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คํานํา
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ในฐานะผูส้ อนรายวิชาด้านนันทนาการมีความสนใจในเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั ความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะได้นาํ ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนต่อไป และคาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
งานวิจยั ฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจยั ที่ได้จดั สรรทุนให้แก่
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ต้องขอขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์
อุ่นอารมย์เลิศ ที่ได้ช่วยแนะนําแก้ไขให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากขึ้น และขอขอบคุณคุณ
วรรณภา แสงวัฒนะกุล และทีมงานที่ได้ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทําให้การดําเนินงานสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยในการดําเนินการวิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับของความสนใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ระดับของความฉลาดทางอารมณ์ และความสัมพันธ์ของ
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางการสุ่ มตัวอย่างของเครซี่ มอร์แกน(Krejcie
Morgan) มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 370 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีนกั ศึกษาทั้ง 5 คณะวิชา ผูว้ ิจยั ใช้
วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
นักศึกษาทุกคณะวิชา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์จาํ นวน 61 คน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จาํ นวน 52 คนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 81 คน นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 38 คน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาํ นวน 138 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองเก็บรวบรวมข้อมูลระดับของความสนใจ
ในการทํากิจกรรมนันทนาการ และใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุ ขภาพจิตเก็บ
รวบรวมข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
พื้นฐานเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson
Product-Moment Correlation) ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความสนใจในการทํากิจกรรมนันทนาการประเภทการอ่านอยู่
ในระดับปานกลาง กิจกรรมประเภทการดูทีวี อยูใ่ นระดับปานกลาง กิจกรรมประเภทการเล่นกีฬา
จะอยูใ่ นระดับน้อย กิจกรรมประเภทการออกกําลังกายอยูใ่ นระดับปานกลาง กิจกรรมประเภท
กิจกรรมทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง กิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษอยูใ่ นระดับมาก
ข

2. ระดับความฉลาดทางอารมณ์ พบว่านักศึกษามีระดับความฉลาดทางอารมณ์
ทุกด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความฉลาดทางอารมณ์กบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์รายข้อกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพบว่ารายข้อแรงจูงใจในตนเองมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
นันทนาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ.05
6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมนันทนาการกับความฉลาดทาง
อารมณ์พบว่ากิจกรรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นดี ด้านเก่ง
และด้านสุ ขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กิจกรรมประเภทการอ่านจะมีความสัมพันธ์กบั
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่ง และสุ ขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กิจกรรมพิเศษมี
ความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .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

ง

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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แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
จําแนกตามรายข้อกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสนใจในการทํา
กิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสนใจในการทํา
กิจกรรมนันทนาการกับระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

ซ

54
55
55
56
57
58
59

