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 อังคณา รัตนเศวตสรรค : ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถ 
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานคุณสมบัติสวน
บุคคลกับความฉลาดทางอารมณ และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (2) เพื่อเ ปรียบเทียบ ขนาดอุตสาหกรรม กับความฉลาดทางอารมณ และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (4) เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สงเสริมระดับความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 173 คน จากแบบ
ประเมินที่เปนเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
แลว สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงอนุมาน 
 ผลการศึกษา พบวา 1) คุณสมบัติสวนบุคคล ของผูบริหารของ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ดาน 
เพศ อายุ  ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน ระดับการศึกษามีความฉลาดทางอารมณดาน อารมณ
ไมแตกตางกัน 2) คุณสมบัติสวนบุคคลของผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอดาน เพศ อายุ ตําแหนง
งาน ระยะเวลาการทํางาน ระดับการศึกษามีความ สามารถในการฟนฝาอุปสรรคไมแตกตางกัน ( 3) 
ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  
 ผูวิจัย มีขอเสนอแนะในการบริหารเพื่อประโยชนแกองคการและขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยในครั้งตอไป 
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 This objective of this research were 1) to compare the personal qualification 
between emotional quotient and adversity quotient of the executive in the textile industry 2) to 
compare the textile industry both in the large and medium-size (3) the results of this  research 
was to guide and improve the level of emotional quotient and adversity quotient of the 
executive in the textile industry. 
 This research was quantitative research. The data of this research was collected 
by 173 questionnaires from the executive in the textile industry. The researcher examined the 
accuracy of content and the reliability of the questionnaire. For analyzing data collected, the 
researcher utilized techniques of both descriptive and inferential analysis. 
 The results of this research were as following : 1) the personal qualification of the 
executive in the textile industry was significantly different by  gender, level of age, level of 
position and level of work experience in the organization. On the other hand, the educational 
level of executive was different. 2) the personal qualifications of the executive in the textile 
industry was different of adversity quotient. 3) the emotional quotient was positive relation 
with adversity quotient. 
 The researcher would prefer to suggest for the management for the benefits of the 
organization and for the next research. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ผลงานสารนิพนธเร่ือง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมขนาด
ใหญกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เปนเพราะความกรุณาใสใจ
ดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาในกระบวนการวิจัยอยางสมํ่าเสมอของ  อาจารย ดร. เฉลิมชัย                 
กิตติศักดิ์นาวิน  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยเร่ิมตั้งแตการเขียนโครงรางสารนิพนธ การ
วิเคราะหขอมูล จนกระทั่งขั้นสุดทาย คือ การเขียนสารนิพนธอยางถูกตอง ผู วิจัยมีความซาบซึ้งใจ
เปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี  

ทั้งใครขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.  กฤษฎา พัชราวนิช   และอาจารย ดร.  เกริกฤทธิ์           
อัมพะวัต  กรรมการสอบสารนิพนธที่ไดกรุณาชี้แนะสิ่งที่เปนประโยชนตอผู วิจัย ทําใหสารนิพนธ
ฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

สําหรับบุคคลท่ีสําคัญยิ่งและจะขาดเสียมิได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมประเยาว 
คุณพอสุขุม คุณแมกานดา คุณนานุชและครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจสําคัญมาโดยตลอดระยะเวลา                    
ที่ทําการศึกษา จนกระทั่งงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไปไดเปนอยางดี สุดทายขอขอบคุณเพื่อน ๆ     
ทุกทานที่ไดชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา ผูวิจัยจึงขอมอบคุณคาของสารนิพนธฉบับนี้
แกผูที่มีพระคุณทุก ๆ ทานที่ไดกลาวมาแลว 
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