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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัของความสนใจในการเขา้ร่วม 
กิจกรรมนนัทนาการประเภทต่าง ๆ  ระดบัของความฉลาดทางอารมณ์ และความสมัพนัธ์ของ 
ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต 
พระราชวงัสนามจนัทร์ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางการสุ่มตวัอยา่งของเครซ่ี มอร์แกน(Krejcie  
Morgan) มีจาํนวนทั้งส้ิน 370 คน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีนกัศึกษาทั้ง 5 คณะวิชา ผูว้ิจยัใช ้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น 
นกัศึกษาทุกคณะวิชา กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัศึกษาคณะอกัษรศาสตร์จาํนวน 61 คน 
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จาํนวน  52 คนนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จาํนวน 81 คน นกัศึกษา 
คณะเภสชัศาสตร์ จาํนวน 38 คน นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาํนวน 138 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเกบ็รวบรวมขอ้มูลระดบัของความสนใจ 
ในการทาํกิจกรรมนนัทนาการ และใชแ้บบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตเกบ็ 
รวบรวมขอ้มูลความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ 
พื้นฐานเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson  
Product-Moment Correlation) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ระดบัความสนใจในการทาํกิจกรรมนนัทนาการประเภทการอ่านอยู ่
ในระดบัปานกลาง  กิจกรรมประเภทการดูทีวี อยูใ่นระดบัปานกลาง  กิจกรรมประเภทการเล่นกีฬา 
จะอยูใ่นระดบันอ้ย กิจกรรมประเภทการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัปานกลาง กิจกรรมประเภท 
กิจกรรมทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง กิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษอยูใ่นระดบัมาก 
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2. ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ พบวา่นกัศึกษามีระดบัความฉลาดทางอารมณ์ 

ทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัของความฉลาดทางอารมณ์กบั 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์ 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์รายขอ้กบั 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่รายขอ้แรงจูงใจในตนเองมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
นนัทนาการกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั.05 

6. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมนนัทนาการกบัความฉลาดทาง 
อารมณ์พบวา่กิจกรรมการออกกาํลงักายมีความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี ดา้นเก่ง 
 และดา้นสุขอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กิจกรรมประเภทการอ่านจะมีความสมัพนัธ์กบั 
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง และสุขอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กิจกรรมพิเศษมี 
ความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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                  ดา้นสุข ในเร่ืองสุขสงบทางใจ 
  4.18         แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ 56 
                  กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
  4.19         แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ 57 
                  จาํแนกตามรายขอ้กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
  4.20         แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความสนใจในการทาํ 58 
                  กิจกรรมนนัทนาการกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.21         แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความสนใจในการทาํ 59 
                    กิจกรรมนนัทนาการกบัระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศึกษา 
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