายถึงความสามารถในการรับรูและ
เขาใจอารมณท้ังของตัวเองและผู อ่ืนตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณประกอบดวยดานเกงหมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ
ตัดสินใจแกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนดานดี
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองรูจักเห็นใจผูอ่ืน และมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมดาน สุขหมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขมีความ
ภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 
 กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีนักศึกษาทําในเวลาวาง(Free time)ซ่ึงจะ
ประกอบดวย การอานหนังสือประเภทตาง ๆ ดูทีวี เลนกีฬา การออกกําลังกาย กิจกรรมทางสังคม 
และกิจกรรมพิเศษ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนนเฉล่ียสะสมรวมถึงภาคสุดทาย(ภาค1/2552) ท่ี
นักศึกษาแตละคนไดรับ  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรกลาง  ตัวแปรตาม 
กิจกรรมนันทนาการ 

1. การอานหนังสือประเภทตาง ๆ 
2. ดูทีวีรายการตาง ๆ 
3. เลนกีฬา 
4. ออกกําลังกาย 
5. กิจกรรมทางสังคม 
6. กิจกรรมพิเศษ 

  
 
 

ความฉลาดทางอารมณ 

  
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1  ทําใหทราบถึงระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ซ่ึง
สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ และนําไปสู
ความสําเร็จไดดีขึ้น 
 9.2  งานวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงระดับของความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะวิชา
ตาง ๆ ดังนั้นจะเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณดานตาง ๆ ใหสมบูรณขึ้น 
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 9.3  ทําใหทราบถึงความสัมพันธของความฉลาดทางอารมณและระดับความสนใจในการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงจะเปนประโยชนตองานแนะแนวของ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินงานใหคําแนะนําหรือจัดบริการเพ่ือแกปญหานักศึกษาท่ีมีปญหาดานการ
ทํางาน การเรียน และการปรับตัวใหเขากับสังคม 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวในดานตอไปนี ้
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ กับการพัฒนามนุษย 
 3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 
 4.แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
 5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรรมนันทนาการ กับความฉลาดทางอารมณและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา 
 แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนานักศึกษามีหลายแนวคิดทฤษฎี แตทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับ
นํามาใชในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษาของ
แอสติน และทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง(วัชนีย เชาวดํารงค, 2542 : 59) 
 ทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษาของแอสติน(The Theory of Student Involvement) 

อะเลกแซนเดอรดับบลิวแอสติน (Alexander W.Astin,1984 ,อางถึงใน วัชนีย เชาว
ดํารงค, 2542 : 61-62) อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย
ลอสแอนเจลิสไดใหความสนใจปญหาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีนักศึกษาออกจากการศึกษากลางคันเขา
ไดทําการวิจัยเพ่ือคนหาปจจัยซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีจะชวยทําใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาไดจนสําเร็จการศึกษาเขาไดพบวา “การมีสวนรวมของนักศึกษา” เปนปจจัยท่ีทํา
ใหนักศึกษาสามารถศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาไดในทางตรงกันขามการไมมีสวนรวมของ
นักศึกษาก็เปนปจจัยท่ีทําใหนักศึกษาออกจากการศึกษากลางคันการมีสวนรวมของนักศึกษามีหลาย
ลักษณะท่ีสําคัญไดแกการศึกษาคนควาการทํากิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาประเภท
ตางๆการทํางานรวมกับอาจารยและการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาในวิทยาเขตซ่ึงจะชวยให
นักศึกษามีโอกาสมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆของสถาบันอุดมศึกษานอกจากนั้นแอสตินยังไดรับ
คนพบวาการมีสวนรวมทุกอยางดังท่ีไดกลาวมาแลวไดกอใหเกิดการพัฒนาลักษณะดานตางๆของ
นักศึกษาอีกดวยการมีสวนรวมของนักศึกษาหมายถึงจํานวนพลังงานท้ังพลังกายและพลังจิตท่ี
นักศึกษาใชในประสบการณในลักษณะตางๆดังท่ีไดกลาวมาแลวเชนนักศึกษาท่ีมีสวนรวมมากก็จะ
มีประสบการณมากมีความรูมากขึน้แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมประกอบดวย 

1. สาระสําคัญของทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษามี 5 ประการดังตอไปนี ้
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1.1 การมีสวนรวมหมายถึงการใชพลังกายพลังจิตเขาไปสัมพันธหรือทํางานรวมกับคน
หรือส่ิงของตางๆ 

1.2 การมีสวนรวมเกิดขึ้นในลักษณะท่ีตางกันคือนักศึกษาแตละคนเขาไปมีสวนรวมกับส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งในปริมาณและคุณภาพท่ีตางกันและนักศึกษาคนเดียวกันก็เขาไปมีสวนรวมกับส่ิงตางๆ
ในปริมาณและคุณภาพท่ีตางๆกัน 

1.3 การมีสวนรวมนั้นมีท้ังปริมาณและคุณภาพปริมาณหมายถึงเวลาท่ีนักศึกษาใชในการมี
สวนรวมกับกิจกรรมนั้นสวนคุณภาพหมายถึงความสนใจความตั้งใจความกระตือรือรนความ
พยายามท่ีจะทําใหกิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จ 

1.4 ผลของการเรียนรูและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาท่ีเกิดจากโปรแกรมทาง
การศึกษา(วิชาการหรือกิจกรรมนักศึกษา) นั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับท้ังปริมาณและคุณภาพของ
การมีสวนรวมของนักศึกษากับโปรแกรมทางการศึกษานั้น 

1.5 ประสิทธิภาพของนโยบายและการปฏิบัติใดๆทางดานการศึกษานั้นเกี่ยวของกับ
ความสามารถของนโยบายและการปฏิบัติท่ีจะเพ่ิมการมีสวนรวมของนักศึกษา 

2. จุดเดนของทฤษฎีการมีสวนรวมของนักศึกษา 
2.1 เปนทฤษฎีท่ีงายไมมีความสลับซับซอน 
2.2 สอดคลองกับหลักการและทฤษฎีตางๆเชนจิตวิเคราะห(Psychoanalysis)และทฤษฎี

การเรียนรูแบบดั้งเดิม(Classical Learning Theory) 
2.3 สามารถอธิบายใหเห็นสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาไดอยางชัดเจนเชน

นักศึกษาซ่ึงเปนประธานชมรมกิจกรรมไดใชเวลาในการวางแผนและการดําเนินงานกิจกรรมของ
ชมรมมากและไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพยอมจะเกิดการเรียนรูในการทํางานเปนอันมาก 

2.4 สามารถนําไปใชในการวจิัยเชนการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาเปนตน 17 

2.5 สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนโดยชวยใหผูสอนเห็นวาการลดบทบาทของ
ผูสอนลงและกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทเพ่ิมขึ้นยอมทําใหการเรียนการสอนไดผลดียิ่งขึ้น 

ทฤษฎีพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง(Chickering’s Theory of Student Development, 

1969 อางถึงในสําเนาว ขจรศิลป, 2538 : 78-79)ไดทําการศึกษาพัฒนาการของนักศึกษาชายและ
หญิงจากสถาบันอุดมศึกษา 13 แหงซ่ึงเช้ือชาติและสัญชาติตางกันนอกจากนี้เขายังไดทําการวิจัย
รวมกับนักจิตวิทยาอีกหลายเชนไวท(White)และแซนฟอรด(Sandford)เปนตนเขาไดสรุปผล
งานวิจัยและเขียนเปนทฤษฎีเพ่ือการพัฒนานักศึกษาขึ้นในปค.ศ.1969 ชิคเคอริงไดใชทฤษฎีของอิ
ริคสันในขั้นเอกลักษณ(Identity)และขั้นความผูกพัน(Intimacy)ทําการทดลองในแนวลึกจึงทําให
ทฤษฎีพัฒนานักศึกษาของเขามีประโยชนมากยิ่งขึน้ทฤษฎีพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง 

(Chickering ‘s Theory of Student Development)เนนการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในชวง
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อาย ุ17 ถึง 25 ปซ่ึงเปนชวงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสวนใหญทฤษฎีของชิ
คเคอริงมีประเด็นท่ีสําคัญพอสรุปไดดังนี ้

1) งานตามขั้นพัฒนาการของบุคคลมีตลอดชวงชีวิตแตชวงอายุท่ีมีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพบางลักษณะเชนในชวงอาย ุ18 ถึง 23 ปมีความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3 ลักษณะคือพัฒนาความสามารถการควบคุมอารมณของตนเองและความเปนตัวของตัวเอง 

2) การพัฒนาบุคลิกภาพท้ัง 3 ลักษณะท่ีไดกลาวในขอ 1 นั้นใชเวลา 1 ถึง 5 ปจึงบรรลุผล 
3) ผลการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนั้นอาจเกิดในทางบวกหรือทางลบก็ไดซ่ึงขึ้นอยูกับ

สภาพแวดลอมท่ีบุคคลไดรับในชวงอายุนั้น 
4) ผลการพัฒนาในขั้นกอนมีอิทธิผลตอผลการพัฒนาในขั้นหลัง 
5) งานตามขั้นพัฒนาการในชวงอายุหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

บางอยางท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแลวก็อาจเกิดขึ้นในชวงหลังของชีวิตไดอีกดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในชวงแรกท่ียังไมบรรลุผลก็อาจพัฒนาใหบรรลุผลในชวงหลังได 

6) ในชวงอาย ุ17 ถึง 25 ปนั้นบุคคลควรบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ 7 ลักษณะคือ 
(1) การพัฒนาความสามารถ(Developing Competence)ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ

ทางดานสติปญญาความสามารถทางดานรางกายและการใชเครื่องมือและความสามารถในดาน
สังคมและการติดตอระหวางบุคคล 

(2) การควบคุมอารมณ(Managing Emotions)ซ่ึงรวมถึงการทําความเขาใจอารมณของ
ตนเองการปรับและการควบคุมอารมณ 

(3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง(Developing Autonomy)เปนการพัฒนาความเปน
ตัวของตัวเองตอจากวัยเด็กวัยรุนสูวัยผูใหญซ่ึงบุคคลตองมีความเปนตัวของตัวเองมากตองควบคุม
ตนเองตองแกไขปญหาของตนเองและตองชวยเหลือตนเอง 

(4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง(Establishing Identity)ซ่ึงรวมถึงการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงทางดานรางกายในชวงวัยรุนสูวัยผูใหญตนพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในสวนท่ี
เกี่ยวกับลักษณะทาทางและบทบาทใหสอดคลองกับเพศของตนพัฒนาความสนใจในอาชีพและ
ลักษณะการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง 

(5) การพัฒนาการติดตอสัมพันธระหวางบุคคลอยางไมจํากัด(Freeing 

InterpersonalRelationships)ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาความอดกล้ันการยอมรับนับถือบุคคลท่ีมีความ
แตกตางกับตนเองท้ังในดานภูมิหลังอุปนิสัยคานิยมและเช้ือชาตินอกจากนัน้ยังตองพัฒนาความเขา
ใจความผูกพันความสัมพันธกับเพ่ือนกับคนรักและกับเพ่ือนรวมงาน 

(6) การพัฒนาเปาหมาย(Developing Purpose)เปนการบูรณาการเปาหมายในดานอาชีพ
งานอดิเรกลักษณะการดํารงชีวิตเพ่ือพัฒนาสูเปาหมายชีวิตของตนเอง 
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(7) การพัฒนาบูรณภาพ(Developing Integrity)ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการพัฒนาท้ัง 6
ประเภทท่ีไดกลาวมาแลวและพฤติกรรมใหสอดคลองกับคานิยมตางๆของตนเองเพ่ือใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง 

ทฤษฎีชิคเคอริงเปนทฤษฎีเพ่ือการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะจึงมีประโยชนตอฝายกิจการ
นักศึกษามากงานพัฒนาการของเขาท้ัง 7 ลักษณะสามารถนําไปใชเปนแมบทในการวางแผนและ
การประเมินผลการพัฒนานักศึกษาไดเปนอยางดีงานพัฒนาการ 3 ลักษณะแรกคือการพัฒนา
ความสามารถการควบคุมอารมณและการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองนั้นใชพัฒนานักศึกษาช้ันป
ท่ี 1 และปท่ี 2 สวนงานพัฒนาการ 4 ลักษณะหลังคือการเสริมสรางเอกลักษณของตนเองการพัฒนา
บูรณภาพใชพัฒนานักศึกษาช้ันปท่ี 3 และป 4 ท่ี 

 
 2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ กับการพัฒนามนษุย 
 กิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ กับการพัฒนามนุษย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ(2546) ได 
กลาวถึงกิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ กับการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ของมนุษยไวดังนี ้
 2.1 ประเภทเกม กีฬา และกรีฑา เปนกิจกรรมท่ีตองการความสัมพันธระหวางทักษะการ
เคล่ือนไหว สติปญญา ความทนทาน และพละกําลังของรางกาย เปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทาทาย
ความสามารถของผูเขารวมกิจกรรม และจะชวยพัฒนาการเคล่ือนไหว ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
ทําใหมีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็ว ระบบตาง ๆ ของรางกายทํางานอยางเปนปกติ ทําใหมีสุขภาพดี 
สมบูรณแข็งแรง สติปญญาดี  สรางความมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักเคารพกติกา ทํางานเปนทีม การให
และการยอมรับผูอ่ืน  ชวยสรางทักษะของการมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี
 2.2 ประเภทศิลปหัตถกรรม เปนกิจกรรมท่ีไมมีขอบเขตจํากัด ไมมีรูปแบบท่ีตายตัว ผูเขารวม
สามารถใชจินตนาการของตน สรางสรรคส่ิงตาง ๆ ไดอยางอิสระ อาจจะเปนการแกะสลัก วาดภาพ 
ปน ฯลฯ กิจกรรมประเภทนี้ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค การเปนตัวของตัวเอง และการ
แสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ชวยลดความเครียด งานศิลปะยังแสดงถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูของ
สังคมนั้น ๆ อีกดวย คุณคาท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือทําใหเกิดความภูมิใจในตนเอง สรางความม่ันใจ
ในตนเอง เปนตน 
 2.3 ประเภทกิจกรรมเขาจังหวะ เตนรํา เปนกิจกรรมท่ีแสดงออกผานการเคล่ือนไหว เปนการ
แสดงออกของมนุษยในความสามารถท่ีจะเคล่ือนไหว ซ่ึงทาทางตาง ๆ ถูกใชเปนสัญลักษณของ
กิจกรรมในชีวิตโดยมนษุยและวัฒนธรรม กิจกรรมประเภทนี้ใหคุณคาชวยพัฒนาบุคคลท้ังสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต ชวยพัฒนาความม่ันใจในตนเอง พัฒนาทาทางการทรงตัว ทําใหมีโอกาสเขา
สังคม  มีสมาธิดีขึ้น รูจักอดทน และรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพท่ีดี ทําใหมีรางกายแข็งแรง พัฒนา
สมรรถภาพทางกายทุกดาน 
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 2.4 งานอดิเรก เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณคาชีวิตของมนุษย เปนการสงเสริมการ
สรางประสบการณชีวิต  สงเสริมโอกาสใหบุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจ สมัครใจ และ
กระทําดวยความเต็มใจในชวงเวลาอิสระ เวลาวาง และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม 
คุณคาของงานอดิเรกเปนการผอนคลายความเครียด สงเสริมสุขภาพจิต เปนส่ือความรู และทักษะ
การเรียนรูในส่ิงท่ีตนเองไมรูมากอน เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดคุณคา และจุดมุงหมายสรางความ
สมดุลของชีวิต 
 2.5 กิจกรรมประเภทดนตรี และรองเพลง  ดนตรีเปนภาษากลางท่ีใชส่ือสาร หรือถายทอด
ความรูสึกของมวลมนุษยชาติ เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน การแสดงออกแหงตน การทาทาย 
การแสดงความสามารถขั้นสูงสุดท่ีบุคคลจะพึงกระทําได เปนการระบายอารมณ เปนการผอนคลาย
ความเครียดขณะทํางาน ดนตรีเปนนันทนาการท่ีตองควบคูกับสังคม คุณคาของดนตรีจะเปนการ
กระตุนระบบประสาทสัมผัสของบุคคลและชุมชน ดนตรีชวยสรางอารมณสุข สนุกสนาน และสุข
สงบได สงเสริมความสามารถทางจิตใจ และสติปญญา เปนส่ือสรางความเขาใจมิตรภาพแกมวล
มนุษย 
 2.6 กิจกรรมทางสังคม มนุษยเปนสัตวสังคม ตองการความรัก ความเขาใจ ความสัมพันธ 
กิจกรรมทางสังคมจึงเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ ความเขาใจ ความสามัคคีอันดี
ตอเพ่ือนมนุษย  คุณคาของนันทนาการทางสังคมจะชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธในกลุมและชุมชน 
เปนการผอนคลายความตึงเครียด สงเสริมการเปนสมาชิกของกลุม สงเสริมคุณคาของสังคม
ประชาธิปไตย ชวยพัฒนาคุณภาพของสังคม 
 2.7 กิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในโอกาสเทศกาลพิเศษเพ่ือเปดโอกาสใหชุมชนไดมา
รวมกันเชน เทศกาลสงกรานต ลอยกระทง คริสตมาส เปนตน คุณคาของกิจกรรมพิเศษ เปน
ศูนยกลางของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนไดทํางานรวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปดโอกาส
ใหบุคคลไดรูจักเพ่ือนใหม สรางมนุษยสัมพันธ ท่ีด ี
 2.8 กิจกรรมประเภทวรรณกรรม(อาน เขียน พูด) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคคลพัฒนา
ทักษะความรู ความสามารถ กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน การแสดงออกแหงตนอยาง
สรางสรรค กอใหเกิดการพัฒนาจินตนาการ  
 2.9 กิจกรรมประเภทอาสาสมัคร เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การให
และการรับ การรวมมือของชุมชน อันจะกอใหเกิดความพึงพอใจและการพัฒนาจิตใจของบุคคล 
อาสาสมัครเปนการใหบริการโดยปราศจากสินจางรางวัล เปนการเสริมสรางทักษะและการสราง
คุณภาพชีวิต การใหบริการอาสาสมัครเปนการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ โดยอาศัยแรงงาน 
ความรวมมือของกลุม หนวยงาน และองคการ 
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 การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับคนวัยตาง ๆ  
 คณิต  เขียววิชัย (2545, 34-37) ไดนําเสนอหลักในการจัดกิจกรรมนันทนาการใหกับคนวัย
ตาง ๆ ไวดงัตอไปนี ้

1. เด็กวัยกอนเรียน(อายุ 2-4 ป) เปนวัยท่ีตองการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนาการ 
เคล่ือนไหว พัฒนาการใชอวัยวะตาง ๆ  ปลูกฝงความคิดสรางสรรค และทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืน
อีกดวย กิจกรรมเสนอแนะไดแก 
 -การเลนกลางแจง กระบะทราย กระดานล่ืน กระดานหก ชิงชา  
 -กิจกรรมยืดหยุนอยางงาย ๆ  วายน้ํา 
 -กิจกรรมเขาจังหวะแบบงาย ๆ  
 -การเลานิทาน ชมภาพยนตท่ีสนุกสนาน 
 -การนําเท่ียวชมสวนสัตว ฟารมท่ีอยูใกลเคียง หรือดรงงานใกลเคียง 
 -กิจกรรมทางศิลปะ ปน วาดรูป การตอช้ินสวนใหเปนรูปตาง  ๆ
 2. เด็กวัยเรียน (อายุ 5-11 ป) เปนวัยท่ีสนใจกิจกรรมนันทนาการมากท่ีสุด เปนชวงท่ีเด็กชอบ
การเลนมาก จะไมอยูเฉย การเลนของเด็กในวัยนี้จะมีท้ังกิจกรรมท่ีมีอยู และกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ คิดขึ้น
เอง ดังนั้นวัยนี้จึงเปนวัยท่ีสามารถใชกิจกรรมนันทนาการเปนส่ือในการพัฒนาคุณลักษณะดานตาง 
ๆ ไดเปนอยางดี กิจกรรมเสนอแนะไดแก 
 -กิจกรรมเขาจังหวะโดยมีเสียงเพลงหรือดนตรีประกอบ 
 -กีฬาประเภททีมเชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ ฯลฯ 
 -การทองเท่ียวทัศนศึกษา 
 -การอยูคายพักแรม 
 -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 3. วัยรุน (อาย ุ12-25 ป) จะเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกายและอารมณ การ
เจริญเติบโตของรางกายจะมากจนถึงจุดสูงสุด เปนวัยท่ีตองการความมีอิสระ และตองการคนพบ
ตัวเองวามีความสามารถอยางไร ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการท่ีจัดใหกับเด็กในวัยนี้ควรเปนกิจกรรม
ท่ีจะชวยพัฒนาใหเด็กไดคนพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาความสามารถในการใชอวัยวะ
ตาง ๆ ใหมากท่ีสุด กิจกรรมเสนอไดแก 
 -กิจกรรมการออกกําลังกาย  
 -กีฬาประเภทบุคคลเชน กรีฑา วายน้ํา แบดมินตัน ปงปอง เทนนิส ฯลฯ 
 -ดนตรีและเพลงประเภทตาง ๆ  
 -ภาพยนตท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตามสมัยนิยม 
 -กิจกรรมนอกเมืองเชน เดินปา ธรรมชาติศึกษา สองสัตว ไตเขา ลองแกง ฯลฯ 
 -กิจกรรมประเภทศิลปะหัตถกรรม  
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 4. วัยผูใหญ ( อายุ 26-60 ป ) คนท่ีอยูในวัยนี้จะเปนวัยทํางานตองเหน็ดเหนื่อย เผชิญปญหา
อุปสรรคมากมาย จึงสงผลใหมีปญหาท้ังในดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ จึงทําใหประชากรกลุมนี้
สนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยผอนคลายเครียด และเสริมสรางสุขภาพ รวมท้ัง
กิจกรรมท่ีตองเสียคาบริการ กิจกรรมเสนอแนะไดแก 
 -กิจกรรมการออกกําลังกายประกอบเพลงหรือดนตรี เชน แอโรบิค ลีลาศ  
 -กีฬาท่ีไมมีการปะทะเชน วายน้ํา ปงปอง แบดมินตัน กอลฟ 
 -กิจกรรมเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพรางกายเชน การวิ่งสายพาน ขี่จักรยาน การออก
กําลังกายในสวนสุขภาพ และสวนสาธารณะ ศูนยฟตเนส 
 -กิจกรรมบันเทิงเชน ดูภาพยนต ชมมหรสพ ฟงเพลง 
 -กิจกรรมนอกเมือง ทองเท่ียว เดินทองน้ําตก ดูนก ตกปลา  
 -งานอดิเรก เชน การตกแตงสวน การทําอาหารรับประทานในวันหยุด การปฏิบัติธรรม 
 5. วัยสูงอายุ (อายุเกิน 60 ป) เปนกลุมคนท่ีเกษียณจากการทํางาน ดังนั้นจึงเปนวัยท่ีตองการ
กิจกรรมนันทนาการไมเพียงแตเสริมสรางสุขภาพเทานั้นแตยังตองการกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมให
เกิดความรูสึกวาเขาเหลานี้ยังมีความสําคัญตอคนรุนหลังของสังคมอยู และกิจกรรมนันทนาการท่ีจะ
ชวยลดชองวางระหวางวัยกับลูกหลานอีกดวย กิจกรรมเสนอแนะไดแก 
 -กิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงจะเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูสูงอายุมีความทันสมัย ลดชองวาง
ระหวางวัยกับลูกหลาน 
 -กิจกรรมการออกกําลังกาย เชน การเดินในสวนสาธารณะ ศูนยฟตเนส กีฬาบางชนิด 
 -กิจกรรมพิเศษ เชนงานประเพณี(งานบวช งานแตงงาน ฯลฯ) งานฉลอง งานเทศกาลตาง ๆ 
 -กิจกรรมบันเทิง มหรสพ ดูทีวีรายการตาง ๆ  
 -งานอดิเรกประเภทเก็บสะสม 
 
 แรงจูงใจท่ีชวยใหคนสนใจเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
 สมบัติ กาญจนกิจ(2546) ไดกลาวไววา นันทนาการเปนปจจัยท่ีสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งของ
ชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพของสังคมท่ีกาวสูความเปนนิกสเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน ตามปกติ
คนเราจะใชเวลาการทํางาน หรือศึกษาเลาเรียน 8-10 ช่ัวโมง ใชเวลาปฏิบัติหนาท่ีภารกิจประจําวัน 
เวลารับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ  และชวงเวลาอิสระ ดังนั้นคนเราจึงมีเวลาวางประมาณ 
2-4 ช่ัวโมง ตอวัน กิจกรรมนันทนาการ จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยพัฒนา
ดานอารมณ และจิตใจของสังคม จากกาวิจัยศึกษาพฤติกรรมของคนท่ีเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
พอสรุปไดเปน 8 ประเภท ไดแก 
 1.พฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคม(Social Behaviors) 
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 กิจกรมนันทนาการหลายประเภทสงเสริมกิจกรรมกลุมการสรางความสัมพันธของคน เชน
กิจกรรมเตนรํา งานปารตี้ การเยี่ยมญาติ และเพ่ือนฝูง 
 2.พฤติกรรมเกี่ยวของผูกพันธ(Associative Behaviors) 
 กิจกรรมนันทนาการสงเสริมผูท่ีมีสวนรวม หรือสมาชิกกลุมใหมีความผูกพัน สนใจรวมกัน
ในกลุมชุมชน เชน สโมสรผูรักสัตว สมาคมผูรักรถ กลุมผูสะสมแสตมป งานอดิเรก กลุมผู
สะสมอัญมณี กลุมอนุรักษ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชมรมทองเท่ียวไทย ชมรมสมาธิและโยคะ
เปนตน 
 3.พฤติกรรมเชิงแขงขัน(Competitive Behaviors) 
 กิจกรรมชวยสงเสริมสภาพการแขงขัน การประมวลหรือทดสอบความสามารถ กิจกรรมทา
ทายใฝสัมฤทธ์ิของมนุษย เชน เกม กีฬา และกีฬาเพ่ือการแขงขัน การแสดงละคร การประกวด
ความสามารถ ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนกิจกรรมกีฬากลางแจง และกีฬาทาทายความสามารถ 
 4.พฤติกรรมเส่ียงอันตรายทาทายความสามารถ(Risk-Talking Behaviors) 
 โดยธรรมชาติมนุษยตองการกิจกรรมเส่ียงอันตราย และทาทายความสามารถหรือพิสูจน
ความสามารถเพ่ือความเปนเลิศ เชน กิจกรรมกีฬาแขงรถ แขงเรือ กระโดดรม เครื่องรอนประเภท
ตาง ๆ ลองแกง ไตเขา เปนตน 
 5.พฤติกรรมบุกเบิกคนหา(Exploratory Behaviors) 
 กิจกรรมนันทนาการท่ีสงเสริมการบุกเบิกคนหา ไดแกการทองเท่ียว การตั้งคายพักแรม การ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติ การเดินปา การไตเขา การผจญภัยใตน้ํา เปนตน 
 6.พฤติกรรมทดแทน หรือสรางเสริม(Vicarious Behaviors) 
 กิจกรรมนันทนาการประเภทอาน เขียน พูด วรรณกรรมตาง ๆ จะชวยเสริมสรางความรูสึก
และประสบการณทดแทนได รวมท้ังรายการโทรทัศน วีดีโอ วิทยุ การแสดงละคร นาฏศิลป และ
ศิลปกรรมเปนตน 
 7.ส่ิงกระตุนทางประสาทสัมผัส(Sensory Stimulation) 
 กิจกรรมนันทนาการทางสังคม และนันทนาการพิเศษ ตาง ๆ สวนใหญจะสงเสริมกิจกรรม
สังสรรค เฉลิมฉลองความสุข สนุกสนาน กิจกรรมท่ีมีส่ิงกระตุนทางประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน การ
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอร การแสดงคอนเสิรต  
 8.การแสดงออกทางรางกาย(Physical Expansion) 
 กิจกรรมประเภทเกม กีฬา การเตนรํา กิจกรรมเขาจังหวะ ระบําบัลเลย แจสแดนซ ถือวาเปน
กิจกรรมแสดงออกทางกาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมสรางสรรคทางศิลปะ 
กิจกรรมทดสอบปญญา เชน การเขียน การสัมมนา โตวาที ซ่ึงกระทําดวยความสมัครใจ พัฒนาทาง
จิตใจ เปนตน 
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 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 
  ลักษณะและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ(Emotional Quotient) มีผูท่ีกลาวถึง
ลักษณะของความฉลาดทางอารมณไวดังตอไปนี ้
 คูเปอรและซาวาฟ(Cooper & Sawaf ,1997) ไดประมวลความฉลาดทางอารมณไววาเปน
ความสามารถของบุคคลในการท่ีจะรับรู เขาใจ และประยุกตใชพลังในการรูจักอารมณ เปนรากฐาน
ของพลังงาน ขอมูล การสรางสายสัมพันธเพ่ือการโนมนําผูอ่ืนได 
 โกลแมน(Goleman ,1998) ไดอธิบายไววาเปนความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึก
ของตนเอง และของผูอ่ืนเพ่ือการสรางแรงจูงใจในตนเอง บริหารจัดการอารมณตาง ๆ ของตน และ
อารมณท่ีเกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ไดโดยเขามีความเช่ือวาเชาวนอารมณนั้นจะแตกตางจาก
เชาวนปญญา แตเสริมเกื้อกูลกัน คนท่ีเกงแตหนังสือ(Book Smart)แตขาด EQ มักจะมาทํางาน
ใหกับคนท่ีมีระดับเชาวนปญญาต่ํากวาตน แตมีความเปนเลิศดานทักษะของความเกง 
 ความสามารถทางอารมณ(Emotional Competence)ก็เปนคําท่ีนิยมใชเชนเดียวกับความ
ฉลาดทางอารมณซ่ึง ซคาน(Scarn,1997) และ โกลแมน(Goleman,1998)ไดใชคําดังกลาวและ
อธิบายความหมายของคํานี้จะครอบคลุมถึงคุณลักษณะ 6 ประการดวยกันไดแก 
 1. ความม่ันใจในตนเอง 
 2. การเอาใจเขามาใสใจเรา 
 3. ความมุงผลสัมฤทธ์ิ 
 4. การปรับปรุงตนอยูเสมอ 
 5. การโนมนาวผูอ่ืน 
 6. การสรางทีมงาน 
 การศึกษาความฉลาดทางอารมณของคนเราจึงควรครอบคลุม 4 ดานดังตอไปนี ้
 1. ดานการแสดงออกหรือดานมอเตอร การแสดงออกซ่ึงอารมณผานสีหนา แววตา น้ําเสียง 
น้ําคํา และอากัปกิริยา ซ่ึงปกติแลวการรับรู การแสดงออกเหลานี้ตองใชเวลาในการเรียนรู 
 2. ดานของประสบการณ ท่ีเรารับรูเกี่ยวกับอารมณ เปนความรูสึกท่ีเปนผลมาจากการท่ีเรา
ตระหนักรูหลังจากท่ีไดรับส่ิงบงบอกจากระบบประสาทสวนกลาง จากการตีความของสมอง จาก
ปฏิกิริยาของสรีระ มักมีการตีความรูสึก ใหเปนถอยคําตาง ๆ นานา 
 3. ดานการควบคุมอารมณ เปนแนวโนมการแสดงออกของรางกายบางประการท่ีเปนผลจาก
การมีประสบการณตรง ดีใจ เศราใจ โกรธ 
 4. ดานการยอมรับอารมณของผูอ่ืน วาขณะนั้นบุคคลนั้น มีภาวะอารมณเชนไรในสีหนา แวว
ตา น้ําเสียง อากัปกิริยา ความสามารถเชนนี้เช่ือกันวา พัฒนามาตั้งแตวัยทารก หรือวัยเด็กตอนตน 
 ลักษณะของความฉลาดทางอารมณ(EQ) (กมล โพธิเย็น, ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงความฉลาดทาง
อารมณไววา EQ มีลักษณะดังตอไปนี ้
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 1. เปนผลรวมจากปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแตละวัฒนธรรมอาทิ บาน 
ครอบครัว ส่ือ โรงเรียน ท่ีมีบทบาทหลอหลอมพฤติกรรมท่ีสะทอนถึง EQ หรือ Ego 

Development ของบุคคล บทบาทสถานการณและวัฒนธรรม หรืออนุวัฒนธรรม (Subculture) ท่ี
มีผลตอระดับ EQ ของบุคคลเปนอยางยิ่ง 
 2. เกี่ยวของอยางมากกับวุฒิภาวะอารมณท่ีเจริญสมวัย(Maturity) ความอดได รอได ไม
หุนหันพลันแลน หรือใจรอน โกรธงาย การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง
เปนตน EQ ของบุคคลในชวงวัยเด็ก วัยรุน อาจแตกตางไปจากระดับ EQ ของคน ๆ เดียวกัน เม่ือ
เติบโตสูวัยผูใหญ หรือเม่ืออายุมากขึ้นแลว ผูชายบางคนเม่ือมีบุตรธิดาแลว กลับเปนคนสุขุมใจเย็น 
มีระดับของความเอาใจเขามาใสใจเรามากขึ้น 
 3. เกี่ยวของกับบุคลิกภาพแบบฉบับท่ีปกติวิสัยของบุคคลนั้น 
 4. เรียนรูได ฝกฝนได พัฒนาได บารออน(Bar-On) เช่ือวา EQ พัฒนาไดตั้งแตในวัยเด็กไป
จนถึงอายุ 50 กวา ๆ โดยมีจุดสูงสุดในชวงอายุระหวาง 45-55 ป 
 5. ประเมินไดในนัยของความเหมาะสม มากกวาจะเปนเรื่องของความถูก-ผิด หรือขาว-ดํา ด-ี
ช่ัว หรือการประเมินเปนแตมคะแนน ระดับ EQ ของบุคคลในการประเมินแตละครั้งอาจมีคาแปร
ผันได การประเมิน EQ ควรใชเครื่องมือวัดหลาย ๆ รูปแบบประกอบรวมกัน 
 6. มีหลายองคประกอบรวม(Multifactorial) EQ เปนผลมาจากการอบรมเล้ียงดู ภาวะ
แวดลอม วัฒนธรรมการเรียนรูท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ปรากฏใหเห็นไดจากบุคลิกภาพ 
ท่ีมีผลตอพัฒนาการทางสังคม อารมณ สติปญญาของบุคคล และเปนผลจากการเรียนรูภายในตน
และภายนอกตนการปลูกฝง การพัฒนา EQ ของแตละบุคคลนั้นเปนกระบวนการสรางท่ีตองใช
เวลาอันเปนผลรวมของปฏิสัมพันธใน 2 ลักษณะคือ การซึมซับเขาสูตนเองกับการแสดงออกกับ
ส่ิงแวดลอมนอกตน 
 7. ความสัมพันธของ EQ กับ IQ ไมแนนอน ไมมีอะไรเปนหลักประกันไดวา แตละคนท่ีมี 
IQ สูง เม่ือรวมกลุมกันแลว EQ ของกลุมจะสูงตามไปดวย การท่ีบุคคลใดมีIQ สูง ก็ไมไดเปน
หลักประกันวา EQ จะสูงตามไปดวย แตโดยภาพรวม ผูท่ีมี EQ มักท่ีจะมีแนวโนม IQ สูงตามไป
ดวย เนื่องเพราะองคประกอบของ EQ จะชวยเสริมใหคนเรียนรู และแกไขปญหาไดดีขึ้น 
  
 2.องคประกอบของ EQ  
 ซาโลเวยและเมเยอร(Salovey &Mayer) ในป 1997 ปรมาจารยผูบัญญัติศัพท EQ แสดง
ทัศนะวา EQ เปนเรื่องของทักษะในการปรับตน 3 ลักษณะ กลาวคือ 
 1. ขั้นรูจักภาวะอารมณตนเอง การประเมินภาวะอารมณไดอยางถูกตอง และแสดงออกได
อยางเหมาะสม (Emotional Awareness) การท่ีบุคคลสามารถรับรู ระบุ และจําแนกภาวะอารมณ
ท่ีเกิดกับตนได เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอความสามารถในการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณไดอยางด ี
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 2. ขั้นควบคุมอารมณ กํากับดูแลภาวะอารมณ (Regulation of Emotion) ของตนและของ
ผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาล เทศะ ท้ังในแงของกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ในบาง
อาชีพจําเปนตองฝกขั้นนี้มากเปนพิเศษ 
 3. ขั้นใชเชาวนอารมณ คนแตละคนจะมีความสามารถใชประโยชน จากภาวะอารมณของตน
ตางกันในการแกปญหา หรือชวยในการปรับตัว 
 เมเยอรและซาโลเวย(Mayer &Salovey, 1997) ไดเสนอปรับปรุงโมเดลใหม โดยเนน
ดาน”ปญญา”ของเชาวนอารมณ และพยายามอธิบาย EQ ในนัยของศักยภาพ เพ่ือความเติบโตดาน
สติปญญาและอารมณ เสนอวาเชาวนอารมณนาจะประกอบดวย 4 ขั้นตอนตามลําดับกลาวคือ 
 1. การรับรู(Perception) การประเมิน (Appraisal) และการแสดงออก (Expression) ซ่ึง 
อารมณซ่ึงประกอบดวย 
 -ความสามารถในการบอกอารมณและความรูสึกของตนได 
 -สามารถระบุอยางเขาใจอารมณผูอ่ืนไดโดยดูออกจากการแสดงออกทางงานดานตาง  ๆ
 -มีความสามารถในการแสดงออกทางอารมณของตนไดอยางถูกตอง 
 -มีความสามารถในการจําแนกความรูสึกในทางตรงขามเชนถู-ผิด จรงิ-ไมจริงไดสอดคลอง
กับความรูสึก 
 2. การเกื้อหนุนการคิดของอารมณ(Emotional facilitation of thinking)ประกอบดวย 
 -สามารถจัดลําดับความคิดโดยช้ีนําใหเห็นความสําคัญตามลําดับไดชัดเจน 
 -ใชอารมณท่ีเปนประโยชนในการสงเสริมและเกื้อหนุนตอการตัดสินใจและเอ้ือตอการจํา
ความรูสึกตาง ๆ ได 
 -สามารถใชอารมณท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปสงผลใหเกิดมุมมองท่ีกวางมากขึ้น โดยไมมองส่ิง
ตาง ๆ เพียงดานเดียว 
 -มีความสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหาอยางเปนสุข และเกิดความคิดสรางสรรค 
 3. การเขาใจ การวิเคราะหและการใชความรูสึกเกี่ยวกับอารมณจะประกอบดวย 
 -มีความสามารถในการแสดงออกทางอารมณและเห็นความสัมพันธระหวางอารมณและการ
ใชถอยคําท่ีเหมาะสม 
 -มีความเขาใจความหมายของอารมณท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณตาง ๆ ได 
 -มีความเขาใจอารมณความรูสึกท่ีซับซอนท่ีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือเวลาใกลเคียงกัน 
 -มีความเขาใจการเปล่ียนแปลงทางอารมณเชนจากโกรธมาเปนพึงพอใจหรือละอายใจได 
 4. การคิดใครครวญและการควบคุมอารมณของตน เพ่ือพัฒนาความงอกงามดานสติปญญา 
และอารมณตอไป ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการท่ีสูงสุด ซ่ึงจะประกอบดวย 
 -ความสามารถในการเปดใจกวาง ยอมรับตอความรูสึกท่ีดีและไมดีท่ีเกิดขึ้น 
 -สามารถปลดปลอยตนเองหรือผอนคลายตนเองจากสภาวะอารมณตางๆ ไดอยางมีเหตุผลท่ีด ี
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 -สามารถเขาใจสภาวะอารมณของตนเอง และผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 
 -สามารถจัดการกับอารมณตนเอง แสดงออกทางอารมณท่ีเหมาะสม ไมบิดเบือนหรือเกิน
ความจริง 
 กรมสุขภาพจิต(2543,2-3) ไดเสนอวาความฉลาดทางอารมณประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 ดาน
ดวยกันคือ 
 1.ดานดี หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจัก 
เห็นใจผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมซ่ึงจะประกอบดวยความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี ้

1.1มีความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง 
   -รูจักอารมณและความตองการของตนเอง 
   -สามารถควบคุมอารมณ และความตองการของตนเองได 
   -สามารถแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม 
      1.2 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
   -มีความเอาใจใสตอผูอ่ืน 
   -มีความเขาใจและสามารถยอมรับผูอ่ืน 
   -มีความสามารถแสดงออกถึงความเห็นใจไดอยางเหมาะสม 
        1.3 มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
   -รูจักการใหและการรับท่ีเหมาะสม 
   -รูจักการยอมรับผิด รูจักการใหอภัย 
   -เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 2. ดานเกง หมายถึงความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแกปญหา
และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ
ดานตาง ๆ ดังนี ้
       2.1 สามารถรูจักวิธีการสรางแรงจูงใจใหตนเอง 
   -สามารถรูศักยภาพของตนเอง 
   -สรางขวัญและกําลังใจ หรือเสริมแรงใหกับตนเองได 
   -มีความมุงม่ันท่ีจะทําใหบรรลุตามเปาหมาย 
        2.2  มีความสามารถในการตัดสิน/แกปญหาตาง ๆ ได 
   -สามารถรับรูและเขาใจปญหา 
   -สามารถจัดลําดับขั้นตอนการแกปญหาได 
   -รูจักการยืดหยุนและประนีประนอมในการแกปญหา 
      2.3  มีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
   -รูจักวิธีการสรางสัมพันธภาพท่ีด ี
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   -มีวิธีการแสดงออกตอผูอ่ืนท่ีเหมาะสม 
   -รูจักวิธีการแสดงความโตแยงท่ีเปนไปในทางสรางสรรค 
 3. ดานสุข หมายถึงความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิตและความสงบสุขทางใจ ประกอบดวย 
       3.1 มีความภูมิใจในตนเอง 
   -มีความตระหนักในคุณคาของตนเอง 
   -มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
         3.2 มีความพึงพอใจในชีวิต 
   -เปนผูท่ีมองโลกในแงด ี
   -มีอารมณขัน 
   -มีความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู 
        3.3 มีความสงบสุขทางจิตใจ 
   -มีการทํากิจกรรมท่ีเสริมสรางความสุขใหกับตน 
   -รูจักวิธีการผอนคลาย 
   -สามารถดําเนินชีวิตดวยความสงบทางจิตใจ   
 
 แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ เปนกระบวนการท่ีจะชวยพัฒนาเด็กใหมีคุณลักษณะท่ีเปน
ท้ังคนเกง คนดี และเปนคนท่ีมีความสุข การพัฒนาความฉลาดทางอารมณจึงเปนหนาท่ีของพอ-แม 
ครูและผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีจะตองรวมกันพัฒนาตั้งแตวัยเด็กเล็ก จนเติบโตเปนผูใหญ ท้ังนี้ไดมีผู
เสนอแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณไวดังนี ้
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา(2541:14-20) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาเชาวนอารมณของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไวดังนี ้
 1.การสรางวัฒนธรรมในหองเรียน(Classroom culture) เพ่ือใหเปนสถานท่ีเอ้ืออํานวยตอ 
การเรียนและการฝกเชาวนอารมณ ใหหองเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย มีความรวมมือกัน 
นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธกับคนอ่ืนได (Interpersonal skill) ตองมีขอตกลงท่ี
จะปฏิบัติในหองเรียน โดยมีหลักการงาย ๆ คือ 
 -ตองฟงเพ่ือนพูดอยางเอาใจใส 
 -ตองแสดงความช่ืนชมเม่ือเพ่ือนทําด ี
 -หลีกเล่ียงส่ิงท่ีทําแลวทําใหเพ่ือนเสียหนา หรือเสียใจ 
 -ไมจําเปนตองแสดงความเห็นในทุกเรื่อง 
 -ตองใหความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 
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 2. กิจกรรมการฝกและสรางวัฒนธรรมในหองเรียนมีดังนี ้
 -การรูจักตนเอง รูจักเพ่ือน และยอมรับในความแตกตางวาเปนเรื่องธรรมดา 
 -สรางบรรยากาศการสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความกลาท่ีจะแสดงออก และกลาเส่ียง 
 -สรางวัฒนธรรมการสนับสนุนเช้ือเชิญการช่ืนชอบ 
 3. หลักสูตรฝกอบรมเชาวนปญญา 
  การพัฒนาเชาวนอารมณจะมีผลดีท่ีสุดเม่ือนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติสรางประสบการณ และ
สรางความรูความเขาใจจากรากฐานความรูเดิมของตนเอง ดังนั้นหลักสูตรจึงตองใหโอกาสนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เชน การกําหนดเปาหมายสวนตัวและสวนของกลุมการตัดสินใจการ
แกปญหาและการไกลเกล่ียขอพิพาท นักเรียนจะตองเรียนรูวิธีการแสดงออก และพัฒนาความเขาใจ
โดยวิธีการทบทวนในเนื้อหามุมมองของสังคม และมุมมองสวนตัวของกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติไปแลว
ท้ังนี้หลักสูตรควรจะครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ดวยกลาวคือ  
 3.1 ใหนักเรียนไดมีโอกาสกําหนดและดําเนินการไปสูเปาหมายรวมท้ังความคาดหวังทาง
วิชาการและเปาหมายทางวิชาการท้ังของสวนตัวและของกลุม 
 3.2 การชวยใหนักเรียนไดตระหนักวาคนอ่ืนมองพฤติกรรมของนักเรียนอยางไร พฤติกรรม
นักเรียนมีผลกระทบตอคนอ่ืนอยางไร และเรียนรูวิธีการแสดงความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนอ่ืน
ออกมาอยางไมกาวราว 
 3.3 การชวยใหนักเรียนพัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และพัฒนาทักษะการเจรจาเพ่ือใหโนมนาว
การตัดสินใจและแกไขขอขัดแยง และนําไปสูการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและเพ่ือน 
 ทศพร ประเสริฐสุข(2545:94) กลาววา สถาบันการศึกษา สังคม และครอบครัวสามารถมี
สวนรวมท่ีจะพัฒนาความฉลาดทางอารมณของคนในสังคมได วัตถุประสงคของการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณประกอบดวย 
 1.เพ่ือพัฒนาใหเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูท่ีมีความฉลาดทางอารมณ เพ่ือเปนตัวอยางท่ี
ดีแกเด็ก 
 3. พัฒนาการมองโลกในแงดีอันเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาความคิด ความรูสึกและทัศนคติ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 4. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล การส่ือความหมาย เพ่ือเปนทักษะทางสังคมในการ
ดํารงชีวิต 
 5. พัฒนาความสามารถในการรับรู ความเขาใจ ความรูสึก ความคิดและอารมณของตนไดเปน
คนมีสติ สามารถตระหนักรูตนและอารมณตน 
 6. พัฒนาความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย รักษาคําม่ันสัญญา ตรงไตรงมา ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ี
สังคมปรารถนา 
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 7. พัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณสามารถจัดการทางอารมณของตนใน
สภาวการณตาง ๆ ได 
 8. พัฒนาแรงจูงใจในตนเอง แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 9. พัฒนาความสามารถในการเขาใจรูเทาทันอารมณความรูสึกของผูอ่ืนเอาใจเขามาใสใจเรา 
 10. พัฒนาการควบคุมตนเอง ซ่ึงเปนการปรับพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม 
 11. พัฒนาจิตใจใฝบริการ อันเปนรากฐานสันติสุขในสังคม 
 12. พัฒนาความสามารถในการบริหารความขัดแยง 
 13. พัฒนาความรูสึกเขาถึงมนุษย และความเปนมนุษย รูจักช่ืนชมงานดนตรี ศิลปะ มีความ
ละเอียดออนเพ่ือสรางสภาวะทางอารมณใหเปนคนท่ีมีอารมณด ี
 14. พัฒนาความมีคุณธรรม 
 ซาปโร(Shapiro,1977อางถึงใน วีระวัฒน ปนตินามัย,2542:156-164) ไดเสนอแนวทางการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณไวดังนี ้
 1.ใหเด็กซึมซับมาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนาเชน ศาสนาคริสต อาจใหเด็กทองและทํา
ความเขาใจกับบัญญัติ 10 ประการ ศาสนาพุทธ ศีล 5 ศาสนาอิสลาม หลักบัญญัติ 5 ประการเปนตน 
 2. ฝกใหเด็กแสดงออกซ่ึงความเมตตา ชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมเลือกโอกาส การมีเชาวนอารมณ
ท่ีดียอมสามารถทําใหผูอ่ืนเปนสุขไดโดยไมเลือกกาลเวลา 
 3. ใหปฏิบัติงานท่ีเปนการบริการชุมชน ท้ังนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน อาจ
ในระดับมัธยมศึกษาหรือปริญญาตรี ทํากิจกรรมสาธารณกุศลแกองคการท่ีมิไดมุงหวังผลกําไรเปน
การเรียนรูชีวิตในแงมุมตาง ๆ และกฎกติกาของสังคมไมแปลกแยกจากผูคนและธรรมชาติของชีวิต 
 4. ฝกการพูดตามความเปนจริง และการประพฤติปฏิบัติท่ีสอดคลองกับคําพูด ดวยการ
ไววางใจดวยคุณความดี ความตรงไตรงมา ไมพูดโกหกการเคารพความเปนสวนตัวของเด็ก การ
พูดคุยกันเกี่ยวกับคุณคาของจริยธรรมของสมาชิกในครอบครัว 
 5.นําเอาอารมณทางลบมาเปนอุทาหรณ เชน ความละอาย หรือความรูสึกผิดตอพฤติกรรม
บางอยางในอดีตของตนเอง เพ่ือการยับยั้งช่ังใจไมประพฤติปฏิบัติซํ้า 
 6. ฝกเด็กใหคิดและตีความตาง ๆ ตามความเปนจริงเกี่ยวกับปญหาขอหวงใยตาง ๆ เกีย่วกับ
การแสดงออกทางอารมณเปนตัวอยางของการเปนผูท่ีเผชิญกับความจริงไดดี อาจจะนําตัวอยางจาก
นิยาย นิทาน บทภาพยนตร หรือละครในชีวิตจริงมาอธิบายประกอบดวยก็ได 
 7. ฝกเด็กใหมองโลกในแงดีเปดตัวเองตอประสบการณใหม ๆ ในชีวิตความเปนตนแบบของ
พอ แม ในการเกีย่วของกับเด็ก การมองโลกในแงดี เปนการรักษาและพัฒนาสุขภาพจิตลดการสราง
ปญหา 



28 
 

 8. เพ่ิมความฉลาดทางอารมณดวยการเตือนตัวเอง แกการแสดงออกโดยการแกท่ีความคิด ใช
ความคิดแกความรูสึกเชน การพูดคุยกับตนเอง พูดคุยใหสติเตือนตนอยูภายในตน เปนการสรางสติ
ท่ีจะควบคุมอารมณตนเอง  
 9. การใหฟงดนตรีเบา ๆ หรือเพลงคลาสสิคท้ังของไทยและตางประเทศท่ีมีจังหวะนอยกวา 
60 ครั้งตอนาที ใหดูภาพเขียนนามธรรม(Abstract art) และสอบถามวาภาพนี้มาทําใหเขารูสึก
อยางไร หรือในเวลา 1 นาที 1 ภาพ ใหจองภาพท่ีมีรายละเอียดตาง ๆ แลวใหปดตานึกภาพไวใน
สมองแลวใหรายงานวาภาพนั้นมีรายละเอียดใดบาง หรือใหเด็กเอามือปดตาดมกล่ินตาง ๆ ในหอง
วาไดกล่ินอะไรบาง 
 10. ฝกใหเด็กรูจักวิธีการแกปญหา มองเห็นสภาพท้ัง 2 ดานของปญหา ไมมองอะไรดานเดียว 
ฝกเด็กใหรูจักคําศัพทตาง ๆ มากมายท่ีเลือกใชไดเหมาะสมกับกาลเทศะ สอนเด็กใหรูจักภาษาท่ีใช
ในการแกปญหา สรางสายสัมพันธ เชน ขอโทษ ขอรบกวน ขออภัย ขอบคุณเปนตน เม่ือเด็กเติบโต
ขึ้นควรฝกในการคิดแกปญหาดวยทางเลือกหลาย ๆ ทางตอปญหาใดปญหาหนึ่ง  
 11. ปฏิสัมพันธท่ีพอแมมีตอลูก จะสงผลถึงทักษะทางสังคมท่ีเด็กมีตอผูอ่ืน ดัชนีวัดระดับ
ความฉลาดทางอารมณของเด็กท่ีดีดูไดจากทักษะทางสังคม(Social skill) ท่ีเด็กไดแสดงออก ได
รับรู เรียนรู ตีความตอบสนอง วางตนในสถานการณตาง ๆ ทางสังคม เด็กประนีประนอมไดมาก
นอยเพียงใดในสถานการณท่ีมีความขัดแยง ตัวอยางท่ีเห็นไดดี คือทักษะในการพูดคุยของเด็ก พอ
แมหรือผูปกครองควรฝกใหเด็กมีทักษะในการพูดคุย (Conversational skill) ในโอกาสตาง ๆ 
ดังนี้  
 -แสดงความรูสึกปรารถนาของตนเองไดอยางชัดเจนวาตนเองรูสึกอยางไร ทําไมถึงรูสึก
เชนนั้นและตนตองการอะไร 
 -พูดถึงส่ิงท่ีตนเองสนใจ ส่ิงท่ีมีความสําคัญตอตนเองแลกเปล่ียนขอมูลกับผูอ่ืนได 
 -สามารถอานภาษาทาทางของผูอ่ืนไดถูกตองมีความเขาใจกับสีหนา สัญญาณ หรือภาษา 
ทาทางของผูอ่ืน 
 -ใหความสนใจสอบถามผูอ่ืนเกี่ยวกับความสามารถของเขาแตไมลวงลํ้าเรื่องสวนตัว 
 -รูวาคูสนทนาพูดเพ่ือตองการความชวยเหลือใด ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําตาม
ความเหมาะสม 
 -ใหเขารวมกิจกรรมท่ีเขามีความสนใจ 
 -ใหขอมูลยอนกลับแกผูอ่ืนได ชมคนดวยความจริงใจ 
 -ใสใจกับเรื่องท่ีกําลังสนทนาอยูไมเปล่ียนเรื่องคุยหรือทํากิจกรรมอ่ืนไปดวย 
 -แสดงความเปนผูฟงท่ีดีไมพูดขัดจังหวะ สืบคน สอบถาม ติดตามไดด ี
 -แสดงใหคูสนทนาเห็นวาตนเขาใจความรูสึกของเขา 
 -แสดงความสนใจผูอ่ืน ดวยการสบตา ทักทาย สอบถาม 
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 -แสดงการยอมรับ รับฟงความคิด ขอเสนอแนะของคูสนทนา 
 -ใหความเปนกันเองและการยอมรับ ดวยการกอด แตะไหล จับมือบอกในส่ิงประทับใจในตัว
เขา 
 -แสดงความเห็นอกเห็นใจ บอกใหรูวาตนเองคิดวาคนอ่ืนรูสึกอยางไร และแสดงใหเห็นวาเรา
รูสึกเปนหวงเปนใยเขา 
 -สรางทักษะความเปนผูมีอารมณขัน(Sense of humor) หรือมีทักษะอารมณขันใน
สถานการณทางสังคมในการเรียนในการทํางานไดดี เด็กท่ีตลกราเริงมักเปนท่ีช่ืนชมของเพ่ือน 
อารมณขันสามารถพัฒนาไดแตเล็ก ระยะแรกพอแมควรเปนแบบท่ีดีของความเปนผูมีอารมณขัน
และควรใชอารมณขันเปนเครื่องมือในการสอน คุณคาหรือคานิยมในชีวติในการสรางมิตรละลาย
ความตึงเครียด 
 -ฝกใหเด็กสามารถสรางและรักษาสายสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนได มีเพ่ือนสนิทในแตละวัยได 
 -ฝกใหเด็กมีโอกาสเขาสังคมกลุมเพ่ือนเพศเดียวกัน และกลุมเพ่ือนเพศตรงขามท้ังในงานท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการของสังคมแมกระท่ังกลุมคนแปลกหนาท่ีไมคุนเคย กลุมกิจกรรม
นอกหลักสูตรตาง ๆ ตามทักษะท่ีตนสนใจตามกิจกรรมท่ีสนใจหรือกิจกรรมท่ีชุมชนจัดใหมีขึ้น 
 -ฝกใหเด็กรูจักมารยาทสวนตน มารยาททางสังคมเพ่ือความสําเร็จในการเรียน การทํางานใน
วิชาชีพ 
 -ฝกใหเด็กมีความสามารถในการสรางแรงจูงใจท่ีด ีมีทักษะท่ีมุงสูความสนใจตาง ๆ กลา
เผชิญปญหาและอุปสรรค ใหเด็กไดเรียนรูในส่ิงท่ีเขารูสึกวาทาทายและตรงกับความสนใจของเขา 
มีสวนสนับสนุนและสงเสริม ไมคาดหวังหรือกดดันเด็กมากเกินควร 
 -ฝกเด็กใหมีความเพียรพยายาม รูจักบริหารเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดแสวงหางานอดิเรกทํา
ใหเกิดความรูสึกวาตนไดเรียนรูและสนุกสนานไปดวย 
 -ยอมรับขอผิดพลาดความลมเหลวของตนไมมีใครสมบูรณเลิศ รูจักอดทนรอไดโดยไมวูวาม 
 รีเบคคกา(Rebecca,1998:200-204) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาเชาวนอารมณใหแกเด็กสรุป
ไดดังนี ้
 1.เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกซ่ึงความรูสึกของตนเอง โดยการบอกเลาความรูสึกของ
ตนเองใหเพ่ือนฟง มีการแสดงทาทางท่ีบอกถึงความรูสึกของตนเอง การรองเพลงและการวาดรูป
ระบายสีเพ่ือแสดงอารมณ 

2. มีการใชดนตรีและการเตนรําเพ่ือใหเด็กแสดงออกรวมกับเพ่ือน ๆ เพ่ือฝกการเปนผูนําและ 
การเปนผูตาม 
 3. เปดโอกาสใหเด็กไดอานหนังสือท่ีสงเสริมใหเกิดจินตนาการท่ีจะชวยเสริมสรางแรงจูงใจ
ท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตและการมีครอบครัวท่ีเปนสุข 
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 4. เปดโอกาสใหเด็กไดสรางจินตนาการถึงส่ิงท่ีหวัง หรือการตั้งคําถามวาพวกเขารูสึกอยางไร
ถาหากไดเปนในส่ิงท่ีหวังเอาไว 
 5. ใหเด็กไดเขียนเลาถึงการเกิดวิตกกังวลของตนเองวารูสึกอยางไร และจัดการกับความรูสึก
นั้นอยางไร 
 โกลแมน(Goleman,1998:328-330)ไดกลาวถึงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณวาสามารถ
ทําไดโดยอาศัยวิธีการตาง ๆ ของการเรียนรูเชิงประสบการณ โดยการเนนใหผูเรียนไดแสดงอากัป
กริยาตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมและมีการติดตอส่ือสารกันทันที แทนการบอกใหรูหรือทําใหดู อาจจะ
ใชการอภิปรายกลุม การสวมบทบาท การจําลองสถานการณ การใหเลนเกม ซ่ึงเปดโอกาสใหแสดง
ความรูสึก อารมณท่ีตองการได และควรมีการเสริมสรางกําลังใจ ดวยการใหกําลังใจและคําชมอยาง
ตอเนื่องระหวางการทํากิจกรรมกลุม โดยมีคนท่ีคอยใหคําแนะนําปรึกษาและใหกําลังใจ ท้ังนี้
โกลแมนไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณไว ๕ประการดังนี ้

1. รูจักอารมณตนเอง 
การรูจักอารมณตนเองจะเปนพ้ืนฐานในการควบคุมอารมณเพ่ือแสดงออกอยางเหมาะสม 

การรูจักอารมณตนเองก็คือการรูตัว หรือการมีสติในทัศนะของพุทธศาสนานั่นเองปกติเม่ือเราเกิด
อารมณใด ๆ ขึ้นมา เราจะตกอยูในภาวะใด ๆ ภาวะหนึ่งใน ๓ภาวะดังตอไปนี ้

ถูกครอบงําหมายถึง การท่ีเราไมสามารถฝนตอสภาพอารมณนั้น ๆไดจึงแสดงพฤติกรรม 
ไปตามสภาพอารมณดังกลาว เชนเม่ือโมโหก็อาจจะมีการขวางปาขาวของหรือสงเสียงดังโดยไม
สนใจใคร 

ไมยินดียินรายหมายถึง การไมยินดียินรายตออารมณท่ีเกิดขึ้นหรือทําเปนละเลยไมสนใจ 
 เพ่ือบรรเทาการแสดงอารมณ เชนทําเปนไมใสใจตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีจริง ๆ ก็รูสึกโกรธ 

รูเทาทันหมายถึง การรูเทาทันตออารมณท่ีเกิดขึ้นมีสติรูวาควรจะทําอยางไรจึงจะ 
เหมาะสมท่ีสุดในขณะอารมณนั้น ๆ เชนโกรธก็รูวาโกรธ แตก็สามารถควบคุมความโกรธนั้นได 
ระงับอารมณโกรธไดและหาวิธีจัดการแกไขไดอยางเหมาะสม 

ทําอยางไรใหรูเทาทันอารมณตนเอง 
ทบทวนถารูสึกวาท่ีผานมาเรามีปญหาในการแสดงอารมณลองใหเวลาทบทวนอารมณ 

ดวยใจท่ีเปนกลาง ไมเขาขางตัวเองวาเรามีลักษณะอารมณอยางไร เรามักแสดงออกมาในรูปแบบ
ไหน แลวรูสึกพอใจไมพอใจอยางไร คิดวาเหมาะสมหรือไมตอการแสดงอารมณในลักษณะนั้น  ๆ

ฝกสตฝิกใหมีสติและรูตัวอยูเสมอวาขณะนี้เรากําลังรูสึกอยางไรกับตัวเองหรือตอส่ิงท่ี 
เกิดขึ้นรอบๆ ตัว สบายใจ ไมสบายใจ แลวลองถามตัวเองวาเราคิดอยางไรกับความรูสึกนั้นและ
ความคิด ความรูสึกนั้นมีผลอยางไรกับการแสดงออกของเรา 

2. จัดการกับอารมณตนเองได 
การจัดการกับอารมณตนเองได หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณและสามารถ 
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แสดงออกไปไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะแตการท่ีเราจะจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสม
หรือไมเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยูกบัความสามารถในการควบคุมอารมณ 

เทคนิคการคจัดการกับอารมณตนเอง 
ทบทวนวามีอะไรบางท่ีเราทําลงไปเพ่ือตอบสนองอารมณท่ีเกิดขึ้นและพิจารณาวาผลท่ี 

ตามมาเปนอยางไร 
เตรียมการในการแสดงอารมณฝกส่ังตัวเองวาจะทําอะไร และจะไมทําอะไร 
ฝกรับรูในส่ิงท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีเราตองเกี่ยวของในดานดีทําอารมณใหแจามใส ไมเศราหมอง 
สรางโอกาสจากอุปสรรคหรือหาประโยชนจากปญหา โดยการเปล่ียนมุมมองเชนคิดวา 

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นคือความทาทายท่ีจะทําใหเราพัฒนายิ่งขึ้น เปนตน 
ฝกผอนคลายความเครียดโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะกับตนเอง เชน ออกกําลังกายนั่งสมาธิ เดิน 

จงกรม เลนดนตรี ปลูกตนไม เปนตน 
3. สรางแรงจูงใจใหตนเอง 
การมองหาแงดีของเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะชวยใหเราเกิดความเช่ือม่ันวาสามารถ 

เผชิญกับเหตุการณนั้นได และทําใหเกิดกําลังใจท่ีกาวไปสูเปาหมายท่ีวางไว 
เทคนิคการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง 
ทบทวนและจัดอันดับส่ิงสําคัญในชีวิตโดยใหจัดอันดับความตองการความอยากได อยาก 

มีอยากเปนท้ังหลายท้ังปวงแลวพิจารณาวาการท่ีเราจะบรรลุส่ิงท่ีตองการนั้น เรื่องไหนท่ีพอเปนไป
ไดเรื่องไหนท่ีไมนาจะเปนไปได 

ตั้งเปาหมายใหชัดเจนเม่ือไดความตองการท่ีมีความเปนไปไดแลวก็นํามาตั้งเปาหมายให 
ชัดเจนเพ่ือวางขั้นตอนการปฏิบัติท่ีจะมุงไปสูจุดหมายอ่ืน  ๆ

มุงม่ันตอเปาหมายในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงความฝนความตองการของตนเองตองระวัง 
อยาใหมีเหตุการณมาทําใหเราเกิดความไขวเขวออกนอกทางท่ีตั้งไว 

ลดความสมบูรณแบบตองทําใจเอาไวยอมรับไดวาส่ิงท่ีเราตั้งใจไวอาจจะมีความผิดพลาด 
เกิดขึ้นได หรือไมเปนไปดังท่ีใจเราคาดหวัง100 เปอรเซ็นต การทําใจยอมรับความบกพรองไดจะ
ชวยใหเราไมเครียด ไมทุกขไมผิดหวังมากจนเกินไป 

ฝกมองหาประโยชนจากอุปสรรคเพ่ือสรางความรูสึกดี ๆท่ีจะเปนพลังใหเกิดส่ิงดี ๆ อ่ืน  ๆ
 ตอไป 

ฝกสรางทัศนคติท่ีดหีามุมมองท่ีดีในเรื่องท่ีเราไมพอใจ (แตไมสามารถแกไขหรือ 
เปล่ียนแปลงได) มองปญหาใหเปนความทาทายท่ีเราจะไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพ่ือสรางพลังและ
แรงจูงใจใหผานพนปญหานั้น ๆไปได 

หม่ันสรางความหมายในชีวิตดวยการรูสึกดีตอตัวเองนึกถึงส่ิงท่ีสรางความภูมิใจและ 
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พยายามใชความสามารถท่ีมีทําประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืนแมวาจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ให
กําลังใจตนเอง คิดอยูเสมอวาเราทําไดเราจะทําและลงมือทํา 

4. รูอารมณผูอ่ืน 
การรูและเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืนและสามารถแสดงอารมณตนเองตอบสนองได 

อยางเหมาะสมโดยเฉพาะกับคนท่ีเราเกี่ยวของสัมพันธดวยจะชวยใหเราสามารถอยูรวมหรือทํางาน
ดวยกันไดอยางดี และมีความสุขมากขึ้น 

เทคนิคการรูอารมณผูอ่ืน 
ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอ่ืนโดยการสังเกตสีหนา แววตา ทาทางการพูด  

น้ําเสียง ตลอดจนการแสดงออกอ่ืน  ๆ
อานอารมณความรูสึกของผูอ่ืนจากส่ิงท่ีสังเกตเห็นวาเขากําลังมีความรูสึกใดโดยอาจ 

ตรวจสอบวาเขารูสึกอยางนั้นจริงหรือไมดวยการถามแตวิธีนี้ควรทําในสถานการณท่ีเหมาะสม 
เพราะมิฉะนั้น อาจดูเปนการวุนวายกาวกายเรื่องของผูอ่ืนได 

ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคลเรียกวาเอาใจเขามาใสใจเราวาถาเราเปน 
เขาเราจะรูสึกอยางไร จากสภาพท่ีเขาเผชิญอยู 

แสดงความเห็นอกเห็นใจใหกําลังใจ เม่ือผูอ่ืนกําลังมีปญหา 
5. รักษาความสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
การมีความรูสึกท่ีดีตอกัน จะชวยลดความขัดแยงและชวยใหการอยูรวมกันเปนไปอยาง 

ราบรื่นพรอมท่ีจะสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชน 
เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
ฝกการสรางความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืนดวยการเขาใจเห็นใจความรูสึกของผูอ่ืน 
ฝกการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยการสรางความเขาใจท่ีตรงกันฝกการเปนผูพูดและ 

ผูฟงท่ีดี และไมลืมท่ีจะใสใจในความรูสึกของผูฟงดวย 
ฝกการแสดงน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ รูจักการใหและรับ 
ฝกการใหเกียรติผูอ่ืนอยางจริงใจรูจักยอมรับในความสามารถของผูอ่ืน 
ฝกแสดงความช่ืนชมใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ตามวาระท่ีเหมาะสม 

 
 ประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
 กรมสงเสริมสุขภาพจิต(2543:16-17) ไดกลาวถึงความฉลาดทางอารมณไวดังนี ้

1. ประโยชนท่ีมีตอตนเอง สภาพของจิตใจยอมมีผลกระทบตอรางกาย ความเครียดจะเปน 
สาเหตุท่ีสําคัญของการเกิดโรคภัยหลายชนิดท้ังทางตรงและทางออม เชน โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง ไปจนถึงโรครายอยางมะเร็งเปนตน หากคนเรามีอารมณ
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ดียอมสงผลใหรางกายแข็งแรงไปดวย ความฉลาดทางอารมณยังชวยสงผลใหคนมองโลกในแงดี มี
ความสุข มีความพอใจ และยอมรับกับสภาพท่ีเปนอยู 

2. ประโยชนท่ีมีตอครอบครัว ครอบครัวจะอยูรวมกันอยางเปนสุขตองอาศัยความรักความ 
เขาใจและยอมรับไดในความบกพรองของคนอ่ืน ความฉลาดทางอารมณจึงมีผลอยางมากตอความ
สงบสุขในบาน หรือชีวิตคู ปญหาความแตกแยก การหยารางท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันลวนมีตนตอมาจาก
การไมพยายามทําความเขาใจซ่ึงกันและกัน หรือยอมรับขอบกพรองของอีกฝายหนึ่งไมได เม่ือมี
ปญหาจึงไมหันหนามาคุยกันดี ๆ บอยครั้งท่ีคนเกง ๆ จํานวนไมนอยประสบความสําเร็จในหนาท่ี
การงาน แตมักจะลมเหลวในชีวิตคูเพียงเพราะการพยายามเอาชนะกัน ตางฝายตางไมยอมกัน ดังนั้น
การเรียนรูธรรมชาติและความตองการของแตละฝายจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะจะทําใหเราเขาใจ
ตัวเองและคนท่ีเรารักดียิ่งขึ้น เพราะวาหากเม่ือใดท่ีมีความเขาใจกันแลวก็จะมีความรักตามมา 

3. ประโยชนท่ีมีตอการศึกษา การท่ีเด็กเรียนดีมีอนาคตท่ีดีนอกจากความสามารถทาง 
วิชาการแลวยังตองอาศัยปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันท่ีเต็มไปดวยส่ิงยั่วยุ 
โดยพบวาเด็กจํานวนไมนอยท่ีเผชิญปญหาดานความรูสึกจนทําใหเสียโอกาสทางการศึกษาไปอยาง
นาเสียดาย ดังเชน ปญหายาเสพยติด ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน หรือปญหาดานพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
ซ่ึงปญหาเหลานี้ไมไดมีท่ีมาจากความออนแอทางความสามารถทางเชาวนปญญา แตมาจากความ
ออนแอทางอารมณท่ีไมสามารถรูทันและจัดการความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน ปจจุบันไดมีการนํา
ความรูเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณเขามาสอนในโรงเรียน เชน โรงเรียนในสหรัฐอเมริกามีการ
นํากิจกรรมท่ีเรียกวา Self-science มาใชในโรงเรียนโดยมีวิธีการ คือ การใหนักเรียนบอก
ความรูสึกของตนเองในขณะท่ีครขูานช่ือ เชน วันนี้อารมณดีมีความกังวลเล็กนอย หรือมีความสุข
แทนตอบวา มา หรือ ไมมา จุดมุงหมายของการสอนวิธีนี้ก็เพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณและสังคม 
วิธีการนี้ไมใชสอนแตเด็กท่ีมีปญหาเทานั้น แตเปนการพัฒนาทักษะความเขาใจท่ีมีความสําคัญกับ
เด็กทุกคน โดยมีแนวคิดวานักเรียนจะเขาใจบทเรียนไดลึกซ้ึง เม่ือมีประสบการตรงมากกวาการรับ
ฟงจากกาบรรยายเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังมีการนําวิธีการนี้มาใชในการปองกันปญหาตาง ๆ 
เชน การใชสารเสพยติด การตั้งครรภในวัยเรียน การออกโรงเรียนกลางคันเปนตน 

4. ประโยชนตอการทํางาน จากผลการศึกษาและวิจัยหลายเรื่องแสดงใหเห็นวาผูท่ีมีความ 
ฉลาดทางเชาวนปญญาอยูในระดับสูง แตก็มักจะลมเหลวในการเปนผูบริหารสูงสุด เพราะขาดความ
เขาใจมนุษยขาดการปฏิสัมพันธและอารมณท่ีดี เชาวนปญญาท่ีดี หรือไอคิวสูงจึงไมอาจบงช้ีใหเห็น
ถึงความสําเร็จในการทํางานเสมอไป หากไมมีความฉลาดทางอารมณมาชวยเสริม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การบริหารงานหรือการทําธุรกิจท่ีเกี่ยวกับคนหมูมาก การเกงงานเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ
หากตองมีความเกงคนประกอบดวย กรมสุขภาพจิต(2543:15-26) กลาววาผูท่ีตองการประสบ
ความสําเร็จในการทํางานจงึจําเปนตองฉลาดรูท้ังเรื่องการทํางาน คนทํางานตลอดจนมีการเรียนรู 
เขาใจ สามารถควบคุมอารมณความรูสึกได 
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 คมเพชร ฉัตรศุภกุล(2542: 30-33) ไดกลาวถึงความรูเรื่องความฉลาดทางอารมณท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของเราไดเปนอยางดี เชน 

1. นําความรูความฉลาดทางอารมณไปพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีด ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ 

2. นําความรูความฉลาดทางอารมณไปพัฒนาการส่ือสาร การแสดงความรูสึกและความเห็น 
อกเห็นใจผูอ่ืนทําใหมีสัมพันธภาพสวนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. นําความรูความฉลาดทางอารมณไปพัฒนาบุคคลในองคกรเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการ 
ทํางาน ลดปญหาความขัดแยงและการทํางานรวมกัน 

4. นําความรูความฉลาดทางอารมณไปพัฒนาศักยภาพของผูนําองคกรตาง ๆ ทําใหสามารถ 
ทํางานเกี่ยวกับบุคคลในองคกรไดดีขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดความสําเร็จในการบริหารงาน 

5. นําความรูความฉลาดทางอารมณไปพัฒนาธุรกิจดานการบริการชวยใหบุคคลท่ี
รับผิดชอบ  

งานดานบริการมีความสามารถในการดูแลลูกคาไดเปนอยางดีเพราะสามารถเขาใจความตองการ
ของลูกคาทุกคน 
 ชัญญา บัวประเสริฐ(2546:42) กลาวไววาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญตอความ
เปนอยูและการดําเนินชีวติของบุคคล เปนทักษะเฉพาะตนท่ีจะสงเสริมบุคคลใหประสบความสําเร็จ
ในดานการงานและครอบครัว โดยประยุกตหลักการของความฉลาดทางอารมณไปใชใน
ชีวิตประจําวันซ่ึงมีประโยชนตอบุคคลเพราะวาผูท่ีมีอารมณดีจะมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดงาย
ตลอดจนมีทักษะทางอารมณท่ีดีในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกันความฉลาดทาง
อารมณจะชวยทําใหคนเรามองโลกในแงดี ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหสามารถคิดแกปญหาได มี
ความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะแตกตางจากคนท่ีมองโลกในแงรายท่ีมักจะมองเห็นแตปญหา
และความยุงยาก ทําใหขาดกําลังใจท่ีจะฝาฟนอุปสรรคได 
 ลักษณะของผูท่ีมีเชาวนอารมณด ี
 กมล โพธิเย็น(ม.ป.พ: 20)ไดกลาวถึงลักษณะของผูท่ีมีเชาวนอารมณท่ีดีไวดังนี ้

1. รูจักตนเอง รูเทาทันภาวะอารมณของตน รูจุดเดน จุดดอยในความเปนตัวของตัวเอง 
2. ควบคุมอารมณ ความรูสึก การแสดงออกของตนเองไดใหถูกกับกาลเทศะ ปรับตัวใหเขา 

กับสถานการณตาง ๆ ไดด ี
3. สามารถสรางแรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเอง มองโลกในแงดี มีความคิดริเริ่ม ไมยนระยอหรือ 

ทอถอยงาย ๆ  
4. แสดงความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ตระหนักรูในความรูสึกความตองการของผูอ่ืน 

ไดดี สรางและรักษาสายสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนได 
5. มีทักษะทางสังคมท่ีดี ท้ังนี้เปนผลมาจากพัฒนากรในขั้นแรก ๆ ท่ีทําใหผูท่ีมีEQ สูง 
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สามารถเขากับผูอ่ืนไดดี มีมารยาท มีอารมณขันสามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตาง ๆ ไดเปน
อยางดี มีไหวพริบสรางความรวมมือรวมใจจากคนหลาย ๆ ฝายได 
 
รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขารวมกิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทางอารมณ และ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  
 กนิษฐา หม่ันกิจการ(2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับ
ความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบวา กลุมตัวแปรอิสระ ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย สงผลทางบวกกับความฉลาดทางอารมณอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 สวนการเล้ียงดูแบบเผด็จการ และการเล้ียงดูแบบปลอยตามใจ สงผลตอความฉลาดทาง
อารมณอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  
 คณิต เขียววิชัย(2546)ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาปจจยัคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการชุมชนของประชากรในภูมิภาคตะวันตก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ศึกษาปจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ประเภทของท่ีพัก 
อาชีพ รายไดท่ีมีผลตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการชุมชน กลุมตัวอยางสุมมาจากประชากรใน
เขตภูมิภาคตะวันตกจํานวน1757 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชสถิติพ้ืนฐานหาคารอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัยพบวา ความตองการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพักผอนหยอนใจคนสวนใหญตองการ
กิจกรรมการดูโทรทัศน และฟงเพลงท่ีบาน กิจกรรมการออกกําลังกายท่ีคนสวนใหญสนใจคือการ
วิ่ง และเลนกีฬากลางแจง กีฬาท่ีสนใจมากคือแบดมินตัน ปจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการชุมชนของคนในเขตภูมิภาคตะวันตกไดแกเพศ อายุ อาชีพ และ
รายได  
 ญาณวิทยา บุญเฮง และนิดา บุญเฮง(2546) ไดทําการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ(EQ) 

ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ ความแตกตางของความฉลาดทางอารมณ ของนักศึกษาเทคนิคการแพทย และนําผลวจิัยท่ี
ไดไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณท่ีเหมาะสมกับ
นักศึกษาเทคนิคการแพทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาคณะ
เทคนิคการแพทยช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 431 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิต นําผลท่ีไดมาทดสอบทางสถิติเพ่ือหาคาความ
แตกตางของความฉลาดทางอารมณดาน เกง ดานดี และดานสุขของนักศึกษาเทคนิคการแพทยโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSSผลปรากฏวาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาเทคนิคการแพทย
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ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดานเกง ดานดี และดานสุขมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ(2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี่เชียงใหม
มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 94 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต แลวนําคาท่ีไดมาทดสอบทางสถิติเพ่ือ
หาคาความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ผลปรากฏวาความฉลาดทางอารมณ
ดานเกงมีความสัมพันธเชิงลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ .05 สวนความฉลาดทางอารมณ
ดานดี และดานสุขไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีระดับ.05 
 สุมาลี ขัตติยะ(2552) ไดทําวิจัยเรื่อง ปจจัยบางประการท่ีสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 
400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น นําผลจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาเฉล่ีย รอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม
(MMR) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (MR)ผลปรากฎวาปจจัยตัวแปร
ท้ัง 7 คือแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มโนภาพแหงตน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกบัเพ่ือน การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน 
และการอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย กับตัวแปรตาม 2 ตัวคือความฉลาดทางอารมณกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีวิเคราะหแบบตัวแปรพหุนามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และคาสหสัมพันธพหุคูณท่ีวิเคราะหตัวแปรแบบเอกนามระหวางตัวแปรท้ัง 7 กับความ
ฉลาดทางอารมณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คาน้ําหนัก
ความสําคัญของปจจัยแตละดานท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณเปนบวก สามอันดับแรกไดแก 
สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรยีน การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และมโนภาพแหงตน  คา
น้ําหนักปจจัยดานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
 ลักขณา เทศเปยม(2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณกับระดับความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล ช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย
เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ  ระดับความเครียด และความสัมพันธระหวางความฉลาดทาง
อารมณกับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล  กลุมประชากรท่ีศึกษาเปนนักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 188 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
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ประกอบดวย ขอมูลดานลักษณะประชากร แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ และแบบทดสอบ
ความเครียดสวนปรุง ของกรมสุขภาพจิต ขอมูลท่ีไดใชวิธีวิเคราะหทางสถิติโดยใชสถิติพรรณนา 
และวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ผลปรากฏวานักศึกษา
พยาบาลสวนใหญ(49.7)มีคาเฉล่ียความฉลาดทางอารมณสูงกวาคาเฉล่ียปกติ เม่ือพิจารณารายดาน
พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีความฉลาดทางอารมณสูงกวาปกติ 2 ดานคือ ดานดี(รอยละ 
70.6) และดานสุข(รอยละ65.3) สวนความฉลาดทางอารมณดานเกงอยูในเกณฑปกติ(รอยละ 55.6) 
นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความเครียดสูงรอยละ 41.7 ความเครียดปานกลาง รอยละ 34.2 เครียด
รุนแรง รอยละ 16.00 และเครียดนอยรอยละ 8.0 ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล พบวา คะแนนความฉลาดทางอารมณมีคาผกผันกับคะแนน
ความเครียด  คือเม่ือมีคะแนนความฉลาดทางอารมณเพ่ิมขึ้นคะแนนความเครียดจะลดลง โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ-0.446  
 อิสสระชัย ธนารักษ(2551) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา ระดับ ปวส.หลักสูตร 2 ป และปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ปการศึกษา 2547 เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามความตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา แลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหหาคารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผล
ปรากฏวา กิจกรรมนันทนาการประเภทงานอดิเรกเปนกิจกรรมท่ีนักศึกษาตองการเขารวมมากท่ีสุด
โดยมีคารอยละ 26.67 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเขารวมนันทนาการมากท่ีสุดคือสถานท่ีท่ี
จัดกิจกรรม ตองมีระบบถายเทอากาศท่ีดี มีวัสดุอุปกรณ และมีส่ิงอํานวยความสะดวกหองน้ําหอง
สวม คิดเปนรอยละ 34.67  การวิเคราะหเปรียบเทียบกลุมนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิงมีความ
ตองการเขารวมกิจกรรมนันทนาการกลางแจงไมแตกตางกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 กรีนเนอร  (Greener, 1989)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะและความฉลาดทาง
อารมณกับพฤติกรรมเอ้ือสังคมของเด็กอายุ 8-12 ป โดยแบงเด็กออกเปน 3 กลุม คือกลุมท่ีมี
พฤติกรรมเอ้ือสังคมสูง ปานกลาง และต่ํา ผลการวิจัยปรากฏวากลุมเด็กท่ีมีพฤติกรรมเอ้ือสังคมสูง
จะมีความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนสูงกวา มีอารมณทางบวกสูงกวา มีความแมนยําในการตีความสูง
กวา มีการจัดการอารมณไดดีกวา และไดรับการยอมรับจากเพ่ือนสูงกวา และพบวาเด็กหญิงได
คะแนนความฉลาดทางอารมณสูงกวาเก็กชาย 
 ซาโลเวย และเมเยอร (Salovey & Mayer : 1997)  ไดศึกษาวิจัยโดยใชกลุมคนกลุมหนึ่งนั่ง
ดูภาพยนตท่ีทําใหเกิดอารมณโกรธ พบวาผูท่ีไดคะแนนความฉลาดทางอารมณสูงสามารถควบคุม
อารมณ และความรูสึกท่ีตนมีประสบการณอยู และจะคืนเขาสูสภาพปกติไดเร็ว มีการรับรูอยาง
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ถูกตอง เขาใจอารมณของบุคคลอ่ืนไดดี เผชิญกับการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอม และมีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางสังคมไดด ี
 ฮอลบรูค   (Holdbrook, 1997)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ
ทักษะการเขียน โดยตั้งสมมุติฐานวามีสหสัมพันธในทางบวกระหวางทักษะการเขียน กับคะแนน
ความฉลาดทางอารมณ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108 คน พบวาคะแนน
ความฉลาดทางอารมณไดมาจากการสังเกตของครูผูสอน มีสหสัมพันธกับผลจากแฟมสะสมงาน 
และเกรดของวิชา EN 102 อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 แมคโดเวล(Mcdowell,1996)  ไดศึกษาเรื่องความปรารถนาและการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการในเวลาวางเปรียบเทียบระหวางเด็กวัยรุนปกติกับเด็กวัยรุนท่ีเรียนชาพบวาเด็กวัยรุนท้ัง
สองกลุมมีความปรารถนาสูงท่ีจะใชเวลาวางฟงดนตรี ดูรายการโทรทัศน ชมกีฬา วายน้ํา จับกลุม
สนทนา 
 เมนฮารท(Menhart: 1998)ไดศึกษาถึงผลของความฉลาดทางอารมณท่ีมีตอความสําเร็จใน
การประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาดูความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ
คะแนนการสัมภาษณเขาทํางาน ในการวิจัยนี้เมนฮารทไดใชองคประกอบของความฉลาดทาง
อารมณ 4 ประการคือ ความเห็นอกเห็นใจ การจัดการและควบคุมอารมณ การรอคอยผลเลิศ และ
การสรางความประทับใจ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 116 คน โดยสราง
สถานการณใหเหมือนกับการสัมภาษณเขาทํางาน ผลการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณมี
ความสัมพันธทางบวกกับคะแนนการสัมภาษณ 
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      บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสมัพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสนใจใน
การทํากิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร” นี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ศึกษาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ 2) ศึกษาระดับความฉลาด
ทางอารมณ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณกับระดับความสนใจในการ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรเพ่ือใหการวิจัยนี้บรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
3.  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ขึ้นไปของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 จํานวนท้ังส้ิน 10,009 คน จําแนก
ตามคณะวิชา จํานวน 5 คณะวิชา ซ่ึงจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิชาตางๆ ในวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ดังตารางท่ี 3.1 
ตารางที่ 3.1แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัดปการศึกษา 2552 

ลําดับที ่ คณะ ประชากร (คน) 
1 อักษรศาสตร 1,657 
2 ศึกษาศาสตร 1,369 
3 วิทยาศาสตร 2,215 
4 เภสัชศาสตร 1,033 
5 วิศวกรรมศาสตร 3,735 

รวม 10,009 
ท่ีมาของขอมูล: กองบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
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 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชตารางการสุมตัวอยางของ 
Krejcie & Morganโดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันไวท่ี 95%ซ่ึงจากจํานวนประชากรท้ังหมด 
10,009 คนจะตองสุมตัวอยางมาท้ังส้ิน 370 คน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีกระจาย ครอบคลุม และมี
ความเปนตัวแทน ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางใหเปนสัดสวนจากจํานวนประชากรท่ีมีของแตละ
คณะวิชา โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)ซ่ึงจะไดกลุม
ตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาคณะวิชาตาง ๆ ดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที่ 3.2แสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะวิชาท่ีสังกัด 

ลําดับที ่ คณะ กลุมตัวอยาง (คน) 
1 อักษรศาสตร 61 
2 ศึกษาศาสตร 52 
3 วิทยาศาสตร 81 
4 เภสัชศาสตร 38 
5 วิศวกรรมศาสตร 138 

รวม 370 
 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามท่ีให
กลุมตัวอยางเลือกตอบดวยตนเองตามขอเท็จจริง โดยแบงออกเปน 3ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป เชน คณะวิชาท่ีสังกัด คะแนนสะสม (ผลการเรียน) 
ลักษณะท่ีพัก เปนตน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจระดับความฉลาดทางอารมณ โดยผูวิจัยจะใชแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะเปนแบบวัดมาตร
ประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 52 ขอ จําแนกตามองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 3 ดาน 
ดังนี้ 
  1. ดานดี ประกอบดวย 

  1.1 การควบคุมตนเอง   เปนผลรวมคะแนนของขอ 1 ถึงขอ 6  
  1.2 การเห็นใจผูอ่ืน  เปนผลรวมคะแนนของขอ 7 ถึงขอ 12 
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  1.3 การรับผิดชอบ  เปนผลรวมคะแนนของขอ 13 ถึงขอ 18 
 2. ดานเกง ประกอบดวย 

2.1 มีแรงจูงใจในตนเอง  เปนผลรวมคะแนนของขอ 19 ถึงขอ 24 
2.2 การตัดสินใจและแกปญหา เปนผลรวมคะแนนของขอ 25 ถึงขอ 30 
2.3 สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  เปนผลรวมคะแนนของขอ 31 ถึงขอ 36 

  3. ดานสุข ประกอบดวย 
3.1 มีความภูมิใจตนเอง  เปนผลรวมคะแนนของขอ 37 ถึงขอ 40 
3.2 มีความพอใจในชีวิต  เปนผลรวมคะแนนของขอ 41 ถึงขอ 46 
3.3 มีความสุขสงบทางใจ  เปนผลรวมคะแนนของขอ 47 ถึงขอ 52 

การใหคะแนน จะแบงขอคําถามออกเปน 2 กลุม 
  กลุมท่ี 1 ขอคําถามเชิงบวก ไดแกขอ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 
32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 และ 50 
  การใหคะแนน 
   ตอบไมจริง  ใหคะแนน 1  คะแนน 
   ตอบจริงบางครั้ง  ใหคะแนน 2  คะแนน 
   ตอบคอนขางจริง ใหคะแนน 3  คะแนน 
   ตอบจริงมากท่ีสุด ใหคะแนน 4  คะแนน 
 กลุมท่ี 2 ขอคําถามเชิงลบ ไดแกขอ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 
33, 35, 37, 40, 45, 47, 51 และ 52 
  การใหคะแนน 
   ตอบไมจริง  ใหคะแนน 4  คะแนน 
   ตอบจริงบางครั้ง  ใหคะแนน 3  คะแนน 
   ตอบคอนขางจริง ใหคะแนน 2  คะแนน 
   ตอบจริงมาก  ใหคะแนน 1  คะแนน 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา ซ่ึง
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับความสนใจใน
การทํากิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงไดแบงกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ ออกเปน 6 ประเภท แตละ
ประเภทจะประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ อีกรวมท้ังหมด 37 กิจกรรม เปนแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ ดังนี ้
   ตอบมากท่ีสุด  ใหคะแนน  5  คะแนน 
   ตอบมาก  ใหคะแนน  4  คะแนน 
   ตอบปานกลาง  ใหคะแนน  3  คะแนน 
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   ตอบนอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 
   ตอบนอยท่ีสุด  ใหคะแนน  1  คะแนน 
 
 2.2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย   มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 แบบสอบถามระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ 

1. ศึกษาวิเคราะห เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนด
ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ 

2. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้อหา และความครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีตองการศึกษา 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในดานความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาในประเด็น
และสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมท่ีตองการวดั รวมท้ังความเหมาะสมของสํานวนภาษา หลังจาก
นั้นจึงนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ
พรอมนําไปเก็บขอมูลจริง 

4. สวนในเรื่องความนาเช่ือถือของเครื่องมือนั้น ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงในดานเนื้อหาแลว ไปทดสอบกอนใชจริง (Try Out)กับนักศึกษาท่ีไมใชเปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน หลังจากนั้นจึงนําคําตอบท่ีไดมาหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของ ครอนบารช (Cronbach)ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.837 

 
3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาวิจัย
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรระดับช้ันปท่ี 
2 ขึ้นไป จากคณะวิชาตางๆ ตามขนาดของกลุมตัวอยาง รวมเปนจํานวน 370 คน  ซ่ึงขอมูลท่ีทําการ
เก็บรวบรวมครั้งนี้จะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้  
          ขั้นตอนท่ี 1จะใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับความสนใจในการ
ทํากจิกรรมนันทนาการ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี ้
  1.1 ขอมูลท่ีพัก โดยแยกเปน 3 ประเภทคือ พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือพักใน
หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย หรือเดินทางไป – กลับ 

1.2 ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซ่ึงจะประกอบดวย กิจกรรม 6 ประเภท 
  1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา จะเก็บรวบรวมขอมูลเปนคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแตเขาศึกษาถึงภาคตนปการศึกษา 2552  
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 ขั้นตอนท่ี 2 จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณ ดานดี ดานเกง ดาน
สุข โดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของ กรมสุขภาพจิต 
 ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท้ัง 2 สวนมาจัดเปนชุดเดียวกันตามรหัสนักศึกษา และ
ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมูลกอนท่ีจะนําไปวิเคราะห 
 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจะนํามาวิเคราะหทางสถิติดังนี ้

1. การวิเคราะหคาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ และคาระดับของความ
ฉลาดทางอารมณโดยแยกเปนคณะวิชา 5 คณะวิชา จะใชสถิติขั้นพ้ืนฐานเพ่ือหาคามัชฌิมเลขคณิต 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในสวนของการวิเคราะหขอมูลคาระดับความสนใจในการทํากิจกรรม
นันทนาการท่ีเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 
1981) มาใชในการแปลความหมายโดยใชเกณฑดังนี ้
 คาเฉล่ียระหวาง  4.50-5.00 หมายความวา มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ียระหวาง  3.50-4.49 หมายความวา มาก  
 คาเฉล่ียระหวาง  2.50-3.49 หมายความวา ปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง  1.50-2.49 หมายความวา นอย 
 คาเฉล่ียระหวาง  1.00-1.49 หมายความวา นอยท่ีสุด 
 2. การวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิตนั้นไดกําหนดคาปกติโดย
แบงเปนชวงช้ันคะแนนในแตละขอไว ท้ังดานดี เกง และสุข ผูวิจัยจะกําหนดคาระดับเพ่ือใชในการ
อธิบายผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลไว 3 ระดับดวยกันคือ สูง ปานกลาง และต่ําโดยใชคาคะแนน
เฉล่ียในแตละขอของกรมสุขภาพจิตท่ีไดกําหนดไวเปนคะแนนชวงช้ันปกติซ่ึงบอกคาคะแนนขั้นต่ํา
และขั้นสูงเอาไว ซ่ึงผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนระดับดังนี ้

 (1)  X  (คะแนนเฉล่ียรายขอของกรมสุขภาพจิต)± 1SDหมายความวา ระดับปานกลาง 
 คะแนนท่ีต่ํากวาชวงคะแนนในขอ( 1)  หมายความวา ระดับต่ํา 

  คะแนนท่ีสูงกวาชวงคะแนนในขอ( 1 )  หมายความวา ระดับสูง 
 3. วิเคราะหความสัมพันธของขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรดังนี ้

3.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง และดาน
สุขกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
ดวยสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation) 

3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ท้ัง 6 ประเภทกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ดวยสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation) 
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3.3 วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ท้ัง 6 ประเภทกับระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาท้ังดานดี ดานเกง และดานสุขดวยสถิติ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product – Moment Correlation) 
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      บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง“การศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสนใจใน

การทํากิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร” จะแบงการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล   
  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหคาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประกอบดวย 
   2.1 กิจกรรมประเภทการอาน 
   2.2 กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศน 
   2.3 กิจกรรมประเภทการเลนกีฬาประเภทตาง  ๆ
   2.4 กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายประเภทตาง ๆ 
   2.5 กิจกรรมทางสังคม 
   2.6 กิจกรรมพิเศษของนักศึกษา 
  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย 
   3.1 คาระดับความฉลาดทางอารมณ 
   3.2 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานด ี
   3.3 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกง 
   3.4 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุข 
  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธประกอบดวย 
   4.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
   4.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
   4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวม
กิจกรรมนันทนาการกับระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 370 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ
พ้ืนฐานโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1แสดงสภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล 
n = 370คน 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ความถี ่ รอยละ 
เพศ   
หญิง 251 67.84 
ชาย 119 32.16 
คณะวิชาที่สังกัด   
อักษรศาสตร 61 16.56 
ศึกษาศาสตร 52 13.68 
วิทยาศาสตร 81 22.12 
เภสัชศาสตร 38 10.32 
วิศวกรรมศาสตร 138 37.32 
สภาพที่พักอาศัย   
พักหอพักของมหาวิทยาลัย 126 34.06 
พักหอพักเอกชนขางนอกมหาวิทยาลัย 196 52.97 
เดินเรียน(ไป-กลับ) 48 12.97 
ผลการเรียน   
0.00 –2.00 73 19.73 
2.01 – 3.00 184 49.73 
3.01 – 4.00 113 30.54 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67.84 สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตรคิดเปนรอยละ 37.32 พักหอพักเอกชนขางนอกมหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 52.97 
และมีผลการเรียนในระดับ 2.01 – 3.00 คิดเปนรอยละ 49.73 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ 
 ในสวนของการวิเคราะหคาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการนั้นจะแยก
พิจารณา 6 ประเภทกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมประเภทการอาน 2) กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศน 
3) กิจกรรมประเภทการเลนกีฬาประเภทตางๆ4) กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายประเภทตางๆ 
5) กิจกรรมทางสังคม และ 6) กิจกรรมพิเศษของนักศึกษาโดยมีผลการประเมินในแตละประเด็น
ดังนี้ 
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 2.1 กิจกรรมประเภทการอาน 
ตารางที่ 4.2  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม
ประเภทการอาน 

ประเภทการอาน คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
ขาวหนังสือพิมพ 3.42 .95 ปานกลาง 
นิตยสาร 3.13 .97 ปานกลาง 
นวนิยาย 2.94 1.23 ปานกลาง 
การตูน 2.83 1.19 ปานกลาง 
สารคด ี 2.73 .98 ปานกลาง 
หนังสือเรียน 3.92 1.09 มาก 

รวม 3.16 1.07 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา

กิจกรรมประเภทการอานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม
ประเภทการอานในระดับปานกลาง ( X = 3.16) ซ่ึงหากพิจารณาถึงประเภทของการอานจะพบวา
กลุมตัวอยางมีความสนใจในการอานหนังสือเรียนสูงท่ีสุด ( X = 3.92) รองลงมาคือ ขาว
หนังสือพิมพ ( X = 3.42) 
 

 2.2 กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศน 
ตารางที่ 4.3  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม
ประเภทดูรายการโทรทัศน 

ประเภทรายการ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
หนัง/ละครไทย 3.58 1.06 มาก 
หนัง/ละครตางชาต ิ 3.57 .98 มาก 
ขาว 3.56 .85 มาก 
สารคดี/ทองเท่ียว 3.12 .99 ปานกลาง 
บันเทิง 3.83 .86 มาก 
กีฬา 2.86 1.16 ปานกลาง 
ขายสินคา 2.02 .95 นอย 
อ่ืนๆ  3.20 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.22 1.00 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการใชเวลาวางทํา
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กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศนในระดับปานกลาง ( X = 3.22) ซ่ึงหากพิจารณาถึงประเภทของ
รายการโทรทัศน จะพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในรายการบันเทิงสูงท่ีสุด ( X = 3.83) 
รองลงมาคือ หนัง/ละครไทย ( X = 3.58) 
 
 2.3 กิจกรรมประเภทการเลนกีฬาประเภทตางๆ 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม

ประเภทการเลนกีฬาประเภทตางๆ 
ประเภทกีฬา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 

ฟุตบอล 2.19 1.26 นอย 
วอลเลยบอล 2.21 1.10 นอย 
บาสเกตบอล 2.35 1.14 นอย 
แบดมินตัน 3.25 1.20 ปานกลาง 
ปงปอง 2.24 1.07 นอย 
เปตอง 2.30 1.19 นอย 
กอลฟ 1.59 .89 นอย 
วายน้ํา 2.31 1.24 นอย 
วิ่ง 3.48 1.07 ปานกลาง 

รวม 2.44 1.13 นอย 
 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมประเภทการเลนกีฬาประเภทตาง  ๆพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการใชเวลา
วางทํากิจกรรมการเลนกีฬาประเภทตางๆ ในระดับนอย( X = 2.44) ซ่ึงหากพิจารณาถึงประเภทของ
กีฬา จะพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในกีฬาวิ่งสูงท่ีสุด ( X = 3.48) รองลงมาคือ แบดมินตัน ( X
= 3.25) 
 
 
 
 2.4 กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายประเภทตาง  ๆ
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ตารางที่ 4.5แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม 
  ประเภทการออกกําลังกายประเภทตาง  ๆ

ประเภทกิจกรรม คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
จอกกิ้ง 3.10 1.13 ปานกลาง 
เดินในสวนสาธารณะ 3.43 1.06 ปานกลาง 
แอโรบิค 2.36 1.15 นอย 
โยคะ 1.72 .93 นอย 
ฟตเนส 2.00 1.08 นอย 
อ่ืนๆ  3.74 1.46 มาก 

รวม 2.73 1.14 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายประเภทตางๆพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการ
ใชเวลาวางในการออกกําลังกายประเภทตางๆในระดับปานกลาง ( X = 2.73) ซ่ึงหากพิจารณาถึง
ประเภทของการออกกําลังกาย จะพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในกิจกรรมการออกกําลังกาย
ประเภทอ่ืนๆ สูงท่ีสุด ( X = 3.74) รองลงมาคือ การเดินในสวนสาธารณะ ( X = 3.43) 
 

 2.5 กิจกรรมทางสังคม 
 

ตารางที่ 4.6แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม 
  ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
ประเภทกิจกรรม คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
รับนองใหม 3.60 1.05 มาก 
สรางความอดทน 3.33 1.24 ปานกลาง 
เฟรชช่ีไนท 3.74 1.04 มาก 
กูดบายซีเนี่ย 3.42 1.05 ปานกลาง 
เปดโลกชมรม 3.10 1.10 ปานกลาง 
กีฬานองใหม 3.36 1.06 ปานกลาง 
กีฬาภายใน 3.26 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.40 1.09 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมประเภทกิจกรรมทางสังคมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการใชเวลาวางใน
การทํากิจกรรมทางสังคมในระดับปานกลาง ( X = 3.40) ซ่ึงหากพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรม
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ทางสังคม จะพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในกิจกรรมเฟรชช่ีไนทสูงท่ีสุด ( X = 3.74) รองลงมา
คือ รับนองใหม( X = 3.60) 
 
  2.6 กิจกรรมพิเศษของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.7แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํากิจกรรม 
  ประเภทกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา 

ประเภทกิจกรรม คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 4.10 .82 มาก 
วันไหวคร ู 3.97 .87 มาก 
วันแม 3.76 .98 มาก 
วันเขาพรรษา 3.47 1.02 ปานกลาง 
ลอยกระทง 4.00 .91 มาก 
วันพอ 3.78 .98 มาก 
คริสตมาส 3.18 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.75 .95 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับของความสนใจในการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษของนักศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการใช
เวลาวางในการทํากิจกรรมพิเศษของนักศึกษาในระดับมาก( X = 3.75) ซ่ึงหากพิจารณาถึงประเภท
ของกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา จะพบวากลุมตัวอยางมีความสนใจในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมสูงท่ีสุด ( X = 4.10) รองลงมาคือ ลอยกระทง( X = 4.00) 
 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณ  
 
 3.1 คาระดับความฉลาดทางอารมณ 
 การวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณนั้นจะแยกพิจารณา 9 ดาน คือ 1) ควบคุมตนเอง 
2) เห็นใจผูอ่ืน 3) รับผิดชอบ 4) มีแรงจูงใจ 5) การตัดสินใจ/แกปญหา 6) สัมพันธภาพ 7) ภูมิใจใน
ตนเอง 8) พอใจในชีวิต และ 9) สุขสงบทางใจ โดยมีผลการประเมินในแตละดาน ดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาดานตางๆ  
EQ  ดานตาง ๆ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 

ควบคุมตนเอง 18.27 1.96 สูง 
เห็นใจผูอ่ืน 19.42 2.04 ปานกลาง 
รับผิดชอบ 20.65 2.23 ปานกลาง 
มีแรงจูงใจ 18.33 2.80 ปานกลาง 
การตัดสินใจ/แกปญหา 18.15 2.52 ปานกลาง 
สัมพันธภาพ 18.14 2.49 ปานกลาง 
ภูมิใจในตนเอง 12.10 1.96 ปานกลาง 
พอใจในชีวิต 19.56 2.73 ปานกลาง 
สุขสงบทางใจ 19.19 2.85 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาดานตางๆ 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความฉลาดทางอารมณในดานควบคุมตนเองในระดับสูง สวน
ดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 
 
 3.2 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานด ี
 การวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีนั้นจะแยกพิจารณา 3 เรื่อง คือ 1) 
ควบคุมตนเอง 2) เห็นใจผูอ่ืน 3) รับผิดชอบ โดยมีผลการประเมินในแตละดาน ดังตารางท่ี 4.9 – 
4.11 
 3.2.1คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดใีนเร่ืองการควบคุมตนเอง 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการควบคุมตนเอง 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 17.87 1.91 สูง 
ศึกษาศาสตร 18.33 1.53 สูง 
วิทยาศาสตร 18.63 1.75 สูง 
เภสัชศาสตร 17.37 2.06           ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 18.46 2.13 สูง 
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 จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการ
ควบคุมตนเองพบวาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการควบคุมตนเอง
อยูในระดับสูง 
 
   3.2.2คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดใีนเร่ืองการเห็นใจผูอื่น 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการเห็นใจผูอ่ืน 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 19.87 1.79 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 19.29 1.77 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 19.48 2.18 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 19.39 2.18 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 19.24 2.11 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการ
เห็นใจผูอ่ืน พบวาคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะเภสัชศาสตรมี
ระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการเห็นใจผู อ่ืนอยูในระดับสูง สวนคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องการเห็นใจผูอ่ืนอยูในระดับปาน
กลาง 
 
 
   3.2.3คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดใีนเร่ืองความรับผิดชอบ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องความรับผิดชอบ 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 20.98 2.02 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 20.96 1.97 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 20.67 2.20 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 19.76 3.30 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 20.61 1.72 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องความ
รับผิดชอบ พบวาคณะอักษรศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร
มีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องความรับผิดชอบอยูในระดับสูง สวนคณะเภสัช
ศาสตรมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานดีในเรื่องความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง 
  
 3.3 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกง 
 การวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงนั้นจะแยกพิจารณา 3 เรื่อง คือ 1) 
ควบคุมตนเอง 2) เห็นใจผูอ่ืน 3) รับผิดชอบ โดยมีผลการประเมินในแตละดาน ดังตารางท่ี 4.9 – 
4.12 – 4.14 
   3.3.1คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเร่ืองแรงจูงใจ 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องแรงจูงใจ 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 18.93 2.70 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 18.60 3.08 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 18.47 2.59 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 18.21 2.78 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 17.88 2.82 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่อง
แรงจูงใจ พบวาทุกคณะมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องแรงจูงใจอยูในระดับปาน
กลาง 
   3.3.2คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเร่ืองการตัดสินใจ/แกปญหา 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องการตัดสินใจ/ 
  แกปญหา 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 17.90 2.51 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 18.67 2.02 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 18.05 2.68 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 18.16 2.35 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 18.12 2.63 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องการ
ตัดสินใจ/แกปญหาพบวาคณะอักษรศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตรมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องการตัดสินใจ/แกปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง สวนคณะศึกษาศาสตรมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องการ
ตัดสินใจ/แกปญหาอยูในระดับสูง 
 
   3.3.3คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเร่ืองสัมพันธภาพ 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องสัมพันธภาพ 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 18.25 2.94 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 18.13 2.32 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 18.43 2.49 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 17.55 2.51 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 18.10 2.35 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่อง
สัมพันธภาพ พบวาทุกคณะมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานเกงในเรื่องสัมพันธภาพอยูใน
ระดับปานกลาง 
 

 3.4 คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุข 
 การวิเคราะหคาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขนั้นจะแยกพิจารณา 3 เรื่อง คือ 1) 
ภูมิใจในตนเอง 2) พอใจในชีวิต 3) สุขสงบทางใจ โดยมีผลการประเมินในแตละดาน ดังตารางท่ี 
4.15 – 4.17 
 

   3.3.1คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเร่ืองภูมิใจในตนเอง 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องภูมิใจในตนเอง 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 11.77 1.98 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 12.33 1.48 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 12.05 2.91 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 12.21 2.42 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 12.16 1.77 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่อง
ภูมิใจในตนเอง พบวาทุกคณะมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องภูมิใจในตนเองอยู
ในระดับปานกลาง 
 

   3.3.2คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเร่ืองพอใจในชีวิต 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องพอใจในชีวิต 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 19.72 2.71 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 19.67 2.52 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 19.87 2.29 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 18.58 2.74 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 19.54 3.02 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่อง
พอใจในชีวิตพบวาทุกคณะมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องพอใจในชีวิตอยูใน
ระดับปานกลาง 
 
   3.3.3คาระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเร่ืองสุขสงบทางใจ 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องสุขสงบทางใจ 

คณะวิชา คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาระดับ 
อักษรศาสตร 19.52 2.74 ปานกลาง 
ศึกษาศาสตร 19.58 2.47 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 19.09 2.73 ปานกลาง 
เภสัชศาสตร 18.71 3.23 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 19.10 2.99 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะหระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องสุข
สงบทางใจพบวาทุกคณะมีระดับความฉลาดทางอารมณทางดานสุขในเรื่องสุขสงบทางใจอยูใน
ระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 
 
 4.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
  4.1.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณ 3 ดานกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 
ตารางที่  4.18 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ความสัมพันธระหวางระดับความ
ฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ความฉลาดทาง
อารมณ 
ดานดี 

ความฉลาด
ทางอารมณ

ดานเกง 

ความฉลาด
ทางอารมณ

ดานสุข 

ผลรวมของ
ความฉลาด
ทางอารมณ 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

Pearson Correlation 1 -.043 .065 .030 .025 
Sig. (2-tailed)  .407 .210 .567 .627 
N  370 370 370 370 

ความฉลาด
ทางอารมณ
ดานดี 

Pearson Correlation  1 .519(**) .532(**) .771(**) 
Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 
N   370 370 370 

ความฉลาด
ทางอารมณ
ดานเกง 

Pearson Correlation   1 .718(**) .889(**) 
Sig. (2-tailed)    .000 .000 
N    370 370 

ความฉลาด
ทางอารมณ
ดานสุข 

Pearson Correlation    1 .894(**) 
Sig. (2-tailed)     .000 
N     370 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 4.18 แสดงใหเห็นวาระดับความฉลาดทางอารมณแตละดานไมมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
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  4.1.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณจําแนก
ตามรายขอ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณจําแนกตาม

รายขอกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ร ะ ดั บ
ความสัมพันธระหวางระดับความ
ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ  9 เ ร่ื อ ง กั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ผล
สัม

ฤท
ธิ์

ทา
งก

ารเ
รียน

 

กา
รค

วบ
คุม

ตน
เอง

 

กา
รเห

็นใ
จผู

อื่น
 

กา
รรับ

ผิด
ชอ

บ 

แร
งจูง

ใจใ
น

ตน
เอง

  

กา
รต

ัดส
ินใ

จแ
ละ

แก
ปญ

หา
 

สัม
พัน

ธภ
าพ

กับ
ผูอ

ื่น 
 

มีค
วาม

ภูม
ิใจ

ตน
เอง

 
 

มีค
วาม

พอ
ใจใ

น
ชีว

ิต 
 

มีค
วาม

สุข
สง

บ
ทา

งใจ
 

รว
ม 9

 เรื่อ
ง 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

Pearson Correlation 1 -.098 -.017 .009 .146(**) .074 -.082 .079 -.026 .034 1 
Sig. (2-tailed) . .060 .751 .864 .005 .158 .117 .131 .612 .512 . 
N 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

การควบคุม
ตนเอง 

Pearson Correlation  1 .259(**) .306(**) .165(**) .313(**) .170(**) .158(**) .294(**) .320(**) -.098 
Sig. (2-tailed)  . .000 .000 .001 .000 .001 .002 .000 .000 .060 
N  370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

การเห็นใจ
ผูอื่น 

Pearson Correlation   1 .540(**) .396(**) .359(**) .169(**) .223(**) .415(**) .282(**) -.017 
Sig. (2-tailed)   . .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .751 
N   370 370 370 370 370 370 370 370 370 

การ
รับผิดชอบ 

Pearson Correlation    1 .373(**) .418(**) .332(**) .307(**) .488(**) .330(**) .009 
Sig. (2-tailed)    . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .864 
N    370 370 370 370 370 370 370 370 

แรงจูงใจใน
ตนเอง

  

Pearson Correlation     1 .502(**) .288(**) .477(**) .397(**) .465(**) .146(**) 
Sig. (2-tailed)     . .000 .000 .000 .000 .000 .005 
N     370 370 370 370 370 370 370 

การตัดสินใจ
และ

แกปญหา 

Pearson Correlation      1 .336(**) .452(**) .442(**) .474(**) .074 
Sig. (2-tailed)      . .000 .000 .000 .000 .158 
N      370 370 370 370 370 370 

สัมพันธภาพ
กับผูอื่น

  

Pearson Correlation       1 .436(**) .440(**) .371(**) -.082 
Sig. (2-tailed)       . .000 .000 .000 .117 
N       370 370 370 370 370 

มีความภูมิใจ
ตนเอง  

Pearson Correlation        1 .450(**) .370(**) .079 
Sig. (2-tailed)        . .000 .000 .131 
N        370 370 370 370 

มีความพอใจ
ในชีวิต

  

Pearson Correlation         1 .498(**) -.026 
Sig. (2-tailed)         . .000 .612 
N         370 370 370 

มีความสุข
สงบทางใจ 

Pearson Correlation          1 .034 
Sig. (2-tailed)          . .512 
N          370 370 

รวม 9 เร่ือง Pearson Correlation           1 
Sig. (2-tailed)           . 
N           370 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 4.19 แสดงใหเห็นวาระดับความฉลาดทางอารมณ ดานเกง ในรายขอมีแรงจูงใจ
ในตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 4.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรม

นันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ความสัมพันธระหวางระดับความฉลาด
ทางอารมณกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ

เรียน 
การอาน 

ดูรายการ
โทรทัศน 

 

การเลน
กีฬา

ประเภท
ตางๆ 

การออก
กําลังกาย
ประเภท
ตาง ๆ 

กิจกรรม
ทางสังคม 

 

กิจกรรม
พิเศษของ
นักศึกษา 

 

รวมทุก
กิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

Pearson Correlation 1 -.040 -.091 -.098 -.031 .004 .033 -.053 
Sig. (2-tailed) . .445 .080 .061 .552 .936 .533 .308 
N 370 370 370 370 370 370 370 370 

การอาน Pearson Correlation  1 .429(**) .353(**) .471(**) .249(**) .204(**) .581(**) 
Sig. (2-tailed)  . .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N  370 370 370 370 370 370 370 

ดูรายการ
โทรทัศน 

 

Pearson Correlation   1 .528(**) .390(**) .277(**) .325(**) .683(**) 
Sig. (2-tailed)   . .000 .000 .000 .000 .000 
N   370 370 370 370 370 370 

การเลนกีฬา
ประเภทตาง  ๆ

Pearson Correlation    1 .544(**) .325(**) .353(**) .773(**) 
Sig. (2-tailed)    . .000 .000 .000 .000 
N    370 370 370 370 370 

การออกกําลัง
กายประเภท

ตาง ๆ 

Pearson Correlation     1 .405(**) .365(**) .737(**) 
Sig. (2-tailed)     . .000 .000 .000 
N     370 370 370 370 

กิจกรรมทาง
สังคม 

 

Pearson Correlation      1 .539(**) .703(**) 
Sig. (2-tailed)      . .000 .000 
N      370 370 370 

กิจกรรมพิเศษ
ของนักศึกษา 

 

Pearson Correlation       1 .686(**) 
Sig. (2-tailed)       . .000 
N       370 370 

รวมทุก
กิจกรรม 

Pearson Correlation        1 
Sig. (2-tailed)        . 
N        370 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางท่ี 4.20 แสดงใหเห็นวาระดับความสนใจในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมไมมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 
 4.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับ
ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรม

นันทนาการกับระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา 
ความสัมพันธระหวางระหวางระดับความ
สนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการกับ
ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา 

ความฉลาดทาง
อารมณ 
ดานด ี

ความฉลาดทาง
อารมณดานเกง 

ความฉลาดทาง
อารมณดานสุข 

ผลรวมของ
ความฉลาดทาง

อารมณ 
การอาน Pearson Correlation 0.03 .111(*) .128(*) .110(*) 

Sig. (2-tailed) 0.559 0.033 0.014 0.035 
N 370 370 370 370 

ดูรายการโทรทัศน 
 

Pearson Correlation 0.035 0.026 .126(*) 0.075 
Sig. (2-tailed) 0.507 0.614 0.015 0.148 
N 370 370 370 370 

การเลนกีฬาประเภท
ตางๆ 

Pearson Correlation 0.035 0.028 0.026 0.034 
Sig. (2-tailed) 0.498 0.59 0.615 0.51 
N 370 370 370 370 

การออกกําลังกาย
ประเภทตาง ๆ 

Pearson Correlation .103(*) .110(*) .128(*) .134(*) 
Sig. (2-tailed) 0.047 0.034 0.014 0.01 
N 370 370 370 370 

กิจกรรมทางสังคม 
 

Pearson Correlation 0.008 0.05 0.084 0.059 
Sig. (2-tailed) 0.874 0.336 0.105 0.258 
N 370 370 370 370 

กิจกรรมพิเศษของ
นักศึกษา 

 

Pearson Correlation -0.003 .106(*) 0.091 0.081 
Sig. (2-tailed) 0.957 0.041 0.082 0.119 
N 370 370 370 370 

รวมทุกกิจกรรม Pearson Correlation 0.046 0.095 .128(*) .108(*) 
Sig. (2-tailed) 0.379 0.068 0.014 0.038 
N 370 370 370 370 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 แสดงใหเห็นวากิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมการอานมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกง และดานสุข ความฉลาดทางอารมณในภาพรวม 
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กิจกรรมการดูโทรทัศนมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานสุข การออกกําลังกายมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณท้ัง 3 ดานและความฉลาดทางอารมณในภาพรวมกิจกรรม
พิเศษมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกงและการเขากิจกรรมนันทนาการมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานสุขและความฉลาดทางอารมณในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 370 คน จะประกอบดวยกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักศึกษาคณะอักษรศาสตรจํานวน 61 คน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจํานวน 52 คน นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรจํานวน 81 คน นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรจํานวน 38 คน นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรจํานวน 138 คน  

กลุมตัวอยางจะเปนนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย และนักศึกษาสวนมากจะพักหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย คะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษาสวนใหญจะอยูระหวาง 2.01-3.00 ผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ของการทํากิจกรรมนันทนาการ และใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิตเพ่ือ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ ดานดี ดานเกง และดานสุข เสร็จ แลวนําขอมูลท่ี
ไดมาวเิคราะหทางสถิติโดยใชวิธีการทางสถิติขั้นพ้ืนฐานเพ่ือหาคารอยละ คาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ
กับความฉลาดทางอารมณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Product-Moment Correlation) ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา 

 
 1.ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ของนักศึกษารวม 
ท้ังส้ิน 6 ประเภท ดวยกัน ไดแก กิจกรรมประเภทการอาน กิจกรรมการดูทีวี กีฬาประเภทตาง ๆ 
การออกกําลังกาย กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมพิเศษ ผลปรากฏวา 

     1.1.กิจกรรมประเภทการอาน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับความสนใจในการทํา 
กิจกรรมนันทนาการประเภทการอานผลรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหแยกเปนราย
กิจกรรมพบวา  

ระดับมาก ไดแกการอานหนังสือเรียน  
ระดับปานกลาง ไดแก การอานขาวหนังสือพิมพ นิตยสาร สารคดี และการตูน 
     1.2.กิจกรรมประเภทการดูทีวีรายการตาง ๆ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษา 

สนใจในการดูรายการทีวีผลรวมอยูในระดับปานกลาง และจําแนกประเภทตามลําดับไดดังนี ้
 ระดับมาก ไดแก การดูรายการหนัง/ละครไทย  หนัง/ละครตางชาติ ขาว บันเทิง  
 ระดับปานกลาง  ไดแก สารคดี/ทองเท่ียว   และรายการกีฬา  
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 ระดับนอย    ไดแก การขายสินคา 
     1.3.กิจกรรมประเภทกีฬา  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษาสนใจเลนกีฬาโดย 

ผลรวมในระดับนอย  และจําแนกประเภทตามลําดับไดดังนี ้
 ระดับปานกลาง  ไดแก  แบดมินตัน และวิ่ง 
 ระดับนอย   ไดแก ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล ปงปอง เปตอง กอลฟและวายน้ํา  

    1.4.กิจกรรมประเภทการออกกําลังกาย  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผลรวมของความ 
สนใจในการทํากิจกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง และจําแนกประเภทตามลําดับดังนี ้
 ระดับมาก  ไดแก  อ่ืน ๆ (ไมระบุ) 
 ระดับปานกลาง  ไดแก  จอกกิ้ง เดินในสวนสาธารณะ  
 ระดับนอย  ไดแก  แอโรบิค โยคะ และฟตเนส 

     1.5.กิจกรรมประเภท กิจกรรมทางสังคม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษาทํา 
กิจกรรมทางสังคมผลรวมอยูในระดับปานกลาง  และจําแนกตามประเภทไดดังนี ้

ระดับมาก  ไดแก    รับนองใหม  เฟรชช่ีไนท   
ระดับปานกลาง  ไดแก กิจกรรม สรางความอดทน กูดบายซีเนียร เปดโลกชมรม กีฬานอง

ใหม กีฬาภายใน  
     1.6.กิจกรรมพิเศษ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษาสนใจการทํากิจกรรมพิเศษ 

ผลรวมอยูในระดับมาก และจําแนกประเภทตามลําดับดังนี ้
ระดับมาก ไดแก กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมวันไหวครู วันแม ลอยกระทง และ

วันพอ 
ระดับปานกลาง   ไดแก  วันเขาพรรษา  และคริสตมาส 

 
2.ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาโดยผลรวมนักศึกษามีระดับความฉลาดทาง 

อารมณรายขอดานควบคุมตนเอง อยูในระดับสูง สวนรายขอดานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง  และ
จําแนกเปนรายคณะวิชาผลปรากฎดังนี ้

2.1.ระดับความฉลาดทางอารมณดานดี  
2.1.1รายขอการควบคุมตนเองผลปรากฏวา 
ระดับสูง ไดแก นักศึกษาคณะอักษรศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตร 
ระดับปานกลาง ไดแก นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
2.1.2 รายขอดานเห็นใจผูอ่ืนผลปรากฎวา 
ระดับปานกลาง นักศึกษาทุกคณะวิชา  
2.1.3 รายขอดานรับผิดชอบผลปรากฏวา  
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ระดับปานกลาง  นักศึกษาทุกคณะวิชา  
 2.2.ระดับความฉลาดทางอารมณเกง 
  2.2.1 รายขอดานมีแรงจูงใจ ผลปรากฎวา 

ระดับปานกลาง     นักศึกษาทุกคณะวิชา 
 2.2.2 รายขอดานตัดสินใจ/แกปญหา ผลปรากฏวา 

ระดับปานกลาง     นักศึกษาทุกคณะวิชา  
2.2.3รายขอดานสัมพันธภาพ ปรากฏผลวา 
ระดับปานกลาง     นักศึกษาทุกคณะวิชา 

 2.3. ระดับความฉลาดทางอารมณดานสุข 
  2.3.1 รายขอดานภูมิใจตนเองปรากฏผลวา 

ระดับปานกลาง    นักศึกษาทุกคณะวิชา 
2.3.2 รายขอดานพอใจในชีวิต ปรากฏผลวา 
ระดับปานกลาง    นักศึกษาทุกคณะวิชา 
2.3.3 รายขอดานสุขสงบทางใจ ปรากฏผลวา 
ระดับปานกลาง   นักศึกษาทุกคณะวิชา 

 
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ปรากฏผลดังนี ้
  3.1. ความฉลาดทางอารมณท้ังดานดี ดานเกง และดานสุขจะไมมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  
  3.2. การวิเคราะหแยกเปนรายขอ พบวารายขอดานมีแรงจูงใจในความฉลาดทาง
อารมณดานเกง มีความสัมพันธกับความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ีิระดับ.01 
  

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
ท้ัง 6 ประเภทไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

 
5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับ 

ความฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง และดานสุข  ผลปรากฎดังนี ้
5.1.ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมการอานจะมีความสัมพันธกับความฉลาด 

ทางอารมณดาน เกง และสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
             5.2 . ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมการดูทีวี จะมีความสัมพันธกับความทาง 
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อารมณดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
             5.3 . ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมกีฬา ไมมีความสัมพันธกับความ 

ฉลาดทางอารมณทุกดาน  
5.4. ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมการออกกําลังกาย จะมีความสัมพันธกับ 

ความฉลาดทางอารมณ ท้ังดานดี ดานเกง และดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
5.5. ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมทางสังคม จะไมมีความสัมพันธกับความ 

ฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง และดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
5.6. ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมพิเศษ จะมีความสัมพันธกับความฉลาด 

ทางอารมณดานเกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี ้

ระดับของความสนใจในการทํากจิกรรมนันทนาการพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการจําแนกตามประเภท
ตาง ๆ ดังนี ้

1.กิจกรรมประเภทการอานพบวานักศึกษามีระดับความสนใจอานหนังสือท่ีใชเรียนอยู 
ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวานักศึกษาจําเปนตองมีการทบทวนหนังสือท่ีใชเรียนในเวลา
วางสวนการอานขาวหนังสือพิมพ นิตยสาร สารคดี การตูน และนวนิยายในระดับปานกลางซ่ึง
รองลงมา แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความสนใจในการอานขาวหนังสือพิมพ นิตยสาร สารคดี ฯลฯ 
ภายหลังการทบทวนตํารับตําราแลว ท่ีเปนเชนนี้เพราะวานักศึกษาสวนใหญจะพักอยูหอพักท้ัง
ภายในมหาวิทยาลัย และอยูนอกมหาวิทยาลัย ภายในหอพักจะมีหองนั่งเลน ซ่ึงภายในหองนั่งเลนก็
จะมีหนังสือพิมพ นิตยสารฯลฯ  ทําใหนักศึกษาหาอานงาย สะดวก จึงสงผลใหนักศึกษามีความ
สนใจในการทํากิจกรรมนี้อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสอดคลองกับงานวิจัยของ
อิสสระชัย ธนารักษ(2551)ท่ีพบวานักศึกษาสวนมาก มีความสนใจกิจกรรมนันทนาการท่ีใกลพัก
อาศัย จึงอาจจะสรุปไดวาท่ีนักศึกษาสนใจอานหนังสือพิมพ นิตยสารในระดับปานกลางเพราะวา
หนังสือเหลานี้จะมีอยูในบริเวณท่ีพักอาศัยและสะดวกท่ีจะหาอานไดในเวลาวาง 

2.กิจกรรมประเภทดูรายการโทรทัศน เปนกิจกรรมท่ีนกัศึกษามีระดับความสนใจในการ 
ดูโทรทัศนรายการหนัง/ละครไทย หนัง/ละครตางชาติ ขาว บันเทิงในระดับมาก ท้ังนี้นักศึกษา
สวนมากยังมีอายุอยูในชวงวัยรุนและเปนวัยท่ีมีความปรารถนาสูงท่ีจะใชเวลาวางในการดูโทรทัศน 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ แมคโดเวล(Mcdowell,1996) ท่ีไดทําวิจัยและพบวาเด็กวัยรุนมี
ความปรารถนาสูงท่ีจะใชเวลาวางไดแกการฟงดนตรี ดูภาพยนตร พูดคุยทางโทรศัพท ดูโทรทัศน 
ชมกีฬา วายน้ํา ดังนั้นจึงสรุปไดวานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะอยูในวัยท่ีสนใจดูทีวี ดู
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ภาพยนตจึงสงผลให ความสนใจในการดูทีวี 4 รายการนี้อยูในระดับมากสวนรายการสารคดี/
ทองเท่ียว อ่ืน ๆ มีระดับความสนใจในระดับปานกลางซ่ึงก็จะอยูในระดับรองลงมา ท้ังนี้อาจจะเปน
เพราะวามีส่ืออยางอ่ืน ๆ เชน ทางอินเตอรเนต แผนพับ หรือหนังสือพิมพท่ีหาอานไดงายจึงทําใหมี
ระดับความสนใจรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวเหลานี้นอยลง สวนรายการโฆษณาขายสินคาจะ
มีระดับความสนใจในการดูนอย อาจจะเปนเพราะวาสินคาท่ีนักศึกษาตองการซ้ือนั้นมีการโฆษณา
ทางทีวีนอย การเลือกซ้ือสินคาของนักศึกษานั้นอาจจะไดมีเหตุมาจากการโฆษณา แตอาจจะมาจาก
รสนิยมของกลุมเพ่ือน หรือเปนแฟช่ันท่ีนักศึกษามีขอมูลเพียงพออยูแลว 

3.การเลนกีฬา พบวานักศึกษามีระดับความสนใจท่ีจะเลนกีฬาวิ่ง และแบดมินตันใน 
ระดับปานกลาง สวนกีฬาประเภทอ่ืน ๆ อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้เพราะวากีฬาวิ่ง และ
แบดมินตันเปนกีฬาท่ีเลนงาย และสามารถหาสถานท่ีเลนไดแมจะเปนถนนหนทางก็สามารถเลนได  
ซ่ึงความสนใจของนักศึกษานี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีคณิต  เขียววิชัย(2546) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยคัดสรรทางสังคมเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของคนในเขตภูมิภาค
ตะวันตก พบวาคนสวนมากจะชอบเลนกีฬากลางแจง และกีฬาแบดมินตันก็เปนกีฬาท่ีมีคนนิยมเลน
มากกวากีฬาประเภทอ่ืน ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรมีระดับ
ความสนใจในการเลนกีฬาวิ่ง และกีฬาแบดมินตันมากกวากีฬาประเภทอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพราะวานักศึกษา
จะอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเลนกีฬาแบดมินตัน เพราะวามีโรงฝกพลศึกษาท่ีกําหนดเวลา
การใชโรงยิมสเพ่ือเลนกีฬาแบดมินตันในชวงเวลาเย็นตั้งแตเวลา16.30-20.30น. มีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา 080140 กีฬาศึกษา(แบดมินตัน)อีกดวย นอกจากนี้บริเวณท่ีพักอาศัย(หอพัก)
ของนักศึกษาจะอยูใกลสวนสาธารณะของเทศบาล และใกลกับพระราชวังสนามจันทรซ่ึงจะพบวา
นักศึกษานิยมใชเวลาวางไปเดิน หรือวิ่งเลนในสวนสาธารณะ และท่ีบริเวณพระราชวังสนามจันทร 
และผูวิจัยเองพบนักศึกษาท่ีเขาไปเดินเลนจะนําแร็คเกตแบดมินตันไปดวย ดังนั้นสภาพแวดลอม
ชวยสงเสริมใหนักศึกษาสนใจเลนกีฬาวิ่ง และแบดมินตัน 

4.กิจกรรมการออกกําลังกายพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรมีระดับความสนใจใน 
การออกกําลังกาย โดยการวิ่ง จอกกิ้ง เดินในสวนสาธารณะในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา
บริเวณในมหาวิทยาลัยจะมีลานกีฬาท่ีใช วิ่ง จอกกิ้งออกกําลังกาย และดานถนนเหนือวังยังมีสถานี
ออกกําลังกายกลางแจงของเทศบาลนครนครปฐม ท่ีมีคนจํานวนมากไปออกกําลังกายดวยการวิ่ง ท่ี
เปนเชนนี้เพราะวาพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมนันทนาการนั้นคนเราจะสนใจในการทํากิจกรรม
ท่ีสะดวก และใกลกับท่ีพักอาศัย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของคณิต เขียววิชัย(2546)สวนกิจกรรม
การออกกําลังกายประเภทอ่ืน ๆ อยูในระดับนอย อาจจะเปนเพราะวาสถานท่ีเตนแอโรบิค โยคะ 
หรือฟตเนส จะอยูไกลจากหอพักและกิจกรรมฟตเนสจะตองเสียคาบริการอีกดวยจึงสงผลให
นักศึกษาสนใจระดับนอย  

5.กิจกรรมทางสังคม พบวานักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมทางสังคมประเภทรับนอง 
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ใหม และเฟรชช่ีไนทอยูในระดบัมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาเปนกิจกรรมใหมท่ีนักศึกษามีความภูมิใจท่ี
สอบผานการคัดเลือกเขามาศึกษา และเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ี และ
รุนนอง และนักศึกษาเองกอ็ยากรูอยากเห็นในส่ิงใหม ๆ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จัดไดวาเปนความตองการ
พ้ืนฐานของนักศึกษา ดังนั้นกิจกรรมท้ังสองกิจกรรมนี้จะชวยตอบสนองความ ตองการพ้ืนฐานของ
นักศึกษาไดเปนอยางดีทําใหนักศึกษาสนใจเขารวมในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีท่ี 
ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ(2546) ไดอธิบายไวในตําราวิชาหลักการนันทนาการถึงแรงจูงใจท่ีชุมชน
สนใจเขารวมกิจกรรมนันทนาการไววาปจจัยตาง ๆ ท่ีจะชวยจูงใจใหคนเรามารวมกิจกรรม
นันทนาการจะประกอบดวยปจจัยดานพฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคมท่ีคนเราตองการกิจกรรมท่ีสราง
ความสัมพันธของชุมชน ไดแก กิจกรรมเตนรํา งานปารตี้  นอกจากนี้ปจจัยดานพฤติกรรมเกี่ยวของ
ผูกพันจะเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมรบันองใหม  เฟรชช่ีไนท  ปจจัยดาน
พฤติกรรมเชิงแขงขัน ก็จะเปนแนวคิดอีกดานหนึ่งท่ีจะอธิบายไดวาการท่ีนักศึกษาสนใจเขารวม
กิจกรรมประเภทนี้เพราะวาในกลุมนักศึกษาเองเม่ือมีความรูสึกผูกพันธกับคณะแลวก็มักจะคาดหวัง
ท่ีจะทําในส่ิงท่ีตนเองคิดวาจะชวยเสริมสรางช่ือเสียงคณะของตนเองใหเสมอเหมือนหรือดีกวาคณะ
วิชาอ่ืน ๆ เปนตน  ดังนั้นพอสรุปไดวาการท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทรสนใจเขารวมกิจกรรมทางสังคมท้ังในระดับมาก และปานกลาง และไมมีกิจกรรมใดใน
ระดับนอยเลยเปนเพราะวากิจกรรมดานนี้สามารถตอบสนองความตองการตามแนวคิดทฤษฎีท่ี
กลาวมานี้  

6.กิจกรรมพิเศษ พบวานักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมพิเศษ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
วันไหวครู ลอยกระทง และวันพอในระดับมาก  ท้ังนี้กิจกรรมท้ังหมดนี้จะเปนกิจกรรมท่ีชวยให
นักศึกษาไดเรียนรูถึงการใชชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและไดเสริมสรางความรัก
ความผูกพันธกับเพ่ือน กับสถาบัน และนักศึกษารุนพ่ีท่ีไดเตรียมกิจกรรมตางท่ีจะชวยเสริมสรางท้ัง
ความรูและความบันเทิงใหกับนักศึกษาใหม ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยดานความรูสึกเกี่ยวของผูกพันธ  
ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ(2546)ไดอธิบายไวในตํารานันทนาการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษไววากิจกรรม
พิเศษทุกประเภทนี้จะชวยตอบสนองความตองการในดานพฤติกรรมพ้ืนฐานทางสังคม และจะชวย
กระตุนประสาทสัมผัสจะสงเสริมใหคนเราเกิดความพึงพอใจจากการไดสังสรรค เฉลิมฉลอง
ความสุข สนุกสนานดวยเหตุผลท่ีกลาวมานี้จึงสงผลใหนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจเขารวม
กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมพิศษอยูในระดับมาก 
 
 ระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทรจําแนกตามคณะวิชาเรียน ปรากฏผลดังตอไปนี้  
 ความฉลาดทางอารมณดานด ี

1.รายขอการควบคุมตนเอง นักศึกษาคณะอักษรศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร และ 
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วิศวกรรมศาสตรวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณในรายขอนี้อยูระดับสูงและคณะเภสัชศาสตรอยู
ในระดับปานกลางซ่ึงก็จัดไดวาเปนระดับปกติ ท่ีเปนเชนนี้เพราะวากิจกรรมนันทนาการท่ีมี
ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานดีไดแก กิจกรรมการออกกําลังกาย และนักศึกษาสนใจ
เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายประเภทจอกกิ้ง และเดินในสวนสาธารณะ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงออกรวมกับเพ่ือน ๆ กลาวคือการไปทํากิจกรรมประเภทนี้นักศึกษา
มักจะมีเพ่ือนไปดวย และอาจจะไดพบกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ทําใหนักศึกษาตองรูจักการปรับตัวเพ่ืออยู
รวมกับผูอ่ืน รูจักการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน อีกดวยซ่ึงทักษะและพฤติกรรมดังกลาวนี้จะ
ชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณดานดีของนักศึกษาจึงสงผลใหระดับความฉลาดทางอารมณดานดี
ในรายขอนี้อยูในระดับดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ี ทศพร ประเสริฐสุข(2545) ไดเสนอ
แนวคิดในการพัฒนาอารมณไววาการพัฒนาสัมพันธภาพรายบุคคล การท่ีบุคคลไดทํากิจกรรมท่ี
ตองมีการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ทํากิจกรรมรวมกับบุคคลอ่ืนจะชวยใหเขาเกิดทักษะทางสังคมได  
ดังนั้นการท่ีนักศึกษามีความสนใจในการทํากิจกรรมการออกกําลังกายโดยการเดินใน
สวนสาธารณะก็ดี การจอกกิ้ง ก็ดีเขาจะตองไปทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน และอาจจะไดพบปะกับ
บุคคลอ่ืน ๆ จึงทําใหเขาเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมและสงผลทําใหความฉลาดทางอารมณใน
รายขอนี้อยูในระดับสูง 

2.รายขอเห็นใจผูอ่ืนนักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอเห็นใจ 
ผูอ่ืน อยูในระดับปานกลาง จัดไดวาเปนระดับปกติ และการท่ีนักศึกษามีระดับความฉลาดทาง
อารมณดานนี้อยูในระดับนี้เปนผลมาจากการทํากิจกรรมท่ีสงผลตอความฉลาดทางอารมณดานดีคือ
กิจกรรมการออกกําลังกาย และกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาจะตองไปทํากิจกรรมรวมกับ
เพ่ือน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณตามท่ีไดกลาวไวในขอ 1 
จึงสงผลใหระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษารายขอนี้อยูในระดับปานกลาง  

3.รายขอรับผิดชอบ นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอ 
รับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงจัดไดวาอยูในระดับปกต ิท้ังนี้เนื่องมาจากการท่ีนักศึกษามี
ระดับสนใจเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายซ่ึงมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานดี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซ่ึงรายขอรับผิดชอบนี้จะอยูในดานดีดวย ดังนั้นจึงอาจกลาว
ไดวาการท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลางซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
ชวยใหเกิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณท้ัง 3 ดานจึงสงผลใหคาระดับความฉลาดทางอารมณ
ในรายขอนี้อยูในระดับปกต ิ
 ความฉลาดทางอารมณดานเกง 

4.รายขอมีแรงจูงใจ นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอมี 
แรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนระดับปกติ ท่ีเปนเชนนี้จะเปนผลมาจากระดับความสนใจเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการประเภทการอาน ประเภทการออกกําลังกาย และกิจกรรมพิเศษซ่ึงกิจกรรม
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ท้ัง 3 ประเภทนี้จะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ.05 และกิจกรรมท้ัง 3 ประเภทนี้นักศึกษาจะสนใจเขารวมในระดับปานกลาง และมาก ดังนั้น
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาทุกคณะวชิาอยูในระดับ
ปานกลางดังกลาว 

5.รายขอการตัดสินใจ แกปญหา นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณราย 
ขอการตัดสินใจแกปญหา อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้เพราะวานักศึกษาจะสนใจเขารวม
กิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมการอาน การออกําลังกาย และกิจกรรมพิเศษอยูในระดับปาน
กลางและ มาก ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะชวยเสริมสรางความฉลาดทางอารมณดานเกง ดวยเหตุผล
เชนเดียวกับขอ 4 ดังนั้นจึงสงผลใหความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาดานนี้อยูในระดับปานกลาง
ซ่ึงประเมินไดวาอยูในระดับปกต ิ

6.รายขอดานสัมพันธภาพ นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอ 
ดานสัมพันธภาพนี้อยูในระดับปานกลางทุกคณะวิชาซ่ึงจัดไดวาเปนระดับปกติท่ีเปนเชนนี้เพราะวา
นักศึกษาทุกคณะวิชาจะสนใจเขารวมกิจกรรมประเภทการอาน การออกกําลังกาย และกิจกรรม
พิเศษ อยูในระดับมาก และปานกลาง ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวทําใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับ
ผูอ่ืน และมีการพัฒนาทักษะทางสังคมจึงสงผลใหระดับของความฉลาดทางอารมณดานเกงในราย
ขอนี้อยูในระดับปกติคือปานกลาง  
 ความฉลาดทางอารมณดานสุข 

7.รายขอภูมิใจในตนเอง นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอ 
ภูมิใจในตนเองระดับปานกลางซ่ึงจัดไดวาเปนระดับปกติ ท่ีเปนเชนอาจจะเปนไปตามเหตุผลท่ีได
กลาวมาแลวในขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6 และเม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ระดับความสนใจเขารวมกิจกรรมนันทนาการกับระดับความฉลาดทางอารมณ พบวาผลรวมของ
ระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการมีความสัมพันธกับระดับของความฉลาดทาง
อารมณดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงอาจสรุปไดวาผลจากความสนใจในการเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ท้ัง 6 ประเภทนี้สงผลใหนักศึกษามีระดับของความฉลาด
ทางอารมณดานสุขในระดับปานกลาง ซ่ึงประเมินไดวาอยูในระดับปกต ิ

8.รายขอพอใจในชีวิต นักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอพอใจ 
ในชีวิตอยูในระดับปานกลางท่ีเปนเชนนี้เพราะวาเปนผลมาจากความสนใจในการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการประเภทตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับระดับของความฉลาดทางอารมณดานสุข ดังท่ีได
กลาวไวในขอ 7 ซ่ึงสามารถสรุปไดวาระดับของความฉลาดทางอารมณดานสุขรายขอพอใจในชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรอยูในระดับปกต ิ

9.รายขอสงบสุขทางใจนักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอสงบสุข
ทางใจอยูในระดับปานกลางซ่ึงจัดไดวาอยูในเกณฑปกติ ท่ีเปนเชนนี้เพราะวานักศึกษามีระดับความ
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สนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอระดับของความฉลาดทางอารมณ
ดังท่ีไดอธิบายแลวในรายขอ7 และขอ 8 จึงทําใหนักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทาง
อารมณดานนี้อยูในระดับปกติดังเหตุผลท่ีไดกลาวมานี ้

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ปรากฎผลดังนี ้
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง และ 

ดานสุขไมมีความสัมพันธทางสถิติกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแสดงวาระดับความฉลาดทางอารมณ
ท้ัง 3ดานจะไมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาคาระดับของ
ความฉลาดทางอารมณในรายขอแรงจูงใจซ่ึงมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาอยางมีนัยสําคัญนั้นอยูในระดบัปานกลาง ซ่ึงถาหากมีการพัฒนาใหคาระดับความฉลาด
ทางอารมณรายขอดังกลาวสูงขึ้นก็อาจจะสงผลใหระดับของความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได  ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้จะสอดคลองกับผลจากการศึกษาของ 
อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ(2545)ไดทําการวิจัยแลวพบวาความฉลาดทางอารมณดานเกงจะมีความสัมพันธ
เชิงลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สวนความฉลาดทางอารมณดานดี และดานสุขไมมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ความฉลาดทางอารมณดานเกงรายขอมีแรงจูงใจ กรมสุขภาพจิตไดใหคํานิยามไววา
หมายถึงความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง รูศักยภาพของตนเอง สรางขวัญ
และกําลังใจใหตนเองได ตลอดจนมีความมุงม่ันท่ีจะไปใหถึงเปาหมาย จากคํานิยามดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาถาหากนักศึกษามีความรูสึกนึกคิดหรือเกิดคุณลักษณะตามคํานิยามแลวก็จะเปนแรง
เสริมสรางความพยายามเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของตนเองคือสําเร็จการศึกษา ซ่ึงก็จะสงผลใหมี
ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นได  

ดังนั้นถาหากจะกลับไปพิจารณาระดับความฉลาดทางอารมณดานเกงรายขอมีแรงจูงใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพบวานักศึกษาทุกคณะวิชามีระดับความฉลาดทางอารมณรายขอ
นี้อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนรายขอท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยเหตุนี้ถา
หากมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณดานเกงรายขอมีแรงจูงใจใหสูงขึ้นใน
ระดับสูงอาจจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดบัความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการ 
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวาไมมีความสัมพันธกัน  แตถาหากไปพิจารณาผลการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทางอารมณจะ
พบวา กิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณท้ัง  3 ดานคือกจิกรรมการออกกําลังกาย 
กิจกรรมการอานจะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกงและสุข สวนกิจกรรมพิเศษมี
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ความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกง ท้ังนี้แสดงใหเห็นวากิจกรรมนันทนาการแตละ
ประเภทนั้นจะเสริมสรางความฉลาดทางอารมณไดไมเหมือนกัน เพราะวาประโยชนของกิจกรรม
นันทนาการแตละประเภทนั้นจะมีประโยชนท่ีแตกตางกันเปนตน 

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 
นันทนาการกับระดับความฉลาดทางอารมณของนักศึกษา พบวา 

3.1 กิจกรรมการอานจะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกง และดานสุข 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แสดงใหเห็นวากิจกรรมการอานจะชวยใหเกิดการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณดานเกง และดานสุขท่ีเปนเชนนี้อาจจะเปนเพราะวากิจกรรมการอานเปนแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณดังท่ี รี เบคคา (Rebecca, 1998) ไดเสนอแนวทางพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณไวขอหนึ่งวาการเปดโอกาสใหเด็กไดอานหนังสือท่ีสงเสริมใหเกิด
จินตนาการท่ีจะชวยเสริมสราง แรงจูงใจท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต และการมีครอบครัวท่ีเปน
สุข ซ่ึงแนวทางดังกลาวจะตองอาศัยกิจกรรมการอาน จึงสงผลใหกิจกรรมการอานมีความสัมพันธ
กับความฉลาดทางอารมณดานเกง และสุข 

3.2 กิจกรรมการออกกําลังกายจะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณท้ังดานดี ดาน 
เกง และดานสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แสดงใหเห็นวากิจกรรมการออกกําลังกายจะ
ชวยใหเกิดพัฒนาการของความฉลาดทางอารมณท้ังดานดี ดานเกง และดานสุข เหตุท่ีเปนเชนนี้
เพราะวากิจกรรมการออกกําลังกายจะชวยใหนักศึกษาเกิดทักษะดานมนุษยสัมพันธ เพราะจะได
พบปะกับเพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวไดดีขึ้น และกิจกรรมการออก
กําลังกายจะชวยใหนักศึกษาไดผอนคลายความเครียด สนุกสนานส่ิงเหลานี้จะเปนองคประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณดังท่ีบารออน (Bar-on,1992อางถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข 2545 : 94) ได
กลาวไว จึงสงผลใหระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับ
ความฉลาดทางอารมณท้ังดานดี ดานเกง และดานสุข 
 3.3 กิจกรรมพิเศษจะมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณดานเกงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ีิระดับ .05 เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะวา กิจกรรมพิเศษจะเปนกิจกรรมท่ีจะชวยใหนักศึกษามี
ทักษะในการสรางความสัมพันธกับคนอ่ืน กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  รูจักวิธีการแกปญหา มี
ความมุงม่ันในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย ส่ิงเหลานี้จะสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต(2543)ท่ี
ไดกําหนดความสามารถตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 
ดังนั้นกิจกรรมพิเศษจึงชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความฉลาดทางอารมณดานเกง  
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากขอคนพบสามารถนําไปวางแผนในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหมีระดับความฉลาด
ทางอารมณสูงขึ้น โดยใชกิจกรรมนันทนาการท่ีมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมการออกกําลังกายไดแก วิ่ง เตนแอโรบิค  เดินในสวนสาธารณะ  และกิจกรรม
พิเศษ ไปสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนจากการทํากิจกรรมดังกลาวใหมากขึ้น
เพ่ือเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
 2. ความฉลาดทางอารมณดานเกง รายขอมีแรงจูงใจเปนขอเดียวท่ีมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นทางสถาบันการศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาดานแรงจูงใจ นั่น
คือจะตองสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ หรือรณรงคใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการ
ทํากิจกรรมนันทนาการท่ีชวยสงเสริมแรงจูงใจ อันไดแกกิจกรรมประเภทกิจกรรมทางสังคม และ
กิจกรรมพิเศษใหกวางขวางขึ้น จัดทําแผนการจัดกิจกรรมดานดังกลาวท่ีหลากหลาย และตอเนื่อง
ตลอดป 
 3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมนันทนาการบางกิจกรรมท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมระดับนอย
เชนโยคะ หรือฟตเนสใหมีระดับความสนใจท่ีสูงขึ้น อาจจะโดยการปรับปรุงการใหบริการใน
บริเวณท่ีพัก(หอพัก) อาจจะเก็บคาบริการใหรวมอยูในคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
รูสึกวาจําเปนตองมาใชบริการ และไมเกิดความรูสึกวาการใชบริการทุกครั้งตองเสียคาบริการ 
เพราะวาการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายจะชวยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี และจะ
เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเขารวมไดพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม และยังสงเสริมให
นักศึกษาไดคนพบตนเองและสรางความม่ันใจใหเกิดขึ้น ซ่ึงจะชวยสงเสริมการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณใหสูงขึ้นได 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้สมควรท่ีจะสงเสริมใหมีการวิจัยในเรื่องของกิจกรรม
นันทนาการกับการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณเพ่ือใหไดขอสรุปวากิจกรรมนันทนาการแตละ
ประเภทนั้นจะชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณของคนเราไดอยางไร อาจจะแยกตามเพศและวัย 
 2. เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา สมควรท่ีจะไดมีการวิจัย
เพ่ือศึกษาระดับของความฉลาดทางอารมณโดยแยกเปนสาขาท่ีเรียน เพราะวาการศึกษาในแตละ
สาขาวิชาท่ีเรียนนั้นจะมีท้ังท่ีมีสวนเหมือนกัน และสวนท่ีมีความแตกตางกัน และจะเปนขอมูลท่ี
สามารถนําไปใชไดในสถานการณจริงมากยิ่งขึ้นเพ่ือนําไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนในการพัฒนาแตละสาขาวิชาตอไป 
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                                                 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

              1.แบบสอบถามระดับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
              2.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิต 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

แบบสอบถามสําหรับการทําวิจัย 
เร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสนใจในการทํา

กิจกรรมนันทนาการ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปากร  วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร 

 

ขอมูลทั่วไป 
 ชื่อ- สกุล........................................................................................รหัสนักศึกษา
.......................................................... 
เกรดเฉลี่ยสะสม.............................................................................. 
ที่พัก (ใสเคร่ืองหมาย  )   พักในหอพักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พักหอนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     เดินทางไป – กลับ   ในเขตจังหวัดนครปฐม 

 กรุงเทพฯ และใกลเคียง 
โปรดใสเคร่ืองหมาย(√) ลงในชองของระดับที่ทานมีความสนใจในการทํากิจกรรมตอไปนี ้

กิจกรรม ระดับ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 
1. อานหนังสือประเภท      
   1.1 ขาวหนังสือพิมพประจําวัน      
   1.2 นิตยสารประเภทตาง ๆ       
   1.3 นวนิยาย      
   1.4 การตูน      
   1.5 สารคดี      
   1.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ...................................................)      
2. ดูทีวีในรายการ      
   2.1 ภาพยนตร/ละครไทย      
   2.2 ภาพยนตร/ละครตางชาติ      
   2.3 ขาว      
   2.4 สารคดี ทองเท่ียว      
   2.5 บันเทิง เชน ดนตรี  ตลก ฯลฯ      
   2.6 กีฬา (ระบุประเภท..................................................)      
   2.7 การขายสินคาประเภทตางๆ        
   2.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................)      
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กิจกรรม ระดับ 

 มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3. กีฬาประเภท      
   3.1 ฟุตบอล      
   3.2 วอลเลยบอล      
   3.3 บาสเกตบอล      
   3.4 แบดมินตัน      
   3.5 ปงปอง      
   3.6 เปตอง      
   3.7 กอลฟ      
   3.8 วายน้ํา      
   3.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................)      
4. การออกกําลังกาย      
   4.1 จอกกิ้ง      
   4.2 เดินในสวนสาธารณะ      
   4.3 แอโรบิค      
   4.4 โยคะ      
   4.5 ฟตเนส      
   4.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ....................................................)      
5. กิจกรรมทางสังคม      
   5.1 กิจกรรมรับนองใหม      
         - รองเพลงเชียร      
         - สรางความอดทน       
        -  Freshly night      
   5.2  กิจกรรม Good bye Senior      
   5.3  เปดโลกชมรม      
   5.4 กีฬานองใหม      
   5.5 กีฬาภายใน      
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กิจกรรม ระดับ 
 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
6. กิจกรรมพิเศษ      
   6.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม      
   6.2 วันไหวคร ู      
   6.3 วันแม      
   6.4 วันเขาพรรษา      
   6.5 วันลอยกระทง      
   6.6 วันพอ      
   6.7 วันคริสตมาส      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต 

คําช้ีแจง 

แบบประเมินนี้เปนประโยคท่ีมีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกท่ีแสดงออกในลักษณะตางๆ 
แมวาบางประโยคอาจไมตรงกับท่ีทานเปนอยูก็ตามขอใหเลือกคําตอบท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด ไมมี
คําตอบท่ีถูกหรือผิด ดีหรือไมดีโปรดตอบตามความเปนจริง และตอบทุกขอเพื่อท่ีจะไดรูจักตนเองและ
วางแผนพัฒนาตนตอไป 
คําตอบมี 4 คําตอบ สําหรับขอความแตละประโยคคือ ไมจริง จริงบางครั้งคอนขางจริง และจริงมาก 
โปรดเลือกชองท่ีทานคิดวาตรงกับตัวทานมากท่ีสุด

ขอความ ไมจริง จริง
บางครั้ง 

คอนขาง
จริง จริงมาก 

1. เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรข้ึนกับฉัน     
2. ฉันบอกไมไดวาอะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ     
3. เม่ือถูกขัดใจ ฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได     
4. ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรจุเปาหมายท่ีพอใจ     
5. ฉันมักมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย     
6. เม่ือถูกบังคับใหทําในสิ่งท่ีไมชอบฉันจะอธิบายเหตุผลจน
ผูอื่นยอมรับได     

7. ฉันสังเกตได เม่ือคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง     
8. ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นท่ีฉันไมรูจัก     
9. ฉันไมยอมรับในสิ่งท่ีผูอื่นทําตางจากท่ีฉันคิด     
10. ฉันยอมรับไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไมพอใจการ
กระทําของฉัน     

11. ฉันรูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป     
12. แมจะมีภาระท่ีตองทําฉันก็ยินดีรับฟงความทุกขของผูอื่นท่ี
ตองการความชวยเหลือ     

13. เปนเรื่องธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอื่นเม่ือมีโอกาส     
14. ฉันเห็นคุณคาในน้ําใจท่ีผูอื่นมีตอฉัน     
15. เม่ือทําผิดฉันสามารถกลาวคํา "ขอโทษ" ผูอื่นได     
16. ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก     
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ขอความ ไมจริง จริงบางครั้ง คอนขางจริง จริงมาก 
17. ถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบางฉันก็ยินดีท่ีจะ
ทําเพื่อสวนรวม     

18. ฉันรูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น     
19. ฉันไมรูวาฉันเกงเรื่ออะไร     
20. แมจะเปนงานยาก ฉันก็ม่ันใจวาสามารถทําได     
21. เม่ือทําสิ่งใดไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมดกําลังใจ     
22. ฉันรูสึกมีคุณคาเม่ือไดทําสิ่งตาง ๆอยางเต็ม
ความสามารถ     

23. เม่ือตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม
ยอมแพ     

24. เม่ือเริ่มทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ     
25. ฉันพยายามหาสาเหตุท่ีแทัจริงของปญหาโดยไมคิดเอา
เองตามใจชอบ     

26. บอยครั้งท่ีฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข     
27. ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับ
ฉัน     

28. เม่ือตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกันฉันตัดสินใจ
ไดวาจะทําอะไรกอนหลัง     

29. ฉันลําบากใจเม่ือตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนท่ีไม
คุนเคย     

30. ฉันทนไมไดเม่ือตองอยูในสังคมท่ีมีกฏระเบียบขัดกับ
ความเคยชินของฉัน     

31. ฉันทําความรูจักผูอื่นไดงาย     
32. ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนท่ีคบกันมานาน     
33. ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู     
34. ฉันทําในสิ่งท่ีตองการโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน     
35. เปนการยากสําหรับฉันท่ีจะโตแยงกับผูอื่นแมจะมี
เหตุผลเพียงพอ     

36. เม่ือไมเห็นดวยกับผูอื่นฉันสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเขา
ยอมรับได     
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ขอความ ไมจริง จริง
บางครั้ง 

คอนขาง
จริง จริงมาก 

37. ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น     
38. ฉันทําหนาท่ีไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด     
39. ฉันสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดดีท่ีสุด     
40. ฉันไมม่ันใจในการทํางานท่ียากลําบาก     
41. แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดีข้ึน     
42. ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ     
43. เม่ือมีเรื่องท่ีทําใหเครียดฉันมักปรับเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอน
คลายหรือสนุกสนานได     

44. ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาหและ
วันหยุดพักผอน     

45. ฉันรูสึกไมพอใจท่ีผูอื่นไดรับสิ่งดี ๆ มากกวาฉัน     
46. ฉันพอใจกับสิ่งท่ีฉันเปนอยู     
47. ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เม่ือรูสึกเบ่ือหนาย     
48. เม่ือวางเวนจากภาระหนาท่ี ฉันจะทําในสิ่งท่ีฉันชอบ     
49. เม่ือรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได     
50. ฉันสามารถผอนคลายตนเองไดแมจะเหน็ดเหนื่อยจาก
ภาระหนาท่ี     

51. ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดทุกสิ่งท่ี
ตองการ     

52. ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ     
 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สรางโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 

การใหคะแนนจะแบงขอความออกเปน 2 กลุม 

กลุมที่ 1ไดแกขอ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
46, 48, 49, 50  
ตอบไมจริง ให 1 คะแนน 
ตอบจริงบางครั้ง ให 2 คะแนน 
ตอบคอนขางจริง ให 3 คะแนน 
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ตอบจริงมาก ให 4 คะแนน 
กลุมที่ 2ไดแกขอ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 51, 52  
ตอบไมจริง ให 4 คะแนน 
ตอบจริงบางครั้ง ให 3 คะแนน 
ตอบคอนขางจริง ให 2 คะแนน 
ตอบจริงมาก ให 1 คะแนน 

นักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจะทําแบบประเมินความฉลาดทางอารมณทางเวบไซด
http//www.watpon.com/test,emotional.htm และผลท่ีไดจากการทําแบบประเมินจะปรากฎ
คะแนนเปนรายดานดังนี ้
        ดานดี คะแนนจะปรากฎจําแนกเปน 3 ขอ 
           1.การควบคุมตนเอง  คะแนนปกติอยูระหวาง 13-18 คะแนน    คะแนนเฉล่ีย    15.54 
           2.เห็นใจผูอ่ืน             คะแนนปกติอยูระหวาง 16-21 คะแนน    คะแนนเฉล่ีย    18.27 
           3.รับผิดชอบ              คะแนนปกติอยูระหวาง  17-23 คะแนน   คะแนนเฉล่ีย    19.86 

ดานเกง คะแนนจะปรากฎจําแนกเปน 3 ขอ 
           4.มีแรงจูงใจ              คะแนนปกติอยูระหวาง  15-21 คะแนน    คะแนนเฉล่ีย   18.22  
           5. ตัดสินใจและแกปญหา คะแนนปกติอยูระหวาง 14-20 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 17.22 
           6.สัมพันธภาพ           คะแนนปกติอยูระหวาง   15-20 คะแนน   คะแนนเฉล่ีย   17.62 

ดานสุข  คะแนนจะปรากฎเปน 3 รายขอ 
           7.ภูมิใจในตนเอง       คะแนนปกติอยูระหวาง   9-14  คะแนน    คะแนนเฉล่ีย   11.65 
           8.พอใจในชีวิต          คะแนนปกติอยูระหวาง   16-22 คะแนน   คะแนนเฉล่ีย    19.18 
           9.สุขสงบทางใจ        คะแนนปกติอยูระหวาง   15-22 คะแนน   คะแนนเฉล่ีย    18.51 

 
คะแนนเฉล่ีย X รายขอนี้ เปนคะแนนเฉล่ียท่ีนําไปใชในการกําหนดระดับของความฉลาดทาง
อารมณของนักศึกษาเปนรายขอ  

(1)  X  (คะแนนเฉล่ียรายขอของกรมสุขภาพจิต)± 1SDหมายความวา ระดับปานกลาง 
 คะแนนท่ีต่ํากวาชวงคะแนนในขอ( 1)  หมายความวา ระดับต่ํา 

  คะแนนท่ีสูงกวาชวงคะแนนในขอ( 1 )  หมายความวา ระดับสูง 
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     ประวัติของผูวิจัย 
 
ชื่อ       นายคณิต  เขียววิชัย   วันเดือนปเกิด  23 กุมภาพันธ 2495 
คุณวุฒ ิ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา อุดมศึกษา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2551 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา พลศึกษา     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2521 
  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2517 
ตําแหนงปจจุบัน   รองศาสตราจารย  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
ประสบการณในการทํางาน 
 ดานวิชาการ 

1. เปนอาจารยสอนรายวิชาระดับตาง ๆ  
ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชา พลศึกษา  กีฬาศึกษา  หลักนันทนาการ  การอยูคายพัก
แรม การจัดโครงการนันทนาการชุมชน การจัดนันทนาการกลางแจง สุขอนามัยใน
โรงเรียนประถมศึกษา  การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับปริญญาโท  สอนรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชนเมือง 
ระดับปริญญาเอก  สอนรายวิชา การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

2. เปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชานันทนาการ สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียวคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ป 2537-ปจจุบัน 

ดานบริหาร 
 เคยดํารงตําแหนง 
1. หัวหนาภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
2. ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
3. ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
4. รองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
5. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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