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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 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 องคการจําเปนตองบริหารจัดการตัวเองใหทันตอการเปล่ียนแปลง  และการแขงขันทาง
ธุรกิจที่สูงขึ้น ในปจจุบันไดมีการนําระบบการบริหารจัดการในรูปแบบใหมมาใชในการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาใหองคการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ไมวาจะเปนการ
บริหารจัดการดานเทคนิค  กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ระบบการสื่อสารและการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามความตองการของ
องคการมากท่ีสุด  เพื่อชวยสนับสนุนใหองคการสามารถดําเนินงานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกธุรกิจไดทันทวงที  (สมภพ  เจริญกุล  2537: 46-47) ดวยเหตุนี้  องคการจึงจําเปนตองมี
พนักงานท่ีมีคุณลักษณะอันกอใหเกิดประโยชน  และสนับสนุนใหองคการสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่มีอยางมากในปจจุบันได  นั่นคือ คุณลักษณะของพนักงานที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงไดอยางชาญฉลาด  ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคการหรือสภาวการณการเปลี่ยนแปลงภายนอกองคการ (Collins 2001:12)  
 เรามีความเชื่อวา  คนจะประสบความสําเร็จได  ตองมีสติปญญาที่เฉลียวฉลาดและคน
ทั่วไปมักจะมองความฉลาดในแงความคิดอาน การคิดริเร่ิม ความมีเหตุผล การรูจักวางแผนความคิด
รวบยอด ความจํา ซึ่งความฉลาดในแงมุมเหลานี้  และมีบททดสอบทางจิตวิทยา  ที่ไดรับการพัฒนา
มาเปนเวลานานหลายแบบ  ใหผลสรุปออกมาในรูปของ  IQ โดยสรุปวาคนที่มี  IQ สูง คือคนฉลาด  
และคนฉลาดควรจะประสบความสําเร็จในการทํางาน  ในการเรียนหรือดานอ่ืน  ๆ ที่เขาสนใจจะทํา  
(จอม ชุมชวย 2542 : 21) มีการศึกษาพบวา  คนที่มี IQ สูงจํานวนมากประสบความลมเหลวทั้งดาน
การทํางานและชีวิตครอบครัว  เชน การศึกษาในอเมริกา  พบวา สิ่งที่ทําใหนักบริหารดาวเดนไม
ประสบความสําเร็จ  มิใชเร่ืองของความสามารถทางสติปญญา  แตกลับเปนความสามารถในการ  
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพราะการท่ีใครบางคนทํางานรวมกับผูอ่ืนไมได  เขาก็คงมิใชผูบริหารท่ีดีแน  
แมวาเขาจะฉลาดเพียงใด (เทอดศักดิ์ เดชคง 2542 : 16) 

 ความฉลาดทางอารมณ เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต  นอกเหนือจากเชาวนปญญา  
เพราะความฉลาดทางอารมณ เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลรูจักตนเองและสามารถควบคุมตนเองไดดีขึ้น  
และทําใหความสําคัญของคนในสังคมที่อยูรวมกันราบร่ืน  วีระวัฒน (2545) ไดกลาวถึงความสําคัญ
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และประโยชนของ ความฉลาดทางอารมณ วา ความฉลาดทางอารมณ ถือเปนการเรียนรูที่จะรูจัก
อารมณความรูสึกของตนเอง ใหตระหนักมีสติ รูเทาทันสาเหตุและความผันแปรของอารมณของตน  
เปนการเรียนรู  พูดคุยภายในตนเอง  บริหารจัดการอารมณไปในทางที่สรางประโยชนกับทุกฝาย  
สรางแรงจูงใจที่ดีใหแกตนเองในทางท่ีสรางสรรค การนําเชาวนอารมณมาติดตอสัมพันธกับผูอื่นใน
รูปของการสื่อสาร การเกงคน การเขาใจคน  เอาใจเขามาใสใจเรา  รักษาความสมดุลยของเหตุผลกับ
อารมณ เชาวนอารมณกอใหเกิดการทํางานรวมมือที่สรางสรรค สนองเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทําใหการสื่อสารระหวางบุคคลเปนไปอยางราบร่ืน  เกื้อหนุนใหมี
การใชศักยภาพของคนอยางสูงสุด  ดังนั้นจะเห็นไดวาเชาวอารมณมีประโยชนและมีความสําคัญ
มาก เพราะทําใหบุคคลรูจักและเขาใจอารมณตนเองในทุกขณะ  และมีการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเอง มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางราบร่ืน  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  มีเหตุผลและทําใหเกิด
ความรวมมือ 
 นอกจากคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณแลวยังตองมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคควบคูกันไปดวย ซึ่งสโตลทซ ( Stoltz 1997) ไดใหความหมายวา เปนความมุมานะ อดทน
ตอความยากลําบากและสามารถฝาฝนไปได บุคคลที่จะสั่งสมและพัฒนาความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค  ไดตองมีความพรอมท้ังดานสรีระหรือดานกายภาพที่แข็งแกรงทนทานตอความ
ยากลําบากท่ีเปนสภาพแวดลอมทางกาย ไมวาจะเปนความรอนหนาว ความขาดแคลนทรัพยากร
หรือปจจัยตางๆ  เปนตน ขณะเดียวกันก็มีความพรอมดานจิตใจ หรือดานจิตภาพคือ ความมุมานะ
อดทนตอสภาพบีบคั้นทางจิตใจ อดทนตอแรงเสียดทานหรือแรงกดดันทางอารมณ จนทําให
ควบคุมสติปญญาหาทางเอาชนะอุปสรรคใหได จะเห็นไดวา ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  
เปนอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สําคัญที่จะสงเสริมใหบุคลากร สามารถแกไขปญหา ผานพนวิกฤติและ
จัดการกับอุปสรรคตาง ๆ ได อยางมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีและกอใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานซึ่งท้ัง ความฉลาดทางอารมณ  และ วา ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  เปนสิ่งสําคัญที่
ควรปลูกฝงใหกับบุคคล เพื่อเพิ่มขีดจํากัดความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได สโตลทซ 
(Stoltz 1997) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวาคนที่มีความรูสึกในการควบคุม  (Sense of Control) มีแนวโนมที่
จะมีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูง  คนประเภทนี้จะไมโทษคนอ่ืนถาพบความ
ลมเหลวหรือสิ่งที่ผิดพลาดมาทํารายตนเอง คนกลุมนี้ตระหนักรูวาปญหามีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม  
ไมไดมาจากลักษณะของคนแตละคน  มีความเชื่อวาปญหาท่ีประสบอยูนั้นมีขอบเขต  มีระยะเวลา  
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และสามารถจะถูกจัดการไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังมีแนวโนมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  กลาเสี่ยง  และเรียนรูจากความผิดพลาดที่ผานมา  มีความรับผิดชอบตอผลการกระทํา
ของตนเองและถือเปนหนาที่ของตนเอง คนกลุมนี้ยังมุงผลท่ีการกระทํา  ควบคุมแนวทางการดําเนิน
ชีวิตของตนเองและมีลักษณะที่จะปรับเปลี่ยนส่ิงท่ียากลําบากหรือสถานการณที่เลวรายใหกลับมา
เปนประโยชนตอตนเอง 
 จากที่กลาวมาท้ังหมดขางตน จะเห็นวาในปจจุบันการที่ตองดําเนินธุรกิจทามกลางการ
แขงขันและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกองคการทั้งในประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะในเร่ือง
ภาวะวิกฤติทางดานพลังงาน  รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหาร
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางในการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ และความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรคของผูบริหารงาน ซึ่งจะทําใหการบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบ
ความสําเร็จโดยรวมตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อ เปรียบเทียบปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคลกับความฉลาดทางอารมณ และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

2. เพื่อเปรียบเทียบขนาดอุตสาหกรรมกับความฉลาดทางอารมณ และความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสงเสริม
ระดับความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 คุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 1.3 ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 1.4 ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 1.5 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 2  คุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกันความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค

แตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 2.1 เพศแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 2.2 อายุแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกัน  
สมมติฐานท่ี 2.3 ตําแหนงงานแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค

แตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 2.4 ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝา

อุปสรรคแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 2.5 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค

แตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี 3 ขนาดของอุตสาหกรรมแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณและ

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารแตกตางกัน 
สมมติฐานท่ี  4 ความฉลาดทางอารมณ และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอกัน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
         1. ทราบถึง ความแตกตางของ ปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคล และขนาดอุตสาหกรรม
กับความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหหกรรม
สิ่งทอ และนําผลที่ไดมากําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณและ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคใหมากขึ้น  
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        2. ทราบถึงความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและ
ความสารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอและนําผลที่ไดมาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารงานขององคการ   
        3. เพื่อประโยชนแกองคการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใหกับฝาย
ทรัพยากรมนุษยและผูบริหาร นําไปใชในการบริหารองคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทงานวิจัย 

  อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายถึง อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยท่ีแบงออกเปนกลุมหลัก 
ออกเปน 3 กลุมหลัก ตามโครงสรางของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมตน
น้ํา ประกอบดวย อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ตามกกระบวนการผลิต 
คือ อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหหรืออุตสาหกรรมเสนใย
ประดิษฐ อุตสาหกรรมกลางนํ้า เปนสวนอุตสาหกรรมท่ีใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับปาน
กลางถึงสูง เชน อุตสาหกรรมปนดาย อุตสาหกรรมผาทอ และผาถัก อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพ

 

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
(AQ) 

- การควบคุม 
- สาเหตุและความรับผิดชอบ 
- ผลกระทบ 
- ความอดทน 

 

ความฉลาดทางอารมณ(EQ) 

- การตระหนักรูในตนเอง 
- การจัดระเบียบอารมณ

ของตนเอง 
- การสรางแรงจูงใจให

ตนเอง 
- การรวมรับรูความรูสึก 
- ทักษะทางสังคม 
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ลาย และแตงสําเร็จ อุตสาหกรรมปลายนํ้าคืออุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมท่ีใชเงิน
ลงทุน เทคโนโลยีและเครื่องจักรในระดับไมสูงมากนักในขณะที่ตองใชแรงงงานเปนจํานวนมากใน
กระบวนการผลิต เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในสวนอื่นๆ 

  ความฉลาดทางดานอารมณ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรค
และมีความสุขในการรับรูและเขาใจในอารมณของตนเองและผูอื่น รวมทั้งสามารถที่จะจัดการ
อารมณเพื่อเปนแนวทางในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยให
ประสบความสําเร็จในการดาํรงชีวิต 

  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  หมายถึง ความอดทน ความพากเพียรและ
ความสามารถในการผานพนความยากลําบาก 

 ผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายถึง ผูบริหารตั้งแตผูบริหารช้ันตนไดแก หัวหนา
หนวยงาน หัวหนาแผนก ผูบริหารชั้นกลางไดแก ผูจัดการ และผูบริหารช้ันสูง ไดแก ผูบริหาร
องคการหรือเจาของกิจการ 
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บทท่ี2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปรียบเทียบระหวางอุตสาหกรรมขนาดใหญกับ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม และทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการฝนฝาอุปสรรค 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 
 1.1  ความหมายของความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) 
 ความฉลาดทางอารมณ ในการวิจัยครั้งนี้วา เรียกยอวา EQ ถึงแมวาในภาษาอังกฤษ
ยังมีคําอื่น ๆ ที่มีความหมายใกลเคียงอีกมากมาย และใหนิยามไวหลายทานดังตอไปนี้ 
 ชอลัดดา  ขวัญเมือง  (2542: 4) ไดใหความหมาย  ความฉลาดทางอารมณ  

(Emotional Intelligence) หรือ อีคิว (EQ) หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรูในอารมณของ
ตนเองและผูอื่นสามารถแยกแยะ ประเมินคา ยอมรับและแสดงอารมณไดอยางถูกตองตรงตามความ
เปนจริง  รวมท้ังสามารถจัดการกับอารมณของตนเองและผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพชวยให
ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต การเรียนและการทํางาน 

 เทอดศักดิ์  เดชคง (2542 : 8) ใหความหมายวา  ความฉลาดทางอารมณ  หรือ EQ 
(Emotional Quotient) คือ การเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอื่น  รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง  รูจัก
ควบคุมจัดการและแสดงออกทางอารมณ  และใชชีวิตไดอยางเหมาะสม  ที่สําคัญคือมองโลกในแงดี
แกไขความขัดแยง โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตใจไดเปนอยางดี 

 กรมสุขภาพจิต  (2543 : 37) ไดใหความหมาย  ความฉลาดทางอารมณ  (Emotional 

quotient) หรือ อีคิว (EQ) หมายถึง ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีความสุข 
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 ธีระ  ชัยยุทธยรรยง  (2544 : 37) กลาววา  ความฉลาดทางอารมณ  หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการรูจักเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่น  สามารถเขาถึงจิตใจผูอื่น  

รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนดวยการจัดการกับตนเองใหสามารถเผชิญกับความคับของใจ  ความ
เศราโศก ความยากลําบาก ความกลัวไดอยางม่ันคง  ทนตอแรงปะทะทางอารมณและความรูสึกของ
ผูอ่ืนไดอยางดีรูจักนําพลังแหงอารมณและความรูสึกมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและมีความสุข
ในชีวิต 

 โกลแมน  (Goleman. 1995 : 12) ใหนิยามความหมายของความฉลาดทางอารมณ  
วาประกอบไปดวยความสามารถในการควบคุมตนเอง  มีใจจดจอ  เพียรพยายาม  และสามารถจูงใจ
ตนเองนอกจากน้ีโกลแมนไดเสนอวา EQ เปนความฉลาดท่ีเกิดจากการประสานงานระหวางอารมณ
(Emotional) กับเหตุผล (Rational) หรือการทํางานของจิตใจ (Heart) กับสมอง (Head) 

 การดเนอร  (1993 : 10)ไดใหความหมายของ  EQ คือ ความสามารถหรือศักยภาพ
ทางอารมณของแตละคน และไดจําแนกความฉลาดทางอารมณเปนสองลักษณะ  คือ ความฉลาดตอ
บุคคลอ่ืน (Interpersonal intelligence) หมายถึง ความสามารถในการรับรู  และตอบสนองตออารมณ
และความตองการของผูอื่นอยางเหมาะสมและอีกลักษณะ  คือ ความฉลาดในตนเอง  (Intrapersonal 

intelligence) หมายถึง  การรับรูอารมณของตนเอง  และสามารถแยกแยะตลอดจนจัดการกับอารมณ
ของตนเอง นําไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 คูเปอร  และซาวาฟ  (Cooper & Sawaf, 1997 : 42) ไดใหความหมายของ  EQ ไววา 

เปนความสามารถของบุคคลในการที่จะรับรู เขาใจ และประยุกตใชพลังของตนเอง  การรูจักอารมณ
เปนรากฐานของพลังงานขอมูล การสรางสายสัมพันธเพื่อการโนมนําผูอ่ืนได 
 เมเยอร  และสโลเวย  (Mayer & Salovey, 1997 : 10) ใหคําจํากัดความวา  EQ คือ
ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเอง  และรูถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่น  มีความ
ตระหนักรูเทาทันในอารมณเหลาน้ัน  และสามารถใชประโยชนจากการตระหนักรูทางอารมณ  และ
ความรูสึกเปนแนวทางในการแสดงออกดานความคิด  และพฤติกรรมของบุคคลอยางเหมาะสม  EQ

เกี่ยวของกับความสามารถในการรับรูอารมณอยางถูกตอง ชื่นชม และการแสดงออกอยางเหมาะสม
นอกจากน้ัน  ยังสามารถประเมินและแยกแยะอารมณสงผลตอความคิด  และความสามารถในการ
เขาใจอารมณและความรูสึก  รวมท้ังความสามารถควบคุมอารมณเพื่อพัฒนาสติปญญา  และอารมณ
ใหเจริญสมวัย 

 โกลแมน  (Goleman, 1998: 317) ไดใหความหมายของ  EQ ชัดเจนข้ึนกวาป  ค.ศ. 

1995วาหมายถึง  ความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่นเพื่อการสราง
แรงจูงใจตนเองบริหารจัดการอารมณตาง  ๆ ของตนเอง  และอารมณที่เกิดจากความสัมพันธอื่น  ๆ 
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ได โดยเขาเช่ือวาความฉลาดทางดานอารมณน้ันแตกตางจากความฉลาดทางดานสติปญญา  (IQ) แต
เสริมเก้ือกูลกัน คนที่เกงแตหนังสือแตขาด  EQ มักจะทํางานใหคนที่ระดับ  IQ ต่ํากวาตน  แตมีความ
เปนเลิศทางดานความฉลาดทางอารมณ 
 เวสซิงเจอร  (Weisinger, 1998: 13) ไดใหความหมายของ  Emotional intelligence 

วาเปนการใชอารมณอยางชาญฉลาด  โดยความต้ังใจใชอารมณทํางานใหเรานั่น  คือ ใชอารมณนํา
พฤติกรรมและความคิดไปในทิศทางที่สงเสริมตนเอง 

 บารออน  (Bar – on, 1997) ใหความหมายวา  เปนชุดของขีดความสามารถและ
สมรรถนะและทักษะทางจิตพิสัยที่สงผลตอความสามารถที่จะประสบความสําเร็จ  ในการตอสูกับ
ขอเรียกรองและแรงกดดันตาง  ๆ ที่มาจากภาวะแวดลอมที่มีผลตอการมีสุขภาพจิตที่ดีและการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต 

 จากนิยามขางตนสรุปไดวา  ความฉลาดทางอารมณ  หมายถึง ความสามารถตระหนักรู
ถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่น สามารถรูเทาทันในอารมณเหลาน้ัน และสามารถใชประโยชนจาก
การตระหนักรูทางอารมณนําไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคและมีความสุข 

 1.2  แนวคิดและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
 หนวยงาน  และนักวิชาการ  ไดใหแนวคิดและองคประกอบของความฉลาดทาง
อารมณดังนี้ 
 กรมสุขภาพจิต  (2544: 2-3) ไดพัฒนาแนวคิดเร่ือง  ความฉลาดทางอารมณที่
ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ ดานดี ดานเกง ดานสุข โดยใหความหมายในแตละองคประกอบ  

ดังนี ้
 1. ดานดี  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ  และความตองการของ
ตนเองรูจักเห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

 1.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ  และความตองการของตนเอง  เชน รู
อารมณและความตองการของตนเอง  ควบคุมอารมณและความตองการได  และแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

 1.2 ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ืน  เชน ใสใจผูอื่น  เขาใจและยอมรับผูอ่ืน  

แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม 

 1.3 ความสามารถในการรับผิดชอบ  เชน รูจักการให  รูจักการรับ  รูจักรับผิด  

รูจักใหอภัยเห็นแกประโยชนสวนรวม 
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 2. ดานเกง  หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจ  

แกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

 2.1 ความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง  เชน รูจักศักยภาพ
ของตนเอง สรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได และมีความมุงมั่นที่จะไปใหถึงเปาหมาย 

 2.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา  เชน รับรูและเขาใจปญหา  มี
ขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม มีความยืดหยุน 

 2.3 ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น  เชน รูจักการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอ่ืน กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และแสดงความเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค 
 3. ดานสุข  หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุขมีความภูมิใจใน
ตนเองพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 

 3.1 ภูมิใจตนเอง  เชน เห็นคุณคาในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง 

 3.2 พึงพอใจในชีวิต  เชน รูจักมองโลกในแงดี มีอารมณขัน พอใจในสิ่งที่ตนมี
อยู 
 3.3 มีความสงบทางใจ  เชน มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข  รูจักผอนคลาย  มี
ความสงบทางจิตใจ 

 กรมสุขภาพจิต  (2543: 28–30) ไดสรุปองคประกอบความฉลาดทางอารมณที่มี
ความสามารถในการดําเนินชีวิตมีหลักสําคัญ 3 ดาน คือ ดานดี ดานเกง ดานสุข ซึ่งแยกเปนดานยอย
ไดจํานวน 9 ขอ ดังตอไปน้ี 

 ดานดี 

 1. เขาใจและยอมรับอารมณตนเอง 

 2. เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน 

 3. รับผิดชอบตอสวนรวม 

 ดานเกง 

 1. รูจักและมีแรงจูงใจในตน 

 2. สามารถตัดสินใจและแกไขปญหา 
 3. การแสดงออกอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดานสุข 

 1. ภูมิใจในตนเอง 

 2. พึงพอใจในชีวิต 

 3. มีความสามารถในการสรางความสุขใหตนเอง 

   ส
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 สเติรนเบิรก  (Sternberg, 1996 : 127 -147) ไดเสนอแนวคิดของ  EQ ในแงของ
ความฉลาดทางอารมณในลักษณะ ดังนี ้
 1. การคิดเพื่อแกปญหา (Analytical thinking) มีวงจรเปน  6 ขั้น คือ การตระหนักรู
ปญหาการนิยามปญหา  พัฒนากลยุทธในการแกปญหา  แสดงใหเห็นขอมูลเกี่ยวกับปญหา  จัดสรร
ทรัพยากรในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  ตรวจ และประเมินผลการแกปญหานอกจากน้ันยัง
สามารถกระตุนตนเองในการแกปญหาใหเผชิญหนากับปญหา วิเคราะหปญหาดวยความระมัดระวัง
และใชกลยุทธที่สรางสรรคในการหาทางแกปญหานั้น 

 2. ความฉลาดในทางสรางสรรค  (Creative intelligence) มีความกระตือรือรนใน
การแสวงหาและการสราง  โครงสราง  แมแบบ มีสมมติฐานของคําถาม  และกระตุนคนอ่ืน  ๆ ให
ตอบคําถามแสวงหาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความกระตือรือรนในการแกปญหาและทบทวน
ปญหาและชวยคนอื่น  ๆ ดวย อดทนตอความไมแนใจ  เขาใจปญหา  เผชิญหนากับปญหามีความ
ตองการท่ีจะพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของความเหมาะสมระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม 

 3. ความฉลาดในการนาํความรูมาประยุกต  (Practical intelligence) ใชในโลกของ
ความเปนจริง  เปนความสามารถในการนํากลยุทธตางๆมาใชในการแกปญหาในชีวิตจริงไดใน
ลักษณะทั้ง  3 ดานน้ี สเติรนเบิรก  (Sternberg) กลาววา เฉพาะในดานที่  1 คือ การคิดเพ่ือแกปญหาที่
แบบวัด IQ ใหความสําคัญในการวัด  แตสําหรับ  EQ จะตองมีทั้ง  3 ดาน ซึ่งมีความเกี่ยวของกัน  

อยางไรก็ตามมีผูใหความเห็นวา  EQ จะมีความเก่ียวของกับดานที่  2 และดานที่  3 คือความฉลาด
ในทางสรางสรรค และความฉลาดในการนําความรูมาประยุกต 
 ชาปโร (Shapiro,1997 : 5) ไดนําแนวความคิดของนักจิตวิทยา  สโลเวย  (Salovey) 

แหงมหาวิทยาลัยเยล  และเมเยอร  (Mayer) แหงมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร  เกี่ยวกับ  EQ มาเขียน
หนังสือเก่ียวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรใหมี  EQ สูง ซึ่งเปนการแนะนําพอแมใหเลี้ยงบุตร  สงเสริม
พัฒนาการความฉลาดทางอารมณ  อันจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต  ซึ่ง ชาปโร  ไดสรุป
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว ดังนี ้
 1. การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) 

 2. การแสดงอารมณรวมกับการเขาใจความรูสึก  (Expressing and understanding 

feelings) 

 3. การควบคุมตนเองได (Controlling one‘s temper) 

 4. มีความมั่นใจในตนเอง มีอิสระในการคิด (Independence) 

 5. มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

 6. ทําดีเสมอตนเสมอปลาย (Being well – liked) 
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 7. การแกไขความขัดแยงระหวางบุคคล (Interpersonal problem solving) 

 8. มีความอดทน มั่นคง (Pesistence) 

 9. แสดงความเปนมิตร (Friendiness) 

 10. มีใจเมตตา (Kindness) 

 11. มีความนับถือตนเองและผูอื่น 

 คูเปอร และซาวาฟ  ( อางถึงในวีระวัฒน  ปนนิตามัย : 2544)ไดเสนอรูปแบบของ
ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการวัดการประเมินที่เรียกวา (EQ map) ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี ้
 1. ควบคุมตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองประกอบดวย  

 1.1 ความซื่อสัตยในอารมณ  (Emotional honesty) คือ รับรูอารมณตรงตามท่ี
เปน 

 1.2 การสรางพลังอารมณ (Emotional energy) รวบรวมอารมณใหเกิดพลัง
สรางสรรค 
 1.3 ตระหนักรูในอารมณ  (Awareness) 

 1.4 รับผลยอนกลับของอารมณ  (Feedback) 

 1.5 หยั่งรูดวยตนเอง  (Intuition) 

 1.6 รับผิดชอบ  (Responsibility) 

 1.7 สรางสัมพันธเชื่อมโยง  (Connection) 

 2. ความเหมาะเจาะทางอารมณ  (Emotional fitness) ประกอบดวย 

 2.1 สรางความเชื่อถือไดใหเกิดแกตน  (Authenticity) 

 2.2 มีความเชื่อ  ศรัทธา และมีความยืดหยุน 

 2.3 สรางสรรคอยูตลอดเวลา  ไมพอใจท่ีจะอยูกับที่ 
 2.4 ความสามารถที่กลับสูสภาพปกติ  และเดินหนา 
 3. ความลึกซึ้งทางอารมณ  (Emotional depth) เปนการสํารวจแนวทางที่จะปรับ
ชีวิตและหนาที่การงานใหเขากับศักยภาพและเปาหมายของตัวเอง ประกอบดวย 

 3.1 ความผูกพันในงาน  รูรับผิดชอบและมีสติ 

 3.2 มีเปาหมายและศักยภาพที่โดดเดน  

 3.3 มีความซื่อตรง  (Integrity) ทํางานอยางซื่อสัตย และยึดหลักจริยธรรม  รักษา
มาตรฐานสวนบุคคลทําตามท่ีพูด รักษาคําพูด ยอมรับขอผิดพลาดที่ตนกระทําอยางเปดเผย 

 4. ความกลมกลืนและความไปกันไดทางอารมณ  (Emotional alchemy) โดยใช
สัญชาตญาณดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสมรรถภาพที่จะเผชิญปญหาและความกดดัน  
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ประกอบดวย 

 4.1 การแสดงออกดานการหย่ังรู  

 4.2 สามารถคิดใครครวญ  

 4.3 การเล็งเห็นโอกาส  

 4.4 การสรางอนาคต  

 สโลเวย  และเมเยอร  (Salovey & Mayer, 1997 : 10-11) เสนอวาความฉลาดทาง
อารมณประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การรับรู  (Perception) การประเมิน  (Appraisal) การแสดงออกซึ่งอารมณ  
(Expression) ประกอบดวย 

 1.1 ความสามารถในการบอกอารมณและความรูสึกของตนเองได  

 1.2 ความสามารถในการระบุอารมณของผูอื่นได  โดยดูจากการอานงาน
ออกแบบงานศิลป ภาษาเสียง พฤติกรรมและรูปภาพตาง ๆ 

 1.3 ความสามารถในการแสดงอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสมแสดงความ
ตองการไดสอดคลองกับความรูสึก 

 1.4 ความสามารถในการจําแนกความรูสึกตาง  ๆ ที่ตรงกันขามไดอยางวา  ถูก
หรือผิด จริงหรือไมจริง 

 2. การใชอารมณเกื้อหนุนความคิด  (Emotional facilitation of thinking) 

ประกอบดวย 

 2.1 การใชอารมณในการจัดลําดับความคิดโดยชี้นําใหเห็นความสําคัญ
กอนหลัง 

 2.2 การใชอารมณเปนประโยชนในการสงเสริม  และเกื้อหนุนตอการตัดสินใจ  

และจดจําความรูสึกตาง ๆ ได 
 2.3 การใชอารมณที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดมุมมองท่ีกวางหลากหลายมากข้ึน  จาก
การมองส่ิงตาง ๆ ในแงดีเกินไป ไปสูการมองในดานอ่ืน ๆ ดวย 

 2.4 การเกิดภาวะอารมณที่หลากหลาย  ทําใหสามารถมองเห็นแนวทางในการ
แกปญหาความรูสึกเปนสุข ทําใหเกิดการคิดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล 

 3. การเขาใจ  วิเคราะหและใชความรูจากอารมณที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 

 3.1 ความสามารถในการระบุอารมณ  และสามารถเห็นความสัมพันธระหวาง
อารมณและการใชถอยคําที่เหมาะสม 
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 3.2 ความสามารถในการตีความหมายของอารมณที่เกิดขึ้น  สืบเนื่องมาจาก
อารมณอีกอารมณหนึ่ง เชน ความเสียใจเน่ืองมาจากความสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 3.3 ความสามารถในการเขาใจความรูสึกที่ซับซอนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  

 3.4 ความสามารถในการเขาใจความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  เชน เปลี่ยนจาก
ความโกรธมาเปนความพอใจ หรือจากความโกรธมาเปนความละอาย 

 4. การรับรูและควบคุมอารมณเพื่อสงเสริมความงอกงามทางอารมณ  และ
สติปญญาประกอบดวย 

 4.1 ความสามารถในการเปดใจกวางยอมรับตอความรูสึกที่ดี  และไมดีที่เกิดขึ้น
ได 
 4.2 ความสามารถในการปลดปลอยตนเองจากสภาวะอารมณ  โดยพิจารณาจาก
ขอมูลและประโยชนที่จะไดรับ 

 4.3 ความสามารถในการพิจารณาภาวะอารมณตางๆ  ที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื่น  

รูวาความรูสึก หรืออารมณเหลาน้ัน  มีความชัดเจน  มีเหตุผล  เปนปกติ และสงผลตอตนเองและผูอื่น
อยางไร 

 4.4 ความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเอง  และของผูอ่ืนไดสามารถ
ลดควบคุมอารมณไมดี  และแสดงออกซึ่งอารมณที่ดีไดอยางเหมาะสม  ไมบิดเบือนหรือแสดงออก
เกินความจริง 

 โกลแมน  (Goleman, 1998 : 93-102) ไดปรับปรุงแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณอยางละเอียดมากขึ้นและไดเสนอแนวคิดของความฉลาดทางอารมณ ดังนี ้
 1. การตระหนักรูอารมณของตนเอง  (Self-awareness) คือ การที่บุคคลรูวาตนรูสึก
อยางไรในขณะน้ัน  สามารถบอกความรูสึกของตนเองไดอยางถูกตองและเปดเผย  รูวาการเกิด
อารมณของตนเองมีสาเหตุมาจากสิ่งใด  และมีผลตอตนเองผูอื่นและการปฏิบัติงานอยางไรรูสาเหตุ
ของความวิตกกังวลความคับของใจ มีสติรูอยูตลอดเวลา รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง มีความมั่นใจใน
ตนเองสามารถตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ ไดอยางมั่นใจ 

 2. การจัดการกับอารมณของตนเอง  (Self-regulation) คือ ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  ยอมรับและกาวทันตอ
การเปล่ียนแปลงตาง  ๆ ใชคําพูดอยางระวังเหมาะสมกับสถานการณตาง  ๆ ยอมรับความลมเหลว  

และหาทางออกไดอยางสมเหตุสมผล 

 3. การจูงใจตนเอง  (Motivation) คือ การใชพลังความรูสึกภายใน  เพื่อเปนสิ่ง
กระตุนเตือนใหตนทํากิจกรรมตาง  ๆ เพื่อไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว  โดยไมคํานึงถึงสิ่งจูงใจภายนอก  
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เชน เงินหรือสิ่งตอบแทนอ่ืน  ๆ มีความพอใจที่จะปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิม  สามารถสราง
ทางเลือกใหมในการทํางานท่ีจะสามารถนําไปสูเปาหมายท่ีดี  มองโลกในแงดี  ไมทอถอยตอ
อุปสรรคและความลมเหลว 

 4. การเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  (Empathy) คือ การรับรูถึงความรูสึก  ความ
ตองการของผูอื่น  สามารถรับรู  สนใจเขาใจในแงคิดทรรศนะของผูที่อยูรอบขาง  ตัดสินใจทําสิ่งใด
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนไมใชความคิดของตนเปนหลัก 

 5. การมีทักษะทางสังคม  (Social skill) คือ  ความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สามารถเปนมิตรกับบุคคลไดทุกประเภท มีความสามารถในการพูดโนม
นาว ชักจูงใหผูอื่นคลอยตามกับสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม  เสริมสรางความรวมมือในการงาน
และความสามัคคีในหมูคณะ สามารถทําใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข 

 บารออน  (Bar-on. 1997 : 31) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของความ
ฉลาดทางทางอารมณ โดยแบงออกเปน 5 ดาน 15 คุณลักษณะที่สําคัญ ๆ ดังนี ้
 1. ความสามารถภายในตน  ซึ่งเปนความสามารถที่มีองคประกอบยอยดังนี้ 
 1.1 ความสามารถในการเขาใจภาวะอารมณของตน  

 1.2 มีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตน  

 1.3 การตระหนักรูงาน  คือ มีสติ 

 2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ไดแก 
 2.1 ความสมารถในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน  

 2.2 มีน้ําใจ  เอ้ืออาทร หวงใยผูอ่ืน (Concern) 

 2.3 ตระหนักรูเทาทัน  ในความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน 

 3. ความสามารถในการปรับตัว  ประกอบดวย 

 3.1 ความสมารถในการตรวจสอบความรูสึกของตน  

 3.2 เขาในสถานการณตาง  ๆ และสามารถตีความไดถูกตอง  ตรงตามความเปน
จริง 

 3.3 มีความยืดหยุน  ในความคิดและความรูสึกของตนเปนอยางดี 

 4. มีความสามารถในการแกไขปญหาและสถานการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี  

 4.1 มียุทธวิธีในการจัดการกับความเครียด  

 4.2 การจัดการกับความเครียด  บริหารความเครียด 

 4.3 ควบคุมอารมณไดอยางดี  แสดงออกไดอยางเหมาะสม 

 5. การจูงใจตนเองและสภาวะทางอารมณไดแก  
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 5.1 การมองโลกในแงดี  

 5.2 การแสดงออกและมีความรูสึกที่เปนสุขที่สามารถสังเกตเห็นได  

 5.3 สรางความสนุกสนานใหเกิดแกตนเองและผูอื่น  

 จากแนวคิดและองคประกอบความฉลาดทางอารมณของหนวยงาน  นักวิชาการ  

สรุปไดวาความฉลาดทางอารมณเปนการคิดเพื่อแกปญหา  ใชในทางสรางสรรค  และนํามา
ประยุกตใช  ซึ่งมีองคประกอบ  ไดแก รูจักอารมณตนเอง  เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  ใชอารมณ
เกื้อหนุนความคิดมีทักษะทางสังคม  สามารถสรางความสัมพันธกับผูอื่นทําใหผูอยูรอบขางมี
ความสุข 

 1.3  ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
 ในอดีตเรามีความเชื่อวา  คนจะประสบความสําเร็จได  ตองมีสติปญญาที่เฉลียว
ฉลาดและคนทั่วไปมักจะมองความฉลาดในแงความคิดอาน  การคิดริเร่ิม  ความมีเหตุผล  การรูจัก
วางแผนความคิดรวบยอด  ความจํา ซึ่งความฉลาดในแงมุมเหลานี้  และมีบททดสอบทางจิตวิทยา  ที่
ไดรับการพัฒนามาเปนเวลานานหลายแบบ  ใหผลสรุปออกมาในรูปของ  IQ โดยสรุปวาคนที่มี  IQ 

สูง คือคนฉลาด และคนฉลาดควรจะประสบความสําเร็จในการทํางาน ในการเรียนหรือดานอ่ืน  ๆ ที่
เขาสนใจจะทํา  (จอม ชุมชวย 2542 : 21) มีการศึกษาพบวา  คนที่มี IQ สูงจํานวนมากประสบความ
ลมเหลวทั้งดานการทํางานและชีวิตครอบครัว เชน การศึกษาในอเมริกา พบวา สิ่งที่ทําใหนักบริหาร
ดาวเดนไมประสบความสําเร็จ มิใชเร่ืองของความสามารถทางสติปญญา  แตกลับเปนความสามารถ
ในการ ปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพราะการท่ีใครบางคนทํางานรวมกับผูอ่ืนไมได  เขาก็คงมิใชผูบริหารท่ี
ดีแน แมวาเขาจะฉลาดเพียงใด (เทอดศักดิ์ เดชคง 2542 : 16) 

 ชอลัดดา  ขวัญเมือง  (2542 : 19) กลาววาความฉลาดทางอารมณ  มีความสําคัญทั้ง
ในระดับบุคคล  ระดับกลุม  ระดับองคการ  ระดับสังคมและระดับประเทศ  มีความสําคัญทั้งใน
ครอบครัวสถานศึกษา สถานท่ีทํางานและชุมชน 

 กรมสุขภาพจิต  (2544 : 15 – 16) กลาวถึง ความฉลาดทางอารมณมีประโยชนตอ
การทํางานวา  ความสําเร็จในการทํางานหากไมมีความฉลาดทางอารมณเปนสวนประกอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริหารที่ตองเก่ียวของกับคนหมูมาก  “ความเกงงาน”เพียงอยางเดียวจึงไมพอ
หากยังตองมี“ความเกงคน”  

 วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544 : 8) ไดสรุปใหเห็นถึงประโยชนของความฉลาดทาง
อารมณที่มีตอชีวิตและการทํางานในหนาที่ สรุปไดดังนี้ 
 1. ใชในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  ๆ ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณที่เจริญสมวัย 
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 2. ชวยใหสามารถสื่อสาร  แสดงความรูสึกและอารมณของตนไดอยางถูกตอง  

และเขาอกเขาใจความรูสึกผูอื่น 

 3. ชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล  ทําใหเกิดการสรางผลิตผลที่สนองเปาหมาย 

 4. ชวยใหสามารถบริการไดดี  รูจักและรับฟงความตองการของลูกคา 
 5. ชวยสงเสริมอัจฉริยภาพของความเปนผูนําที่มีศิลปะ  ในการรูจักใชคนและ
ครองใจคนได เปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนาตน 

 6. ชวยใหมีความเขาใจในชีวิตของตนเองและผูอื่น  ทําใหมีปฏิสัมพันธที่ดี  

สามารถใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ ชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุข 

 การประยุกตใชหลักการของ  EQ เขาสูชีวิตประจําวันและงานในหนาที่  จะมี
ประโยชนดังน้ี 

 1. พัฒนาการดานอารมณ  บุคลิกภาพของเด็ก  EQ มีบทบาทในการกําหนด
บุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนา สรางวุฒิภาวะทางอารมณที่เจริญสมวัยไดดี 
 2. การสื่อสาร  แสดงความรูสึกอารมณของตนไดอยางถูกตองตามกาลเทศะเขาอก
เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 

 3. การปฏิบัติงาน  EQ เกื้อกูลการยอมรับ ความคิดริเร่ิม กอใหเกิดการสรางผลิตผล
ที่สนองเปาหมาย  ลดการลา  ขาดงานหรือยายงาน  เน่ืองจากขอขัดแยงระหวางบุคคลลง  เสริมสราง
การทํางาน ที่ประสานสัมพันธกันใหมากข้ึน 

 4. การใหบริการ  EQ กอใหเกิดการทําความรูจักลูกคา  รับฟงความตองการของ
ลูกคาและตอบสนองไดดี สรางความจงรักภักดีในการใชสินคา และบริการของหนวยงาน 

 5. การบริหารจัดการ  EQ ชวยสงเสริมอัจฉริยภาพของความเปนผูนําที่มีศิลปะใน
การรูจักใชคนและครองใจคนได  เปดโอกาสใหผูบริหารไดเรียนรู  และพัฒนาตน  สามารถโนมนาว
ผูอ่ืนใหทําในสิ่งท่ีตนตองการไดสําเร็จ  งานก็ไดผล  คนก็เปนสุข  เกิดความรักงาน  องคการ  

จงรักภักดีมากขึ้น 

 6. การเขาใจชีวิตของตน  และของผูอ่ืน  เมื่อเขาใจตน  เขาใจคนอ่ืน  การมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน จึงเปนการมุงใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  อยางสูงสุด  ชีวิตครอบครัวก็จะ
เปนสุขดวยความเขาใจกัน (วีระวัฒน ปนติตามัยม 2542 : 35 – 37) 

 ความฉลาดทางอารมณจึงเปรียบเสมือนเปนผูบอกขุมทรัพยอันมหาศาลไดดีกวา
ความฉลาดทางสติปญญา  และความฉลาดทางสติปญญา  (IQ) ชวยใหไดรับการวาจาง  แตความ
ฉลาดทางอารมณ (EQ) จะทําใหไดรับการสนับสนุนเพื่อความกาวหนาในตําแหนงงาน  ความฉลาด
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ทางอารมณจึงทําใหประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต การศึกษาและการทํางาน  (Goleman 1998 : 

52)  
 โดนาลดซัน  (Donaldson 1997 : 2) กลาววา ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญ
ยิ่งตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  และมีความสําคัญมากกวาเชาวนปญญา  บุคคลท่ีมีความ
ฉลาดทางอารมณ  จะรูจักและเขาใจอารมณของตนเอง  สามารถที่จะเผชิญความเครียดไดอยาง
เหมาะสมมีความยืดหยุน  มีเปาหมายในชีวิต  มองโลกในแงดี  และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุข 

 ปจจัยที่ทําใหคนประสบความสําเร็จ  มิใชความฉลาดอยางเดียว  เพราะจะเขาตํารา  

ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด  สิ่งที่สําคัญกวา  IQ ก็คือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ  ซึ่งเกิดจาก
แนวคิดของ  เมเยอร และสโลเวย  (Mayer & Salovey) แหงมหาวิทยาลัยเยล  เปนผูบัญญัติศัพทนี้  
กลาววาผูที่มี EQ ดีตองประกอบไปดวย 

 1. ตองตระหนักรูจักตนเอง  

 2. จัดการอารมณตนเองไปสูพฤติกรรมที่เหมาะสม  

 3. มีความสามารถในการจูงใจ  หรือสรางแรงบันดาลใจ 

 4. รับรูอารมณของผูอื่น  

 5. มีมนุษยสัมพันธที่ดี  

 จากการศึกษาจะเห็นวาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญตอความเปนอยูและความ
ผาสุกในชีวิตของแตละบุคคล  อยางไรก็ตามสภาพการณตาง  ๆ ที่แวดลอมแตละชีวิตลวนแต
เปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  คนที่มี  (EQ) ความฉลาดทางอารมณดี  
จะตองสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ตองปรับตัวยืนหยัดตอสู
กับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อสิ่งที่ดีกวา  หรือเพื่อความสําเร็จที่สมหวัง  มีพลังใจ มีแรงจูงใจ  มีความคิด
ทางบวกสามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเองรูจักขอบเขตความสามารถความถนัดของตนเอง  

เพื่อแสวงหาความกาวหนาในชีวิต และในที่สุดก็เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

 

2. แนวคิดเกี่ยวและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 2.1  ความหมายของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  
 ผูที่ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค มีดังนี้ 
 สโตลทซ (Stoltz 1997: 6-7) ไดกลาววา  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ 

ความความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความยากลําบาก หรือความฉลาดในการฝาวิกฤติ  เปน
แนวคิดที่นําไปสูความสําเร็จ 
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 แบรค แอนด โคแวน  (Beck and Cowan 2003: 18) กลาววา ความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรคหมายถึง  ความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ 

และจิตวิญญาณ เพื่อปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนตางๆ  อยาง
รวดเร็ว 

 ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2544: 103) ไดใหคํานิยามของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคไววา  รูปแบบปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือพฤติกรรมของบุคคลนั้นตอปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น  หรือรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองตอปญหาอุปสรรคในชีวิต  ซึ่งเปนกลไกของสมอง  

หรือรูปแบบการจัดการกับปญหา 
 มัณฑรา ธรรมบุศย  (2544: 13) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคไววา ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองตอเหตุการณ  ในยามที่ตองเผชิญกับความ
ทุกขยากหรือความลําบาก  โดยผูที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสูงจะมีจิตใจท่ีเขมแข็ง  ไม
ยอทอตออุปสรรคใด  ๆ แมจะพายแพ  หรือลมไปแลว  ก็สามารถลุกขึ้นมาตอสูใหมได  สวนผูที่มี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคตํ่า  เวลาเผชิญกับความผิดหวัง  หรือความทุกขยาก  ก็จะยอมแพ  
บางคนอาจละทิ้งงานไปกลางคัน หรือบางคนอาจทอแทกับชีวิตถึงข้ึนลาออกจากงานกอนเกษียณ 

 วิทยา นาควัชระ  (2544: 91) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรควาความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค  หรือความอดทนเมื่อมีอุปสรรค  และสามารถฟน
ฝาอุปสรรคไดอยางคนที่มีกําลังใจ  พรอมกับมีความหวังอยูเสมอ  โดยไมคํานึงถึงผลของการฟนฝา
อุปสรรคน้ันและใหถือวาไดลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทําแลว  ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน  เพราะจะสงผลให
มีผลงานในการทํางานมากกวาผูอื่น อีกทั้งการมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจะทําใหอดทน  

มีความคิดที่ดีมีพลังในการฟนฝาอุปสรรคไดมาก และชีวิตโดยรวมมีความสุขมากข้ึน  ความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคเปนสิ่งที่สงเสริมใหผูที่มีเชาวปญญา  เชาวอารมณ  และความฉลาดทาง
จริยธรรมท่ีดี  ใหสามารถรอดพนจากอุปสรรค  ไมทอถอยงาย  สามารถพบความดี  และความสุขใน
ชีวิต 

 จันทรชลี  มาพุทธ  (2546: 9) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค  คือความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น  การมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และ
สามารถดึงคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน  และมอบหมายงานใหตรงกับความรู  จะตองเปนคน
กลาตัดสินใจความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคพัฒนาได และทําใหบุคคลมีประสิทธิภาพ 

 ชัยพร วิชชาวุธ  (2543: 34) อธิบายคําวา  Adversity Quotient วา หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาปญหาและอุปสรรค  โดยความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
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อุปสรรคน้ันเปนแนวความคิดหนึ่งที่ประกอบดวย  2 องคประกอบ  ไดแก หลักการทางวิทยาศาสตร
ที่สามารถพิสูจนได  และการนํามาประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริง  นั่นคือสามารถกลาวไดวา  

ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาปญหาและอุปสรรคมีพื้นฐานจากหลักการวิทยาศาสตร  3 

ศาสตร  ไดแก  จิตวิทยาวาดวยการเรียนรู  (Cognitive Psychology)อิมมูนวิทยาของจิต -ประสาท  

(Psycho-Neuroimmunology) และสรีรวิทยาของระบบประสาท(Neurophysiology) 

 เอกชัย  แสงอินทร  (2546: 14) ใหคําจํากัดความคําวา  Adversity Quotient วา 
หมายถึงระดับวิริยะอุตสาหะในการฝาฟนอุปสรรคและปญหาตางๆ 

 นันทนุช  ต้ังเสถียร (2546 : 24) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรควาเปนแนวคิดที่พยายามทําความเขาใจอุปสรรค ความยากลําบากและรูที่มาของความรูสึก
วาทําไมคนถึงทอแทและสิ้นหวังเมื่อประสบกับเหตุการณ หรือสถานการณที่ยากลําบากท่ีไดผาน
เขามาเสมือนมรสุมที่จูโจมความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคจึงเปนสิ่งที่ถูกเชื่อวาจะ
ชวยใหคนอดทนกับความยากลําบากและฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได 
 ชัยณรงค บุรินทรกุล (2548 : 34) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรควาเปนแนวคิดที่จะพยายามทําความเขาใจกับอุปสรรคและสาเหตุแหงความรูสึกทอแท สิ้น
หวัง เมื่อตองประสบกับสถานการณที่เต็มไปดวยปญหา เปรียบดังมรสุมแหงชีวิต และเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหคนอดทนกับความยากลําบากและฝาฟนอุปสรรคเหลานั้นไปได 
 ครองคณา สีขาว (2548 : 28) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรควาเปนความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค เปนความอดทน พากเพียร พยายามในการ
ตอสูกบัปญหา อุปสรรคและความยากลําบากในชีวิตโดยไมทอถอยและลมเลิกความพยายาม มี
กําลังใจและมีความหวังเสมอเพ่ือใหสามารถทํากิจกรรมใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
 วันวิสาข ออนงาม (2549 : 22) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรควา เปนความอดทนของบุคคลในการทําความเขาใจกับอุปสรรคและปญหาตาง ๆท่ีเกิดขึ้น 
แลวพยายามเรียนรูวิธีการแกไข 

 นฤมล เรืองรุงขจรเดช (2550 : 11) ไดใหความหมายของความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรควาความสามารถในการเผชิญหนาและขามพนปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น หรือเอาชนะ
ความยากลําบากท่ีผานเขามาในชีวิตดวยความมุงมั่นและอดทน สามารถนําพลังที่มีในตัวออกมาใช
เพื่อใหประสบความสําเร็จในชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
 จากความหมายของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคท่ีกลาวมาขางตน  สามารถ
สรุปนิยามของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง
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ตอเหตุการณในยามท่ีตองเผชิญกับความทุกขยาก  หรือความลําบากโดยไมลมเลิก  ดวยความจดจอ
มุงมั่น มีความพากเพียร และอดทนตอการฟนฝาอุปสรรคเพ่ือใหสําเร็จลุลวงตามท่ีมุงหวัง 

 2.2  แนวคิดและทฤษฎีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 สโตลทซ  (Stoltz 1997: 6-7) กลาววา  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคเปน
แนวคิดที่ถูกสรางขึ้นมาจากพ้ืนฐานของงานวิจัยทั่วโลก  โดยประกอบดวยศาสตรความรู  3 แขนง 

คือ  จิตวิทยาการรับรู  (Cognitive Psychology) จิตเวชประสาทและภูมิคุมกันวิทยา  

(Psychoneuroimmunology) และสรีรประสาทวิทยา  (Neurophysiology) ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคจะสามารถบอกถึงความอดทนอดกลั้น  ความพากเพียร  และความสามารถในการกาวขาม
วิกฤติได และทําใหเปนไปตามที่คาดหวังไว 
 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสามารถใชไดดีในระดับบุคคล  และสงผลให
ทีมงานความสัมพันธระหวางบุคคล  ครอบครัว  องคการ  วัฒนธรรม  สังคมและชุมชน  เกิด
ประสิทธิผล  และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสามารถพยากรณ  ความสําเร็จไดถึง  17 

ประการ คือ 

 1. ผลการปฏิบัติงาน 

 2. ความแข็งแรงทางอารมณ 
 3. แรงจูงใจ 

 4. สุขภาพทางกาย 

 5. การมีอํานาจ 

 6. ความม่ันคง 

 7. การเรียนรู 
 8. เจตคติ 

 9. ความคิดสรางสรรค 
 10. การปรับปรุงตนเองตลอดเวลา 
 11. การมีผลิตผล 

 12. ความสามารถในการฟนตัว 

 13. พลังงาน 

 14. การมีอายุยืน 

 15. ความหวัง 

 16. การตอบโตตอการเปล่ียนแปลง 

 17. ความสุขความเขมแข็งและความสนุกสนาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 

 

 2.3  องคประกอบของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 สโตลทซ  (Stoltz 1997) ไดเสนอถึงองคประกอบความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค ประกอบดวย  4 มิติ คือ CO2RE ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงระดับของความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคของบุคคลไดอยางดี  และละเอียด  โดยมิติทั้ง  4 ของความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค ไดแก 
 มิติท่ี 1 ความสามารถในการควบคุม  (Control; C) หมายถึงระดับการรับรูซึ่ง
ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลใหสามารถผานพนอุปสรรคไปได  สามารถรับมือตอ
สถานการณที่เปนปญหาและสามารถตัดสินใจไดวาควรปฏิบัติอยางไรใหเกิดผล 

 ลักษณะของผูที่มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคในมิติความสามารถในการ
ควบคุมสูง ไดแก การรับรูถึงความสามารถที่จะควบคุมตนเองใหผานพนเหตุการณ ความยากลําบาก  

อุปสรรคเปนผูมีความคิดเชิงรุก  ไมยอทอหรือลมเลิก  มีความกระฉับกระเฉง  พยายามหาทางออก
ใหกับอุปสรรคท่ีประสบอยูเสมอ  การมีความสามารถในการควบคุมทําใหสามารถรับรูไดมากข้ึน  

นําไปสูแนวทางการมีอํานาจในตนเอง สุขภาพดี นอกจากจะทนทานตอความยากลําบากตาง  ๆ แลว 

บุคคลยังสามารถรักษาความมั่นคง และการกระทําท่ีรวดเร็วในการแสวงหาหนทางแกไขปญหามาก
ขึ้นคะแนนที่สูงแสดงใหเห็นถึงการแนวแนที่จะตอสูกับความยากลําบาก 

 สําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคมิติดานความสามารถในการ
ควบคุมต่ํา จะรับรูวาตนเองไมมีศักยภาพ  ความสามารถ  พลังอํานาจ  ในการกระทําเพื่อปองกัน  หรือ
นิยามปญหา  หมดความกระตือรือรนในการตอสูกับปญหา  เพิกเฉย เย็นชา พลังความรูสึกในการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณมีต่ํา  เกิดความเหนื่อยหนาย  ออนลาเกินความจําเปนจากปญหาที่เกิดขึ้น
หรือเหตุการณไมปกติไปจากชีวิตประจําวัน นําไปสูการลมเลิกความต้ังใจในการแกไขปญหา 
 มิติท่ี 2 การรับรูตนตอของปญหา  (Origin; O) และการรับผิดชอบตอปญหาของ
ตนเอง(Ownership: Own) หมายถึงการท่ีบุคคลคิด  วิเคราะห  ตนตอของการเกิดปญหาหรืออุปสรรค
นั้น ไมกลาวโทษตัวเองเกินความจําเปน  เมื่อเกิดเหตุการณรายแรง  มีความพอเหมาะและถูกตองใน
การกลาวโทษตนเอง  นําไปสูการประเมินในสิ่งที่ทํา  และสิ่งใดที่ควรปรับปรุง  เปนพื้นฐานในการ
พัฒนาตนเอง  รักษาความหวังและพลังในการแกไขปญหาตอไป  รวมท้ังการท่ีบุคคลมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา  ตระหนักรูไดถึงความเปนเจาของปญหา  แสดงความรับผิดชอบตอปญหาอยาง
เหมาะสม โดยไมผลักภาระปญหาไปใหผูอ่ืน หรือรับผิดชอบปญหาของผูอ่ืนไวที่ตนเองทั้งหมด 

 ลักษณะผูที่มีการรับรูตนตอของปญหาและการรับผิดชอบตอปญหาของตนเองสูง  

ไดแกผูที่มีความสามารถในการคนหาวาเหตุการณที่รายแรง  อุปสรรคท่ีพบน้ัน  มีจุดเร่ิมตน  หรือ
สาเหตุพื้นฐานมาจากตนเอง  หรือปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากบุคคลอ่ืน  สามารถหลีกเลี่ยงการ
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กลาวโทษตัวเองโดยไมจําเปนอยางชัดเจน  และยอมรับผิดชอบตามสัดสวนของปญหาท่ีเปนจริง  

การมีอํานาจรวม  การกลาวโทษตัวเองเฉพาะท่ีตนเองประทํา  และการยอมรับความเปนเจาของ
ผลลัพธของปญหาอุปสรรคมาเปนของตนอยางเหมาะสม  จะนําใหบุคคลสามารถขับเคลื่อน
กระบวนการคิดแกไขปญหา  สามารถสะทอนความสามารถที่จะรูสึกผิดไดอยางเหมาะสม  และ
เรียนรูความผิดพลาดของตนเอง 

 บุคคลท่ีมีการรับรูตนตอของปญหาและการรับผิดชอบตอปญหาของตนเองตํ่า  

บุคคลจะเห็นวาอุปสรรคมีพื้นฐานมาจากความผิดของตนเอง  นอกจากน้ีบุคคลจะเพิ่มระดับ
ความเครียดใหแกตนเอง  ระดับการคํานึงถึงแตตนเอง  และเขาสูการปดความรับผิดชอบในการเปน
เจาของปญหาน้ันบุคคลจะพยายามไมเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบการทํางาน  และนําไปสู
การลมเลิกในการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

 มิติท่ี 3 ความสามารถในการควบคุมการแพรกระจายของปญหา  (Reach; R) 

หมายถึงความสามารถในการควบคุมผลกระทบของปญหา  ใหอยูในขอบเขตของปญหาท่ีมี
ผลกระทบ โดยไมกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งระวังและมีสติอยูเสมอ  ไมหว่ัน
วิตกตอปญหาที่เกิดขึ้นมากเกินความจําเปน จนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในดานอ่ืน ๆ 

 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในการควบคุมผลกระทบท่ีมีตอชีวิตสูง  บุคคล
จะตอบสนองกับปญหาอุปสรรค  วามีความเปนเฉพาะเจาะจงของปญหา  และสามารถควบคุม
ผลกระทบ  บุคคลรูสึกไดรับอํานาจมากข้ึน  และลดความต่ืนตระหนก  อีกทั้งมีแนวคิดในการแยก
พิจารณาปญหาออกจากชีวิตประจําวัน  ลดความยุงยาก  และสามารถจัดการกับปญหาไดงาย  ลด
ความคับของใจทําใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหายิ่งขึ้น บุคคลมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตในแง
บวก ไมทําใหชีวิตชะงักงัน  สามารถประกอบกิจการอ่ืน  ๆ ได ไมอยูกับความทุกข  การควบคุม
ผลกระทบยังสงผลใหบุคคลสามารถรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืนได  สามารถฟนฝาอุปสรรค
ไดอยางเขมแข็ง 

 บุคคลท่ีมีความสามารถในการควบคุมผลกระทบท่ีมีตอชีวิตตํ่า บุคคลจะมีความคิด
วาปญหา อุปสรรคท่ีประสบสงผลกระทบตอชีวิต  ทําลายทุกสิ่งทุกอยาง  ชีวิตดํารงอยูบนความทุกข
จะสงผลใหทอแทใจ  เหนื่อยหนาย  ทําใหคุณตองการพลังงาน  ที่เพิ่มขึ้นในการทําสิ่งที่ถูกตอง
บิดเบือนภาพของปญหาอุปสรรคใหดูรุนแรง  และทําใหบุคคลไรความสามารถในการหาหนทาง
แกไขปญหาที่จําเปน 

 มิติท่ี 4 ความอดทนตอปญหา  (Endurance; E) หมายถึง การรับรูถึงความคงอยูของ
ปญหาและการรับมือกับปญหา เมื่อเกิดขึ้นอีกครั้ง และความพยายามขจัดปญหาอยางถูกวิธี มองโลก
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ในแงด ีสามารถมองปญหาวาเปนสิ่งชั่วคราว  แกไขได และจะผานพนไปได  สามารถขจัดปญหาให
หมดไปอยางถูกวิธี 
 ลักษณะของผูที่มีมิติดานความอดทนตอปญหาสูง  ไดแก เปนผูที่มองโลกในแงดี  
เห็นภาพความสําเร็จของตนเองไดยาวนาน  และมองอุปสรรคเปนสิ่งที่ไมถาวร  สงผลใหบุคคลน้ัน
สามารถแกไขปญหาไดดี  สุขภาพจิตดี  และมีแนวโนมตามธรรมชาติใหการเห็นทางออกจากปญหา
เสมอ มีความแข็งแกรง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาในขณะท่ีอยูในภาวะทาทายท่ีสุดในทางตรงกัน
ขาม ผูที่มีความอดทนตอปญหาตํ่า  จะเปนผูที่มองโลกในแงราย  เห็นวาสาเหตุของปญหา  อุปสรรค 

สิ่งเลวรายที่เกิดขึ้น  จะคงอยูอยูตลอดไป  และเหตุการณที่ดีจะผานพนไปอยางรวดเร็ว  เปนการ
ตอบสนองของบุคคลที่สรางความรูสึกไรความสามารถ และการสูญเสีย ความหวังของตนเอง  สงผล
ใหแกปญหาไดนอยลง เพราะบุคคลคิดวาปญหาน้ันจะคงอยูถาวร 

 2.4  ความสําคัญของความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค 
 นอกจากน้ีสโตลทซ  (Stoltz 1997: 349-360) ยังไดกลาวถึงบทบาทของ
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคท่ีมีตอความสําเร็จขององคการไว 6 ประการ ดังนี ้
 1. การฟนตัว  ความอดทน  และความม่ันคงยืนหยัด  กลาวคือ การที่พนักงานใน
องคการมีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูงมากพอน้ัน  ยอมมีความพรอมที่จะชนะ
อุปสรรคความทุกขยากได  แมจะผานพนวิกฤติมากนอยเพียงใด  และพรอมที่จะเสี่ยงในส่ิงจําเปน
สําหรับการเปนนักสูผูยิ่งใหญในอนาคต  พวกเขาพรอมท่ีจะฟนตัวและปรับปรุงตนเองอยางรวดเร็ว  

เมื่อเผชิญกับภาวะความทุกขยากและความผิดหวัง ซึ่งเปนสวนสําคัญในชีวิตการทํางานในองคการ 

 2. การสรางองคการเรียนรูกลาวคือ ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
มีอิทธิพลตอความสามารถของพนักงานในการเรียนรู  และยังยกระดับความสามารถในการยืนหยัด
เพื่อการเปล่ียนแปลงไดสําเร็จ  ซึ่งแนวคิดขององคการเรียนรู  ก็คือ แนวคิดเร่ืองการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง การเพ่ิมพูนความรู  การกลับมาใหม  หรือการกลับมาเขมแข็งอีกครั้งขององคการ  รวมท้ัง
พูดคุยอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  ซึ่งความสามารถเหลาน้ีมาพรอมความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคน่ันเอง 

 3. ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม  กลาวคือ องคการที่มีความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูง  จะมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมาก  เพราะเต็มไปดวยความคิดและ
ความเชื่อทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผยวา  ตองมีทางที่จะประสบความสําเร็จ  และจะพยายามคนหา
วิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อเจอกับอุปสรรค 

 4. สุขภาพองคการ  กลาวคือ  องคการยอมตองการมีระบบภูมิคุมกันซึ่งเปน
ความสามารถที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ  โดยไมออนแอ  ซึ่งเปนความสามารถของหนาที่  
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กระบวนการระบบ และบุคคลขององคการที่จะตองทํางานอยางพึ่งพาอาศัยกัน  และมีความซื่อสัตย
ตอกันองคการเปนระบบของบุคคลที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเปนองคการที่สามารถสรางความ
เขมแข็งเพ่ือเอาชนะความทุกขยากไดอยางไมออนแอ 

 5. ผลการปฏิบัติงานและผลผลิตขององคการ  กลาวคือ องคการที่มีความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูงมีผลการปฏิบัติงานดีกวาองคการที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคตํ่า  บอยครั้งที่วาทศิลปของผูนําชวยชี้นําวิธีการตอบโตตอภาวะวิกฤติให
พนักงานและชวยเปนแรงสนับสนุนใหพนักงานลุกขึ้นสู เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ิ

 6. ความอยูรอดขององคการ  กลาวคือ  ความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคขององคการถูกกําหนดโดยผูนํา  และมีผลกระทบโดยตรงตออายุขององคการ  เชื่อไดวา  

องคการที่มีความกระตือรือรน มีแรงขับเคลื่อน และฟนตัวจากภาวะวิกฤติไดอยางรวดเร็ว  เมื่อเผชิญ
กับภาวะวิกฤติเทานั้นที่จะดํารงอยูไดตอไป 

 นอกจากน้ันความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคยังสามารถใชพยากรณ
ความสําเร็จในเร่ืองตางๆ  ไดหลายประการ  อาทิ ผลการปฏิบัติงาน  (Performance) แรงจูงใจ
(Motivation) การใหอํานาจแกพนักงานผูปฏิบัติงาน  (Empowerment) ความคิดสรางสรรค
(Creativity) การเพ่ิมผลผลิต  (Productivity) การเรียนรู  (Learning) กําลังงาน  (Energy)เปนตน  

(Stoltz, 1997: 25-27) 

 2.5  ประเภทของอุปสรรค ความยากลําบากในชีวิต 
 สโตลทซ (Stoltz 1997: 25-31) ไดนําเสนอแนวคิดวา  สถานการณที่เต็มไปดวย
ปญหาและอุปสรรคในชีวิต  สามารถแบงออกไดเปน  3 ประเภท คือ ปญหาและอุปสรรคในระดับ
สังคม(Societal Adversity) ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  (Workplace Adversity) และปญหา
และอุปสรรคในระดับบุคคล (Individual Adversity) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ปญหาและอุปสรรคในระดับสังคม  (Societal Adversity) คือ ความทุกขยากท่ี
เกิดขึ้นภายในระดับสังคมที่เราอยูอาศัย เชน กลัวความไมปลอดภัยจากอาชญากรรม  ความตึงเครียด
ดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมถูกทําลาย  ความอบอุนในครอบครัว  ความเสื่อมถอยของ
ศีลธรรมของคนในสังคม และการขาดศรัทธาในขนบธรรมเนียมรวมถึงระบบการศึกษา 
 2. ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  (Workplace Adversity) คือ ความทุกขยากท่ี
เกิดจากความไมมั่นคงดานอาชีพการงาน คนสวนใหญไปทํางานในแตละวันดวยความคิดที่วา “วันน้ี
จะเปนอยางไร  จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือไม ” อาจเปนเพราะปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ตอผูปฏิบัติงานเกิดขึ้นหลายอยาง  ไมวาจะเปนการจัดรูปแบบกระบวนการทํางานข้ึนใหม
(Reengineering) การจัดรูปแบบโครงสรางองคการใหม  (Restructuring) การจัดขนาดองคการใหม  
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(Resizing) หรือการลดขนาดขององคการ  (Downsizing) ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี
สมมติฐานวา  เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ  เชน ใชพนักงานจํานวนนอยลง  แตงานจะมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  กําหนดคาใชจายตนทุนดานตางๆ  ใหลดลง  แตไดผลกําไรเพ่ิมขึ้น  แตจะ
กระทบกับการจางงาน การเลิกจางงาน และการกําหนดอัตรากําลังคนในสถานประกอบการดวย 

 3. ปญหาและอุปสรรคในระดับบุคคล  (Individual Adversity) คือ ความทุกขยาก
และอุปสรรคท่ีมาจากระดับสังคมและที่ทํางานตามลําดับขั้น  แตตัวบุคคลเองสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนโดยการสรางวิกฤติใหเกิดเปนโอกาสขึ้นได  โดยตองพัฒนาความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคใหอยูในระดับสูงเพียงพอ  จากสถิติพบวา  โดยเฉล่ียแลว  เด็กอายุ 6 ขวบ จะ
หัวเราะวันละประมาณ  300 คร้ัง แตผูใหญโดยเฉลี่ยแลวจะหัวเราะเพียงวันละ  17 คร้ังเทานั้น  

(Stoltz, 1997:11) จึงเปนสิ่งที่บงชี้ไดวา  ในชีวิตคนจะตองพบกับอุปสรรคและตองฝาฟนกับความ
ยากลําบากเพิ่มขึ้นตามวัยและความรับผิดชอบ 

 นัยพินิจ  คชภักดี (2543: 49-50) ไดกลาวถึงอุปสรรค  3 ประการในชีวิตที่คนเรา
จะตองเผชิญ 

 1. อุปสรรคทางสังคม  (Societal Adversity) คือความทุกขที่เกิดภายในระดับสังคม
ที่อยูอาศัย เชน ความทุกขที่เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า  คาเงินออนตัว  คาครองชีพท่ีสูงขึ้น
ทําใหรายไดไมพอกับรายจาย  หรือ ความสามารถในการจางงานที่ลดนอยลง  อัตราการวางงานสูง
ปญหาอาชญากรรมปญหาความตึงเครียดทางการเมืองของตางประเทศ ปญหาการขาดความมอบอุน
ในสังคม ปญหาเร่ืองยาเสพติด สิ่งตางๆ ที่เกิดเหลาน้ีสงผลกระทบตอคนในสังคมทั้งสิ้น 

 2. อุปสรรคทางอาชีพ  (Workplace Adversity) ความไมมั่นคงดานอาชีพการ
ทํางานภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหคนไมทุมเทในงาน  เน่ืองจากความไมแนนอนของบริษัทที่
ตนทํางานอยู  การเปล่ียนแปลงอาจเกิดขึ้นไดต  ลอดเวลาและมีผลกระทบกับคนทํางาน  ดังเชน การ
เปลี่ยนแปลงขององคการตางๆ  ซึ่งไดแก การปรับโครงสรางองคการ  (Restructuring) การลดขนาด
องคการ  (Downsizing) การเปล่ียนแปลงเหลานี้ตางก็มีจุดมุงหมาย  เพื่อทําใหบริษัทอยูรอด  มี
ประสิทธิภาพแตจะเปนตนเหตุของการเลิกจาง ซึ่งจะเปนอุปสรรคท่ีกระทบตอมายังคนทํางาน 

 3. อุปสรรคในระดับบุคคล  (Individual Adversity) เปนอุปสรรคความทุกขยากที่
กระทบมาถึงระดับบุคคลโดยที่เปนการกระทบมาเปนขั้นๆ  จากอุปสรรคทางสังคมและที่ทํางานที่
เขาอาศัยอยู 
 ปญหาและอุปสรรคเปนปจจัยหลัก  และเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหมนุษย
ลมเลิกหรือยังเพียรพยายามกระทํากิจกรรมหรือปฏิบัติอยูตอไป  หากบุคคลทราบวาตองการส่ิง
ใดบางและรูวาตองใชความเพียรพยายามอยางไรในการเอาชนะอุปสรรค  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
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ตองการตลอดจนรูถึงความพึงพอใจที่จะไดรับเมื่อบรรลุถึงสิ่งที่ตองการแลว  เขาจะกําหนด
จุดมุงหมายของเขาได  หากมีอุปสรรคใดๆ  บุคคลก็จะเตรียมตนเองใหพรอมที่จะฝาฟน  ผูที่มีความ
ตั้งใจแนวแนคือ บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตามแผนการท่ีไดวางไว  และกระทําใหถึงจุดมุงหมาย  ไมวา
จะเกิดอะไรขึ้น  บุคคลท่ีมีความต้ังใจไมมั่นคง  คือ บุคคลท่ีมีแตแผนการ  แตไมสามารถกระทําไป
ตามที่ไดวางแผนไว มักจะยอมแพตออุปสรรคอยางงายดาย (ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ, 2528: 54) 

 2.6  ลักษณะคนที่มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูง 
 สโตลทซ (Stoltz 1997) พบขอแตกตางระหวางคนที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคสูง  กับคนที่มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคตํ่ากลาวคือ  คนที่มี
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูงจะมีลักษณะ ดังนี ้
 1. มีโอกาสไดรับการคัดเลือก  (Selected) และไดรับการเลือกตั้ง  (Elected) ใหเปน
ผูนํามากกวา 
 2. เปนนักกีฬาที่มีความสามารถสูงกวา  

 3. มีอัตราในการละท้ิงงานหรือลาออกจากงานกลางคันนอยกวาคนที่มี  

ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ต่ํา ถึง 3 เทา 
 4. เปนผูบริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง  

 5. สามารถเรียนรูงานไดรวดเร็วกวา  และสามารถประยุกตสิ่งที่เรียนรูไปใชในการ
ทํางานไดอยางชํานาญ 

 6. เปนนักแกไขปญหาท่ีมีความสามารถสูง  

 7. เปนที่พึงพอใจหรือถูกใจของผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการเผชิญและฟน
ฝาอุปสรรค สูงเหมือน ๆ กัน 

 จันทรา   ธรรมบุศย (2545: 27) กลาวถึงผูที่มี  ความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคจะสามารถเรียนรูในสิ่งตอไปนี้ 
 1. รูจักสรางกรอบความคิดใหม  ดวยการเปลี่ยนแปลงตนเองจากผูที่เคยยอมแพ  

หรือเคยตอสูกับชีวิตในทางท่ีไมถูกตอง ใหกลายเปนผูที่ทําวิกฤติใหเปนโอกาส 

 2. สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเองไดดีขึ้น  เชน ไมตําหนิตนเองและผูอื่น  

และลดการทํารายอารมณของตนเอง (ไมโกรธงาย หงุดหงิดงาย) เมื่อประสบกับความทุกขยาก  หรือ
ความผิดหวังก็สามารถรักษาสภาพจิตใจของตนเองใหเขมแข็งขึ้นไดภายในเวลาอันรวดเร็ว 

 3. เมื่อเผชิญปญหาที่รายแรง  ก็มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคง  สามารถแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเขามาขัดขวางความสําเร็จของตนได 
 4. ทําใหมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น  มีความสุขมากข้ึน และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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 5. สามารถอยูรวมกับผูอื่นดวยความเขาใจอันดีตอกัน  และสามารถติดตอสื่อสาร
กับสมาชิกทีมงาน หรือกับเพื่อนรวมงานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. ทําใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  ไมเฉื่อยชา  มีความคิดสรางสรรค  
และมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดมากข้ึน 

 สโตลทซ  (Stoltz 1997) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา  คนที่มีความสามารถในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรคสูง  มีแนวโนมในการนําหลักสําคัญ  4 ประการ  มาใชเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
จัดการกับสถานการณที่เลวราย ดังนี ้
 1. ระบุไดวาอะไรเปนสิ่งที่สามารถควบคุมได  หรือควบคุมไมได 
 2. กําหนดขอบเขต  จํากัดขอบเขตของปญหานั้นๆ 

 3. แสดงความคิดรับผิดชอบและแสดงความเปนเจาของในปญหา  

 4. รับรูวาปญหาเปนเพียงอุปสรรคช่ัวคราวซึ่งตองการการแกไขอยางถูกวิธี  

 คนที่มีความรูสึกในการควบคุม  (Sense of Control) มีแนวโนมที่จะมีความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคสูง  คนประเภทนี้จะไมโทษคนอ่ืนถาพบความลมเหลวหรือสิ่งที่
ผิดพลาดมาทํารายตนเอง  คนกลุมนี้ตระหนักรูวาปญหามีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม  ไมไดมาจาก
ลักษณะของคนแตละคน  มีความเชื่อวาปญหาท่ีประสบอยูนั้นมีขอบเขต  มีระยะเวลา  และสามารถ
จะถูกจัดการไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังมีแนวโนมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

กลาเสี่ยง และเรียนรูจากความผิดพลาดที่ผานมา  มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและ
ถือเปนหนาที่ของตนเอง คนกลุมนี้ยังมุงผลท่ีการกระทํา ควบคุมแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง
และมีลักษณะที่จะปรับเปลี่ยนส่ิงท่ียากลําบากหรือสถานการณที่เลวรายใหกลับมาเปนประโยชนตอ
ตนเอง 

 สรุปไดวาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค  (Adversity Quotient : AQ)

เปนความสามารถในการผานพนความยากลําบากและปญหาที่ตองเผชิญโดยไมลมเลิก  มีความ
อดทนตอปญหาและพยายามเอาชนะอุปสรรคน้ันใหได  และซึ่งในการดําเนินธุรกิจ  ถา
ผูประกอบการหรือผูบริหารในองคกรมีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคก็จะไมยอทอ
ตอปญหา และจะพยายามนําพาองคการมุงไปสูความสําเร็จได ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของ  

สโตลทซ  (Stoltz 1997) เน่ืองจากเปนผูริเร่ิมแนวคิดเร่ืองความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคและในปจจุบันก็เร่ิมมีงานวิจัยที่ใชแนวคิดนี้ และไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 นพรัตน กองศิลป (2553) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยดานบุคลิกภาพ  ความฉลาดทาง
อารมณที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  บริษัทไทยประกันชีวิต  

จํากัดในเขตปริมณฑล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีจํานวน 202 คน อายุ 
40 - 49 ป มีอายุแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกัน รายได 15,001-30,000 บาท มี
สถานภาพสมรส /อยูดวยกัน  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  เปนผูบริหารทํางานเต็มเวลา  มีอายุ
งานเฉลี่ย 7 ป ดานบุคลิกภาพของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตโดยรวมแตละแบบประกอบดวย
แบบเปดเผย  แบบรอบคอบ  ระมัดระวัง  แบบมั่นคง  แบบเปดเผยและใจกวาง  แบบประนีประนอม  

อยูในระดับมาก สวนความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิตประกอบดวยการ
รูจักอารมณของผูอ่ืนอยูในระดับมากท่ีสุด  และการรูจักอารมณของตนเองอยูในระดับมากมี
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  จํานวนผูถือกรมธรรม  (รายตอป) เฉลี่ยประมาณ  

37 ราย มีจํานวนเบ้ียประกันปแรก  (บาทตอป) เฉลี่ยเทากับ 614,654.60 บาท และจํานวนตัวแทนใน
ทีมงาน (คน) เฉลี่ยประมาณ  6 คน  ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  

ประกอบดวยการรูจักอารมณของผูอ่ืนและการรูจักอารมณของตนเอง  มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  ดานจํานวนผูถือกรมธรรม  ดานจํานวนเบี้ย
ประกันปแรก  และจํานวนตัวแทนในทีมงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ําและมีทิศทางเดียวกัน 

 บุญสืบ  เทียมหยิน  (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษาที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  ไดแก ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  

คือ ความฉลาดทางอารมณ และการสื่อสาร  ปจจัยดานสภาพแวดลอมคือการบริหารแบบมีสวนรวม  

บรรยากาศในสถานศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันสงผลตอสมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลโดยรวมไดรอยละ 77.5 
 อาคิรา  โสภณวชิรวงศ (2552) ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองอํานาจพยากรณของความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจภายในที่มีตอความต้ังใจที่จะเปน
ผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวาเพศแตกตางกันมีความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคไมแตกตางกันวาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญ  (p < 0.01)  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
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แบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการการอยางมีนัยสําคัญ (p 

< .05)  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจที่จะเปน
ผูประกอบการ  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดมีความสัมพันธทางลบกับความต้ังใจที่จะเปน
ผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญ  (p < .05)  แรงจูงใจภายในมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจที่จะ
เปนผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญ  (p < .01)  และลความแตกตางของอายุมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรครายดานไมแตกตางกัน (p < .05)   ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค ลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด  และแรงจูงใจภายใน สามารถรวมกันพยากรณความต้ังใจที่จะเปน
ผูประกอบการ (p < .01) 

 วรรณพร สธนเสาวภาคย (2551) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางเชาวน
อารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความพึงพอใจในการทํางาน : กรณีศึกษา บริษัท
ประกันภัยแหงหน่ึง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   องคประกอบของเชาวนอารมณทุกดานและโดยรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดังนี้ เชาวนอารมณโดยรวมมี
ความสัมพันธสูงที่สุด ( r = .497) รองลงมาไดแก ดานการจัดการกับอารมณของตนเอง (r = .474) 

ดานทักษะทางสังคม (r = .422) ดานการจูงใจตนเอง (r = .417) ดานความเห็นอกเห็นใจ (r = .302) 

และดานการตระหนักรูในตนเอง (r = .239) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
แบบขั้น พบวา เชาวนอารมณดานการจูงใจตนเองสามารถพยากรณความพึงพอใจในการทํางานได
รอยละ 10.3 และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมสถานการณ สามารถพยากรณ
ความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 10.2และพบวา ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณไมแตกตางกัน 
  ดังนั้น ทางองคกรสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางโปรแกรมการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางเชาวนอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความพึงพอใจในการทํางาน
เพื่อใหเกิดประโยชนในระยะยาวตอองคกรตอไป 
 กาญจนา ธานะ (2551) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความฉลาดทางอารมณ  สภาพแวดลอมในการทํางานและภาวะผูนําการปรับเปลี่ยนของหัวหนาหอ
ผูปวยโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความฉลาดทางอารมณและ
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับภาวะผูนําการ
ปรับเปลี่ยนของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = .57 และ . 60 ตามลําดับ) ตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณภาวะผูนําการ
ปรับเปลี่ยนของหัวหนาหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 คือระยะเวลาการทํางาน
แตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกัน และความฉลาดทางอารมณและสภาพแวดลอม
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ในการทํางาน  โดยสามารถรวมกันพยากรณภาวะผูนําการปรับเปลี่ยนของหัวหนาหอผูปวยไดรอย
ละ 50.9 

 จิราพรรณ คะษาวงค (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงานดานบุคคลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน 
สวนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการเขาใจสภาวะอารมณของ
ผูอ่ืน โดยผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป มีความคิดเห็นมากกวาผูบริหารท่ีมี
ประสบการณการทํางานไมเกิน 15 ป ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับประสิทธิพลของการดําเนินงานดานบุคคลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดาน สามารถพยากรณประสิทธิผลการ
ดําเนินงานดานบุคคลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอํานาจพยากรณรอย
ละ 78.5  
 นงครักษ ทันเพื่อน (2550) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
โรงเรียนที่มีผลตอประสิทธิพลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอความฉลาด
ทางอารมณโดยรวมไมแตกตางกัน  ความฉลาดทางอารมณตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  ที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอความ
ฉลาดทางอารมณโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ความฉลาดทางอารมณโดยรวมและรายดาน
กับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน โดยรวมและรายดานของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ตัวแปรที่
สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 คือ การตระหนักรู
อารมณตนเอง การสรางแรงจูงใจใหแกตนเอง ซึ่งตัวแปรท้ังสองมีอํานาจพยากรณรอยละ 43.60 

 มนาภรณ อุนบาน (2549) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความฉลาดทาง
อารมณกับความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ความฉลาด
ทางอารมณมีความสัมพันธกับทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อจําแนกทักษะการบริหารออกเปนรายดานพบวาความฉลาดทางอารมณมี
ความสัมพันธกับทักษะการบริหารดานการใชเทคนิคของผูบริหารสถานศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ และความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับทักษะการบริหารดานความคิดรวบยอดของ
ผูบริหารสถานศึกษา สวนความฉลาดทางอารมณไมมีความสัมพันธกับทักษะการบริหารดานมนุษย
สัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา  จึงทําใหสรุปไดวาความฉลาดทางอารมณนั้นมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก  และพบวาผูบริหาร
สถานศึกษา  มีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติทั้ง  5 ดานและพบวาความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารเพศหญิงมีคะแนนความคิดเห็นมากกวาเพศชายในทุก ๆ ดานยกเวนดานการมีวินัยใน
การควบคุมตนเอง 

 จํานง ยินดี (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความฉลาดทาง
อารมณของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2 อยูในระดับปกติ  
ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุนอยกับผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุมากไม
แตกตางกัน  ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ
ผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาปริญญาตรีแตกตางกัน ( p<.05) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษาเพศชายกับผูบริหารสถานศึกษาเพศหญิงไมแตกตางกัน 

 กวีพนธ ระเบียบนาวีนุรักษ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความ
ฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณที่มีตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูบริหารงานระดับตนใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลคือ อายุมีความสัมพันธกันกับระดับ
ของความฉลาดทางอารมณที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ระดับนัยสําคัญทาง สถิติ .01 และไมพบวาระดับความฉลาดทางปญญามี
ความสัมพันธกันกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติใด ๆ 

 นภดล คําเติม (2545) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค  การสนับสนุนจากครอบครัวกับความสําเร็จใน
วิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลศูนย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และประสบการณในตําแหนง  ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค 
การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย 
โรงพยาบาลศูนย (r = .331 และ r = .337 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตัวแปร
ที่สามารถรวมกันพยากรณความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวยได คือ  การสนับสนุนจาก
ครอบครัวและความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค  โดยสามารถรวมกันพยากรณ ไดรอย
ละ 18.6 (R2 = .186) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 กาญจนาพุทธ ทิพกนก (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความ
ฉลาดทางอารมณกับความสําเร็จในการทํางานของผูบริหารระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม เขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสําเร็จในการทํางาน (r = .49, p<.01) ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณปรากฏวา องคประกอบยอยของความฉลาด
ทางอารมณ “ดานเกง ” และ “ดานสุข ” เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายความสําเร็จในการ
ทํางานไดรอยละ 24.0 (R2 = .24, p<.01) 

 3.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 เดอรแมนและไลโอรา  (Derman, Liora 1999) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “The 

Relationship between the Emotional Intelligence of Family-Member Managers and Business 

Success in Family Business” หรือการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของ
ผูบริหารท่ีประกอบธุรกิจแบบระบบครอบครัวกับความสําเร็จในธุรกิจในประเทศอิสราเอลจํานวน 
46 คน พบวา ความฉลาดทางอารมณในระดับสูงของผูบริหารเหลานี้มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในธุรกิจ  
   ลาม ลอรลาที (Lam Laura Thi 1999 B.59 (07) ไดทําการวิจัยเร่ือง “Emotional 

Intelligence : Inplications for Individual Performance” ที่ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความ
ฉลาดทางอารมณของวิศวกรในบริษัท Bell Labs กับผลการปฏิบัติงานในสถานการณที่มีความตึง
เครียดแตกตางกัน  
 โกแมนและเดเนียล  (Goleman. 1998 : 94) จากบทความเร่ือง “What makes a 

leader?” จากบทความพบวาความฉลาดทางอารมณเปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา เพราะ
ถึงแมวาผูนําจะไดรับการฝกอบรมมาอยางดีที่สุดแลวเพียงใด มีสติปญญาที่เฉียบคมและมีความคิดดี 
ๆ อยูมากมาย แตถาผูนําขาดคุณลักษณะของความฉลาดทางอารมณแลวผูนําเหลาน้ันก็ไมสามารถ
จะเปนผูนําชั้นเย่ียมไดเลย 
 โกแมนและเดเนียล  (Goleman. 1998 : 39-40) จากบทความเร่ือง  “Working with 

Emotional Intelligence” จากบทความพบวา ผูนําที่ประสบความสําเร็จในการทํางานน้ันประมาณ 
90% ของภาวะผูนําจะเก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณและจากการศึกษาของโกลแมนพบวา 
ความสามารถทางเชาวนปญญา (IQ) ทําใหคนประสบความสําเร็จเพียง 25% เทานั้น ความฉลาดทาง
อารมณจึงมีความสําคัญมากกวาความสามารถทางเชาวนปญญา (IQ) ถึง 2 เทา 
 โกแมนและเดเนียล  (Goleman. 1998 : 49 ) จากบทความเร่ือง  “Working with 

Adversity Quotient” ซึ่งไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน 
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จํานวน 227 คน และผูบริหารท่ีประสบความลมเหลวในการทํางานจํานวน 23 คน ในบริษัทตาง ๆ 
ที่อยูในลาตินอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารที่มีการศึกษาสูงประสบความลมเหลวในการ
ทํางานสวนใหญมักจะเปนบุคคลที่มีเชาวนปญญาและความเช่ียวชาญสูง แตมีจุดออนในดาน
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค กลาวคือ ผูบริหารเหลานี้มักจะเปนบุคคลที่หยิ่งยโส มีความ
เชื่อมั่นในสติปญญาของตนมากเกินไป ไมสามารถจะปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นไดและไมชอบการทํางานแบบรวมมือประสานกันหรือการทํางานแบบเปนทีม การศึกษา
พบวา ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค โดยรวมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของวิศวกร
และความฉลาดทางอารมณสามารถเปนตัวทํานายผลการปฏิบัติงานได 
 โจนสและเจนรอเรล  (Jones, Jan Laurel 2000 A.61 (02) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “A 

Woman of Influence : The Emotional Intelligence Leadership of Eleanor Roosevelt” ซึ่งไดศึกษา
ถึงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณที่นางอีลีเนอร รูสเวลท ภรรยาของอดีตประธานาธิบดี
รูสเวลทแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนําไปประยุกตใชเปนแบบภาวะผูนําของเธอ ผลการศึกษา
พบวาความสําเร็จของนางอีลีเนอร รูสเวลท ในการใชภาวะผูนํานั้นเปนเพราะเธอใชความฉลาดทาง
อารมณมาประยุกตใชในแบบภาวะผูนําของเธอดวย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาความสัมพั นธความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหารอุตสาหกรรม สิ่งทอ เปรียบเทียบระหวาง
อุตสาหกรรม ขนาดใหญกับ อุตสาหกรรมข นาดกลาง  เพื่อใหการศึกษาคร้ังน้ีไดขอมูลที่ครบถวน
สมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 2. ประชากร 
 3. ขอมูลและแหลงขอมูล 
 4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเก่ียวกับ
ความสัมพัธความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
ของผูบิหารอุตสาหกรรม กิจสิ่งทอ เปรียบเทียบระหวาง อุตสาหกรรม ขนาดใหญกับ อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ซึ่งใชแบบประเมินเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  

 
2. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดใหญและ
ขนาดกลาง 
 กลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขนาดใหญในจังหวัดนครปฐม จํานวน 108 คน และผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางใน
จังหวัด สมุทรสาคร จํานวน 65 คน รวมท้ังหมด 173 คน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

3. ขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ปฐมภูมิ ( Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการแจกแบบประเมิน เก็บรวบรวมแล

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของแบบ ประเมิน จากผูตอบแบบสอบถามและนําไปวิเคราะห
ขอมูล  

 2. ทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาหนังสือ วารสาร ตําราเรียน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
                เคร่ืองมือที่ใชใน การวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้
                สวนท่ี  1 แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ไดแก เพศ อายุ 
ตําแหนงหนาที่ ระยะเวลาการทํางาน และระดับการศึกษา  
 สวนท่ี  2 แบบประเมินการจัดการกับอารมณของผูชวยศาตราจารยธีระศักดิ์ กํา
บรรณารักษ (2551)เพื่อเปนการประเมินความฉลาดทางอารมณทั้ง 5 ดาน คือ  
 1. การตระหนักรูในตนเอง 
 2. การจัดระเบียบอารมณของตนเอง  
 3. การสรางแรงจูงใจใหตนเอง 
 4.การรวมรับรูความรูสึก 
 5. การทักษะทางสังคม 

 ลักษณะของคําถามเปนแบบ มาตราวัดแบบรายงานดวยตนเองและมีระดับการวัดเปน
ชวง 3 ระดับคือ ใช ไมแนใจ ไมใช โดยหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการใหคะแนน 
 

ขอคําถาม 
เกณฑการใหคะแนน 

ใช                                    ไมแนใจ                                     ไมใช 
ทางบวก 2                                         1                                                 0 
ทางลบ 0                                         1                                                 2 
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 จากหลักเกณฑดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายของความคิดเห็นตาม
ระดับดังนี้ 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง 0.00 ถึง 0.67 มีคา ระดับต่ํา 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง 0.68 ถึง 1.34 มีคา ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.35 ถึง 2.00 มีคา ระดับสูง 
 สวนท่ี  3 แบบประเมินพฤติกรรมเผชิญปญหาในชีวิตประจําวันเพื่อ ประเมิน
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ( AQ) ของผูชวยศาตราจารยธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ (2551)  
ทั้ง 4 ดาน คือ 
 1. ดานการควบคุม 
 2. ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 
 3. ดานผลกะทบ 
           4. ดานความอดทน 

 ลักษณะของคําถามเปนคําถามแบบ รายงานดวยตนเอง ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา
ตามระดับของความคิดเห็น มี 5 ระดับ  

   ระดับที่ 1 เห็นดวยกับขอความทางดานซายมือเปนอยางมาก 
 ระดับที่ 2 เห็นดวยกับขอความทางซายมือ 
 ระดับที่ 3 มีความเห็นเปนกลางโดยไมเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 
 ระดับที่ 4 เห็นดวยกับขอความทางขวามือ 
 ระดับที่ 5 เห็นดวยกับขอความทางขวามืออยางมาก 
  
ตารางที่ 2 แสดงการแบงเกณฑการวัดระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
เห็นดวยกับขอความทางดานซายมือเปนอยางมาก 1 5 
เห็นดวยกับขอความทางซายมือ 2 4 
มีความเห็นเปนกลางโดยไมเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง 3 3 
เห็นดวยกับขอความทางขวามือ 4 2 
เห็นดวยกับขอความทางขวามืออยางมาก 5 1 
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 การแปลคะแนนรวมของแบบประเมินทุกขอมาหารดวยจํานวนขอของแบบประเมิน
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดแบงระดับความเห็นเปน 3 ระดับคือ 
 คะแนนเฉล่ียระหาง 1.00 ถึง 2.33 มีคา ระดับต่ํา 
 คะแนนเฉล่ียระหาง 2.34 ถึง 3.67 มีคา ระดับปลานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหาง 3.68 ถึง 5.00 มีคา ระดับสูง 
 
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 1. การวิจัยนี้ผูวิจัยรนําแบบประเมินที่ใชในการวิจัย คือ  แบบประเมิน ความฉลาดทาง
อารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ของผูชวยศาตราจารยธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ 
(2551) ที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว มาใชในงานวิจัยนี้   

 2. นําแบบประเมินไปตรวจสอบความเชื่อถือได โดยการนําไปทดลองใชกับกลุม 
ผูบริหารระดับตนของบริษัทผลิตเสนดายแหงหนึ่ง  จํานวน 30 คน จากนั้นนําแบบประเมินไป
ทดสอบความเช่ือถือไดดวยการคํานวณหาคาแอลฟา ดังนี้  
 คาความเช่ือถือไดของความฉลาดทางอารมณ ดานการตระหนักรูในตนเองเทากับ 0. 62 
ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง เทากับ 0.86 ดานการจูงใจตนเอง เทากับ 0. 82   ดานการรวม
รับความรูสึก เทากับ 0.6 0 ดานทักษะทางสังคม เทากับ 0.70 คาความเช่ือถือไดของแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณทั้งฉบับเทากับ0.72 
 คาความเชื่อถือ ไดของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  ดานการควบคุม  เทากับ 
0.66 ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ เทากับ 0.74 ดานผลกระทบ เทากับ 0.88 และดานความอดทน  
เทากับ 0.67 คาความเช่ือถือไดของแบบประเมินความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคท้ังฉบับเทากับ
0.74 

 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการแจกแบบประเมิน เปนการนําเอาขอมูลมาวิเคราะหโดย
ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม SPSS for windows โดยการนําขอมูลทั้งหมดทําการบันทึกและ
ประมวลผล ดังนี้ 

 1. สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) และการหาอัตราสวนรอยละ  
(Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
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 2. สถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ใชวิเคราะห
ขอมูลคะแนน ในการจําแนกผลวิเคราะหทางสถิติของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ดานความฉลาด
ทางอารมณ และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 

 3. การทดสอบคาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 
 4. ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชวิเคราะหเพื่อทดสอบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป 
 5. คาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s correlation) ใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว

แปร 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ
ผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศึกษาเปรียบเทียบระหวางอุตสา หกรรมสิ่งทอขนาดใหญกับขนาด
กลาง รายงานผลการวิจัยนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1. การศึกษาเชิงพรรณนา 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง 

 3. การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

1. การศึกษาเชิงพรรณนา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบประเมิน
เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย จากการเก็บขอมูล 
จากผูบริหารฝายผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดใหญกับขนาดกลาง จํานวน 173 คน  แสดงผล
การศึกษาเชิงพรรณนา ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของคุณสมบัติสวนบุคคล 

 
คุณสมบัติสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 92 53.18 

หญิง 81 46.82 

รวม 173 100.00 

อายุ   

นอยกวา 30 ป 69 39.88 

30-40 ป 89 51.45 

41-50 ป 15 8.67 

มากกวา 50 ป - - 

รวม 173 100.00 

40 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของคุณสมบัติสวน (ตอ) 
 
คุณสมบัติสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ตําแหนงหนาที ่   

ผูบริหารระดับตน 85 49.13 

ผูบริหารระดับกลาง 79 45.66 

ผูบริหารระดับสูง 9 5.2 

รวม 173 100.00 

ระยะเวลาการทํางาน   

นอยกวา 1 ป 10 5.78 

1-4 ป 51 29.48 

5-8 ป 33 19.08 

มากกวา 8 ป 79 45.66 

รวม 173 100.00 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา 122 70.52 

อนุปริญญาตรี 40 23.12 

ปริญญาตรี 11 6.36 

สูงกวาปริญญาตรี - - 

รวม 173 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน  
92 คน คิดเปนรอยละ 53.18 และเพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 46.82  
 อายุ พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอสวนใหญอายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 89 
คน คิดเปนรอยละ 51.45 รองลงมาอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 39.88 และอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.67 

 ตําแหนงหนาที่ พบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยสวนใหญมีตําแหนงผูบริหาร
ระดับตนจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 49.13 ผูบริหารระดับกลางจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 
45.66 และผูบริหารระดับสูงจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.62 
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 ระยะเวลาการทํางาน พบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยสวนใหญทํางานมาแลว
มากกวา 8 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 45.66 รองลงมา ระหวาง 1-4 ป จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 29.48 และ ระหวาง 5-8 ป จํานวน 33คน คิดเปนรอยละ 19.08 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูบริหารระดับตนของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยสวนใหญมี
การศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 70.52 
รองลงมาการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 23.12 และการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.36 

 จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจึงแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตางๆ 
คือ ความฉลาดทางอารมณ (EQ) ดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง 
ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคม ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรตางๆ ดานความฉลาดทางอารมณและ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 

 

ตัวแปร n=173 
  S.D. ระดับ 

ความฉลาดทางอารมณ (EQ)    
ดานการตระหนักรูในตนเอง 1.18 0.26 ปานกลาง 
ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง 1.28 0.27 ปานกลาง 

ดานการจูงใจตนเอง 1.39 0.32 สูง 
ดานการรวมรับความรูสึก 1.41 0.26 สูง 

ดานทักษะทางสังคม 1.44 0.25 สูง 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 1.34 0.27 ปานกลาง 
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค (AQ)    

ดานการควบคุม 4.03 0.52 สูง 

ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 3.97 0.45 สูง 

ดานผลกระทบ 3.85 0.59 สูง 

ดานความอดทน 4.05 0.53 สูง 

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยรวม 3.98 0.52 สูง 
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 จากตารางท่ี 4  พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 หากพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.44 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.25 รองลงมาดานการรวมรับความรูสึก ดานการจูงใจตนเอง ดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเอง และดานการตระหนักรูในตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.41, 1.39, 1.28 และ 1.18 

ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26, 0.32, 0.27 และ 0.26 ตามลําดับ 
 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ( AQ) ของผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรวมอยู
ในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดาน
ความอดทนอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.05 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.53 
รองลงมาดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ และดานผลกระทบ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03, 3.97 และ 3.85 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52, 0.45 และ 0.59 

 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง 
 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยพิจารณาคุณสมบัติสวนบุคคลกับ
ตัวแปรตางๆ คือ ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค (AQ) 

 การเปรียบเทียบความแตกตางของความฉลาดทางอารมณ ( EQ) โดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี1 คุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 1.1  เพศแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามเพศ 

 

ความฉลาดทางอารมณ ชาย (n=92) หญิง (n=81) t sig 

 S.D.  S.D. 

ดานการตระหนักรูในตนเอง 1.20 0.26 1.16 0.27 .863 .389 

ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง 1.29 0.27 1.27 0.28 .562 .575 

ดานการจูงใจตนเอง 1.37 0.35 1.41 0.29 -.946 .345 

ดานการรวมรับความรูสึก 1.41 0.24 1.42 0.27 -.260 .795 

ดานทักษะทางสังคม 1.44 0.19 1.44 0.30 .076 .940 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 1.34 0.19 1.33 0.20 .159 .874 
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 จากตารางท่ี 5  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคล
ดานเพศ คือ เพศชายและเพศหญิงเพื่อทดสอบสมมติฐานวา เพศที่แตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณตางกัน คือ ดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูง
ใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติการทดสอบ
คาที ( t-test) พบวา  ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีเพศแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณโดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน  
  สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  6 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามอายุ 
 

ความฉลาดทางอารมณ แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดานการตระหนักรูในตนเอง ระหวางกลุม .058 2 .029 .409 .665 

 ภายในกลุม 11.957 170 .070   

 รวม 12.014 172    

ดานการจัดระเบียบอารมณ ระหวางกลุม .010 2 .005 .068 .934 

ของตนเอง ภายในกลุม 12.955 170 .076   

 รวม 12.965 172    

ดานการจูงใจตนเอง ระหวางกลุม .199 2 .099 .971 .381 

 ภายในกลุม 17.409 170 .102   

 รวม 17.608 172    

ดานการรวมรับความรูสึก ระหวางกลุม .133 2 .067 1.022 .362 

 ภายในกลุม 11.099 170 .065   

 รวม 11.233 172    

 ระหวางกลุม .054 2 .027 .440 .645 

ดานทักษะทางสังคม ภายในกลุม 10.491 170 .062   

 รวม 10.546 172    

 ระหวางกลุม .043 2 .021 .575 .564 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม ภายในกลุม 6.304 170 .037   

 รวม 6.347 172    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางท่ี 6  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวน
บุคคลในดานอายุ คือ อายุนอยกวา 30 ป อายุระหวาง30-40 ป และอายุระหวาง41-50 ป เพื่อทดสอบ
สมมติฐานวา อายุของผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการ
ตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับ
ความรูสึก และดานทักษะทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติการวิ เคราะห ความแปรปรวนในทาง
เดียว (One-way ANOVA) พบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตาง  

 สมมติฐานท่ี 1.3 ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ความฉลาดทางอารมณ แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการตระหนักรูใน
ตนเอง 

ระหวางกลุม .055 2 .028 .391 .677 

 ภายในกลุม 11.959 170 .070   

 รวม 12.014 172    

ดานการจัดระเบียบอารมณ ระหวางกลุม .014 2 .007 .089 .915 

ของตนเอง ภายในกลุม 12.952 170 .076   

 รวม 12.965 172    

ดานการจูงใจตนเอง ระหวางกลุม .225 2 .113 1.101 .335 

 ภายในกลุม 17.382 170 .102   

 รวม 17.608 172    

ดานการรวมรับความรูสึก ระหวางกลุม .040 2 .020 .306 .737 

 ภายในกลุม 11.193 170 .066   

 รวม 11.233 172    

 ระหวางกลุม .116 2 .058 .947 .390 

ดานทักษะทางสังคม ภายในกลุม 10.429 170 .061   

 รวม 10.546 172    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามตําแหนงงาน (ตอ) 
 

 ระหวางกลุม .042 2 .021 .560 .572 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม ภายในกลุม 6.305 170 .037   

 รวม 6.347 172    

 

 จากตารางท่ี 7 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานตําแหนงงาน คือ ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับสูงเพื่อทดสอบ
สมมติฐานวา ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการตระหนักรูในตนเอง 
ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดาน
ทักษะทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติการวิ เคราะห ความแปรปรวนในทาง เดียว (One-way 

ANOVA)  พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน  
 สมมติฐานท่ี 1.4 ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน 

 

ความฉลาดทางอารมณ แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการตระหนักรูในตนเอง ระหวางกลุม .286 3 .095 1.375 .252 

 ภายในกลุม 11.728 169 .069   

 รวม 12.014 172    

ดานการจัดระเบียบอารมณ ระหวางกลุม .233 3 .078 1.029 .381 

ของตนเอง ภายในกลุม 12.732 169 .075   

 รวม 12.965 172    
 

 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามระยะเวลาการทํางาน (ตอ) 
 

ความฉลาดทางอารมณ แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการจูงใจตนเอง ระหวางกลุม .052 3 .017 .166 .919 

 ภายในกลุม 17.556 169 .104   

 รวม 17.608 172    

ดานการรวมรับความรูสึก ระหวางกลุม .065 3 .022 .329 .805 

 ภายในกลุม 11.168 169 .066   

 รวม 11.233 172    

 ระหวางกลุม .187 3 .062 1.019 .386 

ดานทักษะทางสังคม ภายในกลุม 10.358 169 .061   

 รวม 10.546 172    

 ระหวางกลุม .022 3 .007 .198 .897 

ความฉลาดทางอารมณ
โดยรวม 

ภายในกลุม 6.324 169 .037 
  

 รวม 6.347 172    

 

 จากตารางท่ี 8 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานระยะเวลาการทํางานคือ นอยกวา 1 ป ระหวาง 1-4 ป ระหวาง 5-8 ป และมากกวา 8 ปเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานวา ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการ
ตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับ
ความรูสึก และดานทักษะทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติ การวิ เคราะหความแปรปรวนในทาง
เดียว (One-way ANOVA)พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตาง
กันมีความฉลาดโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน  
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานท่ี 1.5 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความฉลาดทางอารมณ แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการตระหนักรูในตนเอง ระหวางกลุม .027 2 .013 .189 .828 

 ภายในกลุม 11.988 170 .071   

 รวม 12.014 172    

ดานการจัดระเบียบอารมณ ระหวางกลุม .588 2 .294 4.036* .019 

ของตนเอง ภายในกลุม 12.377 170 .073   

 รวม 12.965 172    

ดานการจูงใจตนเอง ระหวางกลุม .066 2 .033 .319 .727 

 ภายในกลุม 17.542 170 .103   

 รวม 17.608 172    

ดานการรวมรับความรูสึก ระหวางกลุม .021 2 .010 .158 .854 

 ภายในกลุม 11.212 170 .066   

 รวม 11.233 172    

 ระหวางกลุม .035 2 .017 .282 .755 

ดานทักษะทางสังคม ภายในกลุม 10.511 170 .062   

 รวม 10.546 172    

 ระหวางกลุม .034 2 .017 .461 .632 

ความฉลาดทางอารมณ
โดยรวม 

ภายในกลุม 6.312 170 .037 
  

 รวม 6.347 172    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 9 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานระดับการศึกษา คือ ตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาตรี และปริญญาตรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการ
ตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับ
ความรูสึก และดานทักษะทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติ การวิ เคราะหความแปรปรวนในทาง
เดียว (One-way ANOVA) พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวม และรายดานในดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจูงใจ
ตนเอง  ดานการรวมรับความรูสึก  และดานทักษะทางสังคม ไมแตกตางกัน แตผูบริหารของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบหาความ
แตกตางรายคูโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบอารมณของ
ตนเองจําแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความฉลาดทาง ระดับการศึกษา  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

อารมณ   1 2 3 

ดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเอง 

(1) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ต่ํากวา 

1.32 - 0.14*  

 (2) อนุปริญญาตรี 1.18  -  

 (3) ปริญญาตรี 1.25   - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเอง โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวามีความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบอารมณของ
ตนเองมากกวาการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี เทากับ 0.14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

   ส
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สมมติฐานท่ี 2 คุณสมบัติสวนบุคคลแตกตางกันความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2.1 เพศแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคท่ีแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามเพศ 

 
ความสามารถในการฟนฝา

อุปสรรค 

ชาย (n=92) หญิง (n=81) t Sig 

 S.D.  S.D. 

ดานการควบคุม 4.06 0.43 3.99 0.61 .865 .388 

ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 4.06 0.38 3.86 0.51 2.823** .005 

ดานผลกระทบ 3.96 0.59 3.72 0.56 .214** .007 

ดานความอดทน 4.10 0.47 4.00 0.59 1.214 .227 

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวม 

4.05 0.37 3.89 0.48 2.269* .025 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 11 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานเพศ คือ เพศชายและเพศหญิงเพื่อทดสอบสมมติฐานวา เพศที่แตกตางกันมีความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรค คือ ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความ
อดทนแตกตางกันโดยใชสถิติการทดสอบคาที ( t-test) พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มี
เพศแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม  และดานความอดทนไม
แตกตางกัน แตผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีเพศแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานสาเหตุและความรับผิดชอบและดานผลกระทบ
แตกตางกัน กลาวคือ ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพศชายมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค โดยรวม
มากวาผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพศหญิง มีคาที เทากับ 2.823  0.214 และ 2.269 ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานท่ี 2.2 อายุแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคท่ีแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามอายุ 
 
ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

 ระหวางกลุม 5.000 2 2.500 10.277* .000 

ดานการควบคุม ภายในกลุม 41.352 170 .243   

 รวม 46.352 172    

ดานสาเหตุและความ ระหวางกลุม .830 2 .415 2.066 .130 

รับผิดชอบ ภายในกลุม 34.159 170 .201   

 รวม 34.989 172    

ดานผลกระทบ ระหวางกลุม 1.204 2 .602 1.768 .174 

 ภายในกลุม 57.888 170 .341   

 รวม 59.092 172    

ดานความอดทน ระหวางกลุม 2.676 2 1.338 5.019* .008 

 ภายในกลุม 45.316 170 .267   

 รวม 47.991 172    

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวม 

ระหวางกลุม .721 2 .360 1.930 .148 

 ภายในกลุม 31.756 170 .187   

 รวม 32.477 172    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 12 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานอายุ คือ อายุนอยกวา 30 ป อายุระหวาง30-40 ป และอายุระหวาง41-50 ป เพื่อทดสอบ
สมมติฐานวา อายุที่แตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการควบคุม ดาน
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกันโดยใชสถิติ การ
วิเคราะหความแปรปรวนในทาง เดียว (One-way ANOVA) พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่มีอายุแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยภาพรวมและรายดาน ไดแกดานสาเหตุ
และความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ ไมแตกตางกัน แตผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุ
แตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุม และดานความอดทน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบหาความแตกตางรายคูโดยวิธีการ
ทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุม จําแนก 
ตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการ อายุ  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ดานการควบคุม (1) อายุนอยกวา 30 ป 4.19 - .33*  

 (2) อายุระหวาง30-40 ป 3.87  - .39* 

 (3) อายุระหวาง41-50 ป 4.26   - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการ
ควบคุมโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มี อายุนอยกวา 30 ปมี ความสามารถ
ในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมมากกวา ผูบริหารท่ีมีอายุระหวาง 30-40 ป เทากับ .33 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผูบริหารท่ีมี อายุระหวาง 30-40 ป มีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคดานการควบคุมนอยกวา ผูบริหารท่ีมีอายุระหวาง 41-50 ป เทากับ.39 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานความอดทน   
จําแนกตามอายุ โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการ อายุ  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ดานความอดทน (1) อายุนอยกวา 30 ป 4.18 -  .42* 

 (2) อายุระหวาง30-40 ป 4.00  -  

 (3) อายุระหวาง41-50 ป 3.77   - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานความ
อดทนโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มีอายุนอยกวา 30 ปมีความสามารถใน
การฟนฝาอุปสรรคดานความอดทนมากกวา ผูบริหารท่ีมี อายุระหวาง41-50 ป เทากับ .42 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 สมมติฐานท่ี 2.3 ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามตําแหนงงาน 

 

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการควบคุม ระหวางกลุม .293 2 .147 .541 .583 

 ภายในกลุม 46.059 170 .271   

 รวม 46.352 172    

ดานสาเหตุและความ ระหวางกลุม .474 2 .237 1.166 .314 

รับผิดชอบ ภายในกลุม 34.515 170 .203   

 รวม 34.989 172    

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามตําแหนงงาน (ตอ) 
 

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานผลกระทบ ระหวางกลุม 1.094 2 .547 1.604 .204 

 ภายในกลุม 57.998 170 .341   

 รวม 59.092 172    

ดานความอดทน ระหวางกลุม 1.253 2 .626 2.278 .106 

 ภายในกลุม 46.739 170 .275   

 รวม 47.991 172    

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
โดยรวม 

ระหวางกลุม .134 2 .067 .352 .704 

 ภายในกลุม 32.343 170 .190   

 รวม 32.477 172    

 

 จากตารางท่ี 15 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานตําแหนงงาน คือ ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับสูงเพื่อทดสอบ
สมมติฐานวา ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการควบคุม 
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกันโดยใชสถิติ การ
วิเคราะหความแปรปรวนในทาง เดียว (One-way ANOVA) พบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มี
ตําแหนงงานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 4 ดาน
ไมแตกตางกัน  
  

 สมมติฐานท่ี 2.4 ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคท่ีแตกตางกัน 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามระยะเวลาการทํางา 
 

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการควบคุม ระหวางกลุม 1.496 3 .499 1.878 .135 

 ภายในกลุม 44.857 169 .265   

 รวม 46.352 172    

ดานสาเหตุและความ ระหวางกลุม 1.804 3 .601 3.063* .030 

รับผิดชอบ ภายในกลุม 33.184 169 .196   

 รวม 34.989 172    

ดานผลกระทบ ระหวางกลุม 1.265 3 .422 1.232 .300 

 ภายในกลุม 57.827 169 .342   

 รวม 59.092 172    

ดานความอดทน ระหวางกลุม .994 3 .331 1.191 .315 

 ภายในกลุม 46.998 169 .278   

 รวม 47.991 172    

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวม 

ระหวางกลุม .298 3 .099 .522 .668 

 ภายในกลุม 32.179 169 .190   

 รวม 32.477 172    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 16  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคล
ในดานระยะเวลาการทํางานคือ นอยกวา 1 ป ระหวาง 1-4 ป ระหวาง 5-8 ป และมากกวา 8 ปเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานวา ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ 
ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกัน
โดยใชสถิติการวิ เคราะห ความแปรปรวนในทาง เดียว (One-way ANOVA) พบว า ผูบริหารของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการควบคุม ดานผลกระทบ และดานความอดทน ไมแตกตางกัน 

   ส
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แตผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรคดานสาเหตุและความรับผิดชอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ผูวิจัย
จึงนําไปทดสอบหาความแตกตางรายคูโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบจําแนกตามระยะเวลาการทํางานโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการฟน ระยะเวลาการ  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฝาอุปสรรค ทํางาน  1 2 3 4 

ดานสาเหตุและ (1)นอยกวา 1 ป 4.10 -    
ความรับผิดชอบ (2)ระหวาง 1-4 ป 3.94  -   

 (3)ระหวาง 5-8 ป 3.78   -  

 (4)มากกวา 8 ป 4.04   .26* - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดาน
การควบคุม โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มีระยะเวลาในการทํางาน
ระหวาง 5-8 ป มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานสาเหตุและความรับผิดชอบนอยกวา
ผูบริหารท่ีมรีะยะเวลาในการทํางานมากกวา 8 ป เทากับ .26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานท่ี 2.5 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานการควบคุม ระหวางกลุม 2.671 2 1.336 5.198* .006 

 ภายในกลุม 43.681 170 .257   

 รวม 46.352 172    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
 

 
 

ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

ดานสาเหตุและความ ระหวางกลุม 3.855 2 1.927 10.524* .000 

รับผิดชอบ ภายในกลุม 31.134 170 .183   

 รวม 34.989 172    

ดานผลกระทบ ระหวางกลุม 1.337 2 .669 1.968 .143 

 ภายในกลุม 57.755 170 .340   

 รวม 59.092 172    

ดานความอดทน ระหวางกลุม 5.632 2 2.816 11.301* .000 

 ภายในกลุม 42.359 170 .249   

 รวม 47.991 172    

ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวม 

ระหวางกลุม 2.354 2 1.177 6.641* .002 

 ภายในกลุม 30.123 170 .177   

 รวม 32.477 172    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 18 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลใน
ดานระดับการศึกษา คือ ระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาตรี 
และปริญญาตรี เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค คือ ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทน
แตกตางกันโดยใชสถิติการวิ เคราะห ความแปรปรวนในทาง เดียว (One-way ANOVA) พบว า 
ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ และ
ดานความอดทน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบหาความ
แตกตางรายคูโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 
 

   ส
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค โดยภาพรวม จําแนก
ตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการ ระดับการศึกษา  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรค

โดยรวม 

(1) ต่ํากวาหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.11 -   

 (2) อนุปริญญาตรี 3.87 .23* -  

 (3) ปริญญาตรี 3.74 .33*  - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค โดยรวม
โดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มี การศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยรวมมากกวาผูบริหารท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา
ตรี และปริญญาตรี เทากับ.23 และ.33 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมจําแนก
ตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการ ระดับการศึกษา  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ดานการควบคุม (1) ต่ํากวาหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.11 -   

 (2) อนุปริญญาตรี 3.87 .24* -  

 (3) ปริญญาตรี 3.74   - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการ
ควบคุมโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มี การศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม มากกวา ผูบริหารท่ีมี การศึกษา
ระดับอนุปริญญาตรี เทากับ.24 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

 

ความสามารถในการ ระดับการศึกษา  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบ 

(1) ต่ํากวาหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.02 -   

 (2) อนุปริญญา 3.96   .56 -  

 (3) ปริญญาตรี 3.40 .62*  - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดาน
สาเหตุและความรับผิดชอบโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มีการศึกษาระดับ
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ
มากกวาผูบริหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาเทากับ .62 และ.56 ตามลําดับอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานความอดทนจําแนก

ตามระดับการศึกษาโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe 

ความสามารถในการ ระดับการศึกษา  ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 

ฟนฝาอุปสรรค   1 2 3 

ความอดทน (1) ต่ํากวาหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.17 -   

 (2) อนุปริญญาตรี 3.76 .41* -  

 (3) ปริญญาตรี 3.83   - 
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* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานความ
อดทนโดยวิธีการทดสอบรายคูของ Scheffe พบวา ผูบริหารที่มี การศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคความอดทน มากกวา ผูบริหารท่ีมี การศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี เทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 

 สมมติฐานท่ี 3 ขนาดของอุตสาหกรรมมีผลตอความฉลาดทางอารมณและ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 .1 ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ
แตกตางกัน  
 

ตารางท่ี  23 คาเฉลี่ย ผลรวม และคา t-test ของขนาดอุตสาหกรรมและความฉลาดทางอารมณ 
 

ความฉลาดทางอารมณ กลาง (n=65) ใหญ (n=108) t Sig 

 S.D.  S.D. 

ดานการตระหนักรูในตนเอง 1.20 0.39 1.17 0.15 .450 .654 

ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง 1.37 0.33 1.23 0.22 3.004* .003 

ดานการจูงใจตนเอง 1.65 0.30 1.23 0.21 10.090* .000 

ดานการรวมรับความรูสึก 1.52 0.27 1.35 0.22 4.474* .000 

ดานทักษะทางสังคม 1.47 0.23 1.43 0.26 .925 .365 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 1.43 0.22 1.28 0.15 4.631* .000 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 23 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางขนาดของอุตสาหกรรม 
คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาด ใหญ เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ขนาดของ
อุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการตระหนักรูในตนเอง ดาน
การจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะ
ทางสังคม แตกตางกันโดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่
ทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางมีความฉลาดทางอารมณโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก 
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ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง และดานการรวมรับความรูสึกแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยท่ีผูบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางมีความฉลาดทาง
อารมณโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง 
และดานการรวมรับความรูสึกสูงกวาผูบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ  แตพบวาผูบริหารของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณดาน
การตระหนักรูในตนเอง และดานทักษะทางสังคม ไมแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานท่ี 3 .2 ขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 24 คาเฉลี่ย ผลรวม และคา t-test ของขนาดอุตสาหกรรมและ ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค 

 
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค กลาง (n=65) ใหญ (n=108) t Sig 

 S.D.  S.D. 

ดานการควบคุม 4.04 0.54 4.02 0.51 .281 .779 

ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 3.88 0.46 4.02 0.44 -1.959 .052 

ดานผลกระทบ 3.87 0.61 3.84 0.57 .329 .743 

ดานความอดทน 4.06 0.54 4.05 0.52 .113 .910 

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
โดยรวม 

3.96 0.46 3.98 0.42 -.274 .785 

 

 จากตารางท่ี 24 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความแตกตางระหวางขนาดของอุตสาหกรรม 
คือ ขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาด ใหญเพื่อทดสอบสมมติฐานวา ขนาดของอุตสาหกรรมท่ี
แตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค คือ ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความ
รับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกันโดยใชสถิติการทดสอบคาที ( t-test) 

พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดแตกตางกันมี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดานไมแตกตาง 
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3. การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 สมมติฐานท่ี 4 ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรค 

 ผูวิจัยวิเคราะหสมมติฐานทางสถิติโดยการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) ดังตอไปน้ี   
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 EQ1  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณดานตระหนักรูตนเอง 
 EQ2  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณดานจัดระเบียบอารมณ  

 EQ3  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณดานสรางแรงจูงใจ  

 EQ4  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณดานรวมรับรูความรูสึก  

 EQ5  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณดานทักษะทางสังคม  

 EQT หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณโดยรวม  

 AQ1  หมายถึง  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุม  

 AQ2  หมายถึง  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานสาเหตุ/ความรับผิดชอบ  

 AQ3  หมายถึง  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานผลกระทบ  

 AQ4  หมายถึง  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานความอดทน  

 AQT  หมายถึง  ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดยรวม 

 

 จากตารางท่ี 25ความฉลาดทางอารมณดานจัดระเบียบอารมณ มีความสัมพันธเชิงบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม  ดาน
สาเหตุ และ ความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ ดาน ความอดทน และโดย รวม มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ(r) เทากบั   .235    .210    .354   .248     และ .319 ตามลําดับ 

 ค วามฉลาดทางอารมณโดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 กับ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานผลกระทบ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ( r) 
เทากับ   .206      

 ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดย รวม มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 ความฉลาดทางอารมณ ดานจัดระเบียบอารมณ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) เทากับ.319      
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 ความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานของ
ผูบริหารในองคกรตาง ๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นถือวามีความสําคัญควบคูไปกับความ
ฉลาดทางดานสติปญญาและสงผลตอความสําเร็จในหนาที่การงานของ ผูบริหารงาน เหลานั้นดวย 
งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ
ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามวัตถุประสงคการวิจัย คือ 

   
1. เพื่อ เปรียบเทียบปจจัยดานคุณสมบัติสวนบคุคลกับความฉลาดทางอารมณ และ

ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
2. เพื่อเปรียบเทียบขนาดอุตสาหกรรมกับความฉลาดทางอารมณ และความสามารถใน

การฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการฟน

ฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสงเสริม

ระดับความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหารในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ  
 
1.  สรุปผลการวิจัย 

 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดใหญ

และขนาดกลางโดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาด
ใหญใน จังหวัดนครปฐม จํานวน 108 คน และผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลางใน
จังหวัด สมุทรสาคร จํานวน 65 คน รวมท้ังหมด 173 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผูวิจัยนําแบบประเมินที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณและความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว  
 คาความเช่ือถือไดของความฉลาดทางอารมณ ดานการตระหนักรูในตนเองเทากับ 0. 62 
ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง เทากับ 0.86 ดานการจูงใจตนเอง เทากับ 0. 82   ดานการรวม
รับความรูสึก เทากับ 0.6 0 ดานทกัษะทางสังคม เทากับ 0.70 และคาความเช่ือถือไดของความฉลาด
ทางอารมณทั้งฉบับเทากับ 0.72 
 คาความเช่ือถือ ไดของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม เทากับ 
0.66 ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ เทากับ 0. 74 ดานผลกระทบ เทากับ 0.8 8 ดานความอดทน 
เทากับ 0.67 และคาความเช่ือถือไดของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคทั้งฉบับเทากับ0.73 
 1.1  การเปรียบเทียบความแตกตางของความฉลาดทางอารมณ 

 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดาน
ทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง รองลงมาคือดานการรวมรับความรูสึก ดานการจูงใจตนเอง ดานการ
จัดระเบียบอารมณของตนเองและดานการตระหนักรูในตนเอง   
  จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคลกับ
ความฉลาดทางอารมณสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1.  เพศที่แตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณตางกัน คือ ดานการตระหนักรูใน
ตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และ
ดานทักษะทางสังคม ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีเพศแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณทั้ง 5 
ดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกันสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 2.  อายุของผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ 
ดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการ
รวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคม ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุแตกตางกันมีความ
ฉลาดทางอารมณทั้ง 5 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกัน
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
  3.  ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการตระหนักรูใน
ตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และ
ดานทักษะทางสังคม พบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความ
ฉลาดทางอารมณโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน  
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 4.  ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการตระหนัก
รูในตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก 
และดานทักษะทางสังคมพบวา ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตาง
กันมีความฉลาดโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน 
 5.  ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณ คือ ดานการตระหนักรูใน
ตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และ
ดานทักษะทางสังคมพบวา ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํา
กวามี ความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง มากกวาการศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี เทากับ 0.14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   
 1.2  การเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหารอุตสาหกรรม
สิ่งทอดานความอดทนอยูในระดับสูง รองลงมาคือดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 
และดานผลกระทบ  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานคณุสมบัติสวนบุคคลกับ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
  1.  อายุที่แตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการควบคุม 
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกัน ผูบริหารท่ีมี อายุ
นอยกวา 30 ปมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมมากกวา ผูบริหารท่ีมี อายุ
ระหวาง 30-40 ป เทากับ .33 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผูบริหารท่ีมีอายุระหวาง 30-
40 ป มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคดานการควบคุมนอยกวา ผูบริหารท่ีมีอายุระหวาง 41-50 
ป เทากับ.39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  เพศที่แตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการควบคุม 
ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกันผูบริหารของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพศชายมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ 
ดานผลกระทบ และ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค โดยรวมมากวา ผูบริหารของอุตสาหกรรม
สิ่งทอเพศหญิง มีคาที เทากับ 2.823  0.214 และ 2.269 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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  3.  ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการ
ควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกัน พบวา 
ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคโดย
ภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน  
  4.  ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดาน
การควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกัน พบวา 
ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการควบคุม ดานผลกระทบ และดานความอดทน ไม
แตกตางกัน 
  5. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการ
ควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกัน พบวา 
ผูบริหารของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคโดยภาพรวม และรายดาน ไดแก ดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ และ
ดานความอดทนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
2. อภิปรายผล  
 จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปรียบเทียบระหวาง อุตสาหกรรม ขนาดใหญกับ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง สามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 
 2.1  การเปรียบเทียบความแตกตางของความฉลาดทางอารมณ  
 2.1.1 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ดานทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.25 
รองลงมาดานการรวมรับความรูสึก ดานการจูงใจตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง และ
ดานการตระหนักรูในตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.41, 1.39, 1.28 และ 1.18 ตามลําดับ สามารถอธิบาย
ไดวา ผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอมีความฉลาดทางอารมณดานทักษะทางสังคมอยูในระดับสูง 
รองลงมาคือทักษะทางดานการรวมรับความรูสึก ดานการจูงใจตนเอง ดานการจัดระเบียบอารมณ
ของตนเอง และดานการตระหนักรูในตนเอง 
               2.1.2 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เพศแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณรายดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคมไม
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แตกตางกันสอดคลองกับงาน วิจัยของ จํานง ยินดี (2547) ไดทําการวิจัยเร่ืองทําการวิจัยเร่ืองความ
ฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา เพศ
ชายและเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจ
ตนเองไมแตกตางกัน  
               2.1.3 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อายุแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณรายดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัดระเบียบ
อารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคมไม
แตกตางกัน สอดคลองกับ  งานวิจัยของนพรัตน  กองศิลป  (2553) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยดาน
บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของผูบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต  
บริษัทไทยประกันชีวิต  จํากัดในเขตปริมณฑล พบวา อายุแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณไม
แตกตางกัน 
               2.1.4 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณรายดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัด
ระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคม
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  งานวิจัยของ วรรณพร สธนเสาวภาคย (2551) ไดทําการวิจัย
ความสัมพันธระหวางเชาวนอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความพึงพอใจในการ
ทํางาน:  กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง  พบวา ตําแหนงงานแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณไมแตกตางกัน 
 2.1. 5 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณรายดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการ
จัดระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทาง
สังคมไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  งานวิจัย กาญจนา ธานะ (2551) ไดทําการวิจัยความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ  สภาพแวดลอมในการทํางานและภาวะผูนําการ
ปรับเปลี่ยนของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร พบวาระยะเวลาการ
ทํางานแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกัน 
 2.1. 6 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณของ ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทางอารมณรายดานการตระหนักรูในตนเอง ดานการจัด
ระเบียบอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการรวมรับความรูสึก และดานทักษะทางสังคม
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  กาญจนาพุทธ ทิพกนก (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางความฉลาดทางอารมณกับความสําเร็จในการทํางานของผูบริหารระดับตนในโรงงาน
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อุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  พบวาระดับการศึกษาแตกตางกันมีความฉลาดทาง
อารมณไมแตกตางกัน 
 2.2  การเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค 
 2.2.1  จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง  สิ่งทอโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 
หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความอดทนอยูในระดับสูงมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.05 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 รองลงมาดานการควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ และดาน
ผลกระทบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03, 3.97 และ 3.85 ตามลําดับ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52, 
0.45 และ.= 0.59 
 2.2. 2 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง สิ่งทอ เพศแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม ดาน
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  อาคิ
รา โสภณวชิรวงศ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองอํานาจพยากรณของความสามารถในการเผชิญและฟน
ฝาอุปสรรค  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจภายในที่มีตอความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวาผูประกอบการท่ีเพศแตกตางกันมีความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคไมแตกตางกัน 
 2.2. 3 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง สิ่งทอ อายุแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการควบคุม ดาน
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนไมแตกตางกัน สอดคลองกับ  อาคิ
รา โสภณวชิรวงศ (2552) ไดทําการวิจัยเร่ืองอํานาจพยากรณของความสามารถในการเผชญิและฟน
ฝาอุปสรรค  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจภายในที่มีตอความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  พบวาผูประกอบการท่ีเพศแตกตางกันมีความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคไมแตกตางกัน 
 2.2. 4 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง  สิ่งทอ ตําแหนงงานแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการ
ควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนไมแตกตางกัน สอด
คลอกับมนาภรณ อุนบาน (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
กับความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  พบวาผูประกอบการท่ีเพศแตกตางกันมี
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคไมแตกตางกัน 
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 2.2. 5 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง สิ่งทอ ระยะเวลาการทํางานแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดาน
การควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนไมแตกตางกัน
สอดคลอกับนภดล คําเติม (2545) วิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความสามารถใน
การเผชิญและฟนฝาอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัวกับความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอ
ผูปวย โรงพยาบาลศูนย  พบวา  ประสบการณในตําแหนงและระยะเวลาการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในวิชาชีพของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศูนย ความสามารถในการ
เผชิญและฟนฝาอุปสรรค 
 2.2. 6 จากการศึกษาพบวาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของ ผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่ง  สิ่งทอ ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค ดานการ
ควบคุม ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนไมแตกตางกัน สอด
คลอกับ โกแมนและเดเนียล  (Goleman. 1998 : 49 ) จากบทความเร่ือง  “Working with Adversity 
Quotient” พบวา ผูบริหารที่มีการศึกษาสูงประสบความลมเหลวในการทํางานสวนใหญมักจะเปน
บุคคลท่ีมีเชาวนปญญาและความเชี่ยวชาญสูง แตมีจุดออนในดานความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค กลาวคือ ผูบริหารเหลานี้มักจะเปนบุคคลที่หยิ่งยโส มีความเชื่อม่ันในสติปญญาของตน
มากเกินไป ไมสามารถจะปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 
 2.3  ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรคของผูบริหารอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 จากการศึกษาพบวา ความฉลาดทางอารมณดานตระหนักรูตนเอง มีความสัมพันธ
เชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสถิติที่ระดับ .05  กับ จัดระเบียบอารมณ  สราง
แรงจูงใจ รวมรับรูความรูสึก ทักษะทางสังคม ความฉลาดทางอารมณรวม การควบคุม ผลกระทบ 
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค รวม และมีความสัมพันธเชิงลบ กับ  สาเหตุ/ความรับผิดชอบ 
ความอดทน ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค รวม สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณพร สธน
เสาวภาคย (2551) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางเชาวนอารมณ ความสามารถในการฟน
ฝาอุปสรรคและความพึงพอใจในการทํางาน : กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง  องคประกอบ
ของเชาวนอารมณทุกดานและโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค ดังนี้ เชาวนอารมณโดยรวมมีความสัมพันธสูงที่สุด ( r = .497) รองลงมาไดแก ดานการ
จัดการกับอารมณของตนเอง (r = .474) ดานทักษะทางสังคม (r = .422) ดานการจูงใจตนเอง (r = 
.417) ดานความเห็นอกเห็นใจ (r = .302) และดานการตระหนักรูในตนเอง (r = .239) ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 เมื่อทําการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุแบบขั้น พบวา เชาวนอารมณดานการจูงใจตนเอง
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สามารถพยากรณความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 10.3 และความสามารถในการฟนฝาอุป
สรรคดานการควบคุมสถานการณ สามารถพยากรณความพึงพอใจในการทํางานไดรอยละ 10.2 
ดังนั้น ทางองคกรสามารถนําไปใชประโยชนในการสรางโปรแกรมการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง
เชาวนอารมณ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคและความพึงพอใจในการทํางานเพื่อใหเกิด
ประโยชนในระยะยาวตอองคกรตอไป 

 
3. ขอเสนอแนะ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรุปผลการวิจัย รวมท้ังอภิปรายผลจาก
การศึกษาแลว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เปรียบเทียบระหวาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดใหญกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ขนาดกลาง เพ่ือเปนประโยชนแกองคการ
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอนําไปใชในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.1 ขอเสนอแนะในการบริหาร 
 3.1.1 จากการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณในดานการตระหนักรูในตนเอง
และดานการจัดระเบียบอารมณของตนเองของผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ  อยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้น องคกรของ ของผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ควรจัดโปรแกรมการฝกอบรมในดานท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาการตระหนักรูในตนเองและการจัดระเบียบอารมณของตนเองเพ่ือสงเสริม
ใหของผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไดรับรูวาตนเองมีความถนัดในดานใดบางและจะเปนการชวย
สงเสริมการปฎิบัติงานท่ีสอดคลองกับความถนัดและความชอบของ ของผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ มากข้ึนดวย ในสวนของ โปรแกรมการฝกอบรมในดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง หาก
ของผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ไดเขารับการฝกอบรมดังกลาวจะชวยให ของผูบริหาร
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถจัดการกับอารมณที่ไมพึงประสงคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฎิบัติงานไดดี 
เชน อารมณเครียด อารมณกดดันจากการทํางาน เปนตน ซึ่งหากของผูบริหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ  มี
ความสามารถในการจัดการกับอารมณดังกลาวไดจะสงผลตอระบบการปกครองตอ
ผูใตบังคับบัญชาในทางท่ีดีทําใหมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีและความสัมพันธระหวางของ
ผูบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับผูใตบังคับบัญชาก็จะดีตามไปดวย 
 3.1.2 จากการศึกษาความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคของผูบริหาร อุตสาหกรรม
สิ่งทอความแตกตางระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลในดานตางๆ คือ เพศ อายุ ตําแหนงงาน ระยะเวลา
การทํางาน ระดับการศึกษา  มีความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค  คือ ดานการควบคุม ดานสาเหตุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

และความรับผิดชอบ ดานผลกระทบ และดานความอดทนแตกตางกันคือ ผูบริหารระดับตน 
ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับสูงมีความแตกตางกัน  จากงานวิจัยพบวา  ความสามารถในการ
ฟนฝาอุปสรรคของผูบริหาร   เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา เพราะถึงแมวาผูนําจะไดรับการ
ฝกอบรมมาอยางดีที่สุดแลวเพียงใด มีสติปญญาที่เฉียบคมและมีความคิดดี ๆ อยูมากมาย แตถาผูนํา
ขาดคุณลักษณะของ ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค แลวผูนําเหลานั้นก็ไมสามารถจะเปนผูนํา
ชั้นเยี่ยมไดองคการจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค
เพื่อสรางวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งและสามารถฟนฝาอุปสรรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของยุคโลกาภิวัฒนไดอยางยังยืน 
 3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.2.1  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ เชน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู และคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน  
 3.2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ ดานตางๆกับ และ
ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรคขยายใหครอบคลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของภาคอุตสาหกรรมน้ี รวมถึงการขยายการศึกษาในองคการภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอ่ืนๆ  อันจักสงผลดีตอความสามารถในการศึกษา 
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