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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  Egg 

digital จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และศึกษาทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานบริษัท Egg digital  จ านวน 110 คน ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ตัวอย่างเป็นเพศชาย อายุ 30 - 39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน 3-5 ปี สถานภาพ
โสด เป็นพนักงานทั่วไป ท างานด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากพนักงานบริษัท  Egg digital อายุ  และ การศึกษา  แตกต่างกันมี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 0.01 ตามล าดับ ทักษะด้านอารมณ์ ประกอบด้วย ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง มีอิทธิพลต่อ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 49.7 ทักษะด้านอารมณ์ประกอบด้วย ด้าน
การจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านการจูงใจตนเอง มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ในการ ปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 50.1 และทักษะด้านอารมณ์ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา และด้านการจูงใจตนเอง มีอิทธิพลต่อ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 59.1 
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The objectives of this research are to study the successful performance of Employees of 

EGG Digital Co. Ltd. and classified by personal data, and to study the emotional skills affecting the 
successful performance of EGG Digital employees. The sample consisted of 110 EGG Digital 
employees. Most of the samples were male, aged 30 - 39, graduated with a Bachelor's degree, 3-5 
years of working experience, a single status, and worked as general employees in the field 
of technology.  The overall emotional skill of the samples was at a very good level. The overall 
successful performance was at a high level. The samples of different ages and education levels had 
different successful performances in terms of effectiveness and overall, with statistical significance 
levels of 0.05 and 0.01, respectively. Emotional skills, including self-motivation, empathy, and self-
regulation influenced successful performance in terms of effectiveness and with a statistical 
significance level of 0.01 with an adjusted R2 equal to 49.7%. Emotional skills including self-regulation, 
empathy, and self-motivation influenced the successful performance in terms of effectiveness with a 
statistical significance level of 0.01 with an adjusted R2 equal to 50.1 %. Emotional skills including self-
regulation, empathy, and self-motivation influenced the overall successful performance of the samples 
with a statistical significance level of 0.01 with an adjusted R2 equal to 59.1%. 
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ขอขอบคุณ ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ใน
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เป็นก าลังใจและให้การสนันสนุนผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1  

บทน า 

ภูมิหลัง 
จากสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจ

และการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก การปิดประเทศเพื่อหยุดเชื้อ ท าให้สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง แม้ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่ดี
ขึ้น รัฐบาลสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ส่งผลให้
การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมาก
ขึ้น และมีการดูแลความสะอาดของสุขอนามัยและระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถใช้
เวลาว่างจากการหยุดพักมาเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว  สถานการณ์
วิกฤตการณ์โควิด-19 ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน
ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วและแตกต่างจากวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิมที่คุ้นเคย 
การด าเนินชีวิตด้วยวิถีการใช้ชีวิตแบบ New Normal เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
ใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูสภาพทาง
เศรษฐกิจ น าไปสู่แนวคิด วิสัยทัศน์ และการจัดการในรูปแบบใหม่ (Bangkokbiznews, 2563) 

ในยุค New Normal ไม่เพียงแต่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย อุตสาหกรรมขนาดเล็กใหญ่ใน
หลายแห่งทั่วโลกก าลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม และการก้าวเข้าสู่การท า Digital 
Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่ม
ความคล่องตัว สร้างความแตกต่าง รวมไปถึงการลดต้นทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ขององค์กร และการสรรหา จัดสรร และ เก็บรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการเหล่านี้
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรที่จะน าพาให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จได้ การพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาและ
สร้างความส าเร็จให้ได้อย่างเร็วที่สุด (Techsauce, 2563) ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าทักษะ
ที่ผู้น าพึงมีมาใช้ในงานวิจัยน้ี เนื่องจากทักษะที่ผู้น าควรมีย่อมน าพาให้องค์กรไปในทางที่ดีและ
ประสบผลส าเร็จได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น การมีทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill) ช่วยให้
บุคลากรสามารถมีความสามารถในการสื่อสาร แก้ไขปัญหา และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ 
ได้ดี เมื่อมีคุณสมบัติเหล่านี้ จึงท าใหบุ้คลากรสามารถประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานได้มาก
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ยิ่งขึ้น โดยทักษะทางด้านอารมณ์เหล่านี ้ได้แก่ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัด
ระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราและทักษะทาง
สังคม 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ที่จ าเป็นและ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้งานที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และท า
ให้พนักงานและองค์กรสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีการด าเนินวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยจะท า
การวิจัยและศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital เพื่อช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถประสบผลความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัท Egg digital เป็นบริษัททางด้าน IT ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา
และดูแลให้บริการด้านการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าการตลาด และการ
บริหารจัดการ และเป็นบริษัทที่มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ที่จ าเป็น 
เพื่อการปฏิบัติงานที่ดีย่ิงขึ้นเปน็อย่างมาก (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 2563) 

ความมุ่งหมายของวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท Egg digital 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าไปวางแผน ปรับปรุง 

และบริหารงานบุคคล ด้วยการปรับปรุงเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะทางด้านอารมณ์ของ
พนังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน ท าให้พนักงานสามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถพาให้พนักงานและองค์กรสามารถไปสู่ความส าเร็จ
ร่วมกันได ้ 

2. ใช้เป็นข้อมูลในการน าไปขยายขอบเขตของความรู้และการศึกษา เพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในการศึกษาและด าเนินการต่อไป 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
การศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท Egg digital 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริษัท Egg digital 
ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 150 คน (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท Egg digital เนื่องจากทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน จึงท าการค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตรการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 ได้
จ านวนขนาดตัวอย่าง 110 คน จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 150 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
สุ่มจ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) คือ แผนกในบริษัท Egg digital และสุ่ม
ตัวอย่างแต่ละชั้นภูมิด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนร้อยละของจ านวนสมาชิกในแ ต่ละชั้นภูมิ  
(Proportionnal Stratified Sampling) โดยแบ่งเป็นแผนก  Commercial จ านวน 15 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 13.64 แผนก Product development จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00 แผนก Business 
Enabling  จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 14.54 และแผนก Technology จ านวน 68 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 61.82 และเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 110 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ
สมรส แผนก และต าแหน่ง 

2. ทักษะทางด้านอารมณ์ ได้แก ่ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัด
ระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทักษะทางสังคม 
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ตัวแปรตาม 
1. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พนักงาน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในบริษัท Egg digital 
2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  
ประกอบด้วย 

2.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุด สามารถวัดผลของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนังงานบริษัท Egg digital 
ได้จากการที่พนักงานสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ใช้เวลาด าเนินการน้อยกว่าที่คาดการไว้ มีการวางแผน บริหารจัดการ
ปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม มีการพัฒนาทักษะการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน
ให้สะดวก รวดเร็วขึ้น มีผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของหัวหน้า ท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
และส าเร็จตามเป้าหมาย ที่หน่วยงานได้ต้ังไว ้ 

2.2 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท างานที่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ของบริษัท และมีการจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ  สามารถวัดผลของประสิทธิผลในการ
ปฎิบัติงานของพนังงานบริษัท Egg digital ได้ด้วยการที่พนักงานมีความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองที่จะสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย และมักหาต้นเหตุของปัญหาเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า น าไปสู่การได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ตามที่คาดหวัง 

3. ทักษะทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล โดยสามารถควบคุมตนเอง มีใจจดจ่อ เพียรพยายาม และสามารถจูงใจตนเอง ซึ่ง
จะศึกษาทั้งหมด 5 ด้านตามแนวคิดของ Golman ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ทักษะทางสังคม ดังนี้ 
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3.1 การตระหนักรู้ ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การ 
ตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอียงของตน และความสามารถของตน  

3.2 การจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง  (Self-Regulation) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  

3.3 การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์  ท่ี
เกื้อหนุนหรือน าไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แสวงหาซึ่งความรู้ใหม่ มีความเพียรพยายามที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหา 

3.4 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึง ความ
ต้องการ ความรู้สึก และความวิตกกังวลของผู้อ่ืน สามารถคาดการณ ์รับรู ้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน สามารถสร้างโอกาสจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้อ่ืนได้ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

3.5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็น
ทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการเปิดกว้างท่ี
จะรับ-ส่งสารที่ชัดเจน เชื่อถือได้ สามารถเจราต่อรอง หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถโน้ม
น้าวผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแรงบันดาลใจ ให้การแนะน า ผลักดัน และเป็น
ตัวอย่างให้กับบุคคลและกลุ่มได้ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมและสามารถใช้กับ
ระบบการท างานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ทางผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดนี้เป็นกรอบในการศึกษาทักษะ
ทางอารมณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนังงานบริษัท  

4. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นและ
เข้าใจถึงเรื่องราวหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งทางตรงและทางอ้อมของ
พนักงาน Egg digital ได้แก ่เพศ อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก ต าแหน่ง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุงาน 
5. สถานภาพสมรส 
6. แผนก 
7. ต าแหน่ง 

ทักษะทางด้านอารมณ์  
1. ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์

ตนเอง 
2. ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์

ของตนเอง 
3. ทักษะการจูงใจตนเอง 
4. ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
5. ทักษะทางสังคม 

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

1 .  ประสิ ทธิ ผล ในกา ร
ปฏิบัติงาน 

2. ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital 

 



 
 

บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital ในครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับจาก
เอกสารและงานวิจัย ดังต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
4. ประวัติบริษัท Egg digital 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ม.ป.ป. ) ได้ให้ความหมายของข้อมูลส่วน
บุคคลว่า ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาฐานะการเงินประวัติ
อาชญากรรมประวัติการท างานหรือประวัติกิจกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมข้อมูลส่วนบุคคล (นครเสรีรักษ์ 2548) หมายถึง 1. สิทธิ
ในชีวิตและร่างกายที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ทั้งภาครัฐและบุคคลทั่วจะไปต้องเคารพและไม่แทรกแซง 2. 
เครื่องมือบ่งชี้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สิทธิที่จะเลือกแนวทางการด ารงชีวิตและก าหนดวิถีชีวิตของ
ตัวเอง 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (2562) กล่าวไว้ว่า ข้อมูลส่วน
บุคคล คือ ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นและเข้าใจถึงเรื่องราวหรือลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูลทางตรงคือข้อมูล
ตรงไปตรงมา เช่น ชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ และ
ความหมายของข้อมูลทางอ้อม คือ ข้อมูลที่จะน าไปแยกแยะได้ว่าเราคือใคร และเอาไปใช้ติดตาม
บุคคลได้ ทั้งมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอ่ืน ๆ ข้างนอก เพื่อบอกได้ว่าใครเป็นใคร 
ตัวอย่างเช่น บัญชีออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
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กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวว่า ในองค์กรต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย
บุคลากรเป็นจ านวนมาก บุคลากรแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันไปนั้น  มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆซึ่ง  ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542 หน้า 44-52) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับลักษณะต่างๆของบุคคลมีความแตกต่างกันเป็นผลมาจากการได้รับแรงบังคับจากภายนอกที่
แตกต่างกันมากระตุ้น การมีลักษณะทางประชากรที่คล้ายคลึงกันมักจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีการ
เลือกรับและตอบสนองข้อมูลในแบบเดียวกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ระบุไว้ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วน
บุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดับการศึกษา ในส่วนลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลนั้นเป็นลักษณะที่ส าคัญ และช่วยใน
การก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านสังคม วัฒนธรรมและจิตวิทยา ช่วยอธิบายถึง
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายนั้น ท าให้ข้อมูลด้านประชากรมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายของคนที่มีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
แตกต่างกัน คือเพศชายมีแนวโน้มต้องการรับส่งข่าวสารและสร้างสัมพันธ์อันดีไปพร้อมกัน ในขณะ
ที่เพศหญิงมีความต้องการในเรื่องการรับส่งข่าวสารมากกว่า นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมี
ความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องค่านิยม ความคิด และทัศนคต ิทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม 
ก าหนดบทบาทและ กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างกัน คนอายุมากมักมีความคิด
และพฤติกรรมเป็นอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวัง ลักษณะการใช้สื่อเน้นแสวงหาข่าวสาร
มากกว่าความบันเทิง เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง ขณะที่คนอายุน้อยมักจะมี
แนวคิดและพฤติกรรมแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใช้สื่อเพื่อความบรรเทิงมากกว่า  
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3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม
แตกต่างกัน คนที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะได้เปรียบเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง ชอบใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆใช้เหตุผลและความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนท าการตัดสินใจ ขณะที่
คนที่มีการศึกษาต่างมักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล และชอบใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ มากกว่าสื่อ
ประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทาง
สังคมของบุคคล มีผลต่อปฎิกิริยาของผู้รับสารต่อผู้ส่งสาร เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ต่าง
ต่างกัน มีการรับสารได้แตกต่างกัน ทั้งในด้านเป้าหมาย ทัศนคติ วัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคมและ
จิตวิทยา  

Kotler and Armstrong (1990) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้บุคคลมีพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. อาย ุ(Age) 
อายุท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม และความต้องการสินค้าและบริการท่ีต่างกัน 

2. ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) 
เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว ซึ่งในแต่ละ

ขั้นตอนของครอบครัวจะมีสิ่งที่มีอิทธิพลและความต้องการที่แตกต่างกัน 
3. อาชีพ (Occupation) 

อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่พฤติกรรม และความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน 

4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) 
สถานะทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ เนื่องจากเป็นสิ่ง

ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
5. การศึกษา (Education) 

บุคคลที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการและ
พฤติกรรมที่ต่างกัน 

6. รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) 
นักวิจัยเชื่อว่า ความสนใจของบุคคล (Interest) ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่ง

ต่างๆ (Opinions) และกิจกรรมของบุคคล (Activities) เป็นสาเหตุน าไปสู่พฤติกรรมต่างๆของ
บุคคล และวิธีการเลือกการด ารงชีวิต  
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7. บุคลิกลักษณะ (Personality) 
บุคลิกลักษณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม บุคคลท่ีมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันจะมี

บุคลิกที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากบุคลิกลักษณะเป็นผลรวมของนิสัยของบุคคล ทัศนคติของบุคคล 
แต่ละบุคคลจึงมีบุคลิกที่แตกต่างกันไป 

นอกจากท่ีกล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังมีผลการศึกษาที่ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ ดังผลงานวิจัยของปริญญา สิริอัตตะกุล 
(2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก ประเทศไทย โดยค้นพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ได้แก่  

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. รายได้  
4. ระดับการศึกษา 

ในขณะเดียวกันผลงานวิจัยของ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ก็ได้ค้นพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคาร
กรุงเทพ โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  

1. สถานภาพ  
2. รายได้  
3. อายุงาน 

จากแนวคิดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลนั้นมีผลต่อบุคคลหลายด้าน เช่น 
ทัศนคติ พฤติกรรม นอกจากนี้ในด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคลก็ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของบุคคลอีกด้วย (วิชุดา จิวประพันธ์, 2553 ; ปริญญา สิริอัตตะกุล, 2555) ดังนั้น
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2552) เนื่องจากได้อธิบายปัจจัยส่วน
บุคคลได้อย่างหลากหลายเพื่อน ามาก าหนดลักษณะส่วนบุคคลเพื่อศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก ต าแหน่ง ที่เป็นลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคลที่ส าคัญ มาใช้ในการศึกษาวิจัยความแตกต่างทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนังาน  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill) 
1. ความหมายของทักษะ 

ทักษะ ความหมาย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 หมายถึง 
ความช านาญ ซึ่งมาจากค าภาษาอังกฤษว่า skill พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ได้ขยาย
ความหมาย ของค าว่า ทักษะ (skill) ว่าหมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการกระท า
หรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านสติปัญญา ร่างกาย หรือสังคม ที่เกิดขึ้น
จากการกระท าบ่อย ๆ หรือมีการฝึกฝนเป็นประจ า ทักษะ หมายถึง ความชัดเจน และความช านิ
ช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะทางภาษา 
ทักษะการอ่าน ทักษะการอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ การสอน ทักษะทาง
คณิตศาสตร ์ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 

สรุปได้ว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถที่ชัดเจนของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
อาจเป็นทักษะทางด้าน สติปัญญา ร่างกายและสังคม เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน การเรียนรู้ การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การสอนและการจัดการ  

2. ความหมายของทักษะทางด้านอารมณ์ 
ทักษะทางด้านอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนควรมี ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการท างานก็ตาม เพราะการ
มีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี จะช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าในการท างานและประสบความส าเร็จ 
(Inta, 2019) 

Soft Skills หรือทักษะทางอารมณ์และสังคม เป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างมากในตลาดแรงงานยุค ปัจจุบัน ไม่ว่าหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ให้ความส าคัญและ
เรียกร้องคุณสมบัติในทักษะทางด้านอารมณ์ Soft Skills ของคนยุคใหม่ที่เข้ามาท างานอย่างมาก 
ทักษะทางอารมณ์เป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง มีใจจดจ่อ เพียรพยายาม และสามารถ
จูงใจตนเอง เป็นความฉลาดทางอารมณ์ ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างอารมณ์ (Emotional) 
กับเหตุผล (Rational) หรือการท างานของสมอง (Head) กับ จิตใจ (Heart) (Goleman, 1995) จาก
มุมมองของผู้จ้างงานสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาขาด
ทักษะทางด้านอารมณ์ Soft Skills ในการท างาน (Bronson, 2007; Brooks et al., 2008) ซึ่งการ
ท างานในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา
หน่วยงานจึงต้องการคนยุคใหม่ที่มีทักษะทางด้านอารมณ์ Soft Skills ท่ีมีความช านาญเกี่ยวข้อง
กับบุคคล เช่น การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความคิดริเริ่ม การ
สื่อสาร ความเป็นผู้น า ความร่วมมือ และการบริหารจัดการเวลา เป็นต้นทั้งนี้จะต้องเป็นคนใจกว้าง 
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ยืดหยุ่น ไม่ติดกรอบ มีหัวคิด และจุดยืนเป็นของตัวเอง แต่พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเมื่อ
สถานการณ์เปลีย่นแปลงไป (Wanutk, 2018)  

3. ความส าคัญของการมีทักษะทางด้านอารมณ์ Soft Skill 
การมีทักษะทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการท างานในองค์กรได้อย่าง

ยั่งยืน บุคลากรที่มี Soft skills สามารถสร้างบรรยากาศในการท างานในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม 
ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ คือ พนักงานที่มี soft skills ทางสังคม สามารถท างานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานได้เป็นย่างดี ใช้ค าพูดที่ไม่ท าร้ายจิตใจผู้อ่ืน ย่อมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีในการ
ท างานมากกว่าพนักงานที่มี Hard skills ดีเยี่ยม แต่เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ พูดจาโผงผาง ไม่
เกรงอกเกรงใจเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน 

Ariratana (2012) กล่าวว่า ทักษะด้าน Soft Skills เป็นปัจจัยท าให้คนท างานได้ดีขึ้น 
ทักษะด้าน Soft Skills ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสารและการน าเสนอ ทักษะด้านความสามารถของ
ภาวะผู้น า ทักษะด้านการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจเป็นทีม ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะด้านความเป็นมืออาชีพและจริยธรรม ทักษะด้านการศึกษาเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยี  ทักษะด้านการพัฒนาคนและสร้างนวัตกรรม และทักษะด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งผู้บริหารจะน าองค์กรก้าวสู่ส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
องค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tang 
(2012) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าผู้น าต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะด้าน Soft Skills อาทิ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตน การวางแผนการจัดการ
องค์กร และการน าเสนอ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
Wagner and Sternberg (1985) ได้สรุปลักษณะของคนที่ความฉลาดทางอารมณ์

สูงตลอดจนพฤติกรรมที่เอ้ือต่อความส าเร็จในวิชาชีพในการบริหารและชีวิตสามารถแบ่งได้  3 
ประเภท คือ      

1. การครองตน (Managing Self) หมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองให้สามารถบรรลุเป้าสูงสุดในการด าเนินชิวิต เช่น การจัดล าดับของกิจกรรมที่ต้องท า การ
สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเอง การกระตุ้นชี้น าตนเองให้มุ่งสู่ผลส าเร็จ กล้าเสี่ยงไม่ท้อถอย รู้ขีด
ความสามารถและศักยภาพของตนเองดีโดยนักวิชาการหลายท่านมักเรียกข้อนี้ว่า  “มีความเข้าใจ
ในตนเอง” 

2. การครองคน (Managing others) หมายถึง ทักษะความรู้ในการบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มอบหมายงานให้
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ตรงกับทักษะความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน มอบรางวัลให้ตามผลงานที่ปฏิบัติ
โดยนักวิชาการหลายท่านเรียกข้อนี้ว่า “มีความเข้าใจผู้อื่น” 

3. การครองงาน (Managing career) หมายถึงการจัดความส าคัญ ความจ าเป็น
ของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การให้ความส าคัญโน้มน้าวผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญเห็นดี
เห็นงามด้วยซึ่งเป็นการสร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม องค์การ ตลอดจนประเทศชาติ  

World Health Organization (1997) กล่าวว่า ทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์ สามารถ
แบ่งแนวคิดและทฤษฎีออกได้ 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน 
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด ซึ่งมีแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์ของผู้คน 
ทักษะทางด้านอารมณ์เป็นสิ่งจ าเป็นในการช่วยให้สามารถค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ และการแก้ไข
ปัญหาพร้อมกับเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระท าของตนเอง มีความรับผิดชอบ
และมีความเชื่อมั่นทั้งในทักษะการพูดและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ให้ความร่วมมือท างาน 
นอกจากน้ียังรวมถึงการพัฒนาความรู้สึก เพื่อให้เกิดความตระหนักในตนเองและได้การยอมรับชื่น
ชมจากคนอ่ืนๆอีกด้วย การฝึกทักษะชีวิตทางด้านอารมณ์ส่งเสริมการปรับตัวทางสังคม ช่วยในการ
ควบคุมความโกรธ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน  

Goleman (1998) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะทางอารมณ์เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการ ควบคุมอารมณ์ได้ เพื่อการสร้างแรงจูงใจใน
ตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น โดยทักษะทางด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1 การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การ 
ตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอียงของตน และความสามารถของตน 
ประกอบด้วย  

1. การตระหนักรู้อารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง การทราบถึงอารมณ์
ของ ตนเอง สาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ และผลที่จะตามมา  

2. การประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง (Accurate Self-Assessment) หมายถึง การ 
ประเมินตนเองได้ตามความจริง การรู้จุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง  

3. ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ความมั่นใจในความสามารถ 
และคุณค่าของตนเอง  
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องค์ประกอบที่  2 การจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง  (Self-Regulation) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย  

1. การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการจัดการและ
ควบคุม ภาวะอารมณ์ด้านลบและแรงกระตุ้นได้ และสามารถปรับอารมณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้
โดยเร็ว  

2. ความเป็นที่ไว้ใจได้ (Trustworthiness) หมายถึง การรักษาซึ่งความซื่อสัตย์และ
คุณงามความด ี 

3. ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึง  การรู้จักคิดใคร่ครวญให้
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของตน  

4. การปรับตัวได้ (Adaptability) หมายถึง การยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ได ้ 

5. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) หมายถึง การเปิดใจกว้างกับแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ หรือข้อมูลใหม่ๆ  

องค์ประกอบที่ 3 การจูงใจตนเอง (Self-Motivation)หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ ท่ี
เกือ้หนุนหรือน าไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย  

1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Drive) หมายถึง การพยายามทีจะปรับปรุง
หรือ ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานที่เป็นเลิศ  

2. ความมีภาระผูกพัน (Commitment) หมายถึง การยึดมั่นกับเป้าหมายของกลุ่ม
และ เป้าหมายขององค์การ  

3. ความคิดริเริ่ม (Initiative) หมายถึง การมีความคิดใหม่ๆ และพร้อมที่จะปฏิบัติเมื่อ
มองเห็นโอกาส  

4. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง การมีความเพียรพยายามที่จะบรรลุ
เป้าหมาย แม้มีอุปสรรคปัญหา ไม่ย่อท้อ สามารถอดกลั้นรอคอยได ้ 

องค์ประกอบที่  4 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึง 
ความรู้สึก ความต้องการ และความวิตกกังวลของผู้อ่ืน ประกอบด้วย  

1. การเข้าใจผู้ อ่ืน (Understanding Others) หมายถึง การเข้าใจถึงความรู้สึก 
มุมมอง และสนใจในข้อวิตกกังวลของผู้อ่ืน  
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2. การพัฒนาผู้อ่ืน (Developing Other) หมายถึง การทราบถึงข้อควรปรับปรุงของ 
ผู้อืน่ และส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้อ่ืนได้ถูกทาง  

3. การมีจิตใจมุ่งบริการ (Service Orientation) หมายถึง การคาดการณ์ รับรู้ และ 
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนได้ดี  

4. การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Leveraging Diversity) หมายถึง การ
สร้าง โอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การเล็งเห็นความเป็นไปได้จากความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

5. ความตระหนักรู้ ถึ งสถานการณ์ ในกลุ่ ม  (Political Awareness) หมายถึ ง 
ความสามารถ อ่านและรับฟังความคิดเห็นในสถานการณ์ปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของคน
ภายในกลุ่ม  

องค์ประกอบที่ 5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความคล่องแคล่ว ในการ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผู้ อ่ื นได้  
ประกอบด้วย  

1. การมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน (Influence) หมายถึง การมีกลวิธีโน้มน้าวและชักชวน 
ผู้อืน่อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การเปิดกว้างรับข้อมูล และส่งสารที่
ชัดเจน และเชื่อถือได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการท างาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น 

3. การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) หมายถึง การเจรจาต่อรองหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาทางยุติความไม่เข้าใจกัน 

4. ความเป็นผู้น า  (Leadership) หมายถึง การเป็นแรงบันดาลใจ การแนะน า 
สามารถ ผลักดัน และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลและกลุ่มได้  

5. การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) หมายถึง การริเริ่มและ
จัดการ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทีดี่  

6. การสร้างพันธะผูกพัน (Building Bonds) หมายถึง การเสริมสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจ และความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  

7. การร่วมมือร่วมใจกันท างานกับผู้อ่ืน (Collaboration and Cooperation) หมายถึง 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีเพื่อไปสู่เป้าหมาย  
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8. ความสามารถท างานเป็นทีม (Team Capability) หมายถึง การสร้างพลังร่วมของ
กลุ่ม ในการมุ่งสู่เป้าหมาย 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mayer and Salovey (1997) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ทักษะทาง
อารมณ์แบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 5 ประเด็น คือ การตระหนักรู้ตนเอง ความสามารถในการ
บริหารจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง การรับรู้อารมณ์และความต้องการของผู้อ่ืน ความสามารถใน
การจูงใจตนเอง และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของปริญญา เรืองทิพย์ และคณะ (2561) ที่ได้ระบุไว้ว่า ทักษะชีวิตทางด้านอารมณ์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง 
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

ทศพร ประเสริฐสุข (2542) ระบุไว้ว่า ทักษะทางอารมณ์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านที ่1 ความสามารถภายในตน 
ด้านที ่2 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ด้านที ่3 ความสามารถในการปรับตัว 
ด้านที ่4 มียุทธวิธีในการจัดการกับความเครียด 
ด้านที ่5 การจูงใจตนเองและสภาวะทางอารมณ์ 

ทั้งนี้  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) กล่าวว่า ทักษะทางอารมณ์
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 อย่าง คือ ความดี ความเก่ง และความสุข 

ความดี คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็น
ใจผู้อื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจริยธรรมในการท างาน 

ความเก่ง คือ ความสามารถในการรู้จักตัวเอง คิดแก้ปัญหา สามารถแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

ความสุข คือ ความสามารถในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข ภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นใน
ตนเอง และสามารถรู้จักหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดของตนเองได้ 

จากแนวคิด Goleman (1998) สรุปได้ว่าทักษะทางอารมณ์เป็นความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง และความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ อ่ื น โดย
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การ ตระหนักรู้และ
เข้าใจความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอียงของตน และความสามารถของตน  
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2 การจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเองได้อย่างเหมาะสม  

3. การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ ท่ีเกื้อหนุนหรือ
น าไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาซึ่ง
ความรู้ใหม่ มีความเพียรพยายามที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหา  

4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึง ความรู้สึก ความ
ต้องการ และความวิตกกังวลของผู้อ่ืน สามารถคาดการณ์ รับรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืน
ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน สามารถสร้างโอกาสจากความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้อ่ืนได้ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  

5.ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นทีม และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการเปิดกว้างที่จะรับ-ส่ง
สารทีช่ัดเจน เชื่อถือได้ สามารถเจราต่อรอง หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถโน้มน้าวผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแรงบันดาลใจ ให้การแนะน า ผลักดัน และเป็นตัวอย่างให้กับ
บุคคลและกลุ่มได้ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถครอบคลุมทักษะทาง
อารมณ์ที่ใช้กับระบบการท างานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะทางอารมณ์จะช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการตนเองและบริหารงานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้ จนท าให้ทักษะทางอารมณ์นี้ 
เป็นปัจจัยที่ยังส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคคลได้อีกด้วย ดังผลการวิจัยของ 
พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
ประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศ
ไทย โดยค้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ ทักษะทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักรู้
ในอารมณ์ตนเอง การจัดการอารมณ์ของตนเอง การจูงใจตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และ
การมีทักษะทางสังคม ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ทางผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดนี้เป็นกรอบในการศึกษาทักษะทางอารมณ์ที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของพนังงานบริษัท  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
1. นิยามความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

นิตย์ สัมมาพันธ์ (2548: 10) กล่าวว่าความส าเร็จหมายถึงความสามารถขององค์กร
ที่ต้ังแผนปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

อานันท์ ชินบุตร (2554) กล่าวว่าความส าเร็จหมายถึงความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงานการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 

พิมพรรณ กวางเดินดง (2542 หน้า 20) ให้ความหมายไว้ว่า ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึงการประเมินตนเองในส่วนของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การรับรู้ถึงการ
ประเมินในเชิงบวกจากผู้ร่วมท างานในด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ภูริชญา มัชฌิมานนท์ (2544 หน้า 35) ให้ความหมายว่า ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจและมี
ประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานให้
บรรลุตามการวางแผนการจัดการ หรือบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
สมใจ ลักษณะ (2543 หน้า 251 - 252) กล่าวว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การวินิจฉัย การรับรู้และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลว่ามีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และบรรลุในผลที่คาดหวังขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคาดหวังในความส าเร็จแบ่งได้ 
4 ด้านเป็นส าคัญ ได้แก่ 

1. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การ
พิจารณาผลผลิตของการท างานว่าตรงกับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด 

2. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Procurement and Resource Using) 
หมายถึง การพิจารณาว่าจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความส าเร็จนั้นจะต้องท าการคัดเลือก 
จัดหา และมีการใช้ทรัพยากรอย่างไรไม่ให้เกิดการสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 

3. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation Process) หมายถึง การพิจารณาว่า
จะต้องปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท วิชาชีพ การมี
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ประสิทธิภาพของการท างานที่ได้งานครบถ้วนใช้เวลาน้อย มีการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการช่วย
ปฏิบัติงาน 

4. ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึงความส าเร็จของ
ผลในการคุณภาพตรงตามปฏิบัติงานที่บรรลุผลตามเป้าหมายโดยได้ปริมาณและความต้องการ
น ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยกลุ่มคนที่พิจารณา ได้แก่ ผู้บริหารบุคลากร
เจ้าหน้าที่ลูกจ้างทุกระดับในหน่วยงานและประชาชนผู้มาใช้บริการ 

สรุปได้ว่าความส าเร็จในการปฏิบัติงาน คือ ระดับของพฤติกรรมหรือความพึงพอใจของ
บุคคลที่มีต่อคุณภาพของงานที่บุคคลนั้นใช้ความพยายามที่จะกระท าให้ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานที่
ก าหนดหรือความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยเร็ว  จึงอาจกล่าว
ได้ว่าความส าเร็จในการปฏิบัติงานนั้น เป็นการพิจาณาผลของการปฏิบัติงานทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วย ดังเนื้อหาที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอไว้ในหัวข้อถัดไป 

3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ความหมายของประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ความสามารถและความเพียร
พยายาม เพื่อให้กระบวนการด าเนินกิจกรรมได้ผลตรงตามมาตรฐานของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โดยมีต้นทุนในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ความประหยัดที่ก าหนดไว้ นักวิชาการหลายท่านได้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของค าว่าประสิทธิภาพแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึงความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน  

กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2545 : 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุ
แล้ว โดยการเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2542 : 113-114) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง
การใช้คนน้อยกว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบ
ของภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนต่ ามาก
เท่าใด ยิ่งถือว่าเกดประสิทธิภาพได้มากเท่านั้น 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆให้
ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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การวัดประสิทธิภาพในการท างาน 
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531 หน้า 86) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็น

เครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์การผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการ
บริการที่เหมาะสมกับองค์การของตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) กล่าวถึง การวัดประสิทธิภาพ 
มี 2 ระดับ ดังนี้ 

1.1 การวัดประสิทธิภาพระดับผลผลิต  เป็นการวิ เคราะห์และพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Output Based Costing) โดยดู
สัมฤทธิผลของผลผลิตจากตัวชี้วัดผลผลิตเชิงปริมาณคุณภาพและเวลา เมื่อเทียบกับต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนที่มีบริบทพื้นที่ใกล้เคียง
กันเพื่อเป็นสัญญาณเตือนบอกเหตุความปกติหรือผิดปกติในการจัดท าเป้าหมายการด าเนินตามที่
วางไว้และที่ต้องการให้เกิดขึ้นใหม่ในปีต่อ ๆ ไป 

1.2 การวัดประสิทธิภาพระดับกระบวนการผลิตเป็นการวิเคราะห์และพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตเทียบกับทรัพยากรน าเข้าโดยดูสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมหลักกิจกรรมรองและกิจกรรมสนับสนุนเมื่อเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม 

Yan TA & Smith PC (1954) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบุคคลว่าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงานเช่นความพยายามที่ได้รับจากงานนั้น 

ในการตรวจสอบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมย่อยหรือโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ จะต้องไม่ท าให้ต้นทุนของกิจกรรมหลักกิจกรรมรองและกิจกรรมสนับสนุนสูงหรือต่ ากว่าปกติ
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือต้นทุนของหน่วยงาน แต่ถ้าต้นทุนสูงกว่าจะต้องมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การต้องการเน้น โดยการเพิ่มกิจกรรมย่อยหรือโครงการลงไป
มากกว่าเดิม ดังนั้น หน่วยงานต้องหาเหตุปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานของกิจกรรมย่อยหรืองาน
โครงการในระดับหน่วยงานที่เป็นเหตุให้ไม่บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมหลักกิจกรรมรองและ
กิจกรรมสนับสนุน เพื่อยกเลิกการปฏิบัติหรือปรับปรุงรายละเอียดวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้อง
ข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงปริมาณ 

ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การวัดประสิทธิภาพ (Efficiercy) สามารถวัด
ได้จากการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดผล
ประโยชน์มากที่สุด พิจารณาจากผลผลิตเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ส าหรับการวิจัยนน้ี
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ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานบริษัท Egg digital 

4. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท างาน 
ความหมายของประสิทธิผล 

ประสิทธิผลในการท างาน สามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อาทิเช่น 
หมายถึงผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่พยายามรักษาต้นทุนให้คงที่ บางคนหมายถึงการท างานให้
ถูกต้อง หรืออาจหมายถึงการท างานอย่างฉลาดและหนักขึ้น ประกอบการได้ผลงานมากขึ้น โดยมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลไว้ ดังต่อไปนี้ 

ธงชัย สันติวงษ์ (2539) กล่าวว่าประสิทธิผล หมายถึง ขนาดของความสามารถ
ขององค์กรในการที่จะสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ต้ังไว้จะสามารถท าให้บรรลุผล
ส าเร็จมากเพียงใด 

เสนาะ ติเยาว์ (2546 : 2) กล่าวว่าประสิทธิผล หมายถึง การท างานบรรลุผล
ส าเร็จตามที่ก าหนด การบริหารงานให้มีประสิทธิผลขององค์กรนับว่ามีความส าคัญต่อการ
วิเคราะห์และขัดเกลาพฤติกรรมองค์กรที่เกิดจากการบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545 : 42-43) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ว่า 
แนวทางหรือวิธีการ กระบวนการ หรือตัววัดนั้น สามารถตอบสนองจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ดีเพียงใด 
การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่าสามารถบรรลุความต้องการได้ดีเพียงใด ด้วยการ ใช้
แนวทางที่เลือกการน าไปปฏิบัติหรือตัววัดที่ใช้ 

สถิต บัวขวัญ (2543 : 8) ได้สรุปว่า ประสิทธิผล หมายถึง การพิจารณาการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์ หรือที่คาดหวังไว้เป็นหลัก หรือเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของ
เป้าหมายหรือเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการบริหารบริษัทจะประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใด 

Moorhead and Griffin (2001 : 46) ให้ความหมายประสิทธิผลว่า ประสิทธิผลที่
สูงจะอยู่ที่ความหลากหลายของผลลัพธ์ของบุคคล ผลลัพธ์กลุ่ม และผลลัพธ์ของบริษัท ซึ่งบางครั้ง
ความแตกต่างของประเภทก็จะท าให้ผลลัพธ์ของบริษัทแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละผลลัพธ์ก็เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญของประสิทธิผลบริษัท 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้มีผลส าเร็จในแง่ของการจัดการ 
การบรรลุเป้าหมายของบริษัทนั้น คือการท าถูกต้องตามสิ่งที่ควรท า ซึ่งบางครั้งการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษัท ในแง่มุมของประสิทธิผลอาจไม่ค านึงถึงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปว่าจะมากหรือน้อย
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เพียงใดในภาพรวม และประสิทธิภาพจะเกี่ยวพันกับวิธีการ ส่วนประสิทธิผลจะเกี่ยวพันกับ
จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย 

การวัดประสิทธิผลในการท างาน 
การวัดประสิทธิผลในการท างานนั้น Schermerhorn (2005: 13 อ้างถึงใน รังสรรค์ 

ประเสริฐศร,ี 2549) กล่าวว่าสามารถวัดได้ จาก 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ด้านประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นการใช้วัดผลที่ต้ังอยู่บนวิธีการและ

เป้าหมายขององค์กร โดยพบว่าความสามารถในการผลิต (Productivity) ให้ได้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแผนงานขององค์กร มีความยืดหยุ่นคล่องตัว (Flexible) 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และข้อขัดแย้ง 
(Conflict) มีความสัมพัน์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
เป็นเกณฑ์บ่งชี้ (Indicators) ความมีประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร 

2. ด้านการใช้ทรัพยากร เป็นการพยายามหลีกเลี่ยงจุดอ่อนและข้อบกพร่องใน
บางประการของการประเมินผลในแง่ของเป้าหมาย โดยไม่พิจารณาถึงเป้าหายขององค์กร โดย
องค์กรจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อองค์กรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

3. ด้านผลการผลิต เป็นการวัดประสิทธิภาพจากการวัดผลผลิต  
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างาน 

Steers (1977) ได้เสนอตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) ลักษณะของบริษัท  ประกอบด้วย โครงสร้างและเทคโนโลยี โครงสร้าง 
หมายถึง ความสัมพันธ์ของทรัพยากรด้านมนุษย์ที่ได้ก าหนดไว้ในบริษัท การวิเคราะห์โครงสร้าง 
ได้แก่ การกระจายอ านาจความช านาญเฉพาะอย่าง ความเป็นทางการ การบริหารงาน ขนาดของ
บริษัท และเทคโนโลยี เช่น การปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ 

2) ลักษณะของสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมภายใน โดยสภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมของงาน ซึ่งมี
ความหมายต่อกิจกรรมในการมุ่งสู่เป้าหมายของบริษัท การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่  ความสลับซับซ้อน ความมั่นคง ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมบริษัท ส่วน
สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง บรรยากาศบริษัท การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 
โอกาสของความส าเร็จ ความเอาใจใส่ การให้รางวัล การลงโทษ ความมั่นคง ความเสี่ยง ความ
เปิดเผย 
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3) ลักษณะของบุคคลในบริษัท ประกอบด้วย ความผูกพันต่อบริษัท และการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันของบริษัท หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะรักษาไว้ ซึ่งการเป็น
สมาชิกของบริษัทต่อๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความผูกพันแบบเป็นทางการ และความ
ผูกพันทางจิตใจและความรู้สึก การวิเคราะห์ความผูกพันต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ความสนใจ 
และความผูกพันที่บุคลากรมีต่อบริษัท และการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ดีตามที่บริษัท
ต้องการในทุกระดับของบริษัท การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ได้แก่ แรงจูงใจ เป้าหมาย ความ
ต้องการ ความสามารถ และความชัดเจนในบทบาทของบุคลากรในบริษัท 

4) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน หมายถึง เครื่องมือที่จะช่วยฝ่ายบริหาร
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน การจัดการ และการใช้ทรัพยากร การสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานแบบของผู้น า 

Moorhead & Griffin (2001) กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของบริษัท แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ประสิทธิผลระดับบุคคล ประสิทธิผลระดับกลุ่ม และประสิทธิผลระดับบริษัท 
ดังต่อไปนี ้

1) ประสิทธิผลในการท างานของบุคคลมีความแตกต่างกัน และให้ความสนใจในเรื่อง
พฤติกรรมในการจัดการ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามทฤษฎีแบบอย่าง ดังนี้ 

- ผลิตภาพของแต่ละบุคคล (Productivity) หมายถึง พฤติกรรมการท างานของ
บุคคล ที่มีผลกระทบต่ออ านาจในการผลิต ความสามารถในการผลิตของบุคคลสามารถวัดได้จาก
ผลิตภัณฑ์ (Products) หรือบริการที่เขาได้รับมอบหมายจากบริษัท 

- ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติขณะ
ท างานในบริษัท หรือปฏิบัติงานตามที่บริษัทมอบหมายด้วยความเต็มใจ การวัดการปฏิบัติงาน 
โดยมองภาพรวมอย่างกว้างๆ ทั้งทางด้านพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับคนอ่ืนในการท างาน 

- การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การไม่ปรากฏตัวของบุคลากรในขณะ
เวลาที่เขาต้องปฏิบัติงาน มีขาดหายไปชั่วคราวหรือนาน ๆ บางครั้งการเห็นผู้คนขาดงานและ
พยายามสร้างค าแก้ตัวเพื่อที่จะขาดงาน หรือในบางครั้งก็จะใช้การโทรมาบอกว่าป่วยเพื่อที่จะได้
พักเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง 

- การต้ังใจจะลาออก (Turnover) หมายถึง ความคิดที่ต้ังใจจะลาออกไปจาก
บริษัท โดยไม่กลับมาท างานต่อไปอีก หากบุคคลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี บริษัทจะต้องเสียค่า
ฝึกอบรมเป็นจ านวนมากส าหรับการจ้างบุคคลใหม่มารับหน้าที่ต่อไป 
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- ทัศนคติของบุคคล (Individual Attitudes) หมายถึง ความคิดเห็นและเป็นตัว
แปรที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของแต่ละบุคคลที่มีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจในงานหรือไม่พึง
พอใจในงาน ความผูกพันในบริษัท และมีผลต่อการมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับบริษัท สิ่ง
เหล่านี้เป็นบทบาทที่ส าคัญของพฤติกรรมบริษัท 

-  ความเครียด (Stress) หมายถึง พฤติกรรม หรือความรู้สึกที่บุคคลสนองตอบ
ต่อสิ่งเร้าทั้งด้านจิตใจ กายภาพและเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิผลของบริษัท ภาวะความเครียด
ที่เพิ่มขึ้นนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านพฤติกรรมบริษัทและการปฏิบัติงาน 

2) ประสิทธิผลของกลุ่มและทีม มีองค์ประกอบของกลุ่ม ประสิทธิผลของแต่ละบุคคล 
บางตัวเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับประสิทธิผลของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น บริษัทได้
ก าหนดให้บุคลากรท างานกันเป็นทีม ร่วมกันสร้างผลงาน และผลการปฏิบัติงานคือประสิทธิผลที่
ส าคัญ ถึงแม้ว่าประชากรทั้งหมดในกลุ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับงานที่เหมือนกันโดย ในส่วนของทัศนคติ
ซึ่งเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดี ประสิทธิผลของบุคคลก็ต่างจากประสิทธิผลของกลุ่ม 
แต่อาจมีทัศนคติที่ตรงกันก็เป็นได้ กล่าวโดยรวมการวัดประสิทธิผลของกลุ่มหรือทีมก็ต้องมาจาก
ผลลัพธ์ของประสิทธิผลแต่ละบุคคลไม่ใช่การยึดผลลัพธ์เป็นกลุ่ม 

3) ประสิทธิผลบริษัท ประสิทธิผลบริษัทคือบทสรุปของทั้งหมด ซึ่งสามารถวัดและ
เปรียบเทียบผลิตภาพของบริษัท และยังสามารถปรับแก้ทิศทางของการขาดงานและการลาออกซึ่ง
ผลกระทบทั้งหลายจะออกมาในรูปของประสิทธิผลของบริษัท 

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท างานสรุปได้ว่า
ประสิทธิผล หมายถึง จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย สามารถวัดได้จากการท างานให้มีผลส าเร็จในแง่
ของการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และหัวหน้างาน และมีผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังไว้ 
โดยการเกิดประสิทธิผลในการท างานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล 
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล ที่ประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน และปัจจัยเกี่ยวกับทักษะทางอารมณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ท างาน 

 
  



  26 

ประวัติบริษัท Egg digital 
1. สถานที่ต้ัง 

เลขที่ 101 ทรูดิจิทัล พาร์ค ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

2. การประกอบธุรกิจ 
เป็นธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับจ้างท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ

บริการข้อมูลอ่ืนๆ 
3. เลขทะเบียน ได้แก ่0105558108028 
4. วันที่จดทะเบียน ได้แก ่2 กรกฎาคม 2558 
5. ทุนจดทะเบียน ได้แก ่50,000,000 บาท 
6. พนักงานในบริษัท Egg digital 

มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 150 คน แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก ่
- Commercial 
- Product development 
- Business Enabling 
- Technology 

7. ประวัติการท างาน 
EGG Digital เป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ค าปรึกษาและดูแลให้บริการด้านการน า

เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการท าการตลาด การบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ
ระบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความส าเร็จ ด้วย
ปรัชญาการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 

“ENABLING GREATER GROWTH” 
EGG Digital ให้ค าปรึกษาและบริการส าหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และ SME ท่ี

ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของแบรนด์อย่างครบ
วงจร ต้ังแต่การวิเคราะห์ หากลยุทธ์ แนะน าถึงวิธีการท าการตลาดที่เหมาะสม พร้อมเครื่องมือที่
ช่วยให้ท าการตลาด ได้ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร้
รอยต่อ 

โดยมีระบบการท างาน คือ 
- วิเคราะห์ให้ค าปรึกษา 
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- วางแผนกลยุทธ์ 
- ออกแบบแผนการท างานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ 
- พัฒนาระบบ 
- ปรับปรุงและดูแลระบบ 
- รายงานขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วรรณภา ช านาญเวช (2551) ได้ศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานของพนักงาน

ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ความสามารถทางสติปัญญาของ
พนักงานธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับดี  ทักษะอ่ืนในการ
ท างานของพนักงานธนาคารออมสิน ประกอบด้วย ด้านแนวความคิด ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้าน
เทคนิค อยู่ในระดับดี 

ความสามารถทางสติปัญญามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท างานของพนักงาน
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า ความสามารถทางทักษะอ่ืนโดยรวม
ด้านแนวความคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์และ ด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ท างานของพนักงานธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า 

ปริญญา เรืองทิพย์ และคณะ (2561) ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเพื่อการพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและ
อารมณ์ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบว่า ทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ แบ่ง
ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก ่ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ใน
ตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 
เกณฑ์การประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ และ
เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาขึ้น พบว่าผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อน าไปทดลองใช้กับ
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นักศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 18 กลุ่ม ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า นักอาชีวศึกษามีทักษะชีวิตด้าน
ทักษะทางสังคมและอารมณ์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าโปรแกรมฝึกทักษะชีวิตด้าน
ทักษะทางสังคมและอารมณ์สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางสังคมและอารมณ์
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได ้

ชโลทร โชติกีรติเวช และ วัลลภา อารีรัตน์ (2560) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครู และศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ Soft 
Skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู 4,023 คน กลุ่มตัวอย่าง 351 
คน ผลการวิจัยพบว่า ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ได้แก ่

1) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
2) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการข้อมูล 
3) ด้านทักษะในการสื่อสาร 

พบว่า ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาผู้บริหารควรส่งเสริมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเรียนออนไลน์การท าวิจัยในชั้นเรียน และการน าระบบวงจรคุณภาพ PDCA สู่การ
ปฏิบัติจริง จัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และเผยแพร่วิธีสอนที่ดีเลิศของครู ด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการจัดการข้อมูล  ผู้บริหารควรให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  (Individual 
Development Plan : ID PLAN) พัฒนาระบบการนิเทศภายใน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างขวัญ 
ก าลังใจครูและสนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และด้านทักษะในการสื่อสาร ผู้บริหารควร
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศกระตุ้นให้ครูใช้สื่อ  และเทคนิคที่หลากหลาย พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

ปวีนิตย์ มากแก้ว (2558) ศึกษาความสามารถและทักษะในการท างานด้านการบริการที่
ดี และด้านการท างานร่วมกันเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขต
สาทร กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานระดับ
ปฏิบัติการจ านวน 30 คน ซึ่งความสามารถและทักษะในการท างานของพนักงาน ประกอบด้วย 3 
ด้าน คือ ด้านการติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนหรืองานที่เกี่ยวข้อง  ด้านความรู้
วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  และด้านความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเนื่อง 
ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถและทักษะในการท างานพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร ใน
ด้านการติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตนหรืองานที่เกี่ยวข้อง ด้านความเชี่ยวชาญทั้งใน
เชิงลึก และเชิงกว้างไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน แต่ด้านความรู้วิทยาการ
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หรือเทคโนโลยีใหม่ๆมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานด้านการบริการที่ดี  และด้าน
การช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน ส่วนในด้าน
การให้บริการด้วยความเต็มใจ การให้บริการที่เกินความคาดหวัง การให้บริการที่เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงนั้นมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีม การ
ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ ความสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จไม่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน แต่ด้านความร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการท างานของพนักงาน 

ปทุมวดี โอสถานนท์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ความเป็น
เลิศและความพึงพอใจต่อหัวหน้างานเพศชายและหญิงของพนักงานบริษัทน้ ามันหล่อลื่นใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทน้ ามันหล่อลื่นแห่งหนึ่ง
ที่มีหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิงอยู่ในแผนกเดียวกันจ านวน 152 คน และใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการแบ่งทักษะทางอารมณ์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การ
ตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การมีวินัยในการควบคุมตัวเอง การสร้างแรงจูงใจในตัวเอง การเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา และทักษะทางสังคมอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และ
ความสามารถในการท างานกับผู้อ่ืน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 41-47 
ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุการท างานเฉลี่ยต่ ากว่า 5 ปี โดยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้างานเพศชายโดยรวมอยู่ในระดับดี , ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้างานเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง , 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเป็นเลิศของหัวหน้างานเพศชายโดยรวมอยู่ในระดับดี, ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เป็นเลิศของหัวหน้างานเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง , พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อหัวหน้างานเพศชายอยู่ในระดับมาก และเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์หัวหน้างานเพศชายและเพศ
หญิงโดยรวมแตกต่างกัน โดยความคิดเห็นของพนักงานต่อความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหน้า
งานเพศชายต่ ากว่าเพศหญิง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความเป็นเลิศหัวหน้างานเพศชาย
และเพศหญิงโดยรวมแตกต่างกันโดยความคิดเห็นของพนักงานต่อความเป็นเลิศของหัวหน้างาน
เพศชายดีกว่าเพศหญิง และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกัน โดยความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อหัวหน้างานเพศชายดีกว่าเพศหญิง 

กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ พนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์  
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เนชั่นแนลจ ากัด จ านวน 70 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t–test) การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว F–test (One -Way ANOVA) และการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ LSD  
โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศและอายุงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ 
การศึกษา หน่วยงาน และต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแผนกวางแผนการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ยที่ ส ามา รถจ าแนกความส า เ ร็ จ ในกา รท า ง าน  ตั ว แปร ในกา ร วิ จั ย  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
นิคมอุตสาหกรรม และประเภทธุรกิจ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก ได้แก่ นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จ านวน 450 คน ผลการวิจัยพบว่า เพศ รายได้ อายุ ระดับ
การศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน
โรงแรมแผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน และแผนกอาหารและเครื่องด่ืมของโรงแรมระดับ  
5 ดาว ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 1) พนักงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างานที่โรงแรมปัจจุบันแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 2) เจตคติต่อการท างานของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 3) คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน บริษัท 
อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวน 160  คน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ต าแหน่งและประสบการณ์แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน และปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบั ติงาน ได้แก่  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
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สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้น มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานศูนย์
ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 170 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานภาพ รายได้ และอายุงานมี
ผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

ภิญโญ มนูศิลป์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม พบว่า ทีมงาน
ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งใช้ทักษะและความสามารถที่มีอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานขององค์การ
ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีพลังความผูกพันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบ
และพึ่งพาซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของแผนกนั้นประสบความส าเร็จได้และบรรลุ
เป้าหมายที่ร่วมกันก าหนดไว ้

พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
398 คน ผลการวิจัยพบว่า การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง การจัดการอารมณ์ของตนเอง การจูงใจ
ตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน และการมีทักษะทางสังคม ล้วนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท างานและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการท างานที่ต่างกัน 

พชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความ
พึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งใจกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 21-40 ปี จ านวน 380 คน พบว่า การสร้างแรงจูงใจในตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน 
  



  32 

สรุป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดและแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Eggdigital จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
และศึกษาทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Eggdigital โดยใช้แนวทางจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อศึกษาหาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อาย ุระดับการศึกษา 
อายุงาน สถานะภาพสมรส แผนก และต าแหน่งที่แตกต่างกัน ก าหนดกรอบตามแนวคิดของ 
ศริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน เป็นลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรจะช่วยใน
การก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง
ความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น  ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาต่างกัน 

ด้านทักษะทางด้านอารมณ์ เพื่อศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน จากงานแนวคิด Goleman (1998)ที่สามารถสรุปเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ได้ว่า
เป็นความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง  และความสามารถในการสร้าง  และรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนซึ่งครอบคุมและเหมาะสมกับระบบการท างานของบริษัท โดยทักษะทางด้าน
อารมณ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัด
ระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทักษะทางสังคม 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางและเป็นทฤษฏีอ้างอิงในการก าหนดแบบสอบถาม
งานวิจัย 

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน จากแนวคิดของ  สรุปได้ว่า
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เป็นความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุตามการวางแผนการ
จัดการ หรือบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผล โดยความส าเร็จในการท างานนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ  

1. ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าหรือความ
ล้มเหลวของบริษัทโดยวัดผลได้จากการด าเนินงานด้านต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายโดย
การใช้ทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด พิจารณาจากผลผลิตเชิงปริมาณคุณภาพ เวลา และ
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ต้นทุนจากแนวคิดของ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2548) 2. ประสิทธิผลใน
การท างาน ที่มีการวัดผลจากการท างานให้มีผลส าเร็จในแง่ของการจัดการในการท างาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัท (เสนาะ ติเยาว ์2546 Moorhead & Griffin 2001) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสามารถทางสติปัญญา ทักษะชีวิตด้าน
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ (เรืองทิพย์ และคณะ 2561) ได้แก่ 
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน 
ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปทุมวดี โอสถานนท์ (2556) โดยความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถทางทักษะอ่ืน
ด้านแนวความคิด ด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ท างานของพนักงาน (วรรณภา ช านาญเวช 2551) ทักษะทางอารมณ์เป็นทักษะที่ส าคัญและมี
ความจ าเป็นอย่างมากต่อการท างาน โดยทักษะทางด้านความรู้วิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
การให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือในการท างานกับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการท างานของพนักงาน (ปวีนิตย์ มากแก้ว 2558) จากงานวิจัยของ ชโลทร โชติกีรติเวช และ 
วัลลภา อารีรัตน์ (2560) พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามีความส าคัญมากที่สุดใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานวิจัยฉบับนี ้ 

ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีและแนวคิดที่ได้ศึกษามาจัดท าการศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน เพื่อท าการศึกษาให้ครอบคลุมกว่าเดิมที่เคยมีการศึกษามา 

 



 
 

บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในงานวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital ในครั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานในบริษัท Egg digital ทั้ง
เพศชายและเพศหญิงซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 150 คน  (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท Egg digital เนื่องจากทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน จึงค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตรการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967) ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยต้องการให้เกิดความ
ผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนในการเลือกสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ก าหนดค่าความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง 110 คน จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 150 
คน โดยค านวณจากสูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นดังนี้ 

 

𝑛 =  
N

[1+N(𝑒2)]
  

    =  
150

[1+150(0.052)]
  

     =               110    ตัวอย่าง  
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เมื่อ n    แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N แทน จ านวนประชากรท้ังหมด 150 คน 
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้5% 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 110 คน  
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) ด้วย
วิธีการหากลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) ตามประชากรทั้งหมดใน
แต่ละชั้นภูมิซึ่ งแบ่งออกเป็น  4 แผนกคือ Commercial, Product development, Business 
Enabling, Technology โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นอย่างเป็นสัดส่วนแปรตามจ านวนพนักงาน
ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง  

         แผนก จ านวนประชากร(คน) จ านวนตัวอย่าง(คน) ร้อยละ 
Commercial  21 15 13.64 
Product development 15 11 10.00 
Business Enabling 22 16 14.54 
Technology 92 68 61.82 
     รวมทั้งสิ้น 150 110 100.00 

 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) คือ 

แผนกในบริษัท Egg digital  
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ (Proportional 

Stratified Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานในแต่ละฝ่าย ได้แก่ 
แผนก Commercial จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 13.64 แผนก Product development จ านวน 
11 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00 แผนก Business Enabling  จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 14.54 และ
แผนก Technology จ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 61.82 รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน 
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ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Convenience Sampling) เป็นการเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของพนักงานที่จะให้ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล 

2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

เพื่อศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ โดยเป็นค าถามแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว แบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ 
ได้แก ่เพศ อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง 

ข้อที ่1 เพศ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1.1 ชาย  
1.2 หญิง 

ข้อที ่2 อาย ุระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยช่วงอายุจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลจาก เจ้าหน้าที ่บริษัท Eggdigital ณ วันที ่20 สิงหาคม 2563) พบว่ามี
อายุน้อยที่สุด 20 ปีและมีอายุมากที่สุด 60 ปี ผู้วิจัยได้น าช่วงอายุดังกล่าวมาประเมินควบคู่กับการ
ใช้มาตรฐานกลุ่มอายุ Standard International Age Classification ขององค์กรสหประชาชาติ 
มาตรฐานการจัดกลุ่ม โดยเลือกกลุ่ม 10 ปี (nso 2563: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2563) 
ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้  

2.1 20-29 ปี 
2.2 30-39 ปี 
2.3 40-49 ปี 
2.4 50 ปีขึ้นไป 

ข้อที ่3 ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตร ี
3.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

ข้อที่ 4 อายุงาน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) อายุการ
ท างาน (ข้อมูลจาก เจ้าหน้าที ่บริษัท Eggdigital ณ วันที ่20 สิงหาคม 2563)  
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4.1 ต่ ากว่า 1 ปี 
4.2 1-2ปี 
4.3 3-5 ปี 
4.4 6 ปีขึ้นไป 

ข้อที ่5 สถานภาพสมรส ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
5.1 โสด 
5.2 สมรส/อยู่ด้วยกัน 
5.3 หย่าร้าง/แยกกันอยู/่หม้าย 

ข้อที ่6 แผนก ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
6.1 Commercial 
6.2 Product development 
6.3 Business Enabling  
6.4 Technology 

ข้อที ่7 ต าแหน่งงาน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
7.1 ผู้จัดการ 
7.2 พนักงานทั่วไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ได้แก ่ทักษะด้านการสื่อสารและ
การน าเสนอ ทักษะด้านความสามารถของภาวะผู้น า ทักษะด้านการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจเป็น
ทีม ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะด้านความเป็นมืออาชีพและ
จริยธรรม ทักษะด้านการศึกษาเรียนรู้และใช้เทคโนโลยี  ทักษะด้านการพัฒนาคนและสร้าง
นวัตกรรม และทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมีค าถามจ านวน 21 ข้อ โดยแบ่ง
จ านวนข้อดังนี้ 

ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะ
การจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราและทักษะทางสังคม 

1. ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง   จ านวนค าถาม 3 ข้อ  
2. ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง   จ านวนค าถาม 5 ข้อ  
3. ทักษะการจูงใจตนเอง     จ านวนค าถาม 4 ข้อ  
4. ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา    จ านวนค าถาม 4 ข้อ  
5. ทักษะทางสังคม      จ านวนค าถาม 5 ข้อ 
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ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ม ี5 ระดับซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5   คะแนน 
เห็นด้วย   4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1  คะแนน 

เพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) โดยใช้สูตรหา
ช่วงกว้างของแต่ละชั้นได้ดังนี้ 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =
ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด − ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด

จ านวนชัน้
 

=   
5 − 1

5
 

=   0.8      
ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของทักษะทางด้านอารมณ์ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์อยูใ่นระดับ
ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์อยู่ใน
ระดับดี 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับ
ไม่ด ี

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์อยู่ในระดับ
ไม่ดีมาก 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital ก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยมีค าถามจ านวน 11 ข้อ โดยแบ่ง
ตามด้านต่างๆดังนี้ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   จ านวนค าถาม 5 ข้อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   จ านวนค าถาม 6 ข้อ 
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โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ม ี5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5   คะแนน 
เห็นด้วย   4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1  คะแนน 

เพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) โดยใช้สูตรหา
ช่วงกว้างของแต่ละชั้นได้ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

=   
5 − 1

5
 

=   0.8     
ดังนั้น เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท Egg digital 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฎิบัติงาน

อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฎิบัติงาน

อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฎิบัติงานอยู่

ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฎิบัติงาน

อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฎิบัติงาน

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี ้
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1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และออกแบบข้อค าถามจากนิยามศัพท์เฉพาะ 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ทักษะทางด้าน
อารมณ์ และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ให้มีความสอดคล้องกัน 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม อาศัยกรอบแนวคิดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ของพนักงานบริษัท Egg 

digital 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท Egg digital 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  และ

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์ 

6. น าแบบสอบถามทีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้  (Try out) กับ
ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach alpha 

Coefficient; ชูศร ีวงศ์รัตนะ 2544:98-99) โดยจะต้องมีค่าระหว่าง  0 ≤ α ≤ 1 โดยค่าที่ใกล้เคียง

กับ 1 มาก จะแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง การวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่า α  ที่ยอมรับได้ที่ 0.7 (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2558) โดยจะถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและได้คุณภาพ 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคในแต่ละด้าน มีค่าดังน้ี 
ทักษะทางอารมณ์ 
ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง   เท่ากับ  0.867 
ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง   เท่ากับ  0.814 
ทักษะการจูงใจตนเอง     เท่ากับ  0.728 
ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา    เท่ากับ  0.750 
ทักษะทางสังคม     เท่ากับ  0.771 
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ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   เท่ากับ  0.765 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   เท่ากับ  0.725 
7. น าแบบสอบถามไปด าเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง    

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 ตัวอย่าง 

4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และ

น าข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
4. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลตอนที่  1 ซึ่ ง เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง โดย
การหาความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4.2 น าข้อมูลตอนที่ 2 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ ทักษะทางด้านอารมณ์ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 ข้อมูลตอนที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อ
กันโดยใช้ T-test ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 เฉพาะเพศ และต าแหน่งงาน และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใน สมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้น เพศ และต าแหน่งงาน ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงเริ่มทดสอบรายคู่โดยใช้ 
Least-significant Different (LSD) หรือ Dunnett’ T3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกขึ้นหนึ่ง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2546: 302) 

4.5 ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ สมการความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัว
แปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์
บัญชา 2546: 302) 

 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ โดย
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายของข้อมูลที่ % ใช้ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

1.1 การหาร้อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2546, 36) 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
 × 100 

 

เมื่อ  𝑃 แทน  ค่าร้อยละ 

𝑓 แทน  ความถี%่ของคะแนน 

𝑛 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545: 39) 

 

ค่าเฉลี่ย =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เมื่อ  ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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     𝑛 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กัลยา  

วานิชย์บัญชา 2550) 

𝑆. 𝐷. =  √
𝑛 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 

เมื่อ 𝑆. 𝐷.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
(Standard Deviation) 

     ∑ 𝑥2 แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 

    (∑ 𝑥)2แทน  ค่าคะแนนเฉลี%ย 

    𝑛 แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ (Reliability of the test) 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัย ไปท าการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-
test) กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 ราย โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558) 
 

Cronbach 's α = 
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

 

เมื่อ  α  แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

𝑘  แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  
3.1 การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่าง 2 

กลุ่มที่เป็นอิสระกัน เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และต าแหน่งงาน 
โดยมีสูตรในการหาค่า t (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558) ดังนี้ 

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม เท่ากัน  (𝑠1
1 =  𝑠2

2) 
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 t =  
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+ 1

𝑛2

 

สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีชั้นแห่งความเป็นอิสระ df  =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
เมื่อ    𝑋1

̅̅ ̅      แทน    ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ i; i = 1 , 2 
𝑆𝑝       แทน    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง รวมจากตัวอย่างทั้ง 2 

กลุ่ม 
𝑛1      แทน    ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 
𝑆1

 2     แทน    ค่าแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ i; i = 1 , 2 

𝑠1
2 = 

(𝑛1− 1) 𝑆1
 2+ (𝑛2− 1) 𝑆2

 2

𝑛1+ 𝑛2− 2
 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่เท่ากัน (𝑠1
 2 ≠ 𝑠2

 2) 
  

𝑡 =
𝑋1
̅̅ ̅ − 𝑋2

̅̅ ̅

√𝑆1
  2

𝑛1
 +  𝑆2

  2

𝑛2

 

สถิติที่ใช้ทดสอบ t มีชั้นแห่งความอิสระ     =    V 

     𝑣 =
[(

𝑆1
 2

𝑛1
)  + (

𝑆2
 2

𝑛2
)]

2

(
𝑆1

 2

𝑛1
)

𝑛1− 1
  +  

(
𝑆2

 2

𝑛2
)

𝑛2− 2

 

 
เมื่อ   t แทน     ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

 𝑋1
̅̅ ̅ แทน  1 ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่  

 𝑋2
̅̅ ̅ แทน  ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่  2 

 𝑆1
 2 แทน  1 ค่าแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่  

 𝑆2
 2 แทน  ค่าแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่  2 

 𝑛1 แทน  1 ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่  

 𝑛2        แทน  2 ขนาดตัวอย่างของกลุ่มที่  
 V แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
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3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ใช้ค่า 
F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน  เพื่อทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 ในด้าน
อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส และ แผนก มีสูตรดังนี้มีสูตรดังนี้ 

ใช้ค่า F – test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บัญชา 
2558) มีสูตรดังนี้ 

F      =     
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

เมื่อ F ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน     แทน   F-Distribution 
Df       ระหว่าง ได้แก่ ชั้นแห่งความเป็นอิสระ     แทน  กลุ่ม (k-1) และ

ภายในกลุ่ม  (n-k) 
K  แทน     จ านวนกลุ่มของตัวอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน     จ านวนตัวอย่างที่ทั้งหมด 
SS(B)   แทน     ผลรวมก าลังสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of 

Square) 
SS(W)   แทน     ผลรวมก าลังสองภายในกลุ่ม  (Within Sum of 

Square) 
MS(B)   แทน     ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 

Square Between Groups) 
MS(W)  แทน     ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 

Square Within Groups) 
n-k แทน     ชั้นแห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม (Within Degree of 

Freedom) 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว  ต้องท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558) 

 

LSD   =     t1−∝/2;n−k√MSE [
1

ni
+  

1

nj
] 

 

โดยที่    𝑛𝑖 ≠  𝑛𝑗  
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เมื่อ  LSD   แทน  ผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณได้ส าหรับประชากร 
             กลุ่มที่ i และ j 

𝑡1−∝/2;𝑛−𝑘   แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบt- 
      distribution ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และชั้น
      แห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม = n – k 

 MSE    แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MS(W)) 

 𝑛𝑖    แทน จ านวนตัวอย่างของกลุ่ม i 

𝑛𝑗    แทน จ านวนตัวอย่างของกลุ่ม j 

    แทน     ค่าความคลาดเคลื่อน 
3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่

มากกว่า 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (กัลยา วานิย์บัญชา 2558) มีสูตรดังนี้ 

Β   =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
            

โดยค่า  𝑀𝑆(𝑊) = ∑
𝑘

𝑡
 = j [1 −

𝑛𝑗

𝑁
] 𝑆1

2 

 

เมื่อ β  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

 𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
      (Mean square between groups) 

 𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
      (Mean square within groups) ส าหรับ 
      Brown-Forsythe 

k  แทน จ านวนกลุ่มของตัวอย่าง 

𝑛𝑖   แทน จ านวนตัวอย่างของกลุ่มที่ i 
N  แทน ขนาดของประชากร 

𝑆𝑖
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็น
รายคู่เพื่อดูว่ามีคู่ใดที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558) มีสูตรดังนี้ 
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𝑡   =  
�̅�𝑖−�̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊)(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

    

เมื่อ t   แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution 
𝑀𝑆(𝑊) แทน ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม               

                                                               (Mean square within groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 
 �̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ i  

   �̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ j 
 𝑛𝑖   แทน    จ านวนข้อมูลของกลุ่ม   i 
 𝑛𝑗   แทน จ านวนข้อมูลของกลุ่ม  j 

3.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) จาก
สมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็น

ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ  (𝛼 + 𝛽1𝑋1 +   𝛽2𝑋2+. . . + 𝛽𝑘𝑋𝑘)  สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้

เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะ

เป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ 𝛽1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดย
กลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ท า
ให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : 
OLS) สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา 2558) มีสูตรดังนี้ 

 

Y =   + 1X1+  2X2+…+  KXK+   
 

เมื่อสมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง 
 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ... + bk XK  
 

โดยที่  X แทน ตัวแปรอิสระ  
Y  แทน ตัวแปรตาม 
K  แทน จ านวนตัวแปรอิสระ  
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เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) 
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระ
นั้น เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอ่ืนมีค่าคงที่ โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ a และ b สามารถ
ค านวณได้จากสูตรดังนี้ 

a  =  Y- b1 X1 + b2 X2 - ... - bk XK 

bi  =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖−∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝐼
2−(∑ 𝑋𝑖)2  

เมื่อ β 0 = ค่าคงที่ (Constant) ของสมการการถดถอย 

β 1 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปร
อิสระตัวที่ i 

ε = ค่าความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) 
ระหว่างค่าจริงและค่าที่ได้จากสมการ 

ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธี Stepwise Regression เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ
ความถดถอยโดยใช้หลักเกณฑ์ Stepwise เป็นวิธีที่ป้องกันการเกิดปัญหา Multicollinearity ได้ 
เนื่องจากเมื่อมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในสมการถดถอยพหุ  (Multiple Regression) 
จะท าให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไป ค่าสถิติทดสอบ t เปลี่ยนไป ซึ่งอาจมีผลท าให้ตัดตัว
แปรอิสระที่สัมพันธ์กันบางตัวออกไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาตัวแปรในสมการที่มีความสัมพันธ์กัน
น้อยไม่สามารถท านาย หรือไม่จ าเป็นออกมา คงไว้เฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงและสามารถ
ท านายได้ดี ดังนั้น จึงท าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์  
(Stepwise) เป็นวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบก าจัดตัวแปรตามขั้นตอนให้เหลือเฉพาะตัวแปรที่
ส าคัญ ๆ อย่างมีนัยส าคัญ 

R Square คือค่าที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
Adjusted R Square คือ ค่า R Square ที่ปรับแก้แล้ว การแปรความหมายเหมือนกับค่า 

R Square 
Std. Error of the Estimate คือ ค่าที่แสดงระดับของความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้

ตัวแปรอิสระทั้งหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม 
 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง " ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานบริษัท Egg digital " การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ และตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n   แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
x    แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.   แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน T-distribution 
F   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
SS   แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน  

(Mean of Squares) 
df   แทน  ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
r   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson’s correlation) 
Sig. (2-tailed)  แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธ 

หรือยอมรับสมมติฐาน 
B   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
AdjR2   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิตวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
*   แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
Sig.   แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
H0   แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 ส่วน ตามล าดับดังนี้  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  
ตอนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อดังนี้ 
สมมติ ฐ านข้ อที่  1 พนักงานบริษัท  Egg digital ที่ มี ข้ อมู ลส่ วนบุคคล 

ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน 
และร้อยละ ดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 57 51.82 
หญิง 53 48.18 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.82 และเป็นเพศหญิง จ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18 ตามล าดับ 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 - 29 ปี 44 40.00 
30 - 39 ปี 50 45.45 
40 - 49 ปี 10 9.10 
50 ปีขึ้นไป 6 5.45 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 - 29 ปี จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ช่วงอายุ 40 
- 49 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 และน้อยที่สุด คือ  ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 0.91 
ปริญญาตร ี 84 76.36 
สูงกว่าปริญญาตรี 25 22.73 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 84 คน 

คิดเป็นร้อยละ 76.36 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.73 และน้อยที่สุด คือ  ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
ตามล าดับ 

ตาราง 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุงาน 

อายุงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1 ปี 19 17.27 
1-2 ปี 29 26.36 
3-5 ปี 35 31.82 
6 ปีขึ้นไป 27 24.55 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงาน 3-5 ปี จ านวน  35 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 31.82 รองลงมาคือ อายุงาน 1-2 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 อายุงาน 6 ปีขึ้น
ไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 และน้อยที่สุด คือ  อายุงาน ต่ ากว่า 1 ปี จ านวน  19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.27 ตามล าดับ  
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 82 74.55 
สมรส / อยู่ด้วยกัน 25 22.73 
หย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย 3 2.72 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน  82 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 74.55 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และ
น้อยที่สุด คือ  สถานภาพหย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72 ตามล าดับ 

 

ตาราง 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามแผนก 

 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
Commercial (Sale, Commercial, Business Operation, 
Marketing, Strategy) 

16 14.55 

Product Development (Product Owner, Product 
Support) 

18 16.36 

Business Enabling (Product Partner Management, 
Operation, UX&UI) 

12 10.91 

Technology (Development, QA, Development 
Operation, Mobile) 

64 58.18 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่แผนก Technology (Development, QA, 

Development Operation, Mobile) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 รองลงมาคือ แผนก 
Product Development (Product Owner, Product Support) จ านวน   18 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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16.36 แผนก  Commercial (Sale, Commercial, Business Operation, Marketing, Strategy) 
จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และน้อยที่สุด คือ  แผนก Business Enabling (Product 
Partner Management, Operation, UX&UI) จ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 ตามล าดับ  

ตาราง 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้จัดการ 16 14.55 
พนักงานทั่วไป 94 85.45 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มตี าแหน่ง พนักงานทั่วไป จ านวน  94 คน คิด

เป็นร้อยละ 85.45 และต าแหน่งผู้จัดการ จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 ตามล าดับ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ

งาน และสถานภาพ มีความถี่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการรวมชั้นใหม่เพื่อเอาไปใช้ในขั้นตอน
การทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

ตาราง 9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตร ี 85 77.27 
สูงกว่าปริญญาตรี 25 22.73 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ

ปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  
25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ตามล าดับ 
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ตาราง 10 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ จ าแนกตามอายุงาน 

อายุงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 2 ปี 48 43.63 
3-5 ปี 35 31.82 
6 ปีขึ้นไป 27 24.55 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานต่ ากว่า 2 ปี จ านวน  48 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.63 รองลงมาคือ อายุงาน 3-5 ปี จ านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 และน้อย
ที่สุด คือ อายุงาน 6 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 

ตาราง 11 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด / หย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย 85 77.27 
สมรส / อยู่ด้วยกัน 25 22.73 

รวม 110 100.00 

 
จากตาราง 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสถานภาพโสด / หย่าร้าง / แยกกัน / 

หม้าย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน  25 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.73 ตามล าดับ 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
จากการศึกษาในส่วนนี้ท าให้ทราบทักษะทางด้านอารมณ์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

ด้านการตระหนักรู ้ในอารมณ์ตนเอง  ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง   ด ้านการจูงใจ
ตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้านสังคม  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 

ทักษะทางด้านอารมณ์ x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 4.21 0.47 ดีมาก 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง   4.41 0.36 ดีมาก 
ด้านการจูงใจตนเอง  4.45 0.49 ดีมาก 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  4.13 0.48 ดี 
ด้านสังคม 4.25 0.44 ดีมาก 

รวมทักษะทางด้านอารมณ์ 4.29 0.35 ดีมาก 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่
ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 ตามล าดับ  

 
 
 
 

 



  57 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
ตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. เมื่อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่าเกิดจาก
สาเหตุใด 

4.35 0.72 ดีมาก 

2. ท่านสามารถคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการ
แสดงอารมณ์นั้น ๆ 

4.19 0.72 ดี 

3. ท่านรู้จุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง และมีความรู้สึก
มั่นใจในความรู้ความสามารถ มองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง 

4.09 0.64 ดี 

รวมด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 4.21 0.47 ดีมาก 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ เมื ่อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ 
ท่านรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถ
คาดคะเนถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการแสดงอารมณ์นั้น  ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และมีท่านรู้
จุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง และมีความรู้สึกมั่นใจในความรู้ความสามารถ มองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

 



  58 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
จัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  

 

ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านมีความสามารถในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.12 0.65 ดี 

2. ท่านไม่เปิดเผยความลับของบริษัทให้กับ
บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

4.90 0.33 ดีมาก 

3. ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ
มีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ 

4.57 0.52 ดีมาก 

4. ท่านมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.37 0.60 ดีมาก 

5. ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและน ามาพัฒนา
กับผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.08 0.69 ดี 

รวมด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  4.41 0.36 ดีมาก 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ท่านมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และ
ท่านมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านมีความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12 และท่านศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
และน ามาพัฒนากับผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
จูงใจตนเอง  

ด้านการจูงใจตนเอง  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
เสมอ 

4.56 0.58 ดีมาก 

2. ท่านต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของ
แผนก 

4.56 0.61 ดีมาก 

3. ท่านเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อ
หาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาริเริ่มช่วยในการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ 

4.15 0.76 ดี 

4. ท่านเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 4.52 0.60 ดีมาก 
รวมด้านการจูงใจตนเอง  4.45 0.49 ดีมาก 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
จูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ  และ
ท่านต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เท่ากัน และท่าน
เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อหาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาริเริ ่มช่วยในการท างาน
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 ตามล าดับ 

 
 

 

  



  60 

ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านสามารถเข้าใจ รับทราบถึงความรู้สึก และ
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

3.99 0.61 ดี 

2. ท่านสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและ
ข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไร 

3.95 0.67 ดี 

3. ท่านให้ก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 4.31 0.67 ดีมาก 
4. ท่านเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของทีมได้เป็น

อย่างดี 
4.26 0.60 ดีมาก 

รวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  4.13 0.48 มาก 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านให้ก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และท่านเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของทีมได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถเข้าใจ รับทราบถึงความรู้สึก และ
ตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และท่านสามารถบอกได้
ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
ตามล าดับ 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม 

ด้านสังคม x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านสามารถสื่อสารหรือน าเสนองานได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน และสามารถโน้มน้าว ผลักดันทีมงานให้
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี 

3.81 0.66 ดี 

2. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

4.36 0.66 ดีมาก 

3. ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4.09 0.61 ดี 

4. ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู้อ่ืนเป็น
อย่างดีเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4.49 0.54 ดีมาก 

5. ท่านรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและ
ทุกคนร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

4.48 0.66 ดีมาก 

รวมด้านสังคม 4.25 0.44 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่ ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู้อื่นเป็นอย่างดีเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ท่านรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทุก
คนร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และท่านมีความสัมพันธ์ที่
ดีและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 และท่านสามารถสื่อสารหรือน าเสนองานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถโน้มน้าว 
ผลักดันทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 
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ส่วนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาในส่วนนี้ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

ประกอบด้วย ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยแสดงเป็น
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  4.23 0.42 มากที่สุด 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  4.08 0.50 มาก 

รวมความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.16 0.42 มาก 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้แก่ 
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะสามารถ
ท างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 

4.31 0.54 มากที่สุด 

2. ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และสามารถด าเนินการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4.15 0.62 มาก 

3. ท่านสามารถท างานได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

4.16 0.66 มาก 

4. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า 4.52 0.54 มากที่สุด 
5. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่

ในเกณฑ์ตามที่คาดหวัง 
4.02 0.68 มาก 

รวมด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  4.23 0.42 มากที่สุด 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก ่ท่านมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และท่านมั่นใจในความสามารถของตนเอง
ที่จะสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบั ติงาน  ด้านประส ิทธ ิผลในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถท างานได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ตามที่
คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02 ตามล าดับ 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  x  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว 
และถูกต้อง 

4.10 0.63 มาก 

2. ท่านปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใน
เวลาที่เร็วกว่าก าหนดทุกครั้ง 

3.81 0.77 มาก 

3. ท่านมีผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของหัวหน้า 4.09 0.61 มาก 
4. ท่านท างานได้อย่างมีคุณภาพ และความส าเร็จตาม

เป้าหมาย ที่หน่วยงานต้ังไว้ 
4.14 0.64 มาก 

5. ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.19 0.64 มาก 

6. ท่านมีการพัฒนาทักษะการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุง
ในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

4.18 0.61 มาก 

รวมด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  4.08 0.50 มาก 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในงานกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีการวางแผน 
บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ท่านมีการ
พัฒนาทักษะการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้สะดวก  รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ท่านท างานได้อย่างมีคุณภาพ และความส าเร็จตามเป้าหมาย ที่หน่วยงานต้ังไว้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ท่านมีผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ
ท่านปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายในเวลาที่เร็วกว่าก าหนดทุกครั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.81 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
การวิจัยครั้งนี้ได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ 2 ข้อ คือ 

สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

สมมติฐาน 1.1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่อิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95% ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า 
Sig. (2-tailed) มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสูตรการค านวณค่า  t มีความแตกต่างระหว่างกรณีที่ความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน และกรณีที่ความแปรปรวนทั้งสองไม่เท่ากัน ดังนั้นใน
ขั้นแรก จึงต้องท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง  2 กลุ่ม
ประชากรโดยใช้สถิติ Levene's test 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า  Sig. จากการ
ตรวจสอบน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใช้ค่า t กรณีความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบกว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่า 0.05 จะยอมรับ H0 และ 

ปฏิเสธ H1 และใช้ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน ซึ่ง
ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene's test) ดังนี้ 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามเพศ 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท Egg digital 

Levene's test for Equility of 
variances 

F Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  3.800 0.054 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  0.134 0.175 
โดยรวม 0.000 0.991 

 
จากตาราง 21 ผลการทดสอบ Levene's test พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.054 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของเพศทั้ง  2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test 
กรณ ีEqual variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.175 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของ
เพศทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณ ีEqual variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.991 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึง
ใช้ t-test กรณ ีEqual variances assumed 

ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกโดยเพศทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ผลการทดสอบ
จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 20 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามเพศ 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital 

t-test for Equality of Means 
เพศ x  S.D. t df Sig. 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ชาย 4.30 0.44 1.718 108 0.089 
หญิง 4.16 0.38    

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ชาย 4.15 0.46 1.469 108 0.145 
หญิง 4.01 0.53    

โดยรวม ชาย 4.23 0.41 1.724 108 0.088 
หญิง 4.09 0.43    

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-
test) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. 0.089 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 0.145 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. 0.088 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
เพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐาน 1.2 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน 
มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิ ติ  F-test หรื อ  Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา 
ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's test ซึ่ง 
ต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 23 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช้ Levene's test 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  2.724* 3 106 0.048 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  0.059 3 106 0.981 
โดยรวม 0.220 3 106 0.882 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 23 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอายุกับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital พบว่า ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 
ส าหรับ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.981 และ 0.882 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  3.557* 3 33.565 0.024 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า 

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 
digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ใน
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบ
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ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดังตาราง 26 

ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test   

 

F-test แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

ระหว่างกลุ่ม 3 1.858 0.619 2.585 0.057 
ภายในกลุ่ม 106 25.405 0.240     

รวม 109 27.264       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3 1.728 0.576 3.445* 0.019 

ภายในกลุ่ม 106 17.722 0.167     
รวม 109 19.450    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test พบว่า 

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 
digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้านอาย ุแตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน  โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 27 
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ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett's T3 

อายุ x  20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 ปีขึ้นไป 

 4.36 4.18 4.16 3.87 
20 - 29 ปี 4.36 - 0.179* 

(0.035) 
0.199 

(0.648) 
0.492** 
(0.006) 

30 - 39 ปี 4.18  - 0.020 
(1.000) 

0.313 
(0.423) 

40 - 49 ปี 4.16   - 0.293 
(0.629) 

50 ปีขึ้นไป 3.87    - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามอายุ 
พบว่า  

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับอายุ 30 - 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ใน
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 30 - 
39 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 
29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 30 - 39 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.179 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ใน
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 50 
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ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 
29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.492  

ส่วนรายคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตาราง 27 แสดงการเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
โดยรวม  จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD 

อายุ x  20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
 4.30 4.09 4.12 3.84 

20 - 29 ปี 4.30 - 0.210* 
(0.015) 

0.173 
(0.229) 

0.459* 
(0.011) 

30 - 39 ปี 4.09  - -0.037 
(0.796) 

0.249 
(0.162) 

40 - 49 ปี 4.12   - 0.286 
(0.179) 

50 ปีขึ้นไป 3.84    - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม จ าแนกตามอาย ุพบว่า  

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับอายุ 30 - 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน 
โดยรวม  แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 30 - 39 ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มี
อาย ุ30 - 39 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.210 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี กับอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ใน
โดยรวม แตกต่างเป็นรายคู่กับพนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มี
อาย ุ50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.459 

ส่วนรายคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐาน 1.3 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา 

แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่อิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95% ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า 
Sig. (2-tailed) มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสูตรการค านวณค่า  t มีความแตกต่างระหว่างกรณีที่ความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน และกรณีที่ความแปรปรวนทั้งสองไม่เท่ากัน ดังนั้นใน
ขั้นแรก จึงต้องท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง  2 กลุ่ม
ประชากรโดยใช้สถิติ Levene's test 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า  Sig. จากการ
ตรวจสอบน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใช้ค่า t กรณีความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบกว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่า 0.05 จะยอมรับ H0 และ 

ปฏิเสธ H1 และใช้ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน ซึ่ง
ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene's test) ดังนี้ 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท Egg digital 

Levene's test for Equility of 
variances 

F Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  0.890 0.348 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  0.150 0.699 
โดยรวม 0.057 0.812 

 
จากตาราง 28 ผลการทดสอบ Levene's test พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.348 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึง
ใช้ t-test กรณ ีEqual variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.699 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของ
ระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณ ีEqual variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.812 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณ ีEqual variances assumed 

ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกโดยระดับการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ผล
การทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital 

t-test for Equality of Means 

ระดับการศึกษา x  S.D. t df Sig. 

ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  

ต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตรี 

4.31 0.40 3.557** 108 0.001 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.98 0.40    
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

ต่ ากว่าปริญญาตรี/
ปริญญาตรี 

4.13 0.48 1.818 108 0.072 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.93 0.53    
โดยรวม ต่ ากว่าปริญญาตรี/

ปริญญาตรี 
4.22 0.40 2.826** 108 0.006 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.96 0.45    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (Independent 
Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital 
ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในด้านประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.322 

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 0.072 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
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มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน โดยรวม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน โดยรวม มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.263 

สมมติฐาน 1.4 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิ ติ  F-test หรื อ  Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา 
ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's test ซึ่ง 
ต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุงาน โดยใช้ Levene's test 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital 

Levene’s Test for Equality of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  8.778** 2 107 0.000 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  4.386** 2 107 0.015 
โดยรวม 8.004** 2 107 0.001 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 30 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอายุงานกับ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  Egg digital พบว่า ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000, 0.015 
และ 0.001 ตามล าดับ  ซึ่งน้อยกว่า 0.01 และ 0.05 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกตามอายุงาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  0.405 2 96.204 0.668 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  0.806 2 101.367 0.449 
โดยรวม 0.523 2 97.962 0.595 

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามอายุงาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า 

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   มีค่า Sig. เท่ากับ 0.668 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 



  78 

digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.449 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 
digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.595 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน โดยรวม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐาน 1.5 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่อิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95% ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า 
Sig. (2-tailed) มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสูตรการค านวณค่า  t มีความแตกต่างระหว่างกรณีที่ความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน และกรณีที่ความแปรปรวนทั้งสองไม่เท่ากัน ดังนั้นใน
ขั้นแรก จึงต้องท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง  2 กลุ่ม
ประชากรโดยใช้สถิติ Levene's test 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
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หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า  Sig. จากการ
ตรวจสอบน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใช้ค่า t กรณีความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบกว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่า 0.05 จะยอมรับ H0 และ 

ปฏิเสธ H1 และใช้ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน ซึ่ง
ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene's test) ดังนี้ 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามสถานภาพ 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท Egg digital 

Levene's test for Equility of 
variances 

F Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  10.640** 0.001 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  1.075 0.302 
โดยรวม 4.605* 0.034 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบ Levene's test พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน จึงใช้ t-test 
กรณ ีEqual variances not assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.302 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของ
สถานภาพท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของสถานภาพทั้ง 2 กลุ่มแตกต่าง
กัน จึงใช้ t-test กรณี Equal variances not assumed 

ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกโดยสถานภาพทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ผลการ
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ทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 33 

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามสถานภาพ 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg 
digital 

t-test for Equality of Means 

สถานภาพ x  S.D. t df Sig. 

ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  

โสด / หย่าร้าง / 
แยกกัน / หม้าย 

4.27 0.44 2.405* 63.590 0.019 

สมรส / อยู่ด้วยกัน 4.10 0.28    
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

โสด / หย่าร้าง / 
แยกกัน / หม้าย 

4.12 0.51 1.195 108 0.235 

สมรส / อยู่ด้วยกัน 3.98 0.47    
โดยรวม โสด / หย่าร้าง / 

แยกกัน / หม้าย 
4.19 0.44 1.926 52.337 0.059 

สมรส / อยู่ด้วยกัน 4.04 0.33    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติทดสอบค่า  t (Independent 
Sample t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้น คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หมายความว่า พนักงาน
บริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสถานภาพโสด / หย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในด้าน
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ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มากกว่า สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.177 

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 0.235 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ใน
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. 0.059 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
สถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐาน 1.6 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิ ติ  F-test หรื อ  Brown-Forsythe การ
ทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ
ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา 
ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's test ซึ่ง 
ต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 

ตาราง 34 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแผนก โดยใช้ Levene's test 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  3.325* 3 106 0.023 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  3.434* 3 106 0.020 
โดยรวม 3.317* 3 106 0.023 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 34 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มแผนกกับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital พบว่า ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023, 0.020 
และ 0.023 ตามล าดับ  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe  

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกตามแผนก โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  0.295 3 59.402 0.829 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  0.091 3 52.919 0.964 
โดยรวม 0.048 3 59.891 0.986 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามแผนก โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า 
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   มีค่า Sig. เท่ากับ 0.829 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 
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digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.964 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg 
digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่าง
กัน ในด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.986 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้านแผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สมมติฐาน 1.7 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่าง
กัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : พนักงานบริษัท Egg digital ท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 : พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการทดสอบความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุ่ม โดยสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่อิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95% ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า 
Sig. (2-tailed) มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสูตรการค านวณค่า  t มีความแตกต่างระหว่างกรณีที่ความ
แปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน และกรณีที่ความแปรปรวนทั้งสองไม่เท่ากัน ดังนั้นใน
ขั้นแรก จึงต้องท าการทดสอบสมมติฐานถึงความเท่ากันของความแปรปรวนระหว่าง  2 กลุ่ม
ประชากรโดยใช้สถิติ Levene's test 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

หากผลการทดสอบสมมติฐานความเท่ากันของค่าความแปรปรวนมีค่า  Sig. จากการ
ตรวจสอบน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และใช้ค่า t กรณีความแปรปรวนของสอง
กลุ่มประชากรไม่เท่ากัน แต่หากพบกว่าค่า Sig. จากการทดสอบมากกว่า 0.05 จะยอมรับ H0 และ 
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ปฏิเสธ H1 และใช้ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนของสองกลุ่มประชากรทั้งสองเท่ากัน ซึ่ง
ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Levene's test) ดังนี้ 

ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามต าแหน่ง 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท Egg digital 

Levene's test for Equility of 
variances 

F Sig. 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  0.904 0.344 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  1.012 0.317 
โดยรวม 1.536 0.218 

 
จากตาราง 36 ผลการทดสอบ Levene's test พบว่า ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.344 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของต าแหน่งทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test 
กรณ ีEqual variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.317 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของ
ต าแหน่งทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใช้ t-test กรณี Equal variances assumed 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.218 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่าค่าความแปรปรวนของต าแหน่งทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่าง
กัน จงึใช้ t-test กรณี Equal variances assumed 

ดังนั้น จึงทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital จ าแนกโดยต าแหน่งทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% ผลการ
ทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มากกว่า 0.05 และจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital  โดยใช้สถิติ t-test แสดงดังตาราง 37 
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบค่าความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital จ าแนกตามต าแหน่ง 

ความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท Egg digital 

t-test for Equality of Means 
ต าแหน่ง x  S.D. t df Sig. 

ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  

ผู้จัดการ 4.08 0.39 -1.644 108 0.103 
พนักงานทั่วไป 4.26 0.42    

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

ผู้จัดการ 3.92 0.44 -1.463 108 0.146 
พนักงานทั่วไป 4.11 0.51    

โดยรวม ผู้จัดการ 4.00 0.39 -1.683 108 0.095 
พนักงานทั่วไป 4.19 0.42    

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (Independent Sample 
t-test) สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  มีค่า Sig. 0.103 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ใน
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. 0.146 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ท่ี
มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ใน
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวม มีค่า Sig. 0.095 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
ต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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สมมติฐานข้อที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้
ดังนี้ 

H0 : ทักษะด้านอารมณ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

H1 : ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค  Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อ
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 39 

ก าหนดให้ 
ทักษะทางด้านอารมณ์ 

X1 คือ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
X2 คือ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  
X3 คือ ด้านการจูงใจตนเอง  
X4 คือ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
X5 คือ ด้านสังคม 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
Y1 คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทักษะทางด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 9.742 3 3.247 36.851** 0.000 

Residual 9.341 106 0.088     
Total 19.082 109       

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะ
ทางด้านอารมณ์ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณสามารถค านวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังตาราง 39 
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของทักษะทางด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดย
วิธี Stepwise 

ทักษะทางด้านอารมณ์ B S.D. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.686 0.358   1.919 0.058 
ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) 0.259 0.076 0.306 3.412** 0.001 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) 0.237 0.072 0.273 3.305** 0.001 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) 

0.321 0.100 0.280 3.213** 0.002 

 r =0.715  Adjusted R2 =0.497 
 R2 =0.511  S.E. =0.297 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) ด้าน

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) โดยมีค่า Sig เท่ากับ 
0.001, 0.001 และ 0.002 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) ด้าน
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา   (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  (X2) มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ได้ร้อยละ  49.7 
(Adjusted R2 = 0.497) โดย สามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
มอิีทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน (Y1) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 

Y1 = 0.259(X3) + 0.237(X4) + 0.321(X2)   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน(Y1) เพิ่มขึ้น 
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0.259 หน่วย  กล่าวคือ  ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์  ด้านการจูงใจ
ตนเอง  จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน (Y1) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืนๆ มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
(Y1) เพิ่มขึ้น 0.237 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน(Y1) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืนๆ 
มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท า
ให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธ ิผลในการ
ปฏิบัติงาน(Y1) เพิ่มขึ้น 0.321 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน(Y1) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้าน
อารมณ์ ด้านอ่ืน ๆ มีค่าคงที่   

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Y1) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์
ตนเอง (X1) และด้านสังคม(X5) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Y1) 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้
ดังนี้ 

H0 : ทักษะด้านอารมณ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

H1 : ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค  Stepwise ใช้
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ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อ
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 39 ก าหนดให ้

ทักษะทางด้านอารมณ์ 
X1 คือ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
X2 คือ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  
X3 คือ ด้านการจูงใจตนเอง  
X4 คือ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
X5 คือ ด้านสังคม 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
Y2 คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทักษะทางด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 14.039 3 4.680 37.508** 0.000 

Residual 13.225 106 0.125     
Total 27.264 109       

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะ
ทางด้านอารมณ์ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณสามารถค านวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังตาราง 41  
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของทักษะทางด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดย
วิธี Stepwise 

ทักษะทางด้านอารมณ์ B S.D. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.331 0.425   -0.778 0.438 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) 

0.551 0.119 0.402 4.629** 0.000 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) 0.282 0.085 0.273 3.310** 0.001 
ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) 0.185 0.090 0.182 2.047* 0.043 
 r =0.718  Adjusted R2 =0.501 
 R2 =0.515  S.E. =0.353 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา   (X4) และด้านการจูงใจตนเอง   (X3) โดยมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000, 0.001 และ 0.043 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 และ 0.05 คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัด
ระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจูงใจตนเอง  (X3) มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ได้ร้อยละ 
50.1 (Adjusted R2 = 0.501) โดย สามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y2) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 

 
Y2 = 0.551(X2) + 0.282(X4) + 0.185(X3)  
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ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท า
ให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน(Y2) เพิ่มขึ้น 0.551 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Y2) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้าน
อารมณ์ ด้านอ่ืน ๆ มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(Y2) เพิ่มขึ้น 0.282 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Y2) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้าน
อ่ืนๆ มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Y2) เพิ่มขึ้น 
0.185 หน่วย  กล่าวคือ  ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์  ด้านการจูงใจ
ตนเอง   จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบั ติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(Y2) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืนๆ มี
ค่าคงที่   

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y2) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์
ตนเอง (X1) และด้านสังคม(X5) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y2) 
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สมมติฐานข้อที่ 2.3 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 

H0 : ทักษะด้านอารมณ์ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยรวม  

H1 : ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยรวม  

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค  Stepwise ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อ
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตาราง 39 

ก าหนดให้ 
ทักษะทางด้านอารมณ์ 

X1 คือ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
X2 คือ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  
X3 คือ ด้านการจูงใจตนเอง  
X4 คือ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
X5 คือ ด้านสังคม 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
Y คือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 

ตาราง 42 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ทักษะทางด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม  โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 11.723 3 3.908 53.598** 0.000 

Residual 7.728 106 0.073     
Total 19.450 109       

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่า มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะ
ทางด้านอารมณ์ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณสามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ได้ ดังตาราง 43  

ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของทักษะทางด้านอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดยวิธี Stepwise 

ทักษะทางด้านอารมณ์ B S.D. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.177 0.325   0.545 0.587 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) 

0.436 0.091 0.377 4.794** 0.000 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) 0.259 0.065 0.297 3.982** 0.000 
ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) 0.222 0.069 0.259 3.214** 0.002 
 r =0.776  Adjusted R2 =0.591 
 R2 =0.603  S.E. =0.270 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3)  โดยมีค่า Sig 
เท่ากับ 0.000, 0.000 และ 0.002 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  (X2) มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ได้ร้อยละ  59.1 (Adjusted R2 = 0.591) โดย 
สามารถน าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์มี อิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม (Y) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 
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Y = 0.436(X3) + 0.259(X4) + 0.22(X2)  
  
ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท า

ให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) เพิ่มขึ้น 0.436 หน่วย 
กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์  ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง จะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) 
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืน ๆ มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) เพิ่มขึ้น 0.259 หน่วย 
กล่าวคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะมี
ผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อ
ก าหนดให้ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืนๆ มีค่าคงที่   

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) เพิ่มขึ้น 0.255 หน่วย กล่าวคือ ถ้า
กลุ่มตัวอย่างพิจารณาถึงทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  จะมีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม(Y) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อก าหนดให้ทักษะ
ทางด้านอารมณ์ ด้านอ่ืนๆ มีค่าคงที่   

ส่วนตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยรวม (Y) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (X1) และด้านสังคม
(X5) ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยรวม (Y) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 44 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน 
สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

1.1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านเพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

 
 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- โดยรวม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

1.2 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มคีวามส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

 
 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ One way ANOVA 
- โดยรวม สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ One way ANOVA 
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ตาราง 44  (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.3 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านระดับการศกึษา แตกต่างกัน มี
ความส าเรจ็ในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
 

 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- โดยรวม สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

1.4 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
- โดยรวม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
1.5 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านสถานภาพ แตกต่างกนั มีความส าเร็จ
ในการ ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน 

 
 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- โดยรวม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 
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ตาราง 44  (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.6 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านแผนก แตกตา่งกัน มคีวามส าเรจ็ใน
การ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
- โดยรวม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Brown-Forsythe 
1.7 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านต าแหน่ง แตกตา่งกัน มีความส าเร็จใน
การ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
 

 
 

 
 
 

- ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

- โดยรวม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Independent 
Sample t-test 

สมมติฐานท่ี 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 

2.1 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ดา้น
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถเขยีนเป็น
สมมติฐานได้ดงันี้ 

 
 

 
 

 
 
 

- ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

Multiple Regression 
Analysis 

- ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการจูงใจตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านสังคม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตาราง 44  (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

2.2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ดา้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานได้ดงันี้ 

 
 

 
 

 
 
 

- ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

Multiple Regression 
Analysis 

- ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการจูงใจตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านสังคม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
2.3 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
โดยรวม สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานได้ดงันี ้

 
 
 

 
 
 

- ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

Multiple Regression 
Analysis 

- ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการจูงใจตนเอง  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
- ด้านสังคม ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

 
 
 



 
 

บทท่ี 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Eggdigital ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเด็นส าคัญที่จะน ามา
สรุป อภิปราย และน าเสนอข้อเสนอและผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท Egg digital 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าไปวางแผน ปรับปรุง 

และบริหารงานบุคคล ด้วยการปรับปรุงเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะทางด้านอารมณ์ของ
พนังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน ท าให้พนักงานสามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถพาให้พนักงานและองค์กรสามารถไปสู่ความส าเร็จ
ร่วมกันได้  

2. ใช้เป็นข้อมูลในการน าไปขยายขอบเขตของความรู้และการศึกษา เพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในการศึกษาและด าเนินการต่อไป 

สมมติฐานในการวิจัย 
เพื่อให้วิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานเพื่อเป็น

กรอบในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
1. พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริษัท Egg digital ซึ่งมี
จ านวนทั้งหมด 150 คน (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท Egg digital เนื่องจากทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน จึงค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความ
เชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 จากสูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) ได้ขนาด
ตัวอย่าง 110 คน จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 150 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) คือ 

แผนกในบริษัท Egg digital  
ขั้นตอนที่  2 วิธีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ  

(Proportional Stratified Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนพนักงานในแต่
ละฝ่าย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Convenience Sampling) เป็นการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของพนักงานที่จะให้ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล 

การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้าง

ขึ้นเพื่อศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ โดยเป็นค าถามแบบ
หลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว แบบสอบถาม จ านวน 
7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ได้แก่ ทักษะการตระหนัก
รู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอา
ใจเขามาใส่ใจเราและทักษะทางสังคม โดยมีค าถามจ านวน 21 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital ก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variables) โดยมีค าถามจ านวน 11 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลท าการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ  
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ 

บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 110 ตัวอย่าง 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ

แบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา 

และน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน 
4. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลตอนที่  1 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง โดย
การหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

4.2 น าข้อมูลตอนที่ 2 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ ทักษะทางด้านอารมณ์ โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 ข้อมูลตอนที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ
ต่อกันโดยใช้ T-test ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เฉพาะเพศ และต าแหน่งงาน และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใน สมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้น เพศ และต าแหน่งงาน ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงเริ่มทดสอบรายคู่โดยใช้ 
Least-significant Different (LSD) หรือ Dunnett’ T3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกขึ้นหนึ่ง 
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2546: 302) 

4.5 ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ สมการความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัว
แปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์
บัญชา 2546: 302) 

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.82 และเป็นเพศหญิง จ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.18 ตามล าดับ 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 50 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ช่วงอายุ 
40 - 49 ปีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ตามล าดับ 

อายุงาน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานต่ ากว่า 2 ปี จ านวน  
48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 รองลงมาคือ อายุงาน 3-5 ปี จ านวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 
และน้อยที่สุด คือ  อายุงาน 6 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 



  104 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับสถานภาพโสด / 
หย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 และสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน 
จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 ตามล าดับ 

แผนก  พบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วน ใหญ่ อยู่ แ ผนก  Technology 
(Development, QA, Development Operation, Mobile) จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 58.18 
รองลงมาคือ แผนก Product Development (Product Owner, Product Support) จ านวน  18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.36 แผนก Commercial (Sale, Commercial, Business Operation, Marketing, 
Strategy) จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และน้อยที่สุด คือ แผนก Business Enabling 
(Product Partner Management, Operation, UX&UI) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 
ตามล าดับ 

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่ง พนักงานทั่วไป จ านวน  
94 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 และต าแหน่งผู้จัดการ จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเองอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 รองลงมาได้แก่ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้าน
การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21 และด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความ
คิดเห็นในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.13 ตามล าดับ  

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยูใ่นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้าน
การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ เมื่อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่า
เกิดจากสาเหตุใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ทางด้านอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถคาดคะเน
ถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการแสดงอารมณ์นั้น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และมีท่านรู้จุดเด่น-จุด
ด้อยของตนเอง และมีความรู้สึกมั่นใจในความรู้ความสามารถ มองเห็นคุณค่าของตนเอง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.09 ตามล าดับ 
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ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้าน
การจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านไม่เปิดเผยความลับของบริษัทให้กับ
บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และท่านมี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัด
ระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านมีความสามารถในการจัดการและควบคุม
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12 และท่านศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและ
น ามาพัฒนากับผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 

ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจ
ตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ และท่าน
ตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เท่ากัน และท่านเชื่อ
ว่าทุกปัญหามีทางออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อหาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาริเริ ่มช่วยในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 ตามล าดับ 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านให้ก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และท่านเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของทีมได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.26 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถเข้าใจ รับทราบถึงความรู้สึก และ
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 และท่านสามารถบอกได้
ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
ตามล าดับ 

ด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก 
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ได้แก่ ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู ้อื ่นเป็นอย่างดีเพื ่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ท่านรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทุก
คนร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และท่านมีความสัมพันธ์ที่
ดีและได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 และท่านสามารถสื่อสารหรือน าเสนองานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถโน้มน้าว 
ผลักดันทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และท่านมั่นใจในความสามารถของตนเองที่
จะสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.31 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบั ติงาน ด้านประสิทธ ิผลในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถท างานได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ตามที่
คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02 ตามล าดับ 

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการ
ปรมิาณงาน เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ท่านมีการพัฒนาทักษะการ
ท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 ท่าน
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ท างานได้อย่างมีคุณภาพ และความส าเร็จตามเป้าหมาย ที่หน่วยงานต้ังไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 ท่านมี
ผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และท่านปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้รับประโยชน์สูงสุดภายในเวลาที่เร็วกว่าก าหนดทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อ ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ 

อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ 
แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วาง
ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ 
แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เมื่อพิจารณารายคู่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 ปี มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 30 - 39 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.210 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างเฉลี่ย 0.459 

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การ ปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.263 



  108 

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุงาน 
แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐาน  1.5 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน
สถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้  

สมมติฐาน 1.6 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก 
แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐาน 1.7 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง 
แตกต่างกัน 

พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital 

ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา  (X4) และ ด้านการจูงใจตนเอง   (X3)  โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000, 0.000 และ 
0.002 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ได้ร้อยละ 59.1 (Adjusted R2 = 0.591) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Eggdigital มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ 
อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เพศ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจาก
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายที่พนักงานทุกเพศต่างมีความต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นเพศต่างกัน จึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด พบว่า พนักงานที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิต
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

อายุ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และ
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ 
โดยอายุ 20-29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวมมากที่สุด 
เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงพลังในการท างาน โดยช่วงอายุ 20-29 ป ีนับว่าเป็นช่วงเริ่มต้น
ของวัยท างานอีกทั้งส่วนใหญ่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบทางด้านครอบครัว ดังนั้นจึงช่วยให้กลุ่ม
ดังกล่าวนั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จนน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า อายุแตกต่าง
กัน มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สิริ
อัตตะกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย พบว่า อายุต่างกับมีผลต่อความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
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ระดับการศึกษา แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้าน
ประสิทธิผลและภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีมีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลและภาพรวมมากที่สุด เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน สามารถ
บอกได้ถึงระดับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่องค์กรได้ก าหนดไว้ โดยผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีนั้นองค์กร
มีการให้ผลตอบแทนในการท างานที่สูงกว่า ท าให้ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อบุคลากรจึงสูง
กว่า ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี  มีสภาพของการ
ปฏิบัติงานที่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จได้ง่ายกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้น
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีจึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล
และภาพรวม มากกว่าผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา 
สิริอัตตะกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน
ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของมารวย วิชาญยุทธนา
กูล (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 
ดาว พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

อายุงาน แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจาก
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละช่วงอายุงานนั้น มีการต้ังเป้าหมายของ
ความส าเร็จที่ต่างกันไป ดังนั้นจึงท าให้อายุงานที่แตกต่างกันก็มีเป้าหมายของความส าเร็จที่ต่างกัน
ด้วย ดังนั้นอายุงานจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า อายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ประสบการณ์ในงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่าง
กัน 

สถานภาพ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพ
และภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ที่วางไว้  เนื่องจากสถานภาพการสมรสของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่อธิบายถึงความรับผิดชอบที่
นอกเหนือจากภาระในที่ท างาน และทุกสถานภาพต้องการความส าเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดี สามารถดูแลตนเองและเลี้ยงดูครอบครองได้ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
วันวิสาข์ สมร (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท คาโตเล็ค (ประเทศไทย)  จ ากัด พบว่า สถานภาพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน 

แผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในแต่ละแผนกนั้น มีความเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร จึงท าให้
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแผนก ดังนั้นจึงไม่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับภิญโญ มนูศิลป์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม พบว่า ทีมงานที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งใช้ทักษะและ
ความสามารถที่มีอยู่ร่วมกันปฏิบัติงานขององค์การภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีพลัง
ความผูกพันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของแผนกนั้นประสบความส าเร็จได้และบรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันก าหนดไว้ 

ต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากแผนงานใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่งนั้นมีความเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร จึง
ท าให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่งไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การท างานไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital 

ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (X4) และด้านการจัด
ระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบ
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อารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจูงใจตนเอง (X3) มอิีทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และส าหรับความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานภาพรวม ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์
ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจูงใจตนเอง  (X3) มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจาก ความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถใน
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะความสามารถของบุคคลในการ ตระหนักรู้และเข้าใจ
อารมณ์ของตนเอง รู้ที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบ และเวลาที่
เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถที่จะเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ ทั้ง สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การจัดการอารมณ์ของตนเองส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึง
พอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง 
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (X4) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการ
ตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการ และความวิตกกังวลของผู้อ่ืน สามารถคาดการณ์ รับรู้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
สามารถสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
ผู้อ่ืนได้ เพื่อน าไปสู่การสร้างความส าเร็จในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นซึ่งหากพนักงานต่างมีความ
เข้าอกเข้าใจกัน สามารถคาดเดาและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานด้วยกันได้ มี
มิตรภาพที่ดีต่อกัน ท าให้การท างานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้าใจถึงความแตกต่าง



  113 

ระหว่างบุคคลเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ 
พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพ
การท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การ
เข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จใน
อาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน หรือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
พนักงาน 

ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการจูงใจ
ตนเองนั้นเป็นแนวโน้มของอารมณ์ ที่เกื้อหนุนหรือน าไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาซึ่งความรู้ใหม่ มีความเพียรพยายามที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหา กล่าวคือ เป็นความรู้สึกมีอิสระของบุคคลที่มีความพยายามที่
จะบรรลุเป้าหมาย ที่ต้องการมองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น ไม่ท้อแท้ง่าย ๆ มี ความสามารถ
ในการรอคอยผลของความส าเร็จได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น จึงเป็นปัจจัยที่
น าพาตนเองไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ (2563) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การจูงใจตนเองส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานและความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร สุ
ลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต 
โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท
โทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้างแรงจูงใจในตนเอง มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน 

ด้านสังคม (X5) ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
Egg digital โดยรวม เนื่องจากความสามารถในการท างานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมแรงบันดาลใจในการท างาน ให้การแนะน า 
ผลักดัน และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลและกลุ่มได้ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ปัจจัยด้านสังคมนั้นอาจมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลักษณะ
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หรือรูปแบบในการปฏิบัติงานนั้นไม่มีความจ าเป็นในการพึ่งพาสังคมในการท างาน หรือไม่ต้องมี
การพึ่งพาอาศัยเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นด้านสังคมจึงไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน ดังที่ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552) อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ค้นพบว่า ตัว
แปรสังคมในองค์กรนั้นเป็นตัวแปรที่แยกอยู่ห่างจากสภาพการท างาน จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรน้อย ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (X1) ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม เนื่องจากการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง เป็น
การรับรู้ในสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง ความเข้าใจความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอียง รวมถึง
ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการรับรู้เกี่ยวกับตนเองจึงไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดความส าเร็จ
ในการท างาน โดยเฉพาะถ้าหากสภาพของการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
รวมถึงมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติที่แน่นอนที่พนักงานจะต้องปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้ ท าให้ตัวขับเคลื่อนให้บุคคลเกิดความส าเร็จในการท างานจึงไม่
ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง วาสนา อุทัยแสง (2559) ที่ศึกษาเรื่องการตระหนัก
รับรู้การบริหารความเสี่ยงและการน าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ซึ่งได้อธิบายว่า การตระหนัก
ในอารมณ์ของตนเอง หรือการรู้จักตน เป็นปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล แต่
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า การ
ตระหนักในอารมณ์ของตนเองจะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อมีบาง
ปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมด้วย ดังนั้นการตระหนักในอารมณ์ตนเอง
เพียงปัจจัยเดียวจึงไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Eggdigital มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Eggdigital แตกต่างกัน โดยบุคลากรกลุ่มที่มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวมมากที่สุดคือ ตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 
ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี สถานภาพโสด ดังนั้น องค์กรควรส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรกลุ่มอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสบความส าเร็จ
ได้มากยิ่งขึ้น 
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2. ทักษะด้านอารมณ์ ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา ด้านการจูงใจตนเอง ดังนั้นผู้บริหาร และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรส่งเสริม
ให้พนักงานมีทักษะด้านอารมณ์สูงขึ้นดังนี้ 

2.1 ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ควรกระตุ้นให้พนักงานเห็นความส าคัญ
ของการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง สร้างความตระหนักให้บุคลากรไม่เปิดเผยความลับของบริษัท
ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและ
มีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ พัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม และกระตุ้นให้บุคลากรเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและน ามาพัฒนากับ
ผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ ที่มีความส าคัญความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.2 ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักให้ความส าคัญต่อเพื่อร่วมงาน ท าให้เกิดการ
ก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ เข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของทีมงาน เข้าใจ
รับทราบถึงความรู้สึกและตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท าให้บุคลากร
รู้จักความแตกต่างของบุคคลและข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน
และกัน ซึ่งจะท าให้น าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.3 ด้านการจูงใจตนเอง องค์กรควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อที่ดี เกิดความ
เชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ เกิดความต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของแผนก เกิดความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก เกิดเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่
เสมอเพื่อหาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาริเริ่มช่วยในการท างานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Eggdigital มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท Eggdigital เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
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2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความส าเร็จในการปฏิบัติงานในองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสบความส าเร็จ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ทักษะทางด้านอารมณ์ทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ของพนกังานบริษัท Egg digital 
 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวิชาระเบียบวิธีการวิจัยของนิสิตปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง “ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital” 

ค าตอบของท่านจะมีคุณค่าส าหรับงานวิจัย โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น ผู้จัดท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความกรุณาและความพยายาม
สละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

________________________________________________________________________________ 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ทักษะทางด้านอารมณ์ 
ส่วนท่ี 3 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในขอ้ที่ตรงกับความเป็นจรงิและความคิดเห็นของทา่นมากที่สุด 
 
1.  เพศ   

      ชาย   หญิง 
 

2.  อาย ุ   

      20 - 29 ปี  30 - 39 ปี   40 - 49 ปี       50 ปีขึ้นไป 
 
3.  ระดับการศกึษา 

      ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกวา่ปริญญาตร ี  
   
4.  อายุงาน   

      ต่ ากว่า 1 ปี  1-2 ปี    3-5 ปี         6 ปีขึ้นไป 
 
5.  สถานภาพสมรส  

            โสด   สมรส/ อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง/ แยกกันอยู่/ หม้าย   
 
6.  แผนก 

      Commercial  
      (Sale, Commercial, Business Operation, Marketing, Strategy) 
      Product Development 
      (Product Owner, Product Support) 
      Business Enabling 
       (Product Partner Management, Operation, UX&UI) 
      Technology 
       (Development, QA, Devops, Mobile) 

 
7.  ต าแหน่ง 

       ผู้จัดการ    พนักงานท่ัวไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทกัษะทางด้านอารมณ์ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในขอ้ที่ตรงกับความเป็นจรงิและความคิดเห็นของทา่นมากที่สุด 
 

 

ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อทักษะทางด้านอารมณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
็นด

้วย
 

ไม
่เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

1 เมื่อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด           
2 ท่านสามารถคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการ

แสดงอารมณ์นั้นๆ           
3 ท่านรู้จุดเด่น-จุดด้อยของตนเองและมีความรู้สึกมั่นใจใน

ความรู้ความสามารถ มองเห็นคุณค่าของตนเอง      
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง 

4 ท่านมีความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม           

5 ท่านไม่เปิดเผยความลับของบริษัทให้กับบุคคลภายนอก
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์      

6 ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีการ
พิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ           

7 ท่านมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม      

8 ท่านศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและน ามาพัฒนากับ
ผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์      
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ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อทักษะทางด้านอารมณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
็นด

้วย
 

ไม
่เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 
ด้านการจูงใจตนเอง 

9 ท่านเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ          
10 ท่านต้ังใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนก           
11 ท่านเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อหา

แนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาริเริ่มช่วยในการท างาน
อย่างสร้างสรรค์      

12 ท่านเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก           
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
13 ท่านสามารถเข้าใจ รับทราบถึงความรู้สึก และตอบสนอง

ความต้องการของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี      
14 ท่านสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและ

ข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไร      
15 ท่านให้ก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ      
16 ท่านเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการของทีมได้เป็นอย่างดี      

ด้านสังคม 
17 ท่านสามารถสื่อสารหรือน าเสนองานได้อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน และสามารถโน้มน้าว ผลักดันทีมงานให้ไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี      

18 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี      

19 ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์      
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ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อทักษะทางด้านอารมณ์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
็นด

้วย
 

ไม
่เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

20 ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู้อ่ืนเป็น
อย่างดีเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้      

21 ท่านรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทุกคน
ร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในขอ้ที่ตรงกับความเป็นจรงิและความคิดเห็นของทา่นมากที่สุด 
 

ความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห
็นด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

ว้ย
 

ไม
่แน

่ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
 

ไม
่เห
น็ด

ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

 

5 4 3 2 1 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

1 ท่านมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะสามารถท างานให้
บรรลุตามเปา้หมายได ้           

2 ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และสามารถด าเนินการแก้ไข 
ได้อย่างเหมาะสม      

3 ท่านสามารถท างานไดถู้กต้องตามเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว้      
4 ท่านมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนรว่มงานและหัวหนา้      
5 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอยูใ่นเกณฑ์

ตามทีค่าดหวัง      

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

6 ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง      

7 ท่านปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายในเวลาที่เร็วกว่า
ก าหนดทุกครั้ง      

8 ท่านมีผลงานท่ีไดม้าตรฐานเป็นที่น่าพอใจของหวัหน้า      
9 ท่านท างานได้อยา่งมีคุณภาพ และความส าเรจ็ตามเปา้หมาย ที่

หน่วยงานตัง้ไว ้      
10 ท่านมีการวางแผน บริหารจดัการปริมาณงาน เพื่อความส าเรจ็

ในการปฏิบัตงิาน      
11 ท่านมีการพัฒนาทกัษะการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงในการ

ปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเรว็ขึ้น      

ขอขอบคุณทุกท่านทีต่อบแบบสอบถาม 



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล น.ส.วรรณรัตน์ ชุมภูศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 14 มีนาคม 2531 
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2549-2552 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 82หมู่4 ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของวิจัย
	ความสำคัญของงานวิจัย
	ขอบเขตของงานวิจัย
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีการสุ่มตัวอย่าง

	ตัวแปรที่ศึกษา
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill)
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	2. การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
	3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	4. การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล
	5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
	ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
	ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์
	ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

	ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

