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 The objectives of this research were to study the level of employees’ emotional 

quotient, to study the level of employees’ work efficiency, to study employees’ emotional 

quotient classified by personal factors, to study employees’ work efficiency classified by 

personal factors, and to study emotional quotient affecting work efficiency of employees in 

Power System Control and Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand. 

The survey research was carried out in this study. The research samples were 128 employees 

with the levels 3-9 in Power System Control and Operation Division, Electricity Generating 

Authority of Thailand. Data were collected by using questionnaires. The statistical techniques 

for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The research results were found that the employees’ overall emotional quotient 

was at a high level. When considering as each aspect, it was found that Self-Awareness, 

Self-Regulation, Self-Motivation, Empathy, and Social Skills were at a high level respectively. 

The employees’ overall work efficiency was at a high level. When considering as each aspect, 

it was found that Goal Accomplishment, Internal Process and Operation, and Participant 

Satisfaction were at a high level, whereas System Resource was at a moderate level 

respectively. The employees with different gender, age, education level, marital status, and 

period of work in Power System Control and Operation Division did not differ in overall 

emotional quotient, whereas the employees with different salary, position, and position level 

were significantly different in overall emotional quotient. The employees with different 

gender, age, education level, marital status, salary, position level, and period of work in 

Power System Control and Operation Division did not differ in overall work efficiency, 

whereas the employees with different position were significantly different in overall work 

efficiency. Aspects of emotional quotient including Self-Motivation, Social Skills, Self-Regulation, 

and Self-Awareness affected the overall work efficiency of employees in Power System 

Control and Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand, and were capable 

of predicting the overall work efficiency at 64.30 percent. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สภาวการณ์การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี รวมทั�งการแข่งขนัทางการคา้อย่างเข้มขน้ของโลกไร้พรมแดนส่งผลให้องค์การตอ้ง

ปรับเปลี�ยนแนวทางในการบริหารงานใหม่ โดยการวางแผนกลยทุธแ์ละนโยบายในการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ เพื�อให้องค์การสามารถดาํเนินภารกิจอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 

ซึ�งการพฒันาการดาํเนินงานขององคก์ารจะตอ้งพฒันาระบบบริหารขององคก์ารในดา้นโครงสร้าง 

คน และเทคโนโลยี ซึ�งองค์ประกอบของระบบบริหารดา้นคน ถือเป็นองค์ประกอบที�สาํคญัที�สุด

ที�จะก่อใหเ้กิดผลต่อการบรรลุผลสาํเร็จในการบริหารองคก์าร เพราะขั�นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการดา้นบุคลากร การอาํนวยการ การประสานงาน 

และการควบคุม ยอ่มตอ้งอาศยัคนเป็นผูด้าํเนินการทั�งสิ�น เนื�องจากคนเป็นผูจ้ดัการและใชท้รัพยากร

ต่าง ๆ ในการบริหาร ซึ�งหากปัจจยัอื�นขาดแคลน แต่ถา้มีคนที�มีคุณภาพก็จะส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน

ขององค์การสามารถดาํเนินต่อไปและบรรลุวตัถุประสงค์ได ้ดงันั�น ความสาํเร็จและศกัยภาพ

ในการดาํเนินภารกิจขององค์การจึงเกิดจากคุณภาพของบุคลากรในการพฒันาตนเองทั�งทางกาย

และจิตใจโดยการใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพและการมีความเต็มใจ

ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เพื�อให้องค์การบรรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมายที�วางไว ้ (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2543: 157) 

 เนื�องจากองค์การเป็นการรวมตวัของคนตั�งแต่สองคนขึ� นไป โดยมีวตัถุประสงค์ของ

องค์การเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมหรือผลผลิตขององค์การ มีกระบวนการปฏิบติั

ที�เป็นระบบ ทุกคนในองคก์ารตระหนกัถึงหนา้ที�ที�ตนปฏิบติั และบุคคลที�มารวมตวักนัเพื�อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์การ (อรุณ รักธรรม, 2536: 57) ดงันั�น การปฏิบติังานร่วมกนัในองค์การให้

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะตอ้งมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) 

อนัเกิดจากการประสานงานระหว่างอารมณ์ (emotional) กบัเหตุผล (rational) หรือการทาํงานของ

จิตใจ (heart) กับสมอง (head) (Goleman, 1995: 12) ซึ� งเป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึง

ความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้าง

แรงจูงใจให้กบัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างประสบความสาํเร็จ โดย

สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
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(Self-Awareness) ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ด้านการจูงใจตนเอง 

(Self-Motivation) ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และดา้นทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 

(Goleman (1998: 26-28) นั�นคือ องคก์ารที�ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีบุคลากรที�มีความสามารถใน

การบริหารจดัการอารมณ์และใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ไดดี้ ทั�งนี� เพราะอารมณ์มีอิทธิพลต่อความคิด

และพฤติกรรมของบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 2) เป็น

แหล่งของพลงัจิตใจที�สาํคญั ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจ ความหวงั ความทะเยอทะยาน เปลี�ยนแปลง

ความคิดไปสู่ความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิต (นันทนา วงษอ์ินทร์, 2545: 131-147) ซึ�งส่งเสริม

ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 การปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จขึ�นอยู่กบัองคป์ระกอบหลาย

ด้านที�เอื�ออาํนวย ได้แก่ ความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกาย ความฉลาดทางสติปัญญา 

(Intelligence Quotient: IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ซึ�งปัจจุบนั

นกัทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้น้นการพฒันาทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์เพราะมีความเชื�อพื�นฐานที�ว่า 

ถา้บุคคลมีความฉลาดทางอารมณ์สูง แสดงว่าเป็นผูม้ีความฉลาดในการใชอ้ารมณ์ไดดี้ ส่งผลใหเ้ป็น

ผูที้�มีความสุขและความสาํเร็จในชีวิต ผูที้�ประสบความสาํเร็จในการงาน คือผูที้�ทศันคติที�ดี มองโลก

ในแง่บวก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการพฒันาตนเองให้บรรลุ

เป้าหมายและวิธีการที�วางไว ้ทาํใหเ้ป็นผูที้�สามารถบริหารจดัการงานไดดี้ จึงมีโอกาสสูงที�จะไดรั้บ

ความไวว้างใจให้ทาํหน้าที�สาํคญัและมีโอกาสกา้วหน้าในงาน จึงเป็นที�ปรากฏชดัว่าการที�บุคคล

มีความฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวนั�น ไม่เพียงพอที�จะทาํให้บุคคลประสบความสาํเร็จ

ในชีวิตได ้จะเห็นไดจ้ากตวัอย่างเป็นจาํนวนมากที�คนมีระดบัสติปัญญาสูง มีการเรียนดี แต่มีปัญหา

ในการเขา้ใจและยอมรับอารมณ์ของตนเอง ทาํให้นาํไปสู่ปัญหาการปรับตวัและการไม่สามารถ

สร้างสัมพนัธภาพกับเพื�อนร่วมงานหรือผูอ้ื�นได้ ดังนั�น ความฉลาดทางสติปัญญาจึงเป็นเพียง

ส่วนประกอบหนึ�งเท่านั�น แต่หากบุคคลมีความฉลาดทางอารมณ์ดว้ยจึงจะทาํใหบุ้คคลนั�นสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ้ื�นได ้(เทอดศกัดิ�  เดชคง, 2545: 18) ดงันั�น ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นรากฐานสาํคญั

ประการหนึ� งของการประสบความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคน ซึ� งเกิดจากความสามารถเรียนรู้

สภาวะอารมณ์ของตนเองอย่างถูกตอ้ง สามารถจดัการกบัอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์

ต่าง ๆ สามารถควบคุมอารมณ์ให้มีความมั�นคงไม่แปรปรวนง่าย มีความสามารถปรับอารมณ์ของ

ตนเองให้อยู่ในสภาพที�ดีไดด้้วยตนเอง และมีความเข้าใจสภาวะอารมณ์ของผูอ้ื�นจนสามารถมี

ความสมัพนัธที์�ดีกบัผูอ้ื�นได ้(เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� , 2543: 19) 

 ดงันั�น ความฉลาดทางอารมณ์ที�เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของ

ตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจ
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ให้กับตนเอง รวมทั� งสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ื�นได้อย่างประสบความสําเร็จ จึงเป็น

ความสามารถที�ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) ให้บุคคลมีความสามารถ

ที�จะปฏิบัติงานนั� นให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทันระยะเวลาที�กาํหนด 

ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน 

นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมใน

การจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ทุกฝ่ายได ้โดยสามารถพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบติังานจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal 

Process and Operation) ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) และดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) (สมใจ ลกัษณะ, 2543: 251) เนื�องจากความฉลาดทางอารมณ์

จะทาํให้มีความเข้าใจในตนเองและเขา้ใจผูอ้ื�น โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และช่วยให้

สามารถสร้างสัมพนัธ์ที�ดีและร่วมงานกบัผูอ้ื�นไดดี้ ซึ�งความเก่งงานเพียงอย่างเดียวนั�นไม่เพียงพอ 

จึงต้องมีความเก่งคนเขา้มาสนับสนุนดว้ย จึงจะทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสาํเร็จ ทั�งนี�  จากการวิจยัของ Goleman (1998: 45) ที�มีการวิจยัประสิทธิภาพในบริษทัและองคก์ร

ทั�วโลกมากกว่า 200 แห่ง พบว่า 1 ใน 3 ของความแตกต่างของประสิทธิภาพนั�น เกิดจากทกัษะทาง

เทคนิค (Technical Skills) และความสามารถทางปัญญา (Cognitive Ability) ในขณะที�  2 ใน 3 

เกิดจากความสามารถทางอารมณ์ (Emotional Competence) และในตาํแหน่งผูน้ ําระดบัสูงสุดนั�น 

จะมีความสามารถทางอารมณ์มากกว่า 4 ใน 5 ดงันั�นจะเห็นไดว้่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื�อง

ที�มีความสาํคญัมากต่อความสาํเร็จของบุคคลและองค์การ 

 ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าเป็นหน่วยงานในสังกดัสายงานรองผูว้่าการระบบส่ง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจหนา้ที�ความรับผดิชอบในการวางแผนและดาํเนินการ

ควบคุมการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

มีความมั�นคง เชื�อถือได ้และมีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม และคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจน

ปฏิบัติก ับผูผ้ลิตไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า และเอกสารแสดง

การปฏิบติัการในการเชื�อมโยงเขา้กบัระบบและขอ้ปฏิบติัที�ผูเ้ชื�อมต่อกบัระบบตอ้งปฏิบติั เพื�อใชใ้น

การวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า รวมทั�งการจดัทาํแผนเดินเครื� องและสั�งการกบัโรงไฟฟ้า 

หรือลูกค้า เพื�อควบคุมให้ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีความมั�นคง ดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม และ

ตรวจสอบได ้(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, 2557: 11) ดงันั�น 

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าจึงต้องมีการบริหารจัดการอารมณ์และใช้ประโยชน์
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จากอ ารม ณ์ อนั เป็น สิ�งสําค ัญ ที� ส่งเสริมให้เกิดความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกที�สามารถ

สร้างสรรค์สิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ื�น ทาํให้สามารถปรับตวัไดท้นักบัสภาพแวดลอ้ม

ที�เปลี�ยนแปลงไป และส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในการขบัเคลื�อนภารกิจของหน่วยงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  

 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เพื�อนาํผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื�อทาํใหห้น่วยงานประสบความสาํเร็จต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2.  เพื�อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 3.  เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.  เพื�อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 5.  เพื�อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1.  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มี

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบั

ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั 

 2.  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มี

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบั

ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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 3.  ความฉลาดทางอารมณ์อยา่งน้อย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยเรื� อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: 

กรณีศึกษา ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูว้ิจัย 

ไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไว ้ดงันี�  

 �.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูป้ฏิบติังานที�ปฏิบติังานในฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวนทั�งสิ�น 141 คน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, 2557: 10) 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูป้ฏิบัติงานระดบั 3-9 ที�ปฏิบัติงานในฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวนทั�งหมด 128 คน (การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, 2557: 10) 

 2.  ขอบเขตด้านเนื�อหา 

 การวิจยัในครั� งนี�  มุ่งศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ�งผูว้ิจยักาํหนด

ขอบเขตดา้นเนื�อหา ดงันี�  

 2.1  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ตามแนวคิดของ Goleman 

(1998) แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) 

ดา้นการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ด้านการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และดา้นทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 

 2.2  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) ตามแนวคิดของ สมใจ ลกัษณะ 

(2543) แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

(System Resource) และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

 3.  ขอบเขตด้านตวัแปร 

 การวิจยันี�  ผูว้ิจยักาํหนดตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ส่วน คือ 

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี�  
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 3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

   3.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

   3.1.1.1  เพศ 

   3.1.1.2  อาย ุ

   3.1.1.3  ระดบัการศึกษา 

   3.1.1.4  สถานภาพสมรส 

   3.1.1.5  เงินเดือน 

   3.1.1.6  ตาํแหน่งงาน 

   3.1.1.7  ระดบัตาํแหน่ง 

   3.1.1.8  ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

   3.1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย 

   3.1.2.1  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) 

   3.1.2.2  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) 

   3.1.2.3  ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) 

   3.1.2.4  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 

   3.1.2.5  ดา้นทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 

 3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

   3.2.1  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) 

   3.2.2  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) 

   3.2.3  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) 

   3.2.4  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

 4.  ขอบเขตด้านสถานที� 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยักาํหนดสถานที�วิจยั คือ ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาํนกังานกลาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลาดาํเนินการศึกษาวิจยั ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2557  

ถึงเดือนมิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 14 เดือน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูว้ิจัยได้กาํหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 1.  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 
 (Goal Accomplishment) 
 
 2.  ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน 
 (Internal Process and Operation) 
 
 3.  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 
 (System Resource) 
 
 4.  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 
 (Participant Satisfaction) 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล  

 1.  เพศ 
 2.  อายุ 
 3.  ระดบัการศึกษา 
 4.  สถานภาพสมรส 
 5.  เงินเดือน 
 6.  ตาํแหน่งงาน 
 7.  ระดบัตาํแหน่ง 
 8.  ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 

 
ความฉลาดทางอารมณ์  

 1.  ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 
 (Self-Awareness) 
 
 2.  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 
 (Self-Regulation) 
 
 3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 
 (Self-Motivation) 
 
 4.  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
 (Empathy) 
 
 5.  ดา้นทกัษะทางสังคม 
 (Social Skills) 

ตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผูป้ฏิบติังานที�ปฏิบติังานอยู่ในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2.  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัรู้

ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อ

การสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

 2.1  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การตระหนกัรู้

และเขา้ใจความรู้สึก ความโน้มเอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความ

เป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ ซึ�งประกอบดว้ย 

   2.1.1  การตระหนักรู้อารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง การทราบถึง

อารมณ์ของตนเอง สาเหตุที�ทาํให้เกิดอารมณ์นั�น ๆ และผลที�จะตามมา 

   2.1.2  การประเมินตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Accurate Self-Assessment) หมายถึง 

การประเมินตนเองไดต้ามจริง รู้จุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง 

   2.1.3  ความมั�นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ความมั�นใจในความสามารถ

และคุณค่าของตนเอง 

 2.2  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) หมายถึง ความสามารถ

ในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และความสามารถในตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 

ซึ�งประกอบดว้ย 

   2.2.1  การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการจดัการ

และควบคุมภาวะอารมณ์ดา้นลบและแรงกระตุน้ได ้

   2.2.2  ความเป็นที�ไวใ้จได ้(Trustworthiness) หมายถึง การรักษาความซื�อสัตย์

และคงคุณงามความดีได ้

   2.2.3  ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึง การรู้จกัคิดใคร่ครวญให้

รอบคอบ และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัของตน 

   2.2.4  การปรับตวัได ้(Adaptability) หมายถึง การยดืหยุ่นและสามารถปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้

   2.2.5  การสร้างสรรค์สิ�งใหม่ (Innovation) หมายถึง การเป็นสุขและเปิดใจกวา้ง

กบัแนวคิด แนวทาง วิธีการ หรือขอ้มลูใหม่ 
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 2.3  ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หมายถึง แนวโนม้ของอารมณ์ที�เกื�อหนุน

หรือนาํไปสู่เป้าหมาย ซึ�งประกอบดว้ย 

   2.3.1  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  (Achievement Drive) หมายถึง การพยายามที�จะปรับปรุง

หรือปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ 

   2.3.2  ความมีภาระผกูพนั (Commitment) หมายถึง การยดึมั�นกบัเป้าหมายของ

กลุ่มและเป้าหมายขององคก์าร 

   2.3.3  ความคิดริเริ�ม (Initiative) หมายถึง การมีความคิดใหม่ ๆ และพร้อมที�จะ

ปฏิบติัเมื�อโอกาสอาํนวย 

   2.3.4  การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง การมีความเพียรพยายามที�จะ

บรรลุเป้าหมาย แมม้ีอุปสรรคปัญหา ก็ไม่ยอ่ทอ้ สามารถอดกลั�นรอคอยได ้

 2.4  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความรู้สึก 

ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น ซึ�งประกอบดว้ย 

   2.4.1  การเขา้ใจผูอ้ื�น (Understanding Others) หมายถึง การเขา้ใจถึงความรู้สึก 

มุมมอง และสนใจในขอ้วิตกกงัวลของผูอ้ื�น 

   2.4.2  การพฒันาผูอ้ื�น (Developing Other) หมายถึง การทราบถึงขอ้ควรปรับปรุง

ของผูอ้ื�น และส่งเสริมความรู้และความสามารถของผูอ้ื�นไดถ้กูทาง 

   2.4.3  การมีจิตใจมุ่งบริการ (Service Orientation) หมายถึง การคาดคะเน รับรู้ 

และตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดดี้ 

   2.4.4  การเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Leveraging Diversity) หมายถึง 

การสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การเล็งเห็นความเป็นไปไดจ้ากความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

   2.4.5  ความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในกลุ่ม (Political Awareness) หมายถึง 

ความสามารถอ่านและทราบความคิดเห็นของกลุ่มและทราบความสมัพนัธข์องคนในกลุ่ม 

 2.5  ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความคล่องแคล่วในการสร้าง

สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือ

ของผูอ้ื�นได ้ซึ�งประกอบดว้ย 

   2.5.1  การมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�น (Influence) หมายถึง การมีกลวิธีโนม้น้าวและ

ชกัชวนผูอ้ื�นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2.5.2  การสื�อสาร (Communication) หมายถึง การเปิดกวา้งรับข้อมูล และส่ง

สารที�ชดัเจนและเชื�อถือได ้
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   2.5.3  การบริหารความขดัแยง้ (Conflict Management) หมายถึง การเจรจาต่อรอง

หาทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนหาทางยติุความไม่เขา้ใจกนัได ้

   2.5.4  ความเป็นผูน้าํ (Leadership) หมายถึง การเป็นแรงบนัดาลใจ การแนะนาํ 

สามารถผลกัดนั และเป็นตวัอยา่งใหก้บับุคคลและกลุ่มได ้

   2.5.5  การกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง (Change Catalyst) หมายถึง การริเริ�ม

และจดัการใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นที�ดี 

   2.5.6  การสร้างพนัธะผกูพนั (Building Bonds) หมายถึง การเสริมสร้างความ

ร่วมมือร่วมใจและความสมัพนัธที์�ดี เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

   2.5.7  การร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันทาํงานกับผูอ้ื�น (Collaboration and 

Cooperation) หมายถึง การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายไดดี้ 

   2.5.8  ความสามารถทาํงานเป็นทีม (Team Capability) หมายถึง การสร้างพลงั

ร่วมของกลุ่มในการมุ่งสู่เป้าหมาย 

 3.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Work Efficiency) หมายถึง การที�บุคคลมีความสามารถ

ที�จะปฏิบัติงานนั� นให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทันระยะเวลาที�กาํหนด 

ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน 

นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน มีส่วนร่วม

ในการจัดหางบประมาณและทรัพยากรที� เพียงพอและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง

ประหยดัและคุ ้มค่า มีกลไกการติดตามและใช้งบประมาณได ้ตามแผน และสามารถสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได ้มีองค์ประกอบ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

 3.1  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง ผล

การปฏิบติังานที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ตรงตาม

ความตอ้งการที�วางไว ้และก่อให้เกิดผลสาํเร็จตามความคาดหมาย 

 3.2  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) หมายถึง การนาํ

วิธีการ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน หรือใช้เทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลาน้อยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด 

 3.3  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) หมายถึง ความสามารถ

ในการมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน

อย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นนอ้ย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานนอ้ย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย ไม่

เกิดการสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมาย
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หรือมากกว่าที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

 3.4  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง ความสาํเร็จของ

ผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยไดป้ริมาณและคุณภาพตรงตามความตอ้งการ นาํมา

ซึ�งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ โดยกลุ่มคนที�พิจารณา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.  ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลทั�วไปดา้นบุคคลที�เกี�ยวกบัผูป้ฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

 4.1  เพศ  หมายถึง  เพศของผูป้ฏิบติังาน แบ่งออกเป็น เพศชายและเพศหญิง 

 4.2  อายุ  หมายถึง  อายุเต็มปีของผูป้ฏิบัติงาน นับตามปีปฏิทินตั�งแต่ปีเกิดจนถึง

ปัจจุบนั ซึ�งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   4.2.1  21-30 ปี 

   4.2.2  31-40 ปี  

   4.2.3  41-50 ปี 

   4.2.4  51 ปีขึ�นไป 

 4.3  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาขั�นสูงสุดของผูป้ฏิบติังานที�ไดรั้บใน

ปัจจุบนั โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

   4.3.1  ต ํ�ากว่าปริญญาตรี 

   4.3.2  ปริญญาตรี 

   4.3.3  สูงกว่าปริญญาตรี 

 4.4  สถานภาพสมรส  หมายถึง  สภาพการครองคู่ของผูป้ฏิบตัิงานที�ดาํรงอยู่ใน

ปัจจุบนั แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 

   4.4.1  โสด 

   4.4.2  สมรส 

   4.4.3  หมา้ย  

   4.4.4  หยา่ร้าง 

   4.4.5  แยกกนัอยู ่

 4.5  เงินเดือน  หมายถึง  จาํนวนเงินที�ผูป้ฏิบตัิงานไดร้ับเป็นการตอบแทนจาก 

การปฏิบตัิงานในแต่ละเดือนที�การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยถือเกณฑ์การจ่ายเหมา 

เป็นรายเดือน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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   4.5.1  ต ํ�ากว่า 20,000 บาท  

   4.5.2  20,000-40,000 บาท 

   4.5.3  40,001-60,000 บาท 

   4.5.4  60,001-80,000 บาท 

   4.5.5  80,001 บาทขึ�นไป 

 4.6  ตาํแหน่งงาน  หมายถึง  ตาํแหน่งหนา้ที�ความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังานที�ดาํรง

อยูใ่นปัจจุบนั 

 4.7  ระดบัตาํแหน่ง  หมายถึง  ระดบัชั�นของตาํแหน่งงานปัจจุบันของผูป้ฏิบติังาน 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   4.7.1  ระดบั 3 

   4.7.2  ระดบั 4 

   4.7.3  ระดบั 5 

   4.7.4  ระดบั 6 

   4.7.5  ระดบั 7 

   4.7.6  ระดบั 8 

   4.7.7  ระดบั 9 

 4.8  ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ  หมายถึง  ระยะเวลาที�ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังาน

ในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นับจาํนวนปีตั�งแต่วนัที�เริ� ม

ปฏิบติังานในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบนั แบ่ง

ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

   4.8.1  ต ํ�ากว่า 1 ปี 

   4.8.2  1-5 ปี 

   4.8.3  6-10 ปี 

   4.8.4  11-15 ปี 

   4.8.5  16-20 ปี 

   4.8.6  21 ปีขึ�นไป 

 5.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  หมายถึง องค์การรัฐวิสาหกิจ 

ดา้นกิจการพลงังานสังกดักระทรวงพลงังาน โดยมีพนัธกิจในการผลิต จดัหาให้ไดม้า จดัส่ง และ

จาํหน่ายงานพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ผูใ้ช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกาํหนด และประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั�งควบคุมการผลิตให้เพียงพอต่อ
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ความต้องการใช ้จดัส่งไฟฟ้าดว้ยระบบไฟฟ้าที�ม ั�นคงเชื�อถือได้ และจาํหน่ายในราคาที�เหมาะสม 

เป็นธรรม โดยการวางแผนนโยบายควบคุมการผลิต การส่ง การจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าที�มี

ประสิทธิภาพ และให้ความสําคัญต่อการจัดการสิ� งแวดล้อมที� ดีของชุมชนและสังคม อีกทั� ง

ดาํเนินการต่าง ๆ  ที� เกี�ยวข้องทางด้านพลงังานไฟฟ้า ผลิตและขายลิกไนต์ ตลอดจนงานอื�น ๆ 

ที�ส่งเสริมกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใตก้รอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 6.  สายงานรองผู้ ว่าการระบบส่ง (รวส.)  หมายถึง  สายงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เป็นสายงานหนึ� งในทั�งหมด 11 สายงาน ไดแ้ก่ สายงานรองผูว้่าการนโยบายและ

วางแผน สายงานรองผูว้่าการบัญชีและการเงิน สายงานรองผูว้่าการบริหาร สายงานรองผูว้่าการ

กิจการสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สายงานรองผูว้่าการพฒันาโรงไฟฟ้า สายงานรองผูว้่าการพฒันา

ระบบส่ง สายงานรองผูว้่าการผลิตไฟฟ้า สายงานรองผูว้่าการพฒันาธุรกิจ สายงานรองผูว้่าการ

เชื�อเพลิง สายงานรองผูว้่าการระบบส่ง และสายงานรองผูว้่าการอาวุโสประจาํสํานักผูว้่าการ 

โดยทั�ง 11 สายงานอยู่ภายใต้การกาํก ับดูแลของผูว้่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ� ง

สายงานรองผูว้่าการระบบส่งมีภารกิจหน้าที�ความรับผิดชอบเกี�ยวกบัการบริหารจดัการระบบส่ง

ไฟฟ้าและควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความมั�นคงเชื�อถือได ้โดย

คาํนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม สายงานรองผูว้่าการระบบส่งแบ่งส่วนงานระดบัผูช้่วย

ผูว้่าการออกเป็น 3 ส่วนงาน ดงันี�  

 6.1  ผูช่้วยผูว้่าการปฏิบัติการระบบส่ง มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการบริหารงาน 

และควบคุมการรับและจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปสู่ลูกคา้อย่างมั�นคง และสอดคลอ้งกบัแผนการ

จ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีหน่วยงานระดบัฝ่ายในความรับผดิชอบ ดงันี�  

   6.1.1  ฝ่ายปฏิบติัการเขตนครหลวง 

   6.1.2  ฝ่ายปฏิบติัการภาคกลาง 

   6.1.3  ฝ่ายปฏิบติัการภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   6.1.4  ฝ่ายปฏิบติัการภาคใต ้

   6.1.5  ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ 

 6.2  ผูช่้วยผูว้่าการบาํรุงรักษาระบบส่ง มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการบริหาร และ

ควบคุมงานวางแผนการปรับปรุง พฒันา ซ่อมบาํรุงรักษา และทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามกาํหนดเวลา 

และการตรวจซ่อมใหญ่ รวมทั�งการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั�ง และบาํรุงรักษาระบบสื�อสาร

ทุกชนิด  มีหน่วยงานระดบัฝ่ายในความรับผดิชอบ ดงันี�  
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   6.2.1  ฝ่ายบาํรุงรักษาระบบส่ง 

   6.2.2  ฝ่ายระบบสื�อสาร 

   6.2.3  ฝ่ายจดัการธุรกิจสายงานระบบส่ง 

 6.3  ผูช่้วยผูว้่าการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า มีหน้าที�ความรับผดิชอบในการบริหาร

และควบคุมงานวางแผน และการควบคุมเกี�ยวกบัการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้า การบริหารสัญญา

ซื�อขายไฟฟ้า งานวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบส่งและสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง ระบบป้องกนัอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบมาตรวดัซื�อขายไฟฟ้า และตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

ของทุกจุดส่งมอบพลงังานไฟฟ้า  มีหน่วยงานระดบัฝ่ายในความรับผดิชอบ ดงันี�  

   6.3.1  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

   6.3.2  ฝ่ายสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

   6.3.3  ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกนั 

 7.  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า (อคฟ.)  หมายถึง  หน่วยงานระดบัฝ่ายซึ�งสังกดัสายงาน

รองผูว้่าการระบบส่ง  โดยฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้ามีภารกิจหน้าที�ความรับผิดชอบใน

การวางแผนตลอดจนดาํเนินการควบคุมการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�

เพื�อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั�นคง เชื�อถือได ้และมีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม 

และคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนปฏิบติักบัผูผ้ลิตไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตามสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า และเอกสารแสดงการปฏิบติัการในการเชื�อมโยงเขา้กบัระบบและขอ้ปฏิบติัที�ผูเ้ชื�อมต่อกบั

ระบบตอ้งปฏิบติั เพื�อใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า รวมทั�งการจดัทาํแผนเดินเครื�อง

และสั�งการกบัโรงไฟฟ้า หรือลกูคา้ เพื�อควบคุมใหร้ะบบไฟฟ้าโดยรวมมีความมั�นคง ดว้ยความโปร่งใส

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

 8.  ฝ่ายฯ  หมายถึง  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 9.  ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  ผูที้�มีตาํแหน่งหน้าที�ควบคุม สั�งการ และมอบหมายงาน

โดยตรงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 2.  ทาํให้ทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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 3.  ทาํให้ทราบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4.  ทาํให้ทราบความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 5.  ทําให้ทราบความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 6.  เพื�อให้หน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริม และพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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บทที� 2 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูว้ิจัยได้ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการวิจยั ดงันี�  

 1.  แนวคิดเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.1  ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.2  ความเป็นมาของความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.3  ความสาํคญัและประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.4  องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.5  แนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

 2.  แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 2.1  ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 2.3  คุณลกัษณะของบุคคลที�ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แนวคดิเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.  ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

 อารมณ์หรือ Emotion มาจากคาํในภาษาลาตินว่า Motere แปลว่า เคลื�อนไหว เมื�อเติม 

E นาํหนา้จึงหมายถึง เคลื�อนไหวจาก แสดงถึงคุณสมบติัของอารมณ์ที�มีส่วนร่วมในการกระตุน้ให้

เกิดการกระทาํ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ (รัศมี มณีนิล, 2544: 1) ซึ� งอารมณ์เป็นส่วนสาํคัญ

ในการดาํเนินชีวิตของมนุษยน์อกเหนือไปจากระดบัสติปัญญา เป็นแหล่งของพลงัจิตใจที�สําคัญ 

ทาํให้เกิดแรงบันดาลใจ ความหวงั ความทะเยอทะยาน เปลี�ยนแปลงความคิดไปสู่ความสุขและ

ความสมบูรณ์ในชีวิต (นนัทนา วงษอ์ินทร์, 2545: 131-147) 

 ความฉลาดทางอารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Emotional Quotient (EQ) หรือ 

Emotional Intelligence (EI) โดยช่วงปี 1995 เป็นตน้มา ความฉลาดทางอารมณ์เริ�มเป็นที�รู้จกั

อย่างกวา้งขวาง ทาํให้คนเริ�มสนใจในความสําคญัของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นส่วนสาํคัญ
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ของความฉลาดและความสาํเร็จในชีวิต จึงไดม้ีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์โดยมีการใชค้าํว่า 

Emotional Quotient (EQ)  เพื�อให้เป็นคาํที�สอดคลอ้งกับความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence 

Quotient: IQ) ซึ� ง  Emotional Quotient (EQ) ห รือ Emotional Intelligence (EI) ย ังสาม ารถ แป ล

ความหมายในภาษาไทยไดอ้ีกหลายชื�อ อาทิเช่น  เชาวน์อารมณ์ ปัญญาอารมณ์ สติอารมณ์ 

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ปรีชาเชิงอารมณ์ อจัฉริยะทางอารมณ์ สาํหรับการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัใช้

คาํว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) และเรียกย่อ ๆ ว่า อีคิว (EQ) 

 วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2551: 26-27) กล่าวว่า นอกจากคาํว่า Emotional Intelligence 

(EI) หรือ Emotional Quotient (EQ) แลว้ ในภาษาองักฤษยงัมีคาํใกลเ้คียงที�ใชเ้รียกอยู่อีกอยา่งน้อย 

13 คาํ ไดแ้ก่ 

 1.  Social Intelligence เป็นคําที�  Thorndike (1920) ใช้ในช่วงศตวรรษ 1920 และ 

Eysenck (����) นาํมาอธิบายอีกในปี 1985 ซึ�งเรียกว่า ความฉลาดทางสงัคม หมายถึง ความสามารถ

ในการเขา้ใจและจดัการบริหารผูค้นอยา่งชาญฉลาด ในการเกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์บัผูค้น 

 2.  Emotiomal Maturity โดย Abrahamson (1958) ในปี ค.ศ. 1958 เน้นว่า มนุษย์

แต่ละคนพึงสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื�อนาํไปสู่ความสุขสบายในอารมณ์ของตนจากการที�เขา้ใจ

ภาวะอารมณ์ของตนเอง เขาเชื�อว่าความสุขสบายทางอารมณ์เป็นดชันีชี�ถึงสุขภาพจิตที�ดี 

 3.  Tacit Knowledge โดย Polanyi (1958) เสนอไวใ้นปี 1958 และ Sternberg (1977, 

1980, 1984, 1985, 1988, 1996, 1998) นํามาใช้อย่างต่อเนื�องในงานวิจยัของเขาว่า เป็นการเรียนรู้

เงียบ ๆ ไม่เป็นทางการ ไม่พูดออกมา รู้ไดโ้ดยพฤตินัยที�เกิดจากการปฏิบติัจริงเป็นผลจากการคิด

ใคร่ครวญจากสิ�งที�ไดเ้รียนรู้ 

 4.  Personal Intelligence โดย Gardner (1983) เสนอไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของทฤษฎีพหุ

ปัญญา Multiple Intelligence ในปี 1983 มีความหมายในลกัษณะของความเป็นผูที้�  “เก่งคน” มี

มนุษยสมัพนัธ ์เขา้ถึง และรู้จกัภาวะอารมณ์ของตน ตลอดจนการแสดงออก รู้และเห็นความแตกต่าง

ของตนและคนอื�นได ้ทั�งนี�  Gardner ไดแ้บ่ง Intelligence ออกเป็น 2 ส่วน คือ ความสามารถเขา้ถึง

ความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองได ้จาํแนก รู้เท่าทนั และระบุได ้หรือที�เรียกว่า Intrapersonal 

Intelligence ซึ�งมีขั�นสูง คือ การรู้จกัตนเอง ส่วนอีกดา้นหนึ� งจะเรียกว่า Interpersonal Intelligence 

เป็นผลของการรู้จกัภาวะอารมณ์ของตนที�แสดงออกกบัผูค้น การรู้และเห็นความแตกต่างของตน

และคนอื�นได ้

 5.  Implicit Learning โดย Sager (1994) ในปี ค.ศ. 1994 เสนอไวโ้ดยมุ่งหมายถึง

การเรียนรู้ ซึมซบัขอ้มลูอนัซบัซอ้น โดยที�ผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งแสดงออกมาใหป้รากฏโดยทางภาษา 

แต่รับรู้เห็นไดแ้ละจดจาํไดดี้ 
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 6.  Meta-mood Experience หรือ Meta- Experience โดย Salovey, Mayer, Goleman, 

Turvey and Palfai (1995) เสนอไวใ้นปี 1995 ว่า หมายถึง กระบวนการที�เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องของ

ภาวะอารมณ์ (Moods) ของบุคคลที�แสดงออกผ่านทางอารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการรู้เท่าทัน 

ในความรู้สึกนึกคิดและสภาวะอารมณ์ของตน กระบวนการติดตาม ควบคุม และประเมินภาวะ

อารมณ์ตนเองดว้ย 

 7.  Emotional Literacy โดย Cooper and Sawaf (1996) เสนอไวใ้นปี ค.ศ. 1996 ว่า

หมายถึง ความฉลาดรู้ในอารมณ์ของตนเอง ซึ�งรวมถึงการบอกเล่าความคิด ความรู้สึกตามจริง 

ความสามารถหย ั�งรู้เท่าทนัอารมณ์ตน เล็งเห็นผล มีพลงั และรู้ผลได ้ทั�งนี�  Salovey เองก็เคยใชค้าํนี�

เป็นชื�อหนงัสือที�เขียนขึ�น 

 8.  Practical Intelligence โดย Sternberg (1996) ในปี ค.ศ. 1996 ไดก้ล่าวว่า ถือเป็น 

1 ใน 3 ดา้นของไตรลกัษณ์ของจิต (Triarchic Mind) ที�สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากความสามารถใน

การปรับตนเองให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดด้ี เลือกรับและให้ไดด้ี เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

โดยมุ่งสู่เป้าหมายที�ตั�งไว ้

 9.  Emotional Learning เป็นการเรียนรู้ด้านอารมณ์และความรู้สึกของบุคคล โดย 

Damasio (1994) เห็นว่าเด็กบางคนไม่มีปัญหาดา้นความสามารถในการเรียนรู้ แต่มีความเสี�ยงที�จะ

เรียนไม่จบและเป็นอาชญากร เพราะขาดการเรียนรู้และระงบัอารมณ์ความรู้สึกของตน เนื�องจาก

ขาดสติ อารมณ์ชั�ววบูเดียว แลว้มาเสียใจภายหลงั 

 10.  Emotional Capital เป็นคาํที�ใชเ้พื�อสอดรับกบักระแสดา้นการบริหารในองคก์าร

ที�มองบุคคลในฐานะทุนมนุษย ์ (Human Capital) ซึ�งเป็นอาวุธขององคก์าร  

 11.  Emotional Knowledge แหล่งรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัอารมณ์และประสบการณ์ทาง

อารมณ์ของบุคคลที�เกิดจากประสบการณ์ของตนเองและของผูอ้ื�น เพื�อใช้ในการทาํความเขา้ใจ

และการตีความภาวะแวดลอ้ม 

 12.  Emotional IQ โดย Salovey and Mayer (1990) ไดใ้ชค้าํนี� เพื�อสะทอ้นให้เห็นว่า 

สติปัญญาเป็นคุณภาพของสมอง ขณะที�อารมณ์เป็นคุณภาพของความรู้สึก อารมณ์ไม่สามารถแยก

ออกจากสติปัญญาได ้และยงัเชื�อว่าความสามารถทางสมองเป็นผลจากเรื�องของ Head และ Heart-

Smart ที�จะทาํใหเ้กิดภูมิปัญญา (Wisdom) รู้เห็นเท่าทนัในความเป็นจริงและไดป้ระโยชน์ 

 13.  Emotional Competence กล่าวถึงสมรรถนะหรือความสามารถทางอารมณ์โดย 

Goleman (1998) เรียกว่า Emotion Intelligence Competencies ที�หมายรวมถึงคุณลกัษณะ 6 ประการ

ของ EQ ไดแ้ก่ ความมั�นใจในตนเอง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ�  การปรับปรุง

ตนอยูเ่สมอ การโนม้นา้วผูอ้ื�น และการสร้างทีมงาน  
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 ทั�งนี�  ความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนช่วยให้บุคคลประสบความสาํเร็จในชีวิต การที�

บุคคลมีเชาวน์ปัญญาสูงเพียงอยา่งเดียวนั�นไม่เพียงพอที�จะทาํให้บุคคลประสบความสาํเร็จในชีวิต

ได้ เนื� องจากไม่สามารถใช้ความสามารถได้เต็มที�  เมื�อบุคคลมีปัญหาในการเข้าใจและยอมรับ

อารมณ์ของตนแลว้ จะทาํให้นําไปสู่ปัญหาในการปรับตัวและไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพกับ

เพื�อนร่วมงานได ้จึงตอ้งประกอบดว้ยความฉลาดทางอารมณ์ดว้ย จึงจะทาํใหบุ้คคลนั�นมีความพร้อม

ในการทาํงาน การดาํเนินชีวิตส่วนตวั และอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นในสงัคมได ้

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง มีผูใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์

ไวห้ลายท่าน ดงันี�  

 Salovey and Mayer (1990: 185) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความสามารถของบุคคลในการที�จะไหวทนัในความคิด ความรู้สึก และภาวะอารมณ์ของตนเองและ

ผูอ้ื�นได ้นอกเหนือจากการติดตามกาํกบัควบคุมไดแ้ลว้ บุคคลพึงรู้จกัจาํแนก แยกแยะ และใชข้อ้มูล

เหล่านี� ใหเ้กิดประโยชน์ เพื�อชี�นาํความคิดและการกระทาํของตนเอง 

 Goleman (1995: 12) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถ

ในการควบคุมตนเอง มีใจจดจ่อ เพียรพยายาม และสามารถจูงใจตนเอง นอกจากนี�  Goleman ไดเ้สนอว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความฉลาดที�เกิดจากการประสานงานระหว่างอารมณ์ (Emotional) กับ

เหตุผล (Rational) หรือการทาํงานของจิตใจ (Heart) กบัสมอง (Head) 

 Bar-On (1997: 3) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นองคป์ระกอบ

ของความสามารถดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ์ และดา้นสงัคมของบุคคลที�จะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 Cooper and Sawaf (1997: 370) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความสามารถของบุคคลในการที�จะรับรู้ เขา้ใจ และประยกุตใ์ชพ้ลงัทางอารมณ์ของตน เป็นรากฐาน

ในการสร้างสายสมัพนัธเ์พื�อการโนม้นา้วจิตใจผูอ้ื�นได ้

 ต่อมา Mayer and Salovey (1997: 3-31) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์

ใหม่ โดยไดข้ยายความในส่วนของความคิดที�เกี�ยวกับความรู้สึกและอารมณ์เขา้ไปด้วยว่าเป็น

ความสามารถในการรับรู้ ประเมิน และแสดงอารมณ์ของตนไดอ้ย่างเหมะสม สามารถเขา้ถึง และ

สร้างความรู้สึกที�ดีเกื�อกูลความคิด รวมทั�งมีการแกไ้ขปัญหาที�สร้างสรรค์ เขา้ใจอารมณ์ แยกแยะ 

วิเคราะห์อารมณ์และกระบวนการของอารมณ์ไดดี้ คิดใคร่ครวญและควบคุมภาวะอารมณ์ได้ดี

ในทางที�จะส่งเสริมความเจริญงอกงามของสุขภาพจิตและปัญญา สามารถจดัการกบัอารมณ์ของตน

และผูอ้ื�นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 Goleman (1998: 317) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถ

ในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง

และอารมณ์ที�เกิดจากความสมัพนัธอ์ื�น ๆ ได ้เพื�อการสร้างแรงจูงใจในตนเองและสร้างสมัพนัธภาพ

กบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 Weisinger (1998: 16) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นการใชอ้ารมณ์

อยา่งชาญฉลาด โดยมีความตั�งใจใชอ้ารมณ์ของตนทาํงานใหต้นเองหรือทาํประโยชน์ใหก้บัตนเอง 

โดยสามารถใชอ้ารมณ์นาํพฤติกรรมและความคิดของตนไปในทางที�จะส่งเสริมผลงานของตนเอง 

 วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542: 41) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความสามารถของบุคคลที�จะเขา้ใจ จดัการ และใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ของตนเอง สามารถเขา้ใจ

อารมณ์ความรู้สึกของผูอ้ื�น และมีสมัพนัธภาพที�ดีระหว่างบุคคลได ้

 กรมสุขภาพจิต (2543: 1) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถ

ทางอารมณ์ที�จะช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

 สมณะโพธิรักษ์ (2543: 59) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความเจริญทางอารมณ์หรือความรู้สึก (emotion = เวทนา) รู้จกัอารมณ์ของตนเอง สามารถปรับปรุง

อารมณ์ของตนเองให้พฒันาเจริญขึ�นเป็นอารมณ์ที�ดีได ้และรู้จกัอารมณ์ของคนอื�น ปรับตนเองให้

ดูดีกบัคนอื�นได ้มีความเห็นใจและมุ่งหมายปราถนาดีกบัอารมณ์ของคนอื�น 

 แสงอุษา โลจนานนท ์และกฤษณ์ รุยาพร (2543: 16) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาด

ทางอารมณ์วา่ เป็นความสามารถของบุคคลในการตระหนกัถึงการใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ของตนเอง 

และการใชปั้ญญาในการบริหารอารมณ์ของผูอ้ื�น 

 รัตติกรณ์ จงวิศาล (2544: 17) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความสามารถในการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง สามารถจดัการกับ

อารมณ์ของตนเอง สามารถใชอ้ารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นความสามารถในการตระหนักรู้ 

และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกบัผูอ้ื�น 

 ทศพร ประเสริฐสุข (2545: 94) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า  

เป็นความสามารถของบุคคลที�จะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองและของ

ผูอ้ื�น สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุน้ภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม และถูกกาละเทศะ สามารถให้กาํลงัใจตนเองในสิ�ง

ที�จะเผชิญกบัอุปสรรคและความขดัแยง้ต่าง ๆ ไดอ้ย่างไม่คบัขอ้งใจ โดยรู้จกัขจดัความเครียดที�จะ

ขดัขวางความริเริ�มสร้างสรรคอ์นัมีค่าของตนเองได ้สามารถชี�นาํความคิดและการกระทาํของตนเอง
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ในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นทั�งในฐานะผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ย่างมีความสุข จนประสบความสาํเร็จใน

การเรียน ความสาํเร็จในอาชีพ ตลอดจนความสาํเร็จในชีวิต 

 เทอดศกัดิ�  เดชคง (2545: 15) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็น

ความสามารถในการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ เห็นใจผูอ้ื�น มีความมุ่งมั�น อดทนรอคอยเพื�อไปยงั

เป้าหมาย มองโลกในดา้นที�เป็นบวก และรู้จกัจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ของตนเองได ้

 พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544, อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2545: 3) ได้

อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ว่า อารมณ์ คือ สภาพจิตที�โยงไปถึงพฤติกรรมในความสมัพนัธก์บั

สิ�งแวดลอ้ม เพราะอารมณ์หรือสภาพจิตนั�นอาศยัพฤติกรรมเป็นช่องทางสื�อสารในการแสดงออก 

เมื�ออารมณ์หรือสภาพจิตไดรั้บการดูแล พฒันา ชี� ช่อง นําทาง ขยายขอบเขต และปลดปล่อยดว้ย

ปัญญาใหสื้�อสารแสดงออกอยา่งไดผ้ลดี ดว้ยพฤติกรรมทางกาย วาจา นับไดว้่าระบบความสัมพนัธ์

แห่งพฤติกรรม จิตใจและปัญญาเข้ามาประสานกัน บรรจบเป็นองค์รวม ซึ� งเมื�อดาํเนินไปอย่าง

ถกูตอ้งก็จะอยู่ในภาวะสมดุล ก่อให้เกิดผลดีทั�งแก่ตนและคนอื�น ตลอดถึงสังคมและสิ�งแวดลอ้ม

ทั�งหมด 

 พระราชวรมุนี (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2545: 21-23) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาด

ทางอารมณ์ว่า การใช้ปัญญากาํกับการแสดงอารมณ์ที�ออกมาให้มีเหตุผล เป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกออกมาในแต่ละสถานการณ์ โดยถือว่าอารมณ์หรือความรู้สึกเป็นพลงัใหเ้กิดพฤติกรรม 

ซึ� งถ้าขาดพลังปัญญากํากับก็จะเป็นพลังบอด ปัญญาจึงเป็นตัวที� จะมากํากับชีวิตของเราให้

แสดงออกในทางถกูตอ้ง 

 ลกัขณา สริวฒัน์ (2545: 173) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า การที�

บุคคลมีความสามารถหรือศกัยภาพทางอารมณ์ ดว้ยการควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีการรับรู้และ

เขา้ใจผูอ้ื�นเห็นใจผูอ้ื�น รู้จกัจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง และความเครียดของตนเอง จนสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น อยูร่่วมกบัผูอ้ื�น และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 พริษฐ์วงศ ์เจียมสุชน (2546) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลที�จะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�น สามารถควบคุม

อารมณ์ และตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถให้กาํลงัใจตนเอง

ในการเผชิญกบัอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ได ้รู้จกัขจดัความเครียด สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น 

ทั�งในฐานะผูน้าํหรือผูต้าม ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการเรียน อาชีพ และชีวิต 

 ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ในการจดัการอารมณ์และความรู้สึกของตนไดอ้ย่างเหมาะสม ทั�งในสถานการณ์ที�เป็นปกติ และ
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สถานการณ์ที�ต้องเผชิญกบัปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ และสามารถดาํรงอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

 พรรณี เจริญศิริ (2548) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลที�จะตระหนกัรู้ในความคิดความรู้สึก และภาวะอารมณ์ของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถจูงใจ

และใหค้วามหวงัแก่ตนเอง มองโลกในแง่ดี สามารถสะกดกลั�นอารมณ์ยอมรับต่อการเปลี�ยนแปลง 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น สร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี มีความคล่อง

ในการติดต่อสื�อสารกบัผูอ้ื�น ทนต่อภาวะความเครียดไดดี้ และมีความพอใจในชีวิตการทาํงาน 

ในการที�จะนาํไปสู่การมีความสุขในชีวิตประจาํวนัและการประสบความสาํเร็จต่อหนา้ที�การงาน  

 ศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลที�จะตระหนกัรู้ในความคิด ความรู้สึก และภาวะอารมณ์ของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถ

จูงใจและให้ความหวงัแก่ตนเองและมองโลกในแง่ดี สามารถปรับสภาพอารมณ์ ควบคุมจดัการ

อารมณ์และการกระทาํของตนเองไปสู่พฤติกรรมที�เหมาะสมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสร้าง

สมัพนัธภาพกบับุคคลอื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 เอกชัย จุละจาริตต์ (2548: 19) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า คือ 

ความรู้ ความสามารถในการทาํใหม้ีอารมณ์ดี โดยการพยายามมีสติดูแลความคิดของตนเองใหคิ้ดดี 

เพื�อทาํจิตใจของตนให้บริสุทธิ� ผ่องใสอยา่งต่อเนื�อง อนัเป็นผลให้เกิดการกระทาํทางกาย วาจา ใจ 

ที�ดีงาม 

 วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2551: 19) ไดใ้หค้วามหมายความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นสิ�ง

ที�ชี� ให้เห็นถึงความรู้เท่าทันในท่วงที และความเปลี�ยนแปลงในอารมณ์ของตนเอง และคนอื�นที�

สามารถประเมินเป็นช่วงค่าของตวัเลขได ้อารมณ์สามารถช่วยเหลือเกื�อกลูให้การกระทาํของมนุษย์

ใหม้ีเหตุผลมากขึ�นผดิพลาดนอ้ยลง ในความเป็นจริงจะเป็นสุขและประสบความสาํเร็จไดน้ั�นผูค้น

ตอ้งมีเชาวน์อารมณ์ 

 สมมาศ พลเยี�ยม (2552) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ 

ในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผูอ้ื�น สามารถบริหารหรือจดัการกับ

อารมณ์ของตนเพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการเผชิญกบัสถานการณ์ที�ทาํให้เกิดความ

คบัขอ้งใจ รู้จกัอดทน อดกลั�นรอคอยอย่างมีความหวงั รวมทั�งสามารถที�จะสร้างสัมพนัธภาพกับ

ผูอ้ื�นไดอ้ย่างดี สามารถจาํแนกความฉลาดทางอารมณ์ออกได ้5 ดา้น ดงันี�  ดา้นการตระหนักรู้ใน

ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการรับรู้ความรู้สึก และดา้นทกัษะทาง

สงัคม 
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 อนงคทิ์พ วงศสุ์บรรณ (2552) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลในการจดัการอารมณ์ รู้จกัและเขา้ใจในความคิด ความรู้ และอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง

และผูอ้ื�น ใช้ปัญญาในการแสดงอารมณ์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นําไปสู่

สัมพนัธภาพที�ดีกบับุคคลอื�น ทาํให้ดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข 

 อาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผูอ้ื�น เพื�อสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

จนสามารถบริหารหรือจดัการกบัอารมณ์ของตนและอารมณ์ที�เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล

อื�นและแสดงพฤติกรรมไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 กรวิก โพธิ� นอ้ย (2554) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของ

บุคคลในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ้ื�น เพื�อการสร้างแรงจูงใจในตนเอง บริหาร

จดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง และสามารถใชอ้ารมณ์ไดอ้ยา่งเป็นประโยชน์กบัตนเอง และสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ้ื�นได ้ 

 พิมลรัชต ์สุทธิบริหารกุล (2554) ไดส้รุปว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ในการเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการอารมณ์ สร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 

มีความเขา้ใจผูอ้ื�นและมีทกัษะทางสงัคม 

 องัคณา รัตนเศวตสรรค ์(2554) ไดส้รุปว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ

ตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองผูอ้ื�น สามารถรู้เท่าทนัในอารมณ์เหล่านั�น และสามารถใชป้ระโยชน์

จากการตระหนักรู้ทางอารมณ์นําไปสู่พฤติกรรมที�เหมาะสมในการดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ้ื�นอย่าง

สร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

 จากความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมาย

เพื�อใชใ้นการวิจยัครั� งนี� ไดว้า่ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก

ของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 2.  ความเป็นมาของความฉลาดทางอารมณ์ 

 การศึกษาของนักวิจยัเกี�ยวกบัความฉลาด (Intelligence) แต่เดิมนั�น จะมุ่งเน้นไปที�

ความรู้ (cognitive) เช่น ความจาํ และการแกปั้ญหา เนื�องจากในอดีตมีความเชื�อว่าคนจะประสบ

ความสาํเร็จไดต้อ้งมีสติปัญญาที�เฉลียวฉลาด ซึ�งความเฉลียวฉลาดในแง่มุมดงักล่าว มีแบบทดสอบ

ทางจิตวิทยาที�ไดรั้บการพฒันามาเป็นเวลานานหลายแบบ และให้ผลสรุปออกมาในรูปของไอคิว

หรือความฉลาดทางสติปัญญา โดยสรุปว่าคนที�มีไอคิวสูงคือคนฉลาด ดังนั�นคนฉลาดควรจะ

ประสบความสําเร็จในการเรียนการทาํงานหรือด้านอื�น ๆ ที�บุคคลเหล่านั�นสนใจจะทาํ แต่จาก
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การศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าคนที�มีไอคิวสูงจาํนวนมากประสบความลม้เหลว ทั�งทางดา้นการงาน

และชีวิตครอบครัว ดว้ยเหตุดงักล่าว ต่อมานักจิตวิทยาจึงให้ความสนใจและศึกษาในปัจจยัอื�น 

ที�นอกเหนือไปจากความรู้ (Non-cognitive) ซึ� งมีความสําคัญเช่นกัน (Cary Cherniss, 2000: 2)  

ซึ�งถือเป็นจุดเริ�มตน้ของการศึกษาเกี�ยวกบัความฉลาดที�นอกเหนือจากความฉลาดทางสติปัญญา 

ต่อมาเรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ�งเป็นปัจจยัอนัสาํคญัที�ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จนอกเหนือจาก

ปัจจยัทางดา้นสติปัญญานั�นเอง โดยเริ�มตั�งแต่ 

 ในปี ค.ศ. 1920 Edward Lee Thorndike (1920, quoted in Ranee M. Smith, 2005: 11) 

นักจิตวิทยาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย เป็นคนแรกที�กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยใชค้าํว่า ความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) โดย Thorndike (1920, quoted in Ranee M. 

Smith, 2005: 11) ไดแ้บ่งกลุ่มของความฉลาดเป็น 3 กลุ่ม คือ ความฉลาดเชิงนามธรรม (Abstract 

Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและจัดการกับสัญลกัษณ์ทางภาษาและตัวเลข 

ความฉลาดเชิงรูปธรรม (Concrete Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและการจดัการ

กบัวตัถุ และความฉลาดทางสังคม (Social Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและ

จดัการกับบุคคลอื�น และการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื�นอย่างชาญฉลาด ในปี ค.ศ. 1937 

Robert Thorndike and Sual Stern (1937, quoted in Ranee M. Smith, 2005: 11) ได้นําความฉลาด

ทางสังคมของ Edward Lee Thorndike มาศึกษา และสามารถจาํแนกย่อยได้ 3 กลุ่ม คือ ทัศนคติ

เกี�ยวกบัสงัคม ความรู้เกี�ยวกบัสงัคม และระดบัในการปรับตวั แต่ผลการศึกษานี� ไม่ไดรั้บความสนใจ

เท่าที�ควร เนื�องจากในระยะนั�นจะใหค้วามสนใจเกี�ยวกบัการทาํงานของสมองและการสร้างเครื�องมือ

วดัความฉลาดทางสติปัญญา 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1940 David Wechsler (1940, quoted in Yvonne Stys and Shelley L. 

Brown, 2004: 2, Bar-On, 1997: 4-5) กล่าวว่า ความฉลาดหรือเชาวน์เป็นความสามารถหลาย ๆ ด้าน

รวมกนัของบุคคลในการกระทาํอยา่งมีจุดหมาย คิดอยา่งมีเหตุผล และจดัการกบัสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยเขาไดน้าํเสนอเกี�ยวกบัความฉลาดหรือเชาวน์วา่ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 

องค์ประกอบที�เกี�ยวข้องกับความคิด (Intellective) และองค์ประกอบที�ไม่เกี�ยวข้องกับความคิด 

(Non-intellective) ซึ� งองค์ประกอบที�ไม่ เกี�ยวข้องกับความคิดจะประกอบด้วยปัจจัยเกี�ยวกับ

ความสามารถดา้นอารมณ์ ความสามารถดา้นบุคคล และความสามารถดา้นสงัคม ซึ�งเป็นสิ�งที�จาํเป็น

ในการทํานายความสําเร็จในชีวิต ซึ� ง Wechsler (1940, quoted in Reuven Bar-On, 1997: 4-5) ได้

กล่าวถึงแบบทดสอบความฉลาดหรือเชาวน์ที�เขาสร้างขึ�นและพิมพจ์าํหน่ายในปี ค.ศ. 1939 ที�ชื�อว่า 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ว่า เขาได้พยายามที�จะวดัทั� งด้านความรู้ (Cognition 

Aspects) และที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัความรู้ (Non-cognitive Aspects) อีกทั�งเขาไดแ้ทรกเนื�อหาเรื� องราว



25 
 

ทางสงัคม (Social Aspects) ใหเ้ป็นส่วนหนึ� งของการวดัความฉลาดหรือเชาวน์ดว้ย นอกจากนี� แลว้ 

Wechsler (1940, quoted in Reuven Bar-on, 1997: 5) ได้กล่าวถึงผลงานของ Edgar Doll (1935, quoted 

in Reuven Bar-On, 1997: 5) ที�มีขึ� นในปี ค.ศ. 1935 ว่าเป็นผลงานอีกชิ�นหนึ� งที�ได้ทุ่มเทที�จะวัด

องค์ประกอบของเชาวน์ในส่วน Non-cognitive Aspects โดย Edgar Doll (1935, quoted in Reuven 

Bar-On, 1997: 5) ไดพ้ฒันาสเกลวดัวุฒิภาวะทางสังคมไวน์แลนด์ (The Vineland Social Maturity 

Scale) จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (A Structured Interview) เพื�อวดัความสามารถทาง

สังคม (Social Competence) โดยเน้นองค์ประกอบด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และผลของ

การวดัความสามารถทางสงัคมก็คือ A Social Intelligence หรือ SQ ซึ�งจะบ่งชี�ถึงระดบัวุฒิภาวะทาง

สงัคม (Level of Social Maturity) ของบุคคลนั�น ๆ  

 โดยในปี ค.ศ. 1956 Benjamin S. Bloom (1956, อา้งถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข, 2545: 

89-120) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบั Taxonomy of educational objectives โดยไดแ้บ่งจุดประสงค์ของ

วตัถุประสงคท์างการศึกษา อนัเป็นองคป์ระกอบดา้นความสามารถของมนุษยไ์ว ้3 ดา้น (Domains) 

ดว้ยกนั คือ Cognitive Domain คือ ความสามารถทางดา้นการรู้คิด ซึ�งอาจกล่าวไดว้่าเป็นเรื�องทาง

สติปัญญา ส่วน Affective Domain คือ ความสามารถทางดา้นความรู้สึก ค่านิยม และ Psycho-motor 

Domain คือ ความสามารถทางดา้นการเคลื�อนไหวหรือทางดา้นทกัษะ 

 ในปี ค.ศ. 1958 Abrahumson (1958, อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542: 25) เป็น

นกัจิตวิทยาอีกคนหนึ�งที�ใหค้วามสนใจเรื�องความฉลาดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัสติปัญญา ไดเ้สนอคาํศพัท์

ว่า Emotion Maturity (วุฒิภาวะทางอารมณ์) ว่าคนที�มีอารมณ์ที�สุขสบาย (Emotion Comfort) จะสามารถ

จดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตไดอ้ย่างเป็นอิสระ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ และมีการตรวจสอบความรู้สึก และ

ความตอ้งการของตนเองอย่างสม ํ�าเสมอ ฉะนั�นคนเราจึงควรสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื�อนาํไปสู่

อารมณ์ที�สุขสบายของตนเอง และเปิดตนเองกบัประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นหมอความรู้สึกของตนเอง 

(Feeling Doctors) ได ้

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 Henrry Mintzberg (1970: 87-104) เป็นคนแรกที�ชี� ให้เห็นว่า

สมองซีกซา้ยและซีกขวา มีบทบาทในการบริหารจดัการต่างกนั โดยเน้นว่า การบริหารจดัการที�ดี

ควรใชส้มองซีกขวามากกว่าซีกซา้ย ซึ�งสมองซีกขวาจะทาํหนา้ที�ควบคุมการเคลื�อนไหวของร่างกาย

ทางดา้นซา้ย โดยสมองซีกขวารับผิดชอบในเรื�องการรับรู้โดยภาพรวม การจินตนาการ ควบคุม

อารมณ์ และการแสดงออกทางสีหน้า การมีญาณหย ั�งรู้เรื� องจิตใจของผูอ้ื�น ขณะที�สมองซีกซา้ย

ทาํหน้าที�ควบคุมการเคลื�อนไหวของร่างกายทางดา้นขวา รับผดิชอบเกี�ยวกบัภาษาถอ้ยคาํ การคิด

คาํนวณ การวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจดัระเบียบตามลาํดบัขั�นตอน ซึ�งผูบ้ริหาร 
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จะใชส้มองซีกซา้ยในการวางแผน วิเคราะห์ขอ้มูล แต่การจะทาํให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารควรใช้สมองซีกขวาควบคู่กนัไปกับสมองซีกซ้าย เนื�องจากสมองซีกขวาจะทาํหน้าที� 

ในการติดต่อสัมพันธ์กับผูอ้ื�น ซึ� งจะช่วยลดความขัดแยง้ในการทํางาน และเอื�อต่อการทําให้

หน่วยงานมีผลการปฏิบติังานสูง 

 ในปี ค.ศ. 1971 Livingston (1971: 79-89) ได้ชี� ให้เห็นว่า เกรดเฉลี�ยจากการศึกษา 

ในโรงเรียนหรือความฉลาดทางสติปัญญาไม่มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความสามารถในการบริหาร

จดัการ เขาไดใ้หท้ศันะว่า สิ�งหนึ�งที�ผูบ้ริหารระดบักลางพึงมีคือ ความสามารถในการแสดงความเอื�อ

อาทร (Capacity of Empathy) ซึ� งเป็นความสามารถในการรับรู้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูค้นใน

องค์การ รับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ที�พนักงานแต่ละคนรู้สึกแต่ไม่เผยออกมา ซึ� งจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน โดยเขาเชื�อว่า การที�ผูบ้ริหารระดบักลางไม่รับรู้ภาวะอารมณ์ของผูอ้ื�น 

(Emotional Blind) ทาํใหป้ระสบปัญหาในการบริหารจดัการคนในองคก์าร 

 โดยในปี ค.ศ. 1973 David McClelland (1973, อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542: 49) 

ศาสตราจารยภ์าควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ไดเ้ขียนบทความเปิดประเด็นวิพากษ์เกี�ยวกบั

ผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษาไม่ไดป้ระกนัถึงความสาํเร็จในอาชีพ เพราะแบบทดสอบความสามารถ

ทางการศึกษาที�ใชใ้นสถานศึกษาไม่สามารถใชท้าํนายผลการปฏิบตัิงานได ้รวมทั�งกล่าวว่า

แบบสอบวดัความฉลาดทางสติปัญญาและแบบวดัความถนัด ไม่ไดเ้ป็นตวัทาํนายความสาํเร็จ

ในอาชีพหรือการดาํรงชีวิต เขาเสนอว่า ควรให้ความสําคัญกับการวัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ 

(Competencies) ซึ�งเขาเชื�อว่าสามารถทาํนายพฤติกรรมสาํคัญได้แม่นยาํกว่า โดยการวดัสิ�งที�มี

ผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Criterion Sampling) อาทิ ทกัษะในการสื�อสาร ทกัษะใน

การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ความอดทนรอ การกาํหนดเป้าหมาย ความสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เป็นตน้ ซึ� งผลงานของ McClelland (1973, อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 

2542: 49) มีส่วนปลุกเร้าความสนใจของผูค้นให้หันมาศึกษาด้านความฉลาดรู้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับ

ความฉลาดทางสติปัญญาของมนุษยแ์ละกระตุน้ใหค้นหนัมาสนใจวดัสมรรถนะ รวมถึงความฉลาด

ทางอารมณ์มากขึ�น ซึ�งต่อมาไดน้าํแนวคิดนี�มาศึกษากบัผูบ้ริหารระดบักลาง 

 นบัตั�งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นตน้มา มีผูส้นใจศึกษาเกี�ยวกบับทบาทของอารมณ์ที�มีต่อ

สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการพฒันาบุคลิกภาพมากขึ� น และในปี ค.ศ. 1983 Howard 

Gardner (1983, อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2543: 5) ไดข้ยายแนวความคิดที�มีมาก่อนหนา้นี� และเสนอว่า

ความฉลาดหรือเชาวน์เป็นที�รวมขององคป์ระกอบหลายดา้น มีทั�งความฉลาดรู้ทางดา้นสติปัญญา 

(Cognitive Aspects) และความฉลาดรู้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัสติปัญญา (Non-cognitive Aspects) รวมทั�ง

เสนอความคิดเกี�ยวกบัอารมณ์ลงในหนงัสือ Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences 
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ซึ�งเสนอทฤษฎีพหุปัญญา โดยอธิบายใหเ้ห็นถึงความสามารถที�หลากหลาย โดย Gardner ให้แนวคิดว่า 

ความฉลาดหรือเชาวน์ของนุษยม์ีหลายดา้นที�มีความสาํคญัเท่าเทียมกนั โดยมีอยูอ่ย่างน้อย 7 ดา้น 

คือ ดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) ดา้นตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 

Intelligence) ด้านมิติสัมพนัธ์ (Visual-Spatial Intelligence) ด้านร่างกายและการเคลื�อนไหว 

(Bodily-Kinesthetic Intelligence) ด้านดนตรี (Musical Intelligence)  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

(Interpersonal Intelligence) และดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 

Gardner (1983, อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2543: 5) ไดเ้พิ�มเติมเขา้มาอีก 1 ดา้น คือ ดา้นธรรมชาติวิทยา 

(Naturalist Intelligence) เพื�อใหส้ามารถอธิบายไดค้รอบคลุมมากขึ�น จึงสรุปไดว้่า ทฤษฎีพหุปัญญา

ตามแนวคิดของ Gardner ในปัจจุบนัมีปัญญาอยูอ่ย่างน้อย 8 ดา้น จากการพิจารณาเห็นไดว้่าปัญญา

ดา้นมนุษยสัมพนัธ ์(Interpersonal Intelligence) และปัญญาดา้นตนหรือเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal 

Intelligence) เป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึ�งของความฉลาดของมนุษย ์

 ในปี ค.ศ. 1990 Peter Salovey (1990, quoted in Salovey and Mayer, 1990: 185-211) 

จากภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยั Yale และ John D. Mayer จากภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลยั 

New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอกรอบแนวคิดและบัญญัติศพัท์คาํว่า Emotional 

Intelligence ขึ�นเป็นครั� งแรก โดยพวกเขาไดอ้ธิบายความหมายของ Emotional Intelligence ว่า เป็น

รูปแบบหนึ�งของความฉลาดทางสงัคม (Social Intelligence) ที�ประกอบดว้ยความสามารถในการรับรู้

อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผูอ้ื�น สามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที�เกิดขึ�นและ

ใชข้อ้มูลนี� เป็นเครื�องชี�นาํในการคิดและการกระทาํสิ�งต่าง ๆ นอกจากนี� พวกเขายงัไดริ้เริ�มโครงการ

ศึกษาวิจยัเพื�อนาํผลไปใชใ้นการพฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ที�มีความแม่นยาํ และ

ศึกษาค้นควา้ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ด้วย ในปี ค.ศ. 1994 Antonio R. Damasio 

(1994: 128) หัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยา (Neurology) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Iowa 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยนัผลการวิจยัที�พบว่า การให้เหตุผลและการตดัสินใจของสมองมีส่วน

เกี�ยวขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งแยกไม่ออกกบัอารมณ์ 

 และในปี ค.ศ. 1995 Goleman (1995: 43-44) นักข่าวสายวิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ ์

New York Times ซึ�งสาํเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั Harvard และเป็นผูที้� 

MaClelland กาํกบัดูแลวิทยานิพนธ์ ไดศ้ึกษาเกี�ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมอง บุคลิกภาพ และ

อารมณ์ และเขาเชื�อว่าอารมณ์ ความคิด และความฉลาดทางสติปัญญามีส่วนเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

โดยแมว้่าความฉลาดทางอารมณ์จะแตกต่างจากความฉลาดทางสติปัญญา แต่ก็มีส่วนในการส่งเสริม

เกื�อกูลกนั นอกจาก Goleman (1995: 43-44) จะศึกษาที�มหาวิทยาลยั Harvard แลว้ Goleman 

ยงัเก็บเกี�ยวประสบการณ์ด้านนี� จากการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ศึกษาวิจัยร่วมกับผูเ้ชี�ยวชาญ
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ทั�งหลายทั�วอเมริกา และเขียนหนงัสือชื�อ Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ  

ซึ�งไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก และทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์ไดตื้�นตวัมากยิ�งขึ�น เขาไดเ้ขียน

เป็นบทความลงในนิตยสาร TIMES ซึ� งได้ตีพิมพ์ในบทความเรื� อง The EQ Factor โดยขึ� นปก 

What’s Your EQ? ในฉบับวันที�  9 ตุลาคม 1995 Goleman (1995: 43-44) ได้ย ํ� าถึงความสามารถ

ดา้นสติปัญญาสามารถอธิบายความสาํเร็จของหน้าที�การงานไดเ้พียง 20% ที�เหลืออีก 80% นั�นเป็น

ความสามารถอื�นซึ�งหมายรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ดว้ย และในวนัที� 6 ตุลาคม 1988 Goleman 

(1988: 1-15) ไดอ้อกหนังสือชื�อ Working with Emotional Intelligence ซึ�งเสนอองค์ประกอบของ

ความฉลาดทางอารมณ์หรือเชาวน์อารมณ์ และแนวทางการประยกุตใ์ชไ้ดช้ดัเจนมากขึ�น โดยเฉพาะ

ในดา้นการพฒันาผูที้�มีศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ การฝึกอบรม และการพฒันา ซึ�งแสดงความเชื�อมั�น

ว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสาํคญั ส่งผลต่อความสาํเร็จในชีวิตกว่าดา้นสติปัญญา โดย EQ 

มีความสาํคญัเหนือกว่า IQ ถึง 4 เท่า ทั�งนี�  จากการศึกษาของ Goleman ตั�งแต่ปี ค.ศ. 1995 เป็นตน้มา 

ทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์ไดเ้ริ�มมีผูใ้หค้วามสนใจ และนาํมาศึกษาอยา่งกวา้งขวางและแพร่หลาย

มากขึ� น โดยมีแนวคิดว่าคนที�จะประสบความสําเร็จได้นั�นตอ้งมีความฉลาดทางอารมณ์เข้ามา

ประกอบดว้ย นอกจากนี�  การศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ยงัช่วยทาํให้บุคคลเรียนรู้โดยตรง

เกี�ยวกบัเรื� องอารมณ์ สามารถเขา้ใจและจดัการอารมณ์ของตนเองได ้ซึ�งจะก่อให้เกิดประโยชน์

มหาศาลกับตนเองและการเกี�ยวข้องกับบุคคลอื�น มีผลต่อการดาํรงชีวิตในสังคมของบุคคล 

สามารถสื�อสารกนัดว้ยความเห็นอกเห็นใจตลอดจนมีแรงจูงใจที�จะกระทาํสิ�งต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

 3.  ความสําคญัและประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 

 การทาํความเขา้ใจความหมาย แนวคิด องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ทาํให้

เราทราบว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํบุคคลไปสู่ความความสาํเร็จและความสุข

ในชีวิต ทาํให้สามารถการปรับตวั ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจต่อตนเองและผูอ้ื�น ช่วยเพิ�มพนูการพฒันา

ตนเอง เพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดภาวะความเครียด ก่อใหเ้กิดความรักความเขา้ใจในกลุ่ม

เพื�อนร่วมงานและคนใกลชิ้ด (วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2551: 13) 

 จากที�ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1920 แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ถกูละเลยเป็นอย่างมาก 

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1920 จึงเริ�มเขา้สู่เป็นยุคของความคิดความเขา้ใจตนที�มีวตัถุนิคมเหนือจิตนิยม 

ความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนใหม้นุษยคิ์ดไดอ้ยา่งชาญฉลาด และมีความสุขกบัความคิดอ่านมากขึ�น 

ผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์ที�ดีจะเป็นผูที้� รู้จกัใชค้วามคิดอ่านเกี�ยวกบัอารมณ์ของตนเองและของ

ผูอ้ื�นให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ผูอ้ื�นเป็นสุข ตนเองก็สบายใจ “Look 

Good And Feel Good” ทั�งสองฝ่าย ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้และรู้จกัอารมณ์ ความรู้สึก

ของตนให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความแปรผนัด้านอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้ 
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พูดคุยภายในตน (Intraindvidual Talk) บริหารจดัการอารมณ์ภาวะอารมณ์อุปนิสัยใจคอของตน

ไปในทางที�สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจที�ดีให้แก่ตนเองในทางที�สร้างสรรค์ สมดงัที�

สุนทรภู่ไดว้่าไว ้ “ผจญจิตของตนเสียก่อนใหผ้อ่นคลาย แลว้ค่อยว่ายไปผจญคนทั�งปวง” ความฉลาด

ทางอารมณ์จึงเป็นการนาํเชาวน์อารมณ์ของตนออกมาติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื�น (Interpersonal Relations) 

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสื�อสาร มีความเก่งคน ความเขา้อกเขา้ใจคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 

และเป็นการที�บุคคลมี A Sense of Propotion คือ การรักษาความไดดุ้ลของเหตุผลกบัอารมณ์ ทาํให้

สามารถบริหารจดัการความสมัพนัธง์านในหนา้ที�ของตนกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ทั�งนี�  จากที� Sternberg (1996, quoted in Goleman, 1998: 21) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยั 

Yale ไดศ้ึกษาอิทธิพลของเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) และการประสบความสาํเร็จ โดย

ทาํการศึกษากบัผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จจากบริษทัต่าง ๆ รวม 500 บริษทั พบว่า เชาวน์ปัญญา

สามารถอธิบายถึงการประสบความสาํเร็จในการทาํงานไดน้อ้ยมาก โดยความฉลาดทางสติปัญญา

หรือเชาวน์ปัญญาสามารถเป็นเครื�องบ่งชี�ว่าบุคคลมีโอกาสที�จะประสบความสาํเร็จในหนา้ที�การงาน

ไดใ้นระดบัหนึ�ง แต่เชาวน์ปัญญาไม่ไดเ้ป็นปัจจยัสาํคญัเพียงปัจจยัเดียวที�สามารถบ่งชี�ถึงความสาํเร็จ

ของบุคคลได้ ทั�งนี�  Practical Intelligence ซึ� งมีความหมายใกลเ้คียงกบัความสามารถทางอารมณ์

นบัว่าเป็นปัจจยัที�ความสาํคญัต่อการประสบความสาํเร็จอย่างหนึ� ง และในบางกรณีก็อาจจะสาํคญั

กว่าเชาวน์ปัญญาดว้ย (วิทยากร เชียงกลู, 2540: 84) ซึ�งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ David Campbell 

et al. (1993, quoted in Nancy R. Gibbs, 1995: 113-117) จากสถาบนั The Center for Creative Leadership 

หรือ CCL ได้ศึกษาเรื� อง Manual for the Campbell Interest and Skill Survey โดยทาํการศึกษาถึง

การประสบความลม้เหลวของผูบ้ริหาร (derailed executive) กบัผูบ้ริหารที�เคยประสบความสาํเร็จ พบว่า 

ผูบ้ริหารเหล่านี� ตอ้งประสบกับความลม้เหลว อนัเนื�องมาจากข้อบกพร่องในเรื�องความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล (An Interpersonal Flaw) ซึ� งเป็นสาเหตุที�พบมากกว่าข้อบกพร่องอนัเนื�องมาจาก

การขาดความสามารถดา้นเทคนิค (A Technical Inability) เสียอีก และจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร

ที�ประสบความสาํเร็จอยา่งมากในอเมริกาและยโุรป พบว่า ขอ้บกพร่องสาํคญัที�ปรากฏใหเ้ห็นก็คือ 

ขอ้บกพร่องในการควบคุมอารมณ์ เช่น มีความสมัพนัธ์ในการทาํงานกบับุคคลอื�นไม่ดี เป็นพวกที�

ชอบใชอ้าํนาจแบบเผด็จการ (Authoritarian) มีความทะเยอทะยาน (Ambitious) และมีความขดัแยง้

กบัฝ่ายบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นระดบัสูงกว่า โดยผลการศึกษานี� ไดรั้บการเผยแพร่ลงในนิตยสาร 

Times ในปี 1995 ซึ�งนอกจากการศึกษาวิจยันี� แลว้ ยงัมีการเสนอผลงานวิจยัที�สาํคญัอื�น ๆ ในลกัษณะ

เดียวกันอีก นั�นก็คือ การศึกษาวิจัยพบว่าระดบัเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) จะส่งผลต่อ

ความสําเร็จของบุคคลเพียงแค่ 20 % เท่านั�น และอีก 80 % เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ 
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ดว้ยหลกัฐานและเหตุผลดงักล่าว ทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ไดรั้บความสนใจจากทั�วโลก และ

ส่งผลใหผู้บ้ริหารและบุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ ตื�นตวัที�จะพฒันาความฉลาดทางอารมณ์มากยิ�งขึ�น  

 ในขณะที� วิทยากร เชียงกูล (2540: 85-86) ได้แปลและเรียบเรียงหนังสือของ 

Seymour Epstein และ Archie Brodsky เสนอว่า จากการศึกษาเปรียบเทียบผูบ้ ริหารที�ประสบ

ความสาํเร็จอย่างสูง 50 คน กบักลุ่มผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขายและผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ซึ�งเป็นผูบ้ริหารระดบัทั�วไป เพื�อศึกษาว่า คนที�ประสบความสาํเร็จอย่างสูงนั�นเป็นคนที�มีความคิด

สร้างสรรค์มากน้อยเพียงไร และนอกจากพวกเขาจะประสบความสาํเร็จในดา้นหนา้ที�การงานแลว้ 

พวกเขาประสบความสาํเร็จในการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยหรือไม่ โดยทาํการสุ่มตวัอย่างจากผูอ้่าน

นิตยสาร จาํนวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า ในทุก ๆ เกณฑ์ที�ใชว้ดัความสาํเร็จในการใชช้ีวิต 

กลุ่มผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จสูง จะไดค้ะแนนสูงกว่ากลุ่มผูบ้ริหารระดบัทั�วไปในแทบ

ทุกเรื� อง กลุ่มผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จสูงมีรายไดสู้งกว่ากลุ่มผูบ้ริหารระดบัทั�วไปอย่างมาก 

แมว้่ากลุ่มผูบ้ริหารทั�ง 2 กลุ่มตอ้งทาํงานหนักพอ ๆ กนั แต่กลุ่มผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จสูง

มีความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานไดร้วดเร็วกว่า มีความสุขและสนุกกบังานมากกว่า และรู้สึกพอใจ

ในผลงานของตนเองมากกว่ากลุ่มผูบ้ริหารระดบัทั�วไปดว้ย ซึ�งส่วนหนึ� งของความสําเร็จของ

พวกเขามาจากการที�พวกเขามีความสามารถในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ้ื�นไดดี้กว่า และเป็นผูที้�มี

ความรู้สึกไวต่อความตอ้งการของผูอ้ื�น แมว้่าผูบ้ริหารทั�ง 2 กลุ่ม จะมีแนวโนม้ที�จะชอบความร่วมมือ

กนัฉนัมิตรมากกว่าการแข่งขนักนัอยา่งกา้วร้าวเหมือนกนั แต่กลุ่มผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จสูง

จะมีอิทธิพลต่อผูอ้ื�นและเป็นที� นิยมชมชอบของผูอ้ื�นมากกว่า สามารถทําให้ผูค้นนับถือ และ

จงรักภกัดีไดม้ากกว่าผูบ้ริหารระดบัทั�วไป สาํหรับในแง่ของชีวิตส่วนตวัเรื�องการจดัลาํดบัความสาํคญั

ของชีวิตครอบครัว ผูบ้ริหารทั�ง 2 กลุ่ม จดัใหชี้วิตครอบครัวมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั 

แต่ผูบ้ริหารกลุ่มที�ประสบความสาํเร็จสูงใชเ้วลาอยูก่บัภรรยาและบุตรมากกว่า ตลอดจนมีความพึงพอใจ

ในชีวิตสมรส ความสมัพนัธท์างเพศ ครอบครัว และชีวิตในสงัคมมากกว่ากลุ่มผูบ้ริหารระดบัทั�วไป 

นอกจากนี�  ผูบ้ริหารกลุ่มที�ประสบความสาํเร็จสูงมีสุขภาพร่างกาย มีการปรับตวัทางอารมณ์ไดดี้กว่า

ผูบ้ริหารทั�วไป โดยผูบ้ริหารกลุ่มที�ประสบความสาํเร็จสูงมีความกงัวลและความซึมเศร้าน้อยกว่า 

สามารถจดัการกบัอารมณ์โกรธไดดี้กว่า มีปัญหาการนอนไม่ค่อยหลบันอ้ยกว่า รวมทั�งมีอาการทางกาย 

เช่น ปวดหัว ปวดทอ้ง ปวดกลา้มเนื�อ หรือเจ็บป่วยอื�น ๆ นอ้ยกว่า และเกิดอุบติัเหตุอนัเนื�องมาจาก

ความพลั�งเผลอนอ้ยกว่ากลุ่มผูบ้ริหารระดบัทั�วไปอีกดว้ย 

 ดงันั�น จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบว่า ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยเสริมใหส้ามารถ

เรียนรู้และแกปั้ญหาไดดี้ยิ�งขึ�น แมว้่าความสัมพนัธข์องความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) กบัความสามารถ

ทางสติปัญญา (IQ) จะไม่แน่นอน ไม่มีหลกัประกนัว่าผูที้�มี EQ สูง จะมี IQ สูงตามไปดว้ย หรือผูที้�
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มี IQ สูง จะมี EQ สูงตามไปดว้ย แต่จากผลการวิจยัทาํให้ทราบว่า EQ เป็นส่วนสาํคญัที�ช่วยเสริม

ในการเรียนรู้และการแกปั้ญหาไดดี้ ซึ�งผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมกัจะมีภาวะอารมณ์ที�สงบ 

ปลอดโปร่ง ไม่ตึงเครียด จึงสามารถนําความสามารถทางเชาวน์ปัญญามาใช้ในการเรียนรู้และ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงกนัขา้มคนที�มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาสูงหากไม่สามารถ

จดัการกบัความเครียดได ้ความเครียดนั�นจะปิดกั�นโอกาสการเรียนรู้ ทาํใหไ้ม่สามารถดึงความฉลาด

ทางเชาวน์ปัญญามาใชไ้ดอ้ยา่งน่าเสียดาย 

 จะเห็นไดว้่า ความเป็นผูม้ีความฉลาดทางอารมณ์นอกจากจะทาํให้บุคคลตระหนัก

และรู้จกัตนเองแลว้ ยงัทาํให้เขา้ใจความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการของผูอ้ื�นไดอ้ีกดว้ย 

ความฉลาดทางอารมณ์ก่อให้เกิดความร่วมมือที�สร้างสรรค์สนองเป้าหมายที�กาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ช่วยทาํให้การสื�อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื�น อดทน 

เข้าใจต่อกัน เกื�อหนุนให้มีการใช้ศกัยภาพของคนอย่างสูงสุด เมื�อประกอบกับความฉลาดทาง

สติปัญญา จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การตดัสินใจที�เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดการบริหารจดัการที�มี

ลกัษณะให้เกียรติ ยอมรับฟังเหตุผล เกื�อหนุนแก่กนัและกนั เพิ�มพูนความคิดสร้างสรรค์ กลา้คิด

ริเริ�ม กลา้เผชิญปัญหาดว้ยจิตใจมั�นคง ลดการแสดงออกที�กา้วร้าวและไม่ยดืหยุน่ต่อกนั 

 ซึ�งกรมสุขภาพจิต (2543: 99) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ที�มี

ต่อการทํางานว่า บุคคลผูม้ีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูงจะสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้บรรลุ

เป้าหมายได้ รวมทั�งยงัสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างเพื�อนร่วมงานได้อีกด้วย เช่นเดียวกับ 

วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2551: 34-37) ที�ไดก้ล่าวถึงบุคคลที�มีความฉลาดทางอารมณ์ที�ดีว่า บุคคลนั�น

จะเป็นผูที้� รู้จักใช้ความคิดอ่านเกี�ยวกับอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�นให้เกิดประโยชน์ในทาง

สร้างสรรค ์ทาํใหผู้อ้ื�นเป็นสุขตนเองก็สบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง บุคคลผูม้ีเชาวน์ปัญญาดีดว้ยแลว้ 

หากนําความฉลาดทางอารมณ์และเชาวน์ปัญญามาผสมผสานกนั นอกจากจะทาํให้เป็นบุคคลที�

ตระหนักรู้ถึงตวัตนที�แทจ้ริงของตวัเองแลว้ ยงัทาํให้เกิดความเขา้ใจความคิด ความรู้สึก และ

ความตอ้งการของผูอ้ื�นไดดี้อีกดว้ย ซึ�งจะทาํให้การติดต่อสื�อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอยา่งราบรื�น 

สามารถที�จะอดทนรอคอยเพื�อใหไ้ดสิ้�งที�มุ่งหวงั มีความเขา้ใจซึ�งกนัและกนั และทาํใหบุ้คคลสามารถ

นาํเอาศกัยภาพของตนออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มที� ดงันั�น การประยุกต์ใชห้ลกัการของความฉลาดทาง

อารมณ์เขา้สู่ชีวิตประจาํวนัและงานในหนา้ที�จะมีประโยชน์ในดา้นการพฒันาการดา้นอารมณ์ โดยมี

บทบาทกาํหนดบุคลิกภาพที�พึงปรารถนา สร้างภาวะทางอารมณ์ที�เจริญสมวยั สร้างความสามารถ

ในการปรับตวัในการแกไ้ขปัญหาความเครียดและแรงกดดนัของชีวิต ในภาวะการแข่งขนัไดดี้ และ

ทาํใหเ้ป็นผูที้�สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตนได้
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อยา่งถกูตอ้งตามกาลเทศะ เขา้อกเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น รู้จกัยิ�มไดแ้มใ้นใจรู้สึกเศร้า รับฟังปัญหา

ทางผูอ้ื�นไดอ้ย่างตั�งอกตั�งใจ ไม่รู้สึกแปลกแยกจากเพื�อนมนุษย ์จากธรรมชาติ และจากชีวิตของ

ตนเอง โดยความฉลาดทางอารมณ์จะเกื�อหนุนการยอมรับความคิดริเริ�ม ก่อใหเ้กิดการสร้างผลิตผล

ที�สนองเป้าหมาย อีกทั�งยงัลดการลา ขาดงาน หรือยา้ยงานเนื�องจากข้อขัดแยง้ระหว่างบุคคลลง  

โดยเสริมสร้างการทาํงานที�ประสานสมัพนัธก์นัใหม้ากขึ�น เสริมสร้างการมีมนุษยสมัพนัธที์�ดี ทาํให้

เคารพรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น เอาใจเขามาใส่ใจเราไดม้ากขึ�น มีความสามารถปรับตวั ปรับใจ

รับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ นอกจากนี� ยงัก่อใหเ้กิดการทาํความรู้จกักบัผูม้าติดต่องานหรือผูม้าใช้

บริการไดดี้ สามารถรับฟังความตอ้งการของผูม้าติดต่องานหรือผูใ้ชบ้ริการไดดี้ และตอบสนองไดดี้ 

ช่วยสร้างความจงรักภกัดี ความประทบัใจจากการใชบ้ริการหรือการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน 

ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที�ดีแก่หน่วยงาน นอกจากนี�  ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยส่งเสริมอจัฉริยภาพ

ของความเป็นผูน้ ําที�มีศิลปะในการรู้จักใช้คนและครองใจคนได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารได้

เรียนรู้และพฒันาตน สามารถโนม้นา้วผูอ้ื�นใหท้าํในสิ�งที�ตนตอ้งการไดส้าํเร็จ งานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสุข 

เกิดความรักงาน รักองคก์าร จงรักภกัดีต่อองคก์ารมากขึ�น ผูน้าํ ผูบ้ริหารที�มีความฉลาดทางอารมณ์ดี 

จะเป็นผูที้�คาํพดูและการกระทาํตรงกนั สุจริตและเที�ยงตรง (Integrity) ผูน้าํที�มีความฉลาดทางอารมณ์

มกักลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมถกูกาลเทศะ สามารถเขา้ใจชีวิตของตนและของผูอ้ื�น โดยสามารถ

ทาํความเขา้ใจตน (Insight) มองเขา้ไปในตนก่อนทาํความเขา้ใจผูอ้ื�น เมื�อเขา้ใจตน เขา้ใจคนอื�นแลว้ 

จึงเกิดความเขา้ใจกนั มีปฏิสมัพนัธที์�ดีระหว่างกนั 

 จากความสาํคญัและประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ

สรุปไดว้่า ความฉลาดทางอารมณ์ทาํให้บุคคลรู้และเขา้ใจถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ้ื�น ทาํให้

เป็นบุคคลที�สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อตนเองและผูอ้ื�นไดอ้ยา่งเหมาะสม มีสมัพนัธภาพที�ดี

กบัผูอ้ื�น สามารถทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีความสุข และเป็นส่วนสาํคญัที�ทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต 

 4.  องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

 เนื�องจากความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ�งที�ทาํใหบุ้คคลประสบความสาํเร็จและมีความสุข

ในชีวิต ดังนั�น การทราบถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ�งที�สําคญัที�ใช้วดั

ความฉลาดทางอารมณ์และส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน โดยมีนกัวิชาการหลาย

ท่านไดศ้ึกษาองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ และไดน้าํเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัความฉลาด

ทางอารมณ์ ดงันี�  
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 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Salovey และ Mayer 

 Salovey and Mayer (1990: 185-211) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื�องของ

ทกัษะการปรับตน โดยกาํหนดว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้

อารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�น จาํแนกภาวะอารมณ์ และใชข้อ้มูลที�ไดม้าจูงใจ ชี�นาํความคิดและ

การปฏิบติัของตนเอง 3 ขั�นตอน ดงันี�   

 1.  การรู้จกัภาวะอารมณ์ของตน (Emotional Awareness) เป็นการประเมินภาวะอารมณ์

ไดอ้ย่างถูกตอง้และแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม การที�บุคคลสามารถรับรู้ ระบุและจาํแนกภาวะ

อารมณ์ที�เกิดขึ� นในตนเองได ้เป็นปัจจยันําที� เอื�อต่อความสามารถในการปรับตวัที�แสดงออกทาง

อารมณ์ 

 2.  การควบคุมอารมณ์ (Emotional Regulation) เป็นการควบคุมกาํกับ ดูแลภาวะ

อารมณ์ของตนเองและของผูอ้ื�นไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ ทั�งในแง่ของกาย วาจา ใจ 

 3.  การใชป้ระโยชน์จากภาวะอารมณ์ (Emotional Utilization) คือ ความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากภาวะอารมณ์ของตนในการแกไ้ขปัญหา หรือช่วยในการปรับตัว กล่าวคือ 

หากอารมณ์ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดภาวะคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ในขณะที�มีอารมณ์เศร้าจะ

ทาํให้เกิดความคิดแบบอุปมาอุปมยัชา้ลง 

 ซึ�งต่อมา Mayer and Salovey (1997: 3-31) เห็นว่าการให้ความหมายองค์ประกอบ

ดงักล่าว ไม่สามารถอธิบายไดช้ัดเจนโดยเฉพาะละเลยบทบาทของการคิดที�มีต่อความรู้สึกของ

บุคคล Mayer และ Salovey จึงไดเ้สนอโมเดลที�ปรับปรุงใหม่ โดยเนน้ที�ปัญญาของความฉลาดทาง

อารมณ์ และพยายามอธิบายความฉลาดทางอารมณ์ในนยัของศกัยภาพ เพื�อความเติบโตดา้นอารมณ์

และสติปัญญา โดยไดเ้น้นย ํ�าบทบาทของอารมณ์ที�มีบทบาทเขา้มาจดัลาํดบัและชี�นาํความคิดของ

มนุษยใ์ห้มุ่งสู่ขอ้มูลที�เราใส่ใจ ดงันั�น Mayer และ Salovey ได้เสนอองค์ประกอบของความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นประเด็นหลกัได ้5 ประเด็น ดงันี�  

 1.  การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing One’s Emotion หรือ Self Awareness) หมายถึง 

การตระหนกัรู้ตนเอง เป็นการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของตนเองตามความเป็นจริง 

และสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได ้ซึ�งเป็นกุญแจสาํคญัของความฉลาดทาง

อารมณ์ที�จะช่วยใหเ้ขา้ใจอารมณ์ที�เกิดขึ�นและสามารถตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ ได ้

 2.  การจดัการอารมณ์ (Managing Emotion) คือ ความสามารถในการบริหารจดัการกบั

อารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์เพื�อไม่ใหเ้กิดความเครียด มีเทคนิคในการช่วย

ทาํใหผ้อ่นคลายจากความตึงเครียดที�รุนแรง ความเศร้าโศก หรือสิ�งที�มารบกวนจิตใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ไม่ฉุนเฉียวง่าย สามารถทาํใหอ้ารมณ์ขุ่นมวัหายไปโดยเร็ว 
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 3.  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating Oneself) เป็นความสามารถในการจูงใจ

ตนเอง สามารถควบคุมความตอ้งการ ให้กาํลงัใจและกระตุ้นตนเองได้อย่างเหมาะสม ทาํให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์เพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายที�ดีกว่า 

 4.  การรับรู้อารมณ์ของผูอ้ื�น (Recognizing Emotion in Others) เป็นความเห็นอกเห็นใจ

ผูอ้ื�น รู้ความตอ้งการของผูอ้ื�น นาํไปสู่การเขา้ใจถึงอารมณ์ของผูอ้ื�นได ้โดยเฉพาะบุคคลที�ตอ้งทาํงาน

เกี�ยวขอ้งกบัผูอ้ื�น ซึ�งเป็นพื�นฐานของมนุษยสมัพนัธแ์ละเป็นที�ยอมรับทางสงัคม 

 5.  การรักษาสัมพนัธภาพ (Handing Relationships) เมื�อสามารถเขา้ใจอารมณ์ของ

ผูอ้ื�นได้ จะทาํให้สามารถรับรู้ว่าจะต้องทาํอย่างไรจึงจะมีปฏิสัมพนัธ์ที� ดีกับบุคคลอื�นได ้ทาํให้

สามารถจดัการความขดัแยง้ระหว่างบุคคลได ้

 และนอกจากนี�  Mayer and Salovey (1997: 3-31) เสนอว่า ความฉลาดทางอารมณ์น่าจะ

ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอนตามลาํดบั ดงันี�    

 1.  การรับรู้ (Perception) การประเมิน (Appraisal) และการแสดงออก (Expression) 

ซึ�งอารมณ์ (Identifying Emotions) 

 1.1  ความสามารถในการระบุภาวะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได ้

 1.2  ความสนใจในการระบุภาวะอารมณ์ของผูอ้ื�นได ้

 1.3  ความสามารถในการแสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แสดงความตอ้งการไดต้รง

กบัความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม ถกูกาลเทศะ 

 1.4  ความสามารถในการจาํแนกความรู้สึกต่าง ๆ  ออกไดว้่าถกูตอ้ง ไม่ถกูตอ้ง จริงใจ

หรือไม่จริงใจ 

 2.  การเกื�อหนุนการคิดของอารมณ์ (Using Emotional) 

 2.1  ความรู้สึกและอารมณ์ ช่วยจดัลาํดบัความสาํคญัหรือช่วยในการคิดจดัลาํดบั

ความสาํคญั 

 2.2  อารมณ์ที�ชดัเจน พร้อมที�จะเกื�อหนุนต่อการตดัสินใจและจดจาํความรู้สึกต่าง ๆ 

ไดดี้ 

 2.3  อารมณ์และความรู้สึกที�เปลี�ยนไป ทาํให้ความคิดและจุดยืนเปลี�ยนไปจาก

แง่บวกเป็นลบ จากการคิดแง่เดียว มุมเดียว เป็นการคิดไดห้ลากหลาย 

 2.4  ภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ทาํให้คิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ขึ�น รู้สึก

เป็นสุข ทาํใหจิ้ตใจเปิดกวา้ง รับฟังเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค ์

 3.  การเข้าใจการวิเคราะห์และการใช้ความรู้สึกเกี�ยวกับอารมณ์ (Understanding 

Emotional) 
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 3.1  ระบุความรู้สึกหรืออารมณ์ เห็นความเชื�อมโยงระหว่างอารมณ์กบัถอ้ยคาํต่าง ๆ 

ได ้เช่น ความชอบพอกบัอารมณ์รัก ความรู้สึกไม่ชอบกบัความเกลียด ความสมหวงักบัการดีใจ 

 3.2  ตีความหมายของอารมณ์ที�เกิดขึ�นอนัสืบเนื�องจากอารมณ์หนึ�ง ๆ ได ้

 3.3  เขา้ใจอารมณ์ที�ซบัซอ้นได ้เกิดความรู้สึกหลายอยา่งในเวลาไล่เลี�ยกนั ทั�งรัก 

ทั�งเกลียด อาการขยะแขยง ที�เป็นผลร่วมของความโกรธและความกลวั 

 3.4  เขา้ใจความผนัแปรของภาวะต่าง ๆ การแปรเปลี�ยนจากความโกรธมาเป็น

ความพึงพอใจ หรือความโกรธมาเป็นความละอายใจ 

 4.  การคิดใคร่ครวญ และการควบคุมอารมณ์ของตน เพื�อพฒันาความความงอกงาม

ของปัญญาและอารมณ์ต่อไป (Managing Emotions) 

 4.1  เปิดใจรับต่อความรู้สึกทางบวกและลบ ที�รื�นรมยแ์ละที�ไม่น่าอภิรมยไ์ด ้

 4.2  เมื�อคิดใคร่ครวญใหดี้แลว้ สามารถยดึถือและปลดปล่อยตนจากภาวะอารมณ์

ความรู้สึกต่างอนัใดอนัหนึ�งได ้โดยพิจารณาจากขอ้มลูที�ไดรั้บและความเป็นประโยชน์ 

 4.3  คิดอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงภาวะอารมณ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเองและผูอ้ื�น

เลง็เห็นไดว้่าความรู้สึกเหล่านั�นชดัเจน คงอยู ่มีเหตุผล และส่งผลต่อการปฏิบติัของตนอยา่งไร 

 4.4  บริหารจดัการภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�นได ้ลดความรุนแรงทางอารมณ์

ทางลบได ้แสดงออกอารมณ์ทางบวกโดยไม่บิดเบือนหรือมีกลวิธีในการป้องกนัตวัเองมากเกินไป 

 โดย Mayer and Salovey (1997: 3-31) เห็นว่ากระบวนการของความฉลาดทางอารมณ์

ควรพฒันาจากขั�นแรก ซึ�งไม่ซบัซอ้น ไปสู่กระบวนการของจิตใจที�บูรณาการกนัอย่างดีมากขึ�น

ต่อ ๆ ไป จะเห็นไดว้่าในแต่ละขั�นตอนจะมีระดบัขีดความสามารถของความฉลาดทางอารมณ์ 

4 ระดบั จากง่ายไปสู่ยากเช่นกนั 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Goleman 

 Goleman (1998: 26-28) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็น

สมรรถนะ (Capacity) ที�จะตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สมรรถนะที�จะ 

จูงใจตนเอง และสมรรถนะที�จะจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง และจดัการในเรื�องความสัมพนัธ์กบั

ผูอ้ื�นได้เป็นอย่างดี ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถที�ต่างจากความสามารถเชิงวิชาการ 

(Academic Intelligence) ที�วดัได้จากแบบวดัไอคิว แต่ก็เป็นส่วนที�เสริมกันกับไอคิว โดยความ

ฉลาดที�แตกต่างกนันี�  (ส่วนวิชาการกบัส่วนอารมณ์) เป็นการทาํงานในส่วนที�แตกต่างกนัของสมอง 

กล่าวคือ ในส่วนวิชาการเป็นการทาํงานของเปลือกสมอง (Neocortex) ซึ�งเป็นส่วนชั�นบนของสมอง 

ส่วนศูนยก์ลางที�เกี�ยวข้องกบัอารมณ์จะอยู่ต ํ�าลงมาจากเปลือกสมอง (Subcortex) ความฉลาดทาง

อารมณ์จะเป็นการทาํงานของส่วนนี� ร่วมกบัศนูยข์องสติปัญญา 
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 Goleman (1998: 26-28) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัสมรรถนะทางอารมณ์ (The Emotional 

Competence Framework) ไว ้2 หมวด 5 องคป์ระกอบ 25 ปัจจยั ดงันี�  

 หมวดที� 1 สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competence) คือ ความสามารถในการ

บริหารจดัการตนเอง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

 องค์ประกอบที� 1 การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การ

ตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความโน้มเอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง 

หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 1.  การตระหนกัรู้อารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง การทราบถึงอารมณ์ของ

ตนเอง สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดอารมณ์นั�น ๆ และผลที�จะตามมา 

 2.  การประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง (Accurate Self-Assessment) หมายถึง การ

ประเมินตนเองไดต้ามจริง การรู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 

 3.  ความมั�นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ความมั�นใจในความสามารถ

และคุณค่าของตนเอง 

 องค์ประกอบที�  2 การจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) หมายถึง 

ความสามารถในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเองได้

อยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 

 1.  การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการจดัการและควบคุม

ภาวะอารมณ์ดา้นลบและแรงกระตุน้ได ้และปรับอารมณ์ใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติไดเ้ร็ว 

 2.  ความเป็นที�ไวใ้จได้ (Trustworthiness) หมายถึง การรักษาความซื�อสัตยแ์ละคง

คุณงามความดีได ้

 3.  ความรับผดิชอบ (Conscientiousness) หมายถึง การรู้จกัคิดใคร่ครวญใหร้อบคอบ 

และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัของตน 

 4.  การปรับตวัได ้(Adaptability) หมายถึง การยดืหยุน่และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ได ้

 5.  การสร้างสรรคสิ์�งใหม่ (Innovation) หมายถึง การเป็นสุขและเปิดใจกวา้งกบัแนวคิด 

แนวทาง วิธีการ หรือขอ้มลูใหม่ 

 องคป์ระกอบที� 3 การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ 

ที�เกื�อหนุนหรือนาํไปสู่เป้าหมาย ประกอบดว้ย 

 1.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ�  (Achievement Drive) หมายถึง การพยายามที�จะปรับปรุงหรือ

ปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ 
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 2.  ความมีภาระผกูพนั (Commitment) หมายถึง การยดึมั�นกบัเป้าหมายของกลุ่มและ

เป้าหมายขององคก์าร 

 3.  ความคิดริเริ�ม (Initiative) หมายถึง การมีความคิดใหม่ ๆ และพร้อมที�จะปฏิบติัเมื�อ

โอกาสอาํนวย 

 4.  การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง การมีความเพียรพยายามที�จะบรรลุเป้าหมาย 

แมม้ีอุปสรรคปัญหา ก็ไม่ยอ่ทอ้ สามารถอดกลั�นรอคอยได ้

 หมวดที� 2 สมรรถนะทางสงัคม (Social Competence) คือ ความสามารถในการสร้าง

และรักษาความสมัพนัธก์บัผูอ้ื�น ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 

 องค์ประกอบที�  4 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึง

ความรู้สึก ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น ประกอบดว้ย 

 1.  การเขา้ใจผูอ้ื�น (Understanding Others) หมายถึง การเขา้ใจถึงความรู้สึก มุมมอง 

และสนใจในขอ้วิตกกงัวลของผูอ้ื�น 

 2.  การพฒันาผูอ้ื�น (Developing Other) หมายถึง การทราบถึงขอ้ควรปรับปรุงของ

ผูอ้ื�น และส่งเสริมความรู้และความสามารถของผูอ้ื�นไดถ้กูทาง 

 3.  การมีจิตใจมุ่งบริการ (Service Orientation) หมายถึง การคาดคะเน รับรู้ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดดี้ 

 4.  การเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Leveraging Diversity) หมายถึง การสร้าง

โอกาสจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล การเลง็เห็นความเป็นไปไดจ้ากความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 5.  ความตระหนกัรู้ถึงสถานการณ์ในกลุ่ม (Political Awareness) หมายถึง ความสามารถ

อ่านและทราบความคิดเห็น สถานการณ์ปัจจุบนั และความสมัพนัธข์องคนภายในกลุ่ม 

 องค์ประกอบที� 5 ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความคล่องแคล่ว

ในการก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอ้ื�นได ้

ประกอบดว้ย 

 1.  การมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�น (Influence) หมายถึง การมีกลวิธีโนม้นา้วและชกัชวน

ผูอ้ื�นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.  การสื�อสาร (Communication) หมายถึง การเปิดกวา้งรับขอ้มูล และส่งสารที�ชดัเจน

และเชื�อถือได ้

 3.  การบริหารความขดัแยง้ (Conflict Management) หมายถึง การเจรจาต่อรองหาทาง

แกไ้ขปัญหา ตลอดจนหาทางยติุความไม่เขา้ใจกนัได ้
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 4.  ความเป็นผูน้าํ (Leadership) หมายถึง การเป็นแรงบนัดาลใจ การแนะนาํ สามารถ

ผลกัดนั และเป็นตวัอยา่งใหก้บับุคคลและกลุ่มได ้

 5.  การกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง (Change Catalyst) หมายถึง การริเริ�มและจดัการ

ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นที�ดี 

 6.  การสร้างพนัธะผกูพนั (Building Bonds) หมายถึง การเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ

และความสมัพนัธที์�ดี เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 7.  การร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันทาํงานกับผูอ้ื�น (Collaboration and Cooperation) 

หมายถึง การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายไดดี้ 

 8.  ความสามารถทาํงานเป็นทีม (Team Capability) หมายถึง การสร้างพลงัร่วมของกลุ่ม

ในการมุ่งสู่เป้าหมาย 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Cooper และ Sawaf 

 Cooper and Sawaf (1997: 125) ไดเ้สนอรูปแบบของความฉลาดทางอารมณ์ประกอบดว้ย

องคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น แต่ละดา้นมี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ดงันี�  

 1.  ความรอบรู้ในอารมณ์ (Emotional Literacy) ซึ� งจะเป็นตัวที�ทาํให้เกิดการรับรู้ 

การควบคุมตวัเอง และมีความเชื�อมั�นในตนเอง ประกอบดว้ย 

 1.1  ความซื�อสตัยใ์นอารมณ์ (Emotional Honesty) คือ รับรู้อารมณ์ตรงตามที�เป็น 

มีสติรับรู้และไหวเท่าทนัอารมณ์ของตนที�ผนัแปรไปรู้จกัอารมณ์ของตนเอง 

 1.2  การมีพลงัอาํนาจทางอารมณ์ (Emotional Energy) มีความเชื�อมั�นในตนเอง 

 1.3  การรับผลยอ้นกลบัของอารมณ์ (Emotional Feedback) การมีความรับผดิชอบ 

 1.4  การหย ั�งรู้และเชื�อมโยงทางอารมณ์ (Emotional Connection and Intuition) 

รวบรวมอารมณ์ใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค ์

 2.  ความเหมาะสมทางอารมณ์ (Emotional Fitness) ประกอบดว้ย 

 2.1  สร้างความเชื�อถือไดใ้หเ้กิดแก่ตน (Authenticity Presence) เชื�อในความสามารถ

ของตน 

 2.2  การแผค่วามไวว้างใจ (Trust Radius) ในดา้นอารมณ์ต่อผูอ้ื�น 

 2.3  การแสดงความไม่พอใจเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Discontent) มีความสามารถ

ในการฟัง 

 2.4  การมีความยืดหยุ่นและเปลี�ยนแปลง (Resilience and Renewal) จัดการกับ

ความขดัแยง้ 
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 3.  ความลึกซึ�งทางอารมณ์ (Emotional Depth) เป็นการสาํรวจแนวทางที�จะปรับชีวิต

และหนา้ที�การงานใหเ้ขา้กบัศกัยภาพและเป้าหมายของตวัเอง ประกอบดว้ย 

 3.1  การมีเป้าหมายและศกัยภาพเฉพาะตน (Unique Potential and Purpose) สามารถ

สาํรวจแนวทางของชีวิต การทาํงานตามศกัยภาพใหบ้รรลุเป้าหมายของตน 

 3.2  การอุทิศตน (Commitment) สามารถอุทิศตนและมีความสามารถในความ

รับผดิชอบ 

 3.3  การบูรณาภาพทางอารมณ์ (Applied Integrity) สามารถสาํรวจแนวทางความ

พอใจในชีวิต 

 3.4  การโนม้นาํโดยไม่ใชอ้าํนาจ (Influence Without Authority) 

 4.  ความเป็นไปไดท้างอารมณ์ (Emotional Alchemy) เป็นความสามารถในการใช้

อารมณ์เพื�อความคิดสร้างสรรค ์มีสมรรถนะที�จะเผชิญปัญหาและความกดดนั ประกอบดว้ย 

 4.1  การหย ั�งรู้อย่างต่อเนื�อง (Intuitive Flow) ช่วยให้เกิดความเต็มใจและเขา้ถึง

การแกปั้ญหาซ่อนเร้นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 4.2  มีการตอบสนองตามเวลาที�เปลี�ยน (Reflective Time-Shifting) 

 4.3  การเล็งเห็นโอกาส (Opportunity Sensing) สามารถที�จะแกปั้ญหาและความ

กดดนั 

 4.4  การสร้างอนาคต (Creating the Future) และไม่ปิดกั�นโอกาส 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Bar-On 

 Bar-On (2000: 108) ไดเ้สนอองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบ่งเป็น  

5 หมวด 15 คุณลกัษณะสาํคญั ดงันี�  

 1.  ความสามารถภายในตน (Intrapersonal) คือ ความสามารถที�จะรู้จกัตนเอง รู้ถึง

ความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกทางบวกที�เรากระทาํในชีวิต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี�  

 1.1  การตระหนกัในอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Awareness) เป็นความสามารถ

ในการรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ตนเอง และยงัรู้ถึงความแตกต่างระหว่างอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ได ้

รู้ว่าตนเองรู้สึกอยา่งไร และเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั�น โดยผูที้�มีความบกพร่องมากในองค์ประกอบนี�

จะเป็นผูที้�ไม่สามารแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นคาํพดูได ้ (Aiexathymic) 

 1.2  การยนืหยดั (Assertiveness) เป็นความสามารถในการแสดงออกถึงความรู้สึก 

ความเชื�อ ความคิด และการปกป้องถึงสิทธิของตนโดยการกระทาํที�ไม่กา้วร้าวหรือเป็นโทษ 
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 1.3  การนบัถือตนเอง (Self-Regard) เป็นความสามารถในการเคารพและยอมรับ

ตนเองว่ามีพื�นฐานที�ดี การเคารพตนเองเป็นความชอบในสิ�งที�ตนเองเป็นอยู ่ส่วนการยอมรับตนเอง 

เป็นความสามารถที�จะยอมรับการรับรู้ของตนเองทั�งในทางบวกและทางลบ 

 1.4  การบรรลุศกัยภาพแห่งตน (Self-Actualization) เป็นความสามารถในการเขา้ใจ

ศกัยภาพที�เป็นไปไดข้องตนเอง องคป์ระกอบนี�จะเห็นไดจ้ากการเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํใน

สิ�งที�มีความหมาย ความพยายามที�จะรู้ประจกัษแ์จง้แห่งตนจะเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันากิจกรรมที�ทาํให้

เกิดความสุขใจ และมีความหมายต่อความอุตสาหะในระยะยาวของชีวิต และมีความกระตือรือร้น

ที�จะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของชีวิต การประจกัษ์แจง้แห่งตนเป็นกระบวนการที�ไม่

หยดุนิ�งของความพยายามที�จะเขา้ไปถึงการพฒันาขั�นสูงสุด จากความสามารถ ศกัยภาพ และพรสวรรค์

ของตวับุคคลเอง องคป์ระกอบนี�จะมีส่วนร่วมกบัความพยายามอยา่งไม่ยอ่ทอ้ที�จะทาํสิ�งต่าง ๆ  อยา่งดี

ที�สุด และพยายามที�จะปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ สิ�งเร้าที�เกี�ยวขอ้งกบัความสนใจของบุคคลจะใหพ้ลงั

จูงใจต่อบุคคลที�จะทาํการตดัสินต่อไป ซึ�งเกี�ยวพนักบัความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง 

 1.5  ความเป็นอิสระ (Independence) เป็นความสามารถที�จะชี�นาํตนเอง และควบคุม

ตนเองในการคิด และการกระทาํของบุคคล รวมทั�งยงัมีความเป็นอิสระจากอารมณ์ 

 2.  ทกัษะของความสมัพนัธก์บัผูอ้ื�น (Interpersonal) คือ ความสามารถที�จะเขา้ใจผูอ้ื�น 

มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ้ื�น และมีทกัษะทางสงัคมที�ดี ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี�  

 2.1  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เป็นความสามารถในการตระหนกัเขา้ใจ 

และชื�นชมกบัความรู้สึกของผูอ้ื�น 

 2.2  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) เป็นความสามารถ 

ที�จะสร้างและรักษาความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ซึ�งกนัและกนัดว้ยความใกลชิ้ด การให้และ

การรับรู้อารมณ์ดว้ยความรู้สึก 

 2.3  การรับผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) เป็นความสามารถที�จะแสดง

ตนในการใหค้วามร่วมมือ การใหก้ารสนบัสนุน และสร้างสรรคส์มาชิกของกลุ่มสงัคมของบุคคลนั�น 

 3.  ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) คือ ความสามารถที�จะยดืหยุน่ต่อสภาพ

ความเป็นจริงและสามารถที�จะแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี�  

 3.1  การแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถในการอธิบายและบ่งชี�

ปัญหาต่าง ๆ ทําให้เกิดแนวทางการแก้ไขและทําให้การแก้ปัญหานั� นประสบผลสําเร็จอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 3.2  การทดสอบตามสภาพจริง (Reality Test) เป็นความสามารถในการประเมิน

ความสอดคลอ้งระหว่างสิ�งที�เคยประสบมากบัสิ�งที�ปรากฏอยูจ่ริง 
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 3.3  ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการปรับอารมณ์ ความคิด

และพฤติกรรมของบุคคล เพื�อเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข และสถานการณ์ต่าง ๆ 

 4.  ความสามารถในการจดัการความเครียด (Stress Management) คือ ความสามารถ

ในการทาํงานภายใตส้ภาวะกดดนัต่าง ๆ ไดดี้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี�  

 4.1  การอดทนกบัความเครียด (Stress Tolerance) เป็นความสามารถที�จะอดทน

ต่อเหตุการณ์ร้าย ๆ  และสถานที�ตึงเครียดได ้โดยปราศจกากความลม้เหลวดว้ยการจดัการความเครียด

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2  การควบคุมแรงกระตุน้ (Impuslse Contral) เป็นความสามารถที�จะอดกลั�น

และชะลอแรงกระตุน้ แรงขบั หรือสิ�งล่อใจที�จะกระทาํได ้นาํมาซึ�งสมรรถภาพในการยอมรับกบั

แรงกระตุน้ที�รุมเร้าในตวับุคคลหนึ�ง 

 5.  ภาวะอารมณ์ทั�วไป (General Mood) คือ ความสามารถในการมองโลกในแง่ดี ร่าเริง 

และสร้างบรรยากาศทางบวกให้เกิดขึ�น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี�  

 5.1  การมีความสุข (Happiness) เป็นความสามารถที�จะรู้สึกพึงพอใจกบัชีวิตของ

ตนเอง มีความสุขสนุกสนานกบัตวัเองและผูอ้ื�น 

 5.2  การมองโลกในแง่ดี (Optimistic) เป็นความสามารถมองในดา้นดีของชีวิต และ

รักษาทศันคติทางดา้นบวกแมก้าํลงัเผชิญกบัสิ�งเลวร้าย 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Wagner and Sternberg 

 Wagner and Sternberg (1985: 436-458) เสนอว่า พฤติกรรมของผูที้�มีความฉลาด

ดา้นความสามารถในการปรับตัวให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม Pratical Intelligence ที�เอื�อต่อความสาํเร็จ 

ในวิชาชีพในการบริหารและในชีวิต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

 1.  การครองตน (Managing Self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง

ในแต่ละวนัใหบ้รรลุเป้าหมาย ใหผ้ลผลิตสูงสุด อาทิ การจดัลาํดบักิจกรรมที�ตอ้งทาํ การกระตุน้ชี�นาํ

ตนให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ�  การสร้างแรงจูงใจที�ดีให้แก่ตนเอง กลา้เสี�ยง ไม่ย่นระย่อ รู้ขีดความสามารถ

และศกัยภาพของตนดี 

 2.  การครองคน (Managing Others) หมายถึง ทกัษะความรู้ในการบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และความสัมพนัธ์ทางสังคม ความสามารถเขา้กบัผูอ้ื�นได ้มอบหมายงานให้ตรงกบัทกัษะความรู้

ความสามารถของผูป้ฏิบติัแต่ละคน ใหร้างวลัตามผลงานที�ปฏิบติั 

 3.  การครองงาน (Managing Career) หมายถึง การจะสร้างผลกระทบที�ดีแก่สังคม

องคก์าร และประเทศชาติไดอ้ยา่งไร จะสร้างชื�อเสียงเกียรติภูมิของตนไดเ้ช่นไร จดัลาํดบัความสาํคญั 
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ความจาํเป็นของตนให้สอดคลอ้งกับสิ�งที�องค์การให้ความสําคัญ โน้มน้าวผูที้� เกี�ยวข้องให้เห็น

ความสาํคญั เห็นดีงามดว้ย 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของ Weisinger 

 Weisinger (1998: 214-215) ไดแ้บ่งความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 1.  ความฉลาดทางอารมณ์ภายในบุคคล (Intrapersonal Emotional Intelligence) หมายถึง 

การพฒันา และการใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ การพฒันาให้มีความตระหนกัรู้จกั

ตนเอง การบริหารจดัการอารมณ์ตนเอง และการสร้างแรงจูงใจที�ดีใหแ้ก่ตนเอง 

 2.  ความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Emotional Intelligence) หมายถึง 

การสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะการสื�อสารที�ดี การมี

มนุษยสมัพนัธ ์และการช่วยเหลือผูอ้ื�นใหช่้วยเหลือตนเองได ้

 Weisinger เชื�อว่า มี 4 ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล คือ 

 1.  ความสามารถในการรับรู้ ตีความ และแสดงภาวะอารมณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 2.  ความสามารถในการเขา้ถึงหรือก่อใหเ้กิดความรู้สึกตามความตอ้งการได ้เมื�อบุคคล

สามารถส่งเสริมความเขา้ใจตนเองหรือผูอ้ื�น 

 3.  ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์และตระหนกัรู้ความรู้สึกที�ไดจ้ากอารมณ์นั�น 

 4.  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เพื�อพฒันาการเติบโตทางดา้นอารมณ์และปัญญา 

 ทั�งนี�  การใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ภายในบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างบุคคล 

และความสามารถในการช่วยบุคคลอื�นใหส้ามารถจดัการตนเอง เพื�อเสริมสร้างความสาํเร็จในการทาํงาน

ไดน้ั�น จะตอ้งรับรู้ ตีความ และแสดงภาวะอารมณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีความสามารถในการใชภ้าวะอารมณ์

นั�น ๆ  ต่อตนเอง ผูร่้วมงาน และมีการเรียนรู้ ตลอดจนเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกที�ไดรั้บ นอกจากนี�

ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ สร้างพฤติกรรมในทางบวก ซึ�งจะเอื�อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพได ้

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมสุขภาพจิต (2543: 2-3) ไดพ้ฒันาแนวคิดเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ โดยอาศยั

แนวคิดจาก Goleman, Bar-On, Mayer และ Salovey และหลกัพระพุทธศาสนา ซึ�งกรมสุขภาพจิต

แบ่งองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 3 ดา้น ดงันี�  

 1.  ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

รู้จกัเห็นใจผูอ้ื�น และมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

 1.1  ความสามารถในควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

   1.1.1  การรู้อารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

   1.1.2  ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้

   1.1.3  แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
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   กรมสุขภาพจิตพฒันาองคป์ระกอบดา้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์

และความตอ้งการของตนเอง จากองคป์ระกอบขั�นการรับรู้ การประเมิน และการแสดงออกซึ�งอารมณ์ 

(Identifying Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey และจากองคป์ระกอบดา้นการควบคุม

ตนเองโดยสามารถจดัการกบัภาวะอารมณ์หรือความฉุนเฉียวได ้(Self-Control) ซึ�งเป็นองคป์ระกอบ

ย่อยขององค์ประกอบด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ของแนวคิดของ 

Goleman อีกทั�งจากองคป์ระกอบดา้นการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเอง (Emotion Self-Awareness) 

ซึ�งเป็นทกัษะภายในตวับุคคล (Intrapersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On 

 1.2  ความสามารถในการเห็นใจผูอ้ื�น 

   1.2.1  ใส่ใจผูอ้ื�น 

   1.2.2  เขา้ใจและยอมรับผูอ้ื�น 

   1.2.3  แสดงความเห็นใจอยา่งเหมาะสม 

   องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความสามารถในการเห็นในผูอ้ื�น 

พฒันาจากองคป์ระกอบขั�นการเกื�อหนุนการคิดของอารมณ์ (Using Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer 

และ Salovey และจากองค์ประกอบดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ตามแนวคิดของ Goleman 

อีกทั�งจากองค์ประกอบดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ซึ�งเป็นทกัษะระหว่างบุคคล (Interpersonal 

Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On 

 1.3  ความสามารถในการรับผดิชอบ 

   1.3.1  รู้จกัการให ้รู้จกัการรับ 

   1.3.2  รู้จกัรับผดิ รู้จกัใหอ้ภยั 

   1.3.3  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

   องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความรับผิดชอบ พฒันาจาก

องค์ประกอบขั�นการเกื�อหนุนการคิดของอารมณ์ (Using Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ 

Salovey และจากองคป์ระกอบดา้นการแสดงความรับผดิชอบในการกระทาํของตน (Conscientiousness) 

ซึ�งเป็นองคป์ระกอบยอ่ยขององคป์ระกอบดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) 

ตามแนวคิดของ Goleman อีกทั�งจากองคป์ระกอบดา้นความรับผดิชอบทางสงัคม (Social Reponsibility) 

ซึ�งเป็นทกัษะระหว่างบุคคล Interpersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On 

 2.  ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสมัพนัธที์�ดีกบัผูอ้ื�น ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

 2.1  ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง 

   2.1.1  รู้ศกัยภาพของตนเอง 
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   2.1.2  สร้างขวญัและกาํลงัใจใหต้นเองได ้

   2.1.3  มีความมุ่งมั�นที�จะไปใหถ้ึงเป้าหมาย 

   องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความสามารถในการรู้จกัและ

สร้างแรงจูงใจใหต้นเอง พฒันาจากองคป์ระกอบดา้นการจูงใจตนเอง (Motivation) ตามแนวคิดของ

Goleman 

 2.2  ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

   2.2.1  รับรู้และเขา้ใจปัญหา 

   2.2.2  มีขั�นตอนการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   2.2.3  มีความยดืหยุน่ 

   องค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ดา้นความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

พฒันาจากองคป์ระกอบขั�นการคิดใคร่ครวญและการควบคุมอารมณ์ของตน เพื�อพฒันาความงอกงาม

ดา้นปัญญาและอารมณ์ (Managing Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey และจากองคป์ระกอบ

ดา้นความสามารถที�จะปรับตวัได ้ยดืหยุน่ในการจดัการกบัการเปลี�ยนแปลง (Adaptability) ซึ�งเป็น

องคป์ระกอบยอ่ยขององคป์ระกอบดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ตามแนวคิด

ของ Goleman อีกทั�งจากองค์ประกอบดา้นการแกปั้ญหา (Problem Solving) ซึ�งเป็นความสามารถ

ในการปรับตวั (Adaptability) ตามแนวคิดของ Bar-On 

 2.3  ความสามารถในการมีสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�น 

   2.3.1  รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกบัผูอ้ื�น 

   2.3.2  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

   2.3.3  แสดงความเห็นที�ขดัแยง้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

   องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความสามารถในการมีสัมพนัธภาพ

กบัผูอ้ื�น พฒันาจากองค์ประกอบขั�นการคิดใคร่ครวญและการควบคุมอารมณ์ของตน เพื�อพฒันา

ความงอกงามดา้นปัญญาและอารมณ์ (Managing Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey 

และจากองค์ประกอบด้านทกัษะทางสังคม (Social Skills) ตามแนวคิดของ Goleman อีกทั�งจาก

องค์ประกอบดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) ซึ� งเป็นทกัษะระหว่าง

บุคคล (Interpersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On 

 3.  ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจใน

ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 

 3.1  ความภูมิใจตนเอง 

   3.1.1  เห็นคุณค่าของตนเอง 

   3.1.2  เชื�อมั�นในตนเอง 
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   องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความภูมิใจในตนเอง พฒันาจาก

องคป์ระกอบดา้นความมั�นใจในตนเอง โดยมั�นใจในความสามารถและคุณค่าของตน (Self-Confidence) 

ซึ�งเป็นองค์ประกอบยอ่ยขององค์ประกอบดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) 

ตามแนวคิดของ Goleman และจากองคป์ระกอบดา้นการนบัถือตนเอง (Self-Regard) ดา้นการบรรลุ

ศกัยภาพแห่งตน (Self-Actualization) ซึ�งเป็นทกัษะภายในตวับุคคล (Interpersonal Skills) ตามแนวคิด

ของ Bar-On 

 3.2  ความพึงพอใจในชีวิต 

   3.2.1  รู้จกัมองโลกในแง่ดี 

   3.2.2  มีอารมณ์ขนั 

   3.2.3  พอใจในสิ�งที�ตนเองมีอยู ่

   องคป์ระกอบดา้นความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความพึงพอใจในชีวิต พฒันา

จากองคป์ระกอบดา้นการมองโลกในแง่ดี ตามแนวคิดของ Goleman, Bar-On และหลกัพระพุทธศาสนา 

 3.3  ความสงบทางใจ 

   3.3.1  มีกิจกรรมที�เสริมสร้างความสุข 

   3.3.2  รู้จกัผอ่นคลาย 

   3.3.2  มีความสงบทางจิตใจ 

   องคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความสงบทางใจพฒันาจากองคป์ระกอบ

ดา้นความสุข (Happiness) ซึ�งเป็นคุณลกัษณะที�อยูใ่นสภาวะอารมณ์ทั�วไป (General Mood) ตามแนวคิด

ของ Bar-On และหลกัพระพุทธศาสนา 

 จากการศึกษาแนวคิดในเรื�ององค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ที�กล่าวมา ผูว้ิจยั

มีความเห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจยัสาํคญัที�ใชใ้นทาํงานอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

โดยมีประโยชน์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทั�งดา้นการพฒันาตนเองและการสร้างและรักษา

ความสัมพนัธ์กับผูอ้ื�น เพื�อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาํหรับการวิจัยครั� งนี�  

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตามแนวคิดของ Goleman (1988) ที�ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์

ออกเป็นสมรรถนะส่วนบุคคล และสมรรถนะทางสงัคม เพราะไดแ้บ่งองค์ประกอบของความฉลาด

ทางอารมณ์ไวอ้ยา่งชดัเจน ครอบคลุม โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์

ที�ใชใ้นการวิจยั ดงันี�  

 1.  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การตระหนักรู้และ

เขา้ใจความรู้สึก ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปได้

ของตนและความพร้อมต่าง ๆ ซึ�งประกอบดว้ย 
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 1.1  การตระหนกัรู้อารมณ์ (Emotional Awareness) หมายถึง การทราบถึงอารมณ์

ของตนเอง สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดอารมณ์นั�น ๆ และผลที�จะตามมา 

 1.2  การประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง (Accurate Self-Assessment) หมายถึง 

การประเมินตนเองไดต้ามจริง รู้จุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง 

 1.3  ความมั�นใจในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ความมั�นใจในความสามารถ

และคุณค่าของตนเอง 

 2.  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) หมายถึง ความสามารถ

ในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และความสามารถในตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ�ง

ประกอบดว้ย 

 2.1  การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการจดัการและ

ควบคุมภาวะอารมณ์ดา้นลบและแรงกระตุน้ได ้

 2.2  ความเป็นที�ไวใ้จได ้(Trustworthiness) หมายถึง การรักษาความซื�อสัตยแ์ละ

คงคุณงามความดีได ้

 2.3  ความรับผิดชอบ (Conscientiousness) หมายถึง การรู้จักคิดใคร่ครวญให้

รอบคอบ และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัของตน 

 2.4  การปรับตวัได ้(Adaptability) หมายถึง การยืดหยุ่นและสามารถปรับตวัให้

เขา้กบัสถานการณ์ได ้

 2.5  การสร้างสรรคสิ์�งใหม่ (Innovation) หมายถึง การเป็นสุขและเปิดใจกวา้งกบั

แนวคิด แนวทาง วิธีการ หรือขอ้มลูใหม่ 

 3.  ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) หมายถึง แนวโนม้ของอารมณ์ที�เกื�อหนุน

หรือนาํไปสู่เป้าหมาย ซึ�งประกอบดว้ย 

 3.1  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ�  (Achievement Drive) หมายถึง การพยายามที�จะปรับปรุง

หรือปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ 

 3.2  ความมีภาระผกูพนั (Commitment) หมายถึง การยดึมั�นกบัเป้าหมายของกลุ่ม

และเป้าหมายขององคก์าร 

 3.3  ความคิดริเริ�ม (Initiative) หมายถึง การมีความคิดใหม่ ๆ และพร้อมที�จะปฏิบติั

เมื�อโอกาสอาํนวย 

 3.4  การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึง การมีความเพียรพยายามที�จะบรรลุ

เป้าหมาย แมม้ีอุปสรรคปัญหา ก็ไม่ยอ่ทอ้ สามารถอดกลั�นรอคอยได ้
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 4.  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความรู้สึก 

ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น ซึ�งประกอบดว้ย 

 4.1  การเข้าใจผูอ้ื�น (Understanding Others) หมายถึง การเข้าใจถึงความรู้สึก 

มุมมอง และสนใจในขอ้วิตกกงัวลของผูอ้ื�น 

 4.2  การพฒันาผูอ้ื�น (Developing Other) หมายถึง การทราบถึงขอ้ควรปรับปรุง

ของผูอ้ื�น และส่งเสริมความรู้และความสามารถของผูอ้ื�นไดถ้กูทาง 

 4.3  การมีจิตใจมุ่งบริการ (Service Orientation) หมายถึง การคาดคะเน รับรู้ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดดี้ 

 4.4  การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Leveraging Diversity) หมายถึง 

การสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การเล็งเห็นความเป็นไปไดจ้ากความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

 4.5  ความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในกลุ่ม (Political Awareness) หมายถึง 

ความสามารถอ่านและทราบความคิดเห็นของกลุ่มและทราบความสมัพนัธข์องคนในกลุ่ม 

 5.  ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความคล่องแคล่วในการสร้าง

สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือ

ของผูอ้ื�นได ้ซึ�งประกอบดว้ย 

 5.1  การมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�น (Influence) หมายถึง การมีกลวิธีโน้มน้าวและ

ชกัชวนผูอ้ื�นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2  การสื�อสาร (Communication) หมายถึง การเปิดกวา้งรับขอ้มูล และส่งสาร

ที�ชดัเจนและเชื�อถือได ้

 5.3  การบริหารความขดัแยง้ (Conflict Management) หมายถึง การเจรจาต่อรอง

หาทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนหาทางยติุความไม่เขา้ใจกนัได ้

 5.4  ความเป็นผูน้ ํา (Leadership) หมายถึง การเป็นแรงบันดาลใจ การแนะนํา 

สามารถผลกัดนั และเป็นตวัอยา่งใหก้บับุคคลและกลุ่มได ้

 5.5  การกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง (Change Catalyst) หมายถึง การริเริ�มและ

จดัการใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นที�ดี 

 5.6  การสร้างพนัธะผกูพนั (Building Bonds) หมายถึง การเสริมสร้างความร่วมมือ

ร่วมใจและความสมัพนัธที์�ดี เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 5.7  การร่วมมือร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานกบัผูอ้ื�น (Collaboration and Cooperation) 

หมายถึง การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายไดดี้ 



48 
 

 5.8  ความสามารถทาํงานเป็นทีม (Team Capability) หมายถึง การสร้างพลงัร่วม

ของกลุ่มในการมุ่งสู่เป้าหมาย 

 ซึ�งองค์ประกอบทั�ง 5 ดา้นขา้งตน้นี�  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นกรอบเพื�อการวิจยั ความฉลาด

ทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 5.  แนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

 การใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�นนี�  จะตอ้งเขา้ใจตวัของเราเองเสียก่อน

ว่าเรารู้สึกอยา่งไร ทาํไมจึงรู้สึกเช่นนั�น และเมื�อเริ�มเขา้ใจตวัเองแลว้ก็จะสามารถนาํประสบการณ์นี�

ไปพฒันาความสามารถเพื�อทาํความเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ื�นต่อไป ถา้ตัวเราสามารถที�จะควบคุม

พฤติกรรมการแสดงออกของตัวเองได ้เราก็จะสามารถทาํนายความรู้สึกของคนรอบข้างที� เป็น

ผลกระทบจากพฤติกรรมของตวัเราไดใ้นระดบัหนึ� งโดยอา้งอิงกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ตวัเราได้

เคยประสบมา ดงัที�กล่าวมานี� สามารถแบ่งความสามารถในการใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ออกเป็น 

� ส่วน คือ (แสงอุษา โลจนานนท ์และกฤษณ์ รุยาพร, 2544: 16) 

 1.  ส่วนของการใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ของตนเอง 

 1.1  รู้จกัอารมณ์ของตนเอง (Self Awareness) 

 1.2  ควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Manage Emotion) 

 1.3  สร้างสรรคอ์ารมณ์ของตนเอง (Innovate Inspiration) 

 2.  ส่วนของการใชปั้ญญาบริหารอารมณ์ของผูอ้ื�น 

 2.1  เขา้อกเขา้ใจอารมณ์ของผูอ้ื�น (Listen with Head and Heart) 

 2.2  ประสานสมัพนัธก์บัผูอ้ื�น ตลอดจนสร้างสงัคมที�เกื�อกลู (Enhance Social Skill) 

 นอกจากนี�  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที�ดีที�สุด เริ�มจากการหมั�นสื�อสาร

กับตัวเอง เพราะคนที� เราอยู่ด้วยมากที� สุด และต้องรองรับอารมณ์ที�พลิกผนัที�อาจเกิดขึ� นใน

สถานการณ์ที�ต่างกนัมากที�สุดก็คือ ตวัของเราเอง ฉะนั�น ถา้ไม่บริหารอารมณ์ของตนเอง ก็จะตก

เป็นทาสของอารมณ์ของตนเองเสมอ ตอ้งไม่ลืมว่าอารมณ์สามารถส่งผลกระทบไปถึงพฤติกรรม

ของเรา พฤติกรรมของเราก็ส่งผลไปที�อารมณ์ของคนรอบขา้ง และปฏิกิริยาโตต้อบที�คนรอบขา้ง

แสดงกลับมาเมื�อผนวกกับสิ� งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ก็จะทําให้เกิดอารมณ์ที�ผนัแปรไปตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ  ไปเรื�อย ๆ  การรู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ 

และบริหารการแสดงออกในดา้นอารมณ์ของตวัเราเอง และถา้สามารถบริหารการแสดงออกอารมณ์

ของตวัเองได้ดีแลว้ ก็จะสามารถตั�งรับ หรือล่วงรู้ หรือคาดเดาถึงอารมณ์ของคนรอบขา้งไดด้ว้ย 

(แสงอุษา โลจนานนท ์และกฤษณ์ รุยาพร, 2544: 77-78) 
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 แนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพื�อความสาํเร็จในการทาํงาน ประยุกต์

จากคาํสอนของพุทธศาสนา ทฤษฎีทางจิตวิทยาในดา้นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในส่วน

ที�เกี�ยวกับตน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�  (Weisinger, Goleman, and Salovey, 1998, อา้งถึงใน 

วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, 2542: 3) 

 1.  รู้เท่าทนัอารมณ์ 

 1.1  บอกตนเองว่ารู้สึกอยา่งไร ถา้รู้ตวัจะคืนสู่ภาวะปกติไดร้วดเร็ว 

 1.2  ซื�อสตัยต่์อความรู้สึกของตน ไม่ปกป้องตนเอง ยอมรับความเป็นจริง 

 1.3  ตระหนกัถึงขอ้ดีและจุดบกพร่องของตน 

 2.  จดัการกบัอารมณ์อยา่งเหมาะสม 

 2.1  ตระหนกัว่าตนรับผดิชอบความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเอง 

 2.2  แยกขอ้เท็จจริงจากการตีความ พยายามดูอะไรใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริง  

อยา่เอาประสบการณ์หรืออคติมาตดัสิน 

 2.3  บอกตวัเองว่ารู้สึกอยา่งไร จนกว่าความรู้สึกนั�นจะบรรเทาเบาบางลง และหายไป

ในที�สุด เช่น โกรธหนอ 

 2.4  ใหอ้ารมณ์ส่งเสริมการคิด เช่น กงัวลใจจะสอบ พยายามเตรียมพร้อมเตือนใจ

ตนเองบ่อย ๆ มีฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา 

 3.  การสร้างเสริมพลงัจูงใจตนเอง 

 3.1  มองเห็นความงดงามของโลก ท่านติ�ช นัท ฮาน พระภิกษุชาวเวียดนาม ซึ� ง

ไดรั้บการเสนอชื�อเพื�อรับรางวลัโนเบิลไพรซ ์กล่าวว่า “ถา้เรามีสนัติ ถา้เรามีความสุข เราจะสามารถ

งอกงามไดป้ระดุจดังดอกไม ้และทุก ๆ คนในครอบครัวเรา ในสังคมทั�งปวงของเราก็จะได้รับ

ประโยชน์จากความสนัติสุขของเราไปดว้ย” 

 3.2  จดัระบบระเบียบความคิดจิตใจดว้ยการทาํสมาธิ เจริญวิปัสสนา รู้ตวัทุกขณะ

ว่าร่างกายทาํอะไร เช่น เดิน รู้ว่าขณะปัจจุบันเกิดความรู้สึกอย่างไร กาํหนดจิตใจและอารมณ์ 

ที�เปลี�ยนแปลง ใหจิ้ตตามรู้ กาํหนดรู้ธรรม ความไม่เที�ยง 

 3.3  โปรแกรมจิตและตั�งเป้าหมายชีวิต กาํหนดว่าสิ�งใดที�ตอ้งการปรับปรุง 

 3.4  เชื�อในความสามารถแห่งตน 

 3.5  กลา้ตดัสินใจและกระทาํ ทาํสิ�งที�ยากขึ�น พฒันาตนเองและความสามารถ 

 ณรัฐ วฒันพานิช (2549: 51-52) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความรู้ใน

การประกอบสมัมาอาชีพ ซึ�งมีรายละเอียด คือ ความสามารถในการรู้จกั และสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง 

รู้ศกัยภาพของตนเอง สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ตนเองได้ มีความมุ่งมั�นที�จะไปให้ถึงเป้าหมาย  
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ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา รับรู้และเขา้ใจปัญหา มีขั�นตอนในการแกปั้ญหา

ได้อย่างเหมาะสม มีความยืดหยุ่น ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอ้ื�น รู้จักการสร้าง

สัมพันธภาพที� ดีกับผู ้อื�น  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม แสดงความเห็นที�ขัดแยง้ได้อย่าง

สร้างสรรค์ และความสามารถในการดาํเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ซึ� งความสุขเกิดจากความภูมิใจ 

ในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เชื�อมั�นในตนเอง ความสุขเกิดจากความพึงพอใจในชีวิต รู้จกัมอง

โลกในแง่ดี มีอารมณ์ขนั พอใจในสิ�งที�ตนมีอยู่ และความสุขเกิดจากความสงบทางใจ มีกิจกรรม 

ที�เสริมสร้างความสุข รู้จกัผอ่นคลาย มีความสงบทางจิตใจ 

 ดงันั�นจึงพอสรุปไดว้่า การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการใช้ปัญญากาํกับ

อารมณ์ทั�งของตนเองและผูอ้ื�น ทั� งนี�  เราจะต้องเข้าใจตัวของเราเองเสียก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไร 

ทาํไมจึงรู้สึกเช่นนั�น และเมื�อเราเริ�มเขา้ใจตวัเองแลว้ เราก็จะสามารถนาํประสบการณ์นี� ไปพฒันา

ความสามารถเพื�อทาํความเขา้ใจอารมณ์ของผูอ้ื�นต่อไป ขณะเดียวกนั ถา้เราสามารถที�จะควบคุม

พฤติกรรมการแสดงออกของตัวเองได ้เราก็จะสามารถทาํนายความรู้สึกของคนรอบข้างที� เป็น

ผลกระทบจากพฤติกรรมของเราได้ในระดับหนึ� ง โดยอา้งอิงกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ผ่านมา 

หรือที�เราไดเ้คยประสบมา จะเห็นไดว้่า ผูที้�มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ จะเป็นผูที้� รู้จกัผิด 

รู้จกัชอบ มีองค์ประกอบรายละเอียดดา้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการ

ของตนเอง คือการรู้อารมณ์และความตอ้งการของตนเอง การควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้

ทาํใหส้ามารถแสดงออกของพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม รวมถึงความสามารถในดา้นการเห็นใจผูอ้ื�น 

คือ มีความใส่ใจผูอ้ื�น โดยการเขา้ใจและยอมรับผูอ้ื�น และสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมเห็นใจ

อยา่งเหมาะสม ดา้นความสามารถในการรับผดิชอบโดยการรู้จกัการใหรู้้จกัการรับ รู้จกัการยอมรับผิด 

รู้จกัใหอ้ภยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 ลกัษณะผู้ที�มคีวามฉลาดทางอารมณ์ที�พงึประสงค์ 

 การบริหารจดัการอารมณ์เป็นสิ�งสาํคญัในการพฒันาตนเองให้เป็นผูที้�มีศกัยภาพ

มากขึ�นได ้เนื�องจากอารมณ์มีความเกี�ยวขอ้งกบัความคิดและพฤติกรรม การบริหารจดัการอารมณ์

จึงเป็นวีธีที� ช่วยพัฒนาอารมณ์ทางบวกที� เป็นการพัฒนาการคิดเชิงบวกและพฤติกรรมที� เป็น

ประโยชน์ ทั�งนี�  การบริหารจดัการอารมณ์เป็นหลกัการที�ช่วยปรับอารมณ์ทางลบซึ�งเป็นอุปสรรค

ให้เป็นอารมณ์ทางบวกที�เป็นการสร้างโอกาส ซึ�งการปรับอารมณ์ทางลบให้เป็นอารมณ์ทางบวก

เป็นวิธีสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองและก่อให้เกิดสัมพนัธภาพที�ดีกบัผูอ้ื�น ดงันั�น ผูที้�มีความฉลาด

ทางอารมณ์สูง จึงเป็นผูที้�สามารถบริหารจดัการอารมณ์โดยการคิดในเชิงบวกที�ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ

และพฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ โดยเป็นผูที้�สามารถสร้างความสุขโดยการปรับเปลี�ยนอารมณ์ทางลบ

เป็นอารมณ์ทางบวกที�ช่วยสร้างโอกาสในการประสบความสาํเร็จไดม้ากกว่าผูที้�มีความฉลาดทาง
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อารมณ์ตํ�าซึ� งเป็นผูที้�ไม่ตระหนักในการปล่อยวางอารมณ์ทางลบอนัเป็นบ่อเกิดของความทุกข ์

และเป็นอุปสรรคในการคิดและการปฏิบติังานหรือกิจกรรมไดอ้ย่างประสบผลสาํเร็จ  

 ซึ�ง Hein (1999, อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542: 143-144) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ

ที�บ่งชี�ถึงความเป็นผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและตํ�า ดงันี�  

 1.  ลกัษณะผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะแสดงถึงความรู้สึกของตนเองออกได้

ชดัเจนตรงไปตรงมา ไม่ถกูครอบงาํโดยความรู้สึกในทางลบ สามารถอ่านภาษา ท่าทางในการสื�อสาร

ได ้ใชชี้วิตอย่างมีเหตุผล และความเป็นจริง มีความรู้สึกและสามญัสาํนึก สามารถพึ�งพาตนเองได ้

มีความเป็นอิสระในดา้นการใชเ้หตุผลทางจริยธรรม สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึ�นภายในตนเองได ้สามารถ

ผ่อนคลายอารมณ์ให้ปกติ และมองโลกในแง่ดี ไม่ยอมแพก้บัอุปสรรคหรือปัญหา สนใจและให้

ความสาํคญักบัความรู้สึกของผูอ้ื�น กลา้เปิดเผยความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมา มองหาแง่มุมที�ดี

จากภาวะอารมณ์ในทางลบหรือในสถานการณ์อนัเลวร้าย สามารถแยกแยะสิ�งที�เป็นความคิดออก

จากความรู้สึกได ้

 2.  ลกัษณะของผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์ตํ�า จะแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่รับผดิชอบ

ต่อความรู้สึกของตน แต่วิพากษว์ิจารณ์ ตาํหนิผูอ้ื�น มุ่งวิเคราะห์ผูอ้ื�นมากกว่าการแสดงความเห็นอก

เห็นใจ แสดงความไม่ซื�อตรงเกี�ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตน พูดสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเองสูงหรือตํ�ากว่าความเป็นจริง ทาํเรื�องเล็กให้เป็นเรื�องใหญ่ เผยความรู้สึกที�แทจ้ริงที�เกิดขึ�นกบั

ตนเองไม่ได ้ไม่ใส่ใจในความรู้สึกนึกคิดของผูอ้ื�น พดูออกมาโดยไม่คิดถึงหวัอกของผูอ้ื�น ยดึมั�นใน

ความคิดความเชื�อของตน เป็นผูฟั้งที�ไม่ดี พูดขดัจงัหวะ ใชภู้มิปัญญาของตนวิพากษว์ิจารณ์ ตาํหนิ

ผูอ้ื�น สร้างภาพว่าตนฉลาดเหนือกว่าผูอ้ื�น โดยที�ไม่รู้ไม่สนใจว่าคนอื�นจะมองตนอยา่งไร 

 ดงันั�น ผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นผูที้�มีหลกัในการจดัการอารมณ์ที�เกิดจาก

การเขา้ใจตนเองและผูอ้ื�น อนันาํไปสู่ความคิดและพฤติกรรมที�พึงประสงคโ์ดยสามารถสร้างแรงจงูใจ

ในตนเองและสร้างสัมพนัธภาพที�ดีกับผูอ้ื�นได ้ซึ� งอนันตชัย ศรีโคตร (2549: 104) ได้อธิบายถึง

ความฉลาดทางอารมณ์ที�เป็นความสามารถของบุคคลในการจดัการกบัอารมณ์ และความรู้สึกของ

ตนเองและของผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปนี�  

 1.  รู้จกัอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�น รู้จกัแยกแยะว่าตนกาํลงัรู้สึกอยา่งไร รู้จกัประเมิน

สภาวะทางอารมณ์ของผูอ้ื�นว่ากาํลงัรู้สึกอยา่งไร 

 2.  เขา้ใจสาเหตุ และความเป็นไปของอารมณ์ความรู้สึก เช่น ทาํไมจึงโกรธ และจะ

ระงบัไดง่้ายหรือยาก 

 3.  เขา้ใจความเกี�ยวขอ้งของความคิด ความรู้สึกและการกระทาํ คือ รู้ว่าสิ�งที�ทาํลงไป

เพราะรู้สึกอยา่งไร และที�รู้สึกอยา่งนี� เพราะอะไร 
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 4.  มีใจกวา้งยอมรับความรู้สึกทั�งเชิงบวกและลบ ยอมรับความรู้สึกของตนเองและผูอ้ื�น 

 5.  แสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม ไม่สร้างความเสียหายใหก้บัคนและสิ�งของ 

 6.  รู้จกัเลือกว่าตนควรคิด รู้สึกหรือกระทาํอยา่งไร 

 7.  ตระหนกัถึงอิทธิพลของอารมณ์ รู้ว่าอารมณ์ก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งไร 

 8.  สามารถใชอ้ารมณ์และความรู้สึกใหเ้ป็นประโยชน์ สร้างวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสและ

มีความมานะพยายามทาํให้สาํเร็จ 

 ดงันั�น ผูที้�มีความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นผูที้�มีลกัษณะนิสัยของการคิด พดู และทาํ

ในสิ�งที�ดี มีความสุขที�ประกอบไปดว้ยความเขา้ใจตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเป็นพื�นฐานของ

การเขา้ใจผูอ้ื�น มีความเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี ที�จะนาํไปสู่ความสามารถใน

การแกไ้ขปัญหาความเครียดในจิตใจ เพราะอารมณ์หรือความรู้สึกเป็นสิ�งที�ก่อให้เกิดพฤติกรรม

ทางกาย วาจา โดยการใชส้ติปัญญาควบคุมการแสดงออกถึงความรู้สึกออกมาใหแ้ต่ละสถานการณ์ 

และสามารถเรียนรู้ได ้สร้างขึ�นและพฒันาได ้โดยการทาํความเขา้ใจขอ้มลูดา้นอารมณ์แลว้นาํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ซึ�งจะส่งเสริมใหป้ระสบความสาํเร็จในดา้นการงาน ครอบครัว ชีวิตส่วนตวั และ

ชีวิตสงัคม ความสามารถของอารมณ์บางส่วนติดตวัมาตั�งแต่เกิด แต่ส่วนใหญ่ไดจ้ากการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ชีวิต ซึ�งเป็นส่วนที�พฒันาได ้

 แนวทางการฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์ 

 การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์นั�นเป็นสิ�งที�สามารถเรียนรู้และเปลี�ยนแปลงได้

ขึ�นอยูก่บัแต่ละบุคคล ซึ�งมีแนวทางการฝึกทกัษะการควบคุมอารมณ์นั�น ๆ  ได ้แนวทางการฝึกทกัษะ

การควบคุมอารมณ์ให้ไดผ้ล มีหลกั 4 ประการ สามารถสรุปไดด้งันี�  (ณรงค์วิทย ์แสนทอง, 2548: 

104-105) 

  1.  เริ�มจากเลก็ไปสู่เรื�องใหญ่ หมายถึง การฝึกควบคุมอารมณ์จากเรื�องเลก็ ๆ น้อย ๆ 

ก่อน เช่น ความหงุดหงิดจากเพื�อนผดินดัรับประทานอาหาร โมโหตวัเองที�ไม่รอบคอบ ขี�หลงขี�ลืม 

ลกูนอ้งทาํงานที�ไม่สาํคญัผิดพลาดเลก็นอ้ย หัวหน้าบ่นเรื�องเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื�อแต่ละคนสามารถฝึก

เรื�องเลก็ ๆ ไดแ้ลว้ ก็ค่อย ๆ ไปฝึกควบคุมอารมณ์กบัเรื�องที�ใหญ่ขึ�น 

  2.  เริ�มจากบุคคลไกลตวัเขา้มาสู่คนใกลต้วั เนื�องจากตนเองไดต้ั�งค่าระดบัความอดกลั�น

ทางอารมณ์ไวก้บัคนใกลต้วัน้อย มีอะไรจากคนใกลต้วัเขา้มากระทบนิดเดียว (ฟิวส์) อารมณ์ของ

ตนเองก็ขาดทนัที ดงันั�น การฝึกควบคุมอารมณ์จากบุคคลที�อยูไ่กลตวัก่อน เพราะยิ�งเป็นคนที�อยู่

ไกลตวัมากเท่าไร ก็มกัจะมีระดบัความอดกลั�นทางอารมณ์มากขึ�น 

 3.  เริ�มจากเรื�องส่วนรวมเขา้มาหาเรื�องส่วนตวั อะไรก็ตามที�เป็นเรื�องส่วนรวม ทุกคน

มกัจะควบคุมอารมณ์ไดดี้กว่าสิ�งที�เขา้มากระทบกบัเรื� องส่วนตวั เช่น การเห็นคนทิ�งขยะบนถนน 
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อาจจะไม่รู้สึกโกรธ อาจจะรู้สึกเพียงไม่ชอบเท่านั�น แต่ถา้เมื�อใดก็ตามมีคนมาทิ�งขยะที�โต๊ะทาํงาน

ของเราหรือที�บา้นเรา รับรองไดว้่าระดบัของอารมณ์คงลุกโชติช่วงอยา่งแน่นอน เหมือนมีใครมาจีบ

แฟนของเพื�อน เราก็อาจจะรู้สึกโกรธแทนเพื�อนบ้าง แต่ถา้มีใครมาจีบแฟนของเรา รับรองได้

เหมือนกนัว่าคงจะไม่ใช่เพียงแต่โกรธ อาจจะตอ้งทาํอะไรบางสิ�งบางอยา่งลงไปมากกว่าการโกรธก็ได ้

 4.  เริ�มจากเรื�องที�เกิดขึ�นบ่อย ไปสู่เรื� องที�เกิดขึ�นไม่บ่อย ซึ�งเรื�องที�เกิดขึ�นบ่อย มกัจะ

ไม่ใช่เรื� องร้ายแรง เช่น โมโหลูกน้อง โกรธเพื�อนร่วมงาน หงุดหงิดกับคนที�บ้าน ถา้อารมณ์ใด

เกิดขึ�นบ่อย ตนเองควรจะเริ�มฝึกกบัเรื� องนั�น ๆ ก่อน เช่น มกัจะหงุดหงิดกบัเรื� องการไม่ตรงเวลา

ของผูอ้ื�นบ่อย ๆ ขอให้เริ�มฝึกเรื� องนี� ก่อน เพราะมกัจะมีเรื� องเขา้มาให้ฝึกอยู่บ่อย ๆ โดยไม่ตอ้งรอ 

และเป็นโอกาสดีที�ตนเองสามารถแกต้วัได ้ถา้วนันี� ยงัฝึกไม่ไดก้็เริ�มฝึกใหม่ไดต้ลอด จนสามารถ

ควบคุมอารมณ์กบัเรื� องที�เกิดขึ�นบ่อย ๆ ไดแ้ลว้ ก็ค่อย ๆ ไปฝึกเรื�องที�เกิดขึ�นไม่บ่อยหรือเป็น

เรื�องที�เกิดขึ�นไม่กี�ครั� งในชีวิต เช่น ตกงาน การสูญเสียคนรัก การผิดหวงัในความรัก ฯลฯ 

 ดงันั�น การพฒันาอารมณ์ในส่วนของการฝึกทกัษะการควบคุมอารมณ์ คือ การทาํตน

ให้มีอารมณ์ดี ดงัปรารถนา และสามารถควบคุมหรือกาํจดัหรือป้องกนัอารมณ์ทางลบได ้ซึ�งการมี

ภาวะดงักล่าวไดต้อ้งพฒันาสองสิ�งดว้ยกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ อคัร ศุภเศรษฐ์ (2543: 

121-124) ที�ไดแ้บ่งการพฒันาอารมณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ความเขม้แข็งของจิตใจ และ 2. ความแจ่มแจง้

แห่งปัญญา สามารถสรุปไดด้งันี�  

 1.  ความเขม้แข็งแห่งจิตใจ หมายถึง การพฒันาอารมณ์ไดจิ้ตใจตอ้งเขม้แข็ง หากจิตใจ

อ่อนแอ บางคนถึงกบัฆ่าตวัตายหรือฆ่าผูอ้ื�นตายเพราะจิตใจอ่อนแอ ควบคุมอารมณ์ไม่ไดน้ั�นเอง 

จิตใจที�เขม้แข็งตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่งน้อย 2 ประการ คือ 

 1.1  ความพึงพอใจและความมั�นใจในตวัเอง คือ คนที�มีจิตใจเข้มแข็งทั�งหลาย 

ลว้นมีความพึงพอใจในตนเอง การจะพึงพอใจในตนเองได ้ตอ้งคาํนึงถึงสิ�งต่าง ๆ เหล่านี�  

   1.1.1  ประจกัษใ์นคุณค่าแห่งตน 

   1.1.2  ทาํแต่สิ�งที�ตนมั�นใจว่าถกูว่าดี 

   1.1.3  รักษาสมัพนัธภาพกบัสิ�งแวดลอ้มและบุคคลแวดลอ้มใหร้าบรื�น 

   1.1.4  จิตใจเป็นอิสระ 

 1.2  สมาธิอนัมั�นคง คือ ตอ้งมีสมาธิที�ม ั�นคง ยิ�งสมาธิมั�นคงมากเท่าใด จิตใจก็ตั�งมั�น

มากเท่านั�น 

 2.  ความแจ่มแจง้แห่งปัญญา สามารถสรุปว่า เป็นสิ�งที�สาํคญัมากที�จะทาํให้จิตใจ

เขม้แข็ง ซึ�งการมีปัญญาเขา้ใจสิ�งต่าง ๆ อยา่งเที�ยงตรงและแจ่มแจง้นั�น ตอ้งมีองค์ประกอบสาํคญั

อยา่งนอ้ย 2 ประการ ดงันี�  
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 2.1  สติที�ต่อเนื�อง การจะมีปัญญาแจ่มแจง้ไดน้ั�นสติเป็นสิ�งสาํคญัมาก ตอ้งฝึกกนั

ใหดี้ สติในผูรู้้ สิ�งที�ถกูรู้ สติในกระบวนการรับรู้ และสติในปฏิกิริยาสนองตอบ หากจะเปรียบเทียบ

กบัการฝึกของพระพุทธเจ้า สติในผูรู้้ก็คือ จิตตานุปัสสนา สติในสิ�งที�ถูกรู้ ก็คือ ธมัมานุปัสสนา 

สติในกระบวนการรับรู้ก็คือ กายานุปัสสนา และสติในปฏิกิริยาสนองตอบ ก็คือ เวทนานุปัสสนา 

สิ�งเหล่านี� คือ ฐานสติที�ตอ้งฝึกฝนกนัใหช้าํนาญ 

 2.2  ความเขา้ใจที�แจ่มแจง้เที�ยงตรง ความรู้ความเขา้ใจมีอิทธิพลอยา่งยิ�งต่อชีวิต 

จิตใจ และอารมณ์ของบุคคล ยกตวัอย่างเช่น การเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ�งเมื�อเราเรียนจากอาจารย์

เรื�องหลกัธรรมของศาสนาหนึ�ง ตนเองมีความรู้อีกอยา่งหนึ�ง ทนัทีที�เปลี�ยนความรู้ใหม่ สิ�งที�เปลี�ยน

ต่อเนื�องตามมา คือ แนวคิดของการมองชีวิต มองโลก มองภาระหนา้ที�การงาน มองบุคคลอื�น มอง

ธรรมชาติ มนัก็จะเปลี�ยนไปตามความรู้ชุดใหม่ที�เราไดม้า แนวคิดนี� รวมกนัเรียกว่า ทศันคติที�มีต่อ

สิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ�งในทศันคตินั�นมนัจะมีทั�งความรู้สึก ความตั�งใจที�มองสิ�งนั�น แง่มุมแห่งความเขา้ใจ 

นั�นคือ ทศันคติ พอปฏิบติับ่อย ๆ ก็เกิดทกัษะและเมื�อมีความชาํนาญมากขึ�น จนกลายเป็นบุคลิกภาพ

ของแต่ละคนได ้

 ซึ�งปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2548: 8) ไดแ้นะนาํแนวทางในการพฒันา EQ ไวเ้ป็น

ขอ้ ๆ ดงัต่อไปนี�  

 1.  ให้เริ�มตน้จากการพฒันา EQ ดา้นการรับรู้ตนเอง (Self-awareness) และการจดัการ

ตนเอง (Self-management) ก่อน แลว้จึงค่อยไปรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผูอ้ื�น หากเรายงัแกไ้ข

ปัญหาและยงัควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองไม่ได ้การจะไปรับรู้ความรู้สึกและแกไ้ขปัญหา

ขดัแยง้ของผูอ้ื�นคงกระทาํไดย้ากเช่นกนั 

 2.  ใชห้ลกัธรรม และแนวคิดปรัชญาของศาสนาเป็นหลกั ไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งใชห้ลกั

ปรัชญาพุทธศาสนา การคิดว่าทุก ๆ ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ย่อมสามารถนอ้มรับหลกัคาํสอน

ของศาสนามาปรับใชไ้ดทุ้กกรณี 

 3.  ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จากอดีต คนทุกคนต้องเคยทาํผิดพลาดมาบ้าง นํา

ความผดิพลาดในอดีต มาใชเ้ป็นบทเรียนเพื�อไม่ใหท้าํผดิอีกก็ดี 

 4.  ปรึกษาผูม้ีประสบการณ์มากกว่า แมว้่าสงัคมไทยปัจจุบนัจะเป็นครอบครัวเชิงเดี�ยว

มากขึ� นทุกที แต่สังคมครอบครัวของไทยก็ยงัตอ้งมีการไปมาหาสู่กนัระหว่างเครือญาติ รวมทั�ง

การคบหาสมาคมกบัเพื�อนฝงูทั�งรุ่นพี�รุ่นนอ้ง หากมีปัญหาใด ๆ ลองปรึกษารับฟังความคิดจากหลาย ๆ 

ดา้นหลาย ๆ มุม บางครั� งอาจจะไดค้าํตอบที�เหมาะสมกบัตนเองก็ได ้
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 5.  ใชป้ระโยชนจ์ากการประชุมสมัมนาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ หรือหวัขอ้ต่าง ๆ 

ที�คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ อาจให้ใชว้ิทยากรที�เป็นนักจิตวิทยาที�มี

ประสบการณ์ เพราะท่านเหล่านี� จะมีประสบการณ์โดยตรงและผา่นกรณีศึกษาจริง ๆ มามาก 

 6.  ใชบ้ริการจากที�ปรึกษาหรือผูช้าํนาญการดา้น EQ โดยปกติการพฒันา EQ ผูน้ ํา

องคก์รและหวัหนา้งานจะใชเ้วลาค่อนขา้งมาก บางท่านจะสามารถร่างแผนการพฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลได ้

 7.  สามารถขอคําปรึกษาเกี�ยวกับการพัฒนา EQ โดยติดต่อไปที�กรมสุขภาพจิต 

http://www.dmh.moph.go.th หรือโทรศพัท ์1667 สายด่วนสุขภาพจิต 

 จะเห็นไดว้่า การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์นั�นมีความสาํคญัสามารถเรียนรู้และ

พฒันาได ้การที�เราสามารถพฒันา EQ ถึงระดบัที�สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขแลว้จะตอ้งหมั�น

ประคองรักษา EQ นั�นให้คงอยู่ไดน้านที�สุด ยกตวัอย่าง เช่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ตนเอง (Self-Control) ที�เป็นหนึ�งในองคป์ระกอบของการบริหารจดัการตนเอง (Self-Mamagement) 

ที�หลายครั� งตนเองจะรู้สึกโกรธใครคนหนึ�ง มีความสบัสนในการแกปั้ญหา หรือมีความเครียด ไม่ว่า

จะเกิดจากการทาํงาน หรือชีวิตครอบครัว การใชส้ติสัมปชญัญะเพื�อควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของ

ตน ไม่แสดงออกไปในทางลบ ถือเป็นวิธีการควบคุมตนเองที�ดีวิธีหนึ�ง การไดรั้บการสั�งสอนว่าให้

นับหนึ� งถึงร้อย เพื�อฝึกความอดกลั�นอดทน เพื�อให้เกิดช่องว่างสักช่วงระยะเวลาหนึ� ง ให้เกิดสติ 

ความระลึกได ้และสัมปชญัญะ ความรู้ตวั เราเคยไดย้นิว่า เมื�อเวลาใดเกิดความเครียด ความสับสน

ใหสู้ดลมหายใจเขา้ปอดลึก ๆ แลว้ค่อย ๆ ปล่อยออกอยา่งชา้ ๆ ในทางวิทยาศาสตร์พบว่าการสูดลม

หายใจเข้าปอดลึก ๆ แลว้ปล่อยออกอย่างช้า ๆ จะทาํให้ร่างกายของคนเราสามารถแลกเปลี�ยน

ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ� น และส่งผลดีโดยตรงไปที�สมอง ทาํให้เกิดการคิด 

การไตร่ตรองมากขึ�น ถามว่ายากหรือไม่ยาก คาํตอบคือ ยากในตอนแรก แต่เมื�อฝึกไปนาน ๆ ก็จะ

สามารถครองสติไดม้ากขึ�น มีความมั�นคงทางอารมณ์เกิดขึ�น 

 สรุปไดว้่า ความฉลาดทางอารมณ์นั�นเป็นสิ�งที�สามารถพฒันาไดต้ลอดชีวิต หลกัการ

สาํคัญ คือ การพฒันาจิตของตนให้มีสติ มีระบบ และมีพลงัก่อน เมื�อบุคคลสามารถรู้จักตนเอง

ควบคุมตนเองได ้พฒันาตนเองอยู่เสมอ บุคคลนั�นก็จะสามารถพฒันาความสามารถในการทาํงาน

และสมัพนัธภ์าพกบัผูอ้ื�นไดดี้ยิ�งขึ�น 

 วธิีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตนเอง 

 จากเดิมเชื�อกนัว่า บุคคลที�มีความฉลาดทางสติปัญญาจะประสบความสาํเร็จในการทาํ

สิ�งต่าง ๆ ไดดี้ แต่ในความเป็นจริงกลบัพบว่า ผูที้�ประสบความสาํเร็จไม่ไดม้ีความสุขในชีวิตเสมอ

ไป จึงเกิดความสนใจว่าสิ�งที�นอกเหนือไปจากความฉลาดทางสติปัญญาที�จะทาํให้บุคคลทั�วไป



56 
 

ประสบความสําเร็จและมีความสุขนั�นคือสิ�งใด ซึ�งพบว่าสิ�งนั�นคือความฉลาดทางอารมณ์นั�นเอง 

ซึ�ง Goleman (1995: 75) เชื�อว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ�งที�พฒันาได ้โดยไดเ้สนอแนะวิธีการ

พฒันาอารมณ์ดว้ยตนเองไว ้5 ประการ ดงัต่อไปนี�  

 1.  การรู้จกัอารมณ์ตนเอง เป็นองคป์ระกอบสาํคญัเบื�องตน้ที�จะนาํไปสู่การควบคุม

อารมณ์และการแสดงออกที�เหมาะสมต่อไป ขั�นตอนของการรู้จกัอารมณ์ของตนเอง เริ�มจากการรู้ตวั

หรือมีสติ ตามปกติเมื�อคนเราเกิดอารมณ์ใด ๆ  ขึ�น ตนเองจะตกอยูใ่นภาวะใด ซึ�ง 1 ใน 3 ภาวะ ไดแ้ก่ 

การครอบงาํดว้ยอารมณ์ที�เกิดขึ�นหรือละเลยไม่สนใจเพื�อบรรเทาการแสดงอารมณ์และการรู้เท่าทนั

อารมณ์ซึ�งการรู้ตวัจะมีพลงัเหนือความรู้สึกและอารมณ์ที�ไม่ดีต่าง ๆ รู้ว่าในสภาพอารมณ์นี� ควรจะ

ทาํเช่นไรจึงเหมาะสมที�สุด แนวทางในการพฒันาการรู้จกัอารมณ์ตนเองทาํไดด้งันี�  

 1.1  ให้เวลาทบทวนอารมณ์ของตนเอง พิจารณาว่าตนเองเป็นคนที�มีลกัษณะ

อารมณ์อยา่งไร คลอ้ยตามตวัเอง ผูอ้ื�น หรือสิ�งแวดลอ้ม ทบทวนลกัษณะการแสดงออกทางอารมณ์ 

และผลยอ้นกลบัจากการแสดงอารมณ์ของเราว่า รู้สึกพอใจ ไม่พอใจ คิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

ถา้รู้สึกว่าพอใจและเหมาะสมแลว้ ตอ้งแน่ใจว่าไม่ไดเ้ขา้ขา้งตนเอง แลว้ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

 1.2  ฝึกให้เกิดการรู้ตวัเสมอและมีสติอยูก่บัการรู้ตวั โดยให้รู้ว่าขณะนี� รู้ว่ากาํลงั

รู้สึกอยา่งไรกบัตวัเองหรือสิ�งที�เกิดขึ�นรอบ ๆ ตวั รู้สึกสบายใจ ไม่สบายใจ คิดอยา่งไรกบัความรู้สึกนั�น

มีผลอยา่งไรกบัการแสดงออกของตนเอง 

  2.  การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ

แสดงออกทางอารมณ์ทั�งดีและไม่ดีไดอ้ย่างเหมาะสมกบับุคคล สถานที� เวลา และสถานการณ์ 

การจะจดัการกับอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงใดขึ�นอยู่กบัความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

ไม่แสดงออกทันทีทันใด สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลถึงการเกิดอารมณ์ การแสดง

พฤติกรรมที�ผลยอ้นกลบัในทางบวกและการแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสมกบับุคคล สถานที� เวลา 

และสถานการณ์ แนวทางการฝึกการจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง ไดแ้ก่ 

 2.1  ทบทวนว่ามีอะไรบา้งที�ทาํลงไปเพื�อตอบสนองอารมณ์ที�เกิดขึ�นและดูดว้ยว่า

ผลที�ตามมาเป็นเช่นไร 

 2.2  เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกการสั�งตวัเองว่าจะทาํอะไร และจะไม่ทาํ

อะไร 

 2.3  ฝึกการรับรู้สิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นแลว้ หรือที�เราตอ้งเกี�ยวขอ้งในดา้นดี มองและ

ฟังสิ�งดี สร้างอารมณ์ใหแ้จ่มใส เกิดความสบายใจ 

 2.4  ฝึกการสร้างความรู้สึกที�ดีต่อตนเอง ผูอ้ื�นและสิ�งอื�นที�อยูร่อบตวั 
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 2.5  ฝึกการมองหาประโยชน์หรือโอกาสจากอุปสรรค โดยการเปลี�ยนมุมมอง 

ในแง่ดีโดยคิดว่าเป็นสิ�งทา้ทาย และมีทางเลือกมากกว่า 1 ทาง 

 2.6  ฝึกการผ่อนคลายความเครียดที�เกิดจากอารมณ์ไม่ดีโดยเลือกวิธีที�เหมาะกบั

ตนเอง 

 การจดัการกบัอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมจะทาํให้เกิดความสบายใจ ซึ�งจะมีผลไป

ถึงความสาํเร็จและความสุขในการทาํงาน รวมทั�งการอยูร่่วมกบัผูอ้ื�น 

 3.  การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง เป็นการมองแง่ดีของสิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกบัตนเอง

และสร้างความเชื�อมั�นว่าเราสามารถอยูก่บัสิ�งนั�นได ้สามารถทาํไดเ้พื�อใหเ้กิดกาํลงัใจที�จะสร้างสรรค์

ในสิ�งที�ดี มุ่งไปสู่เป้าหมายที�ตั�งไว ้แนวทางในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง คือ 

 3.1  ทบทวนว่าสิ�งสาํคญัในชีวิตของเรามีอะไรบา้ง ให้จดัอนัดบัความสาํคญัของ

ความตอ้งการอยากได ้อยากมี อยากเป็น และพิจารณาว่าการจะบรรลุสิ�งที�ตอ้งการแต่ละสิ�งนั�น สิ�งใด

มีทางเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้

 3.2  นาํความตอ้งการที�เป็นไปไดแ้ละเกิดประโยชน์มาตั�งเป้าหมายที�ชดัเจนใหแ้ก่

ตนเอง แลว้วางขั�นตอนที�จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั�น 

 3.3  ในการปฏิบติัเพื�อให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งระวงัอย่าให้มีเหตุการณ์บางอย่าง 

มาทาํใหไ้ขวเ้ขว วนออกนอกทางที�จะบรรลุเป้าหมาย 

 3.4  ตอ้งลดความสมบูรณ์แบบในตวัเราลง ไม่ใช่ทาํทุกอย่างดีที�สุดและตอ้งไม่มี

การผดิพลาดเลย ฝึกความยดืหยุน่ในอารมณ์ไม่ใหเ้ครียดและผดิหวงั 

 3.5  ฝึกการมองหาประโยชน์จากอุปสรรคเพื�อสร้างความรู้สึกดี ๆ ที�จะเป็นพลงั 

ใหเ้กิดสิ�งดีอื�น ๆ ต่อไป 

 3.6  ฝึกสร้างทัศนคติที� ดี หามุมมองที� ดีในเรื� องที� เราไม่พอใจ มองปัญหาเป็น 

การเรียนรู้ เป็นการเพิ�มพลงัและแรงจูงใจใหต้นเอง 

 3.7  หมั�นสร้างความหมายในชีวิตใหแ้ก่ตนเอง นึกถึงสิ�งที�สร้างความภูมิใจแมจ้ะ

เป็นสิ�งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ พยายามใชสิ้�งดีในตนสร้างใหเ้กิดคุณค่าทั�งแก่ตนเองและผูอ้ื�น 

 3.8  ใหก้าํลงัใจตนเอง คิดว่าตวัเองทาํได ้คือ ตอ้งลงมือกระทาํ 

 4.  การหย ั�งรู้อารมณ์ผูอ้ื�น เป็นความสามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผูอ้ื�น มีความ

เข้าใจ เห็นใจผูอ้ื�น สามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเองและตอบสนองต่อผูอ้ื�นได้อย่าง

สอดคลอ้งกนั การหย ั�งรู้อารมณ์ผูอ้ื�นและสามารถเขา้ใจไดจ้ะทาํให้ตนเองรู้ช่องทางที�จะโน้มน้าว

จูงใจผูอ้ื�นใหท้าํในสิ�งที�ตนเองตอ้งการได ้การฝึกอารมณ์ดา้นนี� จะตอ้งพยายามนึกถึงผูอ้ื�นพอ ๆ กบั

การนึกถึงตนเองจึงจะรับรู้ความรู้สึกของผูอ้ื�นไดดี้ แนวทางการฝึกการหยั�งรู้อารมณ์ผูอ้ื�น คือ 
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 4.1  ให้ความสนใจการแสดงออกของผูอ้ื�น โดยการสงัเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง  

การพดู นํ� าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื�น ๆ 

 4.2  อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผูอ้ื�นจากสิ�งที�สังเกต หากสังเกตเห็นว่าเขากาํลงั 

มีความรู้สึกใด อาจตรวจสอบว่าเขารู้สึกอยา่งไรโดยการถาม แต่ตอ้งทาํในสภาพเหมาะสม มิฉะนั�น 

จะเป็นการทาํลายความรู้สึกกนัได ้

 4.3  ทาํความเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของอารมณ์ของบุคคลตามสภาพที�เขา

เผชิญอยูห่รือที�เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 4.4  แสดงการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผูอ้ื�นที�เป็นการแสดงว่าเขา้ใจ เห็น

ใจกนัทาํใหเ้กิดอารมณ์ความรู้สึกที�ดีต่อกนั 

   5.  การรักษาสมัพนัธภาพที�ดีต่อกนั เป็นความสามารถในการอยูร่่วมกนั ทาํงานร่วมกบั

ผูอ้ื�น โดยมีสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนัและสร้างสรรค์ผลงานที�เป็นประโยชน์ ผูที้�มีความสามารถและ

ทกัษะดา้นนี�จะสามารถใชท้ั�งความคิด อารมณ์และพฤติกรรมในการอยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกนั

บุคคลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งราบรื�น แนวทางในการพฒันาการรักษาสมัพนัธภาพที�ดีต่อกนั คือ 

 5.1  สร้างอารมณ์ที�ดีต่อกนั ฝึกการสร้างความรู้สึกที�ดีต่อผูอ้ื�น เขา้ใจ เห็นใจผูอ้ื�น 

ซึ�งจะเป็นการเริ�มตน้ของการมีสมัพนัธภาพที�ดีเกิดขึ�น 

 5.2  ฝึกการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ สร้างความเขา้ใจที�ตรงกนัชดัเจน ฝึกการเป็น

ผูฟั้งและผูพ้ดูที�ดี รวมทั�งคาํนึงถึงความรู้สึกของผูรั้บการสื�อสารดว้ย 

 5.3  ฝึกการแสดงนํ� าใจ เอื�อเฟื� อ รู้จกัการให ้การรับ การแลกเปลี�ยนใหเ้กิดคุณค่า 

และประโยชน์สาํหรับตนเองและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 5.4  ฝึกการใหเ้กียรติผูอ้ื�นอยา่งจริงใจ ให้การยอมรับเพราะเป็นสิ�งที�ทาํให้ผูรั้บมี

ความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกที�ดีตอบแทนมา 

 5.5  ฝึกการแสดงความชื�นชอบ ชื�นชม และให้กาํลงัใจซึ�งกันและกนัตามวาระ 

ที�เหมาะสม การจะเกิดผลอย่างแทจ้ริงตอ้งอาศยัความมุ่งมั�น อดทนและตอ้งอาศยัเวลา 

 สรุป ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก

ของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจ

ให้กบัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย

องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) ด้านการจัด

ระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) ดา้นการเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา (Empathy) และดา้นทกัษะทางสังคม (Social Skills) ซึ�งความฉลาดทางสติปัญญา 

(IQ) เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอที�จะช่วยใหบุ้คคลประสบผลสาํเร็จในการทาํงานได ้เนื�องจากบุคคล
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จาํเป็นตอ้งมีการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น ทั�งกบัหวัหน้า เพื�อนร่วมงาน ลูกคา้หรือผูที้�ตอ้งติดต่องานดว้ย 

ดงันั�น ความฉลาดทางอารมณ์จึงช่วยให้บุคคลสามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นไดดี้ มีการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีม ซึ�งทาํให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�  ถา้บุคคลมีทั�ง IQ สูง ประกอบกบัมี

ความฉลาดทางอารมณ์สูงดว้ย ก็จะทาํใหบุ้คคลประสบความสาํเร็จในการทาํงานดว้ย ความฉลาดทาง

อารมณ์จึงเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะทาํให้งานประสบความสาํเร็จ และส่งผลให้การทาํงานในองค์การ

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย เพราะช่วยให้ผูป้ฏิบตัิงานมีการพฒันาตนเองให้มีความพร้อม

ทั�งกายและใจโดยสามารถใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพและมีความเต็มใจ

ในการใหร่้วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เพื�อทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้

 

แนวคดิเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 1.  ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง มีผูใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ไวด้งันี�  

 Gibson et al. (1998: 37) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ว่า หมายถึง 

อตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยัอตัราการไดผ้ลตอบแทน ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต อตัราการสูญ

เปล่าสิ�นเปลืองการใชท้รัพยากร และอตัราส่วนของผลกาํไรต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุน โดยประสิทธิภาพ

เป็นเรื�องของการใชปั้จจยัและกระบวนการในการดาํเนินงานโดยมีผลผลิตที�ไดรั้บเป็นตวักาํกบั

การแสดง ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใด ๆ  อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไรที�ไดรั้บ 

 Robbins and Mukerji (1994: 68) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

ความสามารถซึ�งทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์�มีการลงทุนตํ�า และองคก์ารไดก้าํไร กล่าวคือ เป็นการพิจารณา

ความสามารถหรือความสําเร็จ จากการเปรียบเทียบระหว่างสิ� งนําเข้าหรือตัวป้อน ซึ� งได้แก่ 

ทรัพยากรหรือปัจจัยที� เกี�ยวข้องกบัการผลิต อาทิ กาํลงัคน เงินทุน วสัดุ เวลา กับสิ�งนําออก คือ 

ผลผลิต หรือสินคา้และบริการ โดยที�สามารถลดปัจจยัการผลิต หรือค่าใชจ่้ายในการผลิตตํ�า ทาํให้

สามารถจาํหน่ายสินคา้และบริการสูงกว่าตน้ทุน ซึ�งทาํใหไ้ดก้าํไรไม่ขาดทุน แสดงว่ามีประสิทธิภาพ 

 ตุลา มหาพสุธานนท์ (2545: 42-43) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งที�นาํเขา้ (Input) กบัผลที�ไดรั้บ (Output) กล่าวอีกนยัหนึ�ง คือ ความสมัพนัธ์

ระหว่างทรัพยากรที�นาํเขา้กบัผลผลิตที�ไดอ้อกมา ถา้ผลผลิตที�ออกมาไดม้ากกว่าทรัพยากร (ไดแ้ก่ 

คน เงิน วสัดุสิ�งของเครื�องไมเ้ครื�องมือต่าง ๆ และวิธีการผลิต) ที�นาํเขา้ หมายความว่าองค์การได้
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เพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการการทาํงานขึ�นแลว้ (มองในแง่มุมผลผลิตที�ไดรั้บ) ในขณะเดียวกนั

หากผลผลิตที�ไดอ้อกมาใชท้รัพยากรที�นอ้ยหรือประหยดัที�สุด (มองในแง่มุมของกระบวนการหรือ

วิธีการผลิต) ก็หมายความว่าองคก์ารไดเ้พิ�มประสิทธิภาพขึ�นเช่นกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 39) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

หมายถึง วิธีการ (Mean) จดัสรรทรัพยากรเพื�อให้เกิดความสิ�นเปลืองน้อยที�สุด โดยสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรน้อยที�สุด กล่าวคือ เป็นการใชโ้ดยมีเป้าหมายคือประสิทธิผล หรือให้

บรรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวสู้งสุด จึงเรียกไดว้่า “ทาํสิ�งต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้ง (Doing Things Right)” 

 สถาพร ปิ� นเจริญ (2545: 57) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

การเปรียบเทียบทรัพยากรที�ลงทุนกบัผลตอบแทนที�เกิดขึ�น ถา้ผลตอบแทนสูงกว่าทรัพยากรที�ลงทุน

มากเท่าใด ประสิทธิภาพก็จะสูงตามไปดว้ย 

 Millet (1954: 4) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

ว่า คือผลการปฏิบตัิงานที�ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละจะไดร้ับผลกาํไรจากผล

การปฏิบติังานนั�นดว้ย 

 Ryan (1954: 276) ได้พูดถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human Efficiency) ว่าเป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์ในแง่บวกกบัสิ�งที� ทุ่มเทและลงทุนกบังาน ซึ�งประสิทธิภาพในการ

ทาํงานนั�น มองจากแง่มุมของการทาํงานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ�งที�ไดก้บังาน 

เช่น ความพยายาม กาํลงังานกบัผลลพัธที์�ไดรั้บจากงานนั�น 

 Simon (1960: 180-181) ไดใ้ห้ทรรศนะเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work 

Efficiency) ว่า ถา้พิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั�น ให้ดูจากความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั

นําเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ที�ได้รับออกมา เพราะฉะนั� น ตามทรรศนะนี�  ประสิทธิภาพ

เท่ากบั ผลผลิตลบดว้ยปัจจยันาํเขา้ และถา้เป็นการบริหารราชการและองคก์รของรัฐ ก็ควรบวกกบั

ความพึงพอใจของผูที้�ใชป้ระโยชน์จากผลงานที�ออกมา (Satisfaction) เขา้ไปดว้ย ซึ�งเขียนเป็น

สูตรไว ้ดงันี�  

 E = (O - I) + S 

 E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 

 O = Output คือ ผลผลิตหรือผลงานที�ไดรั้บออกมา 

 I = Input คือ ปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารที�ใชไ้ป 

 S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที�ออกมา 
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 Barnard (1966: 82) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) จะมีขึ�น

ต่อเมื�อผูป้ฏิบติังานไดป้ฏิบติัจริงตามบทบาทที�องคก์ารกาํหนดไว ้และประสิทธิภาพการบริหารงาน

ขององคก์ารสามารถวดัไดจ้ากประสิทธิผลของงานกบัความพึงพอใจของผูร่้วมงาน 

 Wolmans (1973: 174) ไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

ว่า หมายถึง ความพร้อมและความสามารถในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ หรือการปฏิบติังานใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้

 วชัรี ธุวธรรม (2523: 246) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Work 

Efficiency) หมายถึง การทาํงานสาํเร็จโดยสูญเสียเวลาและพลงังานนอ้ยที�สุด ค่านิยมการทาํงานที�ยดึ

กบัสงัคม คือ การทาํงานไดเ้ร็วและไดง้านดี 

 สมพงษ ์เกษมสิน (2526: 12) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work 

Efficiency) หมายถึง การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามคาดหมายไว ้หรือกล่าวอีกนัยหนึ� ง ก็คือ การทาํงาน

ที�ตอ้งการให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดและในการที�จะพิจารณาไดว้่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่มี

ประสิทธิภาพตอ้งพิจารณาไดจ้ากผลงาน 

 เอกชยั กี�สุขพนัธ์ (2538: 328) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work 

Efficiency) หมายถึง การปฏิบติังานที�เนน้การใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้วลา การใชเ้งิน และการใช้

คนในการปฏิบติังานนั�น ๆ ซึ�งคาํนึงถึงความถกูตอ้งในการปฏิบติังานดว้ย 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2539: 315) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work 

Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที�ใชไ้ปกับผลที�ไดจ้ากการทาํงานว่าดีขึ�นอย่างไร 

แค่ไหนในขณะที�กาํลงัทาํงานตามเป้าหมายขององคก์ร 

 จาํลอง นกัฟ้อน และคณะ (2542: 20) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

(Work Efficiency) หมายถึง การทาํงานที�ประหยดัไดผ้ลงานที�รวดเร็ว คุม้ค่า เหมาะสมกบัการใชท้รัพยากร 

รวมทั�งเงิน คน วสัดุอุปกรณ์ และเวลา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 49) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

(Work Efficiency) หมายถึง การปฏิบติังานหรือบริการที�ถูกตอ้งรวดเร็ว ใชเ้ทคนิคที�สะดวกสบาย

กว่าเดิม คุ ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที�สุดในขณะที�ต้องการผลงานมากที�สุด (Efficiency is Do 

Things Right) 

 สมใจ ลกัษณะ (2543: 7-8) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work 

Efficiency) หมายถึง บุคคลที�ตั� งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิค 

การทาํงานที�จะสร้างผลงานได้มากและเป็นผลงานที�มีคุณภาพเป็นที�น่าพอใจ โดยสิ�นเปลืองทุน 
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ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที�มีความสุขและพอใจในการทาํงาน บุคคลที�มีความพอใจ

จะเพิ�มพนูคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลงวิธีทาํงานใหไ้ดผ้ลดียิ�งขึ�นอยู่เสมอ 

 โคมทอง ถานอาดนา (2548) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การดาํเนินงานที�สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามที�ตั�งไว ้ภายใตผ้ลการดาํเนินงานที�มีคุณภาพ 

มีตน้ทุนตํ�าหรือใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และมีความทนัเวลา 

 มนฤทยั ลาภเฉลิมพงศ ์(2548) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง ความเชี�ยวชาญ ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยที�จะตอ้งประหยดัเวลา แต่คุณภาพและ

ปริมาณตอ้งออกมาดี สร้างความพึงพอใจใหผู้รั้บบริการ และบรรลุตามเป้าหมายที�วางไว ้

 นภารัตน์ ด่านกลาง (2550) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที�ใชไ้ปกบัผลที�ไดจ้ากการปฏิบติังาน ว่าดีขึ�นอยา่งไร แค่ไหน 

 วิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การที�บุคคลสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเวลาที�กาํหนด โดยผลงาน

ที�ได้ต้องมีคุณภาพและความถูกต้อง การคิดหาวิธีหรือนําเทคนิคการทํางาน และเทคโนโลย ี

ที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยที�ใชท้รัพยากรต่าง ๆ  

ที�มีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่าย ซึ�งขา้ราชการกรมสวสัดิการคุม้ครอง

แรงงาน มีความคาดหวงัในประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant 

Satisfaction) 

 รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การที�บุคคลมีความสามารถที�จะปฏิบติังานนั�นใหบ้รรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร

และทนัระยะเวลาที�กาํหนดผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�จะถือไดว้่า 

มีประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีการทาํงานหรือนําเทคโนโลยีที� เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ�มผลงานและ 

ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานและตน้ทุนน้อยที�สุดโดยที�ใชท้รัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยูไ่ดอ้ย่างคุม้ค่า 

สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายได ้

 สมมาศ พลเยี�ยม (2552) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การที�บุคคลมีความสามารถที�จะปฏิบติังานนั�นใหบ้รรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร

และทันระยะเวลาที�ก ําหนด ผลงานที� ได้มีคุณภาพและความถูกต้อง มีวิ ธีการทํางานหรือนํา

เทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยที�ใชท้รัพยากร

ต่าง ๆ ที�มีอยู่ไดอ้ย่างคุม้ค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได ้ซึ�งประกอบดว้ยดา้น
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การบรรลุเป้าหมาย ดา้นการจัดหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้าน

ความพอใจของทุกฝ่าย 

 ศุภมิตร พินิจการ (2552) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร แต่สิ�งที�มีความสาํคญัต่อความอยูร่อดและความกา้วหน้า

ขององคก์ร ขึ�นอยูก่บัคุณภาพของบุคลากรเป็นสิ�งสาํคญัที�สุด 

 ธนภณ วิมูลอาจ (2553) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การที�บุคคลสามารถปฏิบติังานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเวลาที�กาํหนด โดยผลงาน

ที�ได้ต้องมีคุณภาพและความถูกต้อง การคิดหาวิธีหรือนําเทคนิคการทํางาน และเทคโนโลย ี

ที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยที�ใชท้รัพยากรต่าง ๆ  

ที�มีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย 

 พรรณทิวา คูณทวี (2553) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที�มีคุณภาพ ได้ผลงานที�รวดเร็ว มีความประหยดัคุ้มค่ากับการใช้

ทรัพยากรในดา้นการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา อนัเป็นผลทาํให้หน่วยงานไดรั้บประโยชน์สูงสุด

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 เจนวิทย ์สิทธิวงศ ์(2555) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง ผลสาํเร็จในการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที�องคก์รกาํหนด โดยการใหบ้ริการ

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้อยา่งเป็นที�พึงพอใจ รวมถึงผลงานไดรั้บการยอมรับ

จากผูบ้ริหารและเพื�อนร่วมงานภายในสายงาน ซึ� งมีคุณภาพตามมาตรฐานและการปฏิบัติงาน

สามารถใหบ้ริการภายใตร้ะยะเวลาที�กาํหนด ปริมาณงานที�ทาํไดต้รงตามเป้าหมายที�วางไว ้ตลอดจน

สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็วเท่าเทียมกนั รวดเร็วทนัเวลา เพียงพอและกา้วหนา้ตามกระบวนการของการทาํงาน  

 ศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ไดส้รุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) 

หมายถึง การที�บุคคลมีความสมารถที�จะปฏิบติังานนั�นใหบ้รรลุผลไดต้รงตามเป้าหมาย ทนัระยะเวลา

ที�กาํหนด ผลงานที�ได้มีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีวิธีการที�ช่วยลดความซํ� าซ้อนของการทาํงาน 

นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีกลไกการติดตาม

และใชง้บประมาณไดต้ามแผน เพื�อให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยู่ไดอ้ย่างคุ ้มค่า และสามารถ

สร้างความพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได ้

 จากความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุป

ความหมายเพื�อใช้ในการวิจัยครั� งนี� ได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การที� บุคคล 

มีความสามารถที�จะปฏิบติังานนั�นใหบ้รรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลา
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ที�กาํหนด ผลงานที�ได้มีคุณภาพและความถูกต้อง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซ้อนของ 

การทาํงาน นําเทคโนโลยีที� เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน

อย่างประหยดัและคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้าง

ความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายได ้

 2.  แนวคดิเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 โดยทั�วไปแลว้เมื�อมีการพูดถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) นั�น 

จะกล่าวในส่วนของการเพิ�มอตัราส่วนของผลผลิตต่อปัจจยั (Ratio of Outputs To Inputs) โดยวดั

ประสิทธิภาพจากตวับ่งชี�  ประกอบดว้ย อตัราการไดผ้ลตอบแทนในเงินลงทุนหรือทรัพยสิ์นที�เป็น

ทุน ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต อตัราการสูญเปล่าสิ�นเปลืองการใชท้รัพยากร และอตัราส่วนของผล

กาํไรต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุน ดงันั�น ประสิทธิภาพเป็นการใชปั้จจยัและกระบวนการในการดาํเนินงาน

โดยผลผลิตที�ไดรั้บเป็นตวักาํกบัการแสดงประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของ

ประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไรที�ไดรั้บ (Gibson 

et al., 1998: 37) 

 อย่างไรก็ตาม อมร รักษาสัตย ์(2522: 6) ได้กล่าวว่า การดาํเนินการใด ๆ ที�จะเกิด

ประสิทธิภาพเต็มที� 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที�ตั�งเป้าหมายไวน้ั�นเป็นไปไดย้ากมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในองคก์ารที�มีระบบบริหารราชการ ซึ�งอตัราส่วนของการลงทุนลงแรง

กบัผลลพัธจึ์งไม่ไดว้ดัตามหน่วยของสินคา้และบริการที�ตีราคาได ้ดงันั�น คาํว่าประสิทธิภาพในแง่นี�

จึงมีการให้ความหมายที�แตกต่างกนัออกไป ดงันั�นประสิทธิภาพจึงอาจมองได ้2 แง่ กล่าวคือ มอง

ในแง่ประสิทธิภาพสมบูรณ์ (Absolute Efficiency) ที�มกัมองว่าการทาํงานนั�นจะตอ้งให้ผลออกมา 

100 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการวดัประสิทธิภาพที�มุ่งให้เกิดผลกาํไรมากที�สุดเมื�อเทียบจากตน้ทุน ซึ�ง

หากผลกาํไรมีค่าสูงกว่าตน้ทุนเท่าไรก็ยิ�งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ� น แต่ตามความเป็นจริงที�

เกิดขึ�นนั�น ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ ในแง่ประสิทธิภาพสมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ�น เพราะ

เป็นเช่นนั�นไม่ไดใ้นความเป็นจริง เนื�องจากการบริหารราชการมิไดมุ้่งเนน้กาํไรเหมือนเช่นการประกอบ

ธุรกิจ ดงันั�น จึงมองในแง่ประสิทธิภาพสัมพนัธ์ (Relative Efficiency) ที�เมื�อไม่สามารถที�จะศึกษา

ประสิทธิภาพในแง่ของประสิทธิภาพสมบูรณ์ไดต้ามความเป็นจริง สิ�งที�สามารถศึกษาความเป็นไป

ไดข้องประสิทธิภาพกคื็อ การศึกษาในแง่ของการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบกบัทุน ซึ�งถือว่า

มีประสิทธิภาพสูงถา้ทํางานได้คุ ้มทุน การเปรียบเทียบกับองค์การที�ปฏิบัติอย่างเดียวกันหรือ

คลา้ยคลึงกนั การเปรียบเทียบกบัผลงานของตนเองในอดีตในแง่ของมูลค่าหรือทรัพยสิ์นซึ�งเป็น

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาต่างกนั การเปรียบเทียบศกัยภาพ ความรู้ ขีดความสามารถ
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ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาซึ� งเป็นการเปรียบเทียบว่าเราทาํงานได้เต็มที�ตามขีดความสามารถ

หรือไม่ การเปรียบเทียบความรวดเร็วในการปฏิบติังาน การเปรียบเทียบกบัคุณภาพของงาน และ

การเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ผูม้าติดต่องาน หรือผูใ้ชผ้ลงานของเรา 

 ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมใจ ลกัษณะ (2543: 23) ที�กล่าวว่า ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

เป็นเรื�องของการใชปั้จจยัและกระบวนการในการดาํเนินงาน โดยมีผลผลิตที�ไดรั้บเป็นตวักาํกบั

ซึ�งการแสดงประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใด ๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะ

การเปรียบเทียบระหว่างค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลกาํไร โดยหากผลกาํไรมีค่าสูงกว่าตน้ทุนเท่าไร

ก็ยิ�งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ�น แต่บางครั� งประสิทธิภาพการปฏิบติังานที�เกิดขึ�นระหว่างการลงทุน

กบัผลกาํไรอาจไม่ไดว้ดัค่าประสิทธิภาพจากตวัเลข แต่จะแสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใช้

เงิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาํเป็น 

รวมถึงการใชก้ลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที� เหมาะสมสามารถนําไปสู่การบังเกิดผลไดเ้ร็ว 

ตรง และมีคุณภาพ (สมใจ ลกัษณะ, 2543: 7) ซึ�งตวับ่งชี�  (Indicators) ที�สมควรประเมิน (สมใจ ลกัษณะ, 

2543: 251) ไดแ้ก่ 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) โดยการพิจารณาว่าผลผลิต

หรือผลงานที�ไดรั้บออกมา (Output) ตรงเป้าหมายที�ตอ้งการเพียงใด 

 2.2  กระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) หมายถึง พิจารณาจาก

การปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน การไหลเลื�อนส่งต่อ

ของงาน ความครบถว้น ใชเ้วลานอ้ย ตน้ทุนน้อย การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบติังาน 

บุคคลทาํงานเต็มศกัยภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมีความราบรื�นไม่มีขอ้

ขดัแยง้ 

 2.3  การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) โดยพิจารณาว่าการจะมีผลผลิต

ได้ตามเป้าหมายความสาํเร็จนั�น จาํเป็นจะตอ้งจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ 

ไดค้รบถว้นเพียงพอเพียงใด เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรในลกัษณะที�มีเงิน

เพียงพอสาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั และเงินนั�นถกูใชอ้ยา่งมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานถกูตอ้ง

เหมาะสมไม่เกิดความสูญเปล่า 

 2.4  ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นการพิจาณาว่าผลงาน

ความสาํเร็จ และกระบวนการปฏิบติัที�ใช ้นํามาซึ�งความพึงพอใจของผูที้� เกี�ยวข้องต่าง ๆ เพียงใด 

กลุ่มคนที�สมควรพิจารณา ไดแ้ก่ ลูกคา้ ผูถ้ือหุ้น ทีมบริหารองค์กร พนักงานและลูกจา้งทุกระดับ 

ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 
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 3.  คุณลกัษณะของบุคคลที�ปฏิบัตงิานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 สมใจ ลกัษณะ (2546: 237) ได้กาํหนดคุณลกัษณะของบุคคลที�ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์รไดด้งันี�  

 1.  ความสามารถดา้นความรู้ความคิด (Cognitive Abilities) ซึ�งมีความสาํคญัในดา้น 

ที�บ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะของตวับุคคล ประกอบดว้ย 

 1.1  ความสามารถจากการศึกษาที�จะเป็นพื�นฐานการทาํงาน เช่น จบการศึกษา 

ในระดบัและสาขาที�ตรงกบังานในองคก์ร 

 1.2  ความสามารถในการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารทั�งการพดู ฟัง อ่าน เขียน ไดอ้ยา่ง

มีมาตรฐาน 

 1.3  ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 

 1.4  ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจ 

 1.5  ความสามารถในการศึกษาวิจยั และคน้หาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 1.6  ความสามารถในการคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

 1.7  ความสามารถในการปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 2.  ความสามารถทางกระบวนการปฏิบติั (Performance Abilities) เป็นดา้นที�เกี�ยวกบั

พฤติกรรมในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

 2.1  ความสามารถในการใชเ้ครื�องมือ อุปกรณ์เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�จะทาํงานในองคก์ร 

 2.2  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.3  ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นเป็นกลุ่ม 

 2.4  ความสามารถในการประสานงาน 

 2.5  ความสามารถในการวางแผน 

 2.6  ความสามารถในการประเมินผล 

 2.7  ความสามารถทางมนุษยสมัพนัธ ์

 3.  คุณลกัษณะทางจิตใจ (Affective Characteristics) แสดงถึงความรู้สึกภายในของ

บุคคลในดา้นดีที�มีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ประกอบดว้ย 

 3.1  มีจริยธรรมพื�นฐาน เช่น ซื�อสตัย ์ขยนั อดทน เป็นตน้ 

 3.2  มีความรับผดิชอบ 

 3.3  มีความเป็นระเบียบ และมีวินยั 

 3.4  มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

 3.5  รักการทาํงาน สนใจความรู้ปรับปรุงการทาํงานของตนเองอยูเ่สมอ 
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 ซึ�งในการทาํงานร่วมกนันั�น บุคลากรจะตอ้งมีพฤติกรรมในการทาํงานที�จะทาํใหไ้ด ้

ผลงานออกมามีคุณภาพ แสดงออกถึงคุณลกัษณะ 11 ประการ ที�เรียกว่า “Building Blocks” (Woodcoch, 

1989: 116) โดยคุณลกัษณะประกอบดว้ย 

 1.  มีวตัถุประสงค์ที�ชัดเจนและเป้าหมายที�เห็นพอ้งตอ้งกนั (Clear Objectives and 

Agreed Goal) วตัถุประสงคคื์อ จุดมุ่งหมายของการปฏิบติังานขององคก์รที�ตอ้งการทาํใหบ้รรลุผล

สาํเร็จ การที�ใหบุ้คลากรมีวตัถุประสงคใ์นการทาํงานที�ชดัเจนตรงตามเป้าหมายของบริษทัจะทาํใหผ้ล

การทาํงานเป็นตามนโยบายที�ไดต้ั�งไว ้

 2.  ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพื�อแกปั้ญหา (Openness and Confrontation) 

ความเปิดเผยต่อกนัของบุคลากรเป็นสิ�งสาํคญัต่อการทาํงานร่วมกนั การทาํงานที�มีประสิทธิภาพ

บุคลากรจะต้องกลา้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จะต้องกลา้เผชิญหน้าช่วย

แก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ การทํางานที�มีประสิทธิภาพจะต้องมองไปที�ความเชื�อถือว่ามี

ความเขา้ใจซึ�งกนัและกนั สามารถพูดคุยกนัแลว้ไม่เกิดปัญหาต่อตนเอง และการทาํความเขา้ใจ

ซึ�งกนัและกนัหมายถึง การที�บุคคลหนึ�งพยายามทาํความเขา้ใจในพฤติกรรมทศันะและความตอ้งการ

ของบุคคลอื�น ๆ เพื�อให้เกิดการให้อภยั รู้จกัผ่อนสั�นผอ่นยาวในการปฏิบติังานต่อกนั ทั�งนี�  เพื�อให้

ความสามารถอยู่ร่วมกันและทาํงานร่วมกันได้อย่างดี โดยมีการเรียนรู้เกี�ยวกบับุคคลอื�นในด้าน

ความตอ้งการ ความคาดหวงั ความชอบ/ไม่ชอบ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 

จุดเด่น จุดดอ้ย และอารมณ์ ซึ�งธรรมชาติของคนโดยทั�วไปแลว้จะมีความแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะ

เป็นความรู้สึก ความสนใจ นิสยัอยากรู้อยากเห็น และความไม่ชอบควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

 3.  การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) การสนับสนุนและ

ไวว้างใจอย่างธรรมชาติแลว้จะต้องไปดว้ยกัน เพราะถา้ปราศจากอย่างใดอย่างหนึ� งไม่สามารถ 

จะไดรั้บความสาํเร็จอยา่งดีที�สุดได ้ถา้บุคคลไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะตอ้งปกป้องงานที�เขารับผดิชอบ 

การทาํงานกข็าดประสิทธิภาพ คนเราไม่ว่าจะในครอบครัวหรือที�ทาํงานก็ตาม จะไม่แสดงความรู้สึก

ตรงไปตรงมาและเปิดเผย นอกเสียจากว่าเขาเหล่านั�นรู้สึกว่าคนอื�น ๆ แสดงอยา่งตรงไปตรงมาและ

เปิดเผยเท่า ๆ กนั 

 4.  ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ (Cooperation and Conflict) 

ความร่วมมือก็คือ การที�แต่ละคนเมื�อไดรั้บมอบหมายงานและพร้อมที�จะเกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน

ร่วมกนั พร้อมที�จะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ�งกนัและกนั ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ

เพราะทุกคนมีความไวว้างใจซึ�งกนัและกนั สามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

 5.  กระบวนการการทาํงานและการตดัสินใจถกูตอ้งและเหมาะสม (Sound Working 

and Decision Procedures) การทาํงานที�มปีระสิทธิภาพนั�นจะคิดถึงผลงานเป็นอนัดบัแรก ส่วนวิธีการ
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ทาํงานเป็นอนัดบัรองลงมา อย่างไรก็ตาม ก่อนที�จะตดัสินใจนั�นจุดมุ่งหมายที�ชัดเจนเป็นหัวใจ

สาํคญันั�น จุดมุ่งหมายควรตอ้งมีความชดัเจน และสมาชิกทุกคนความเขา้ใจอย่างดี เพราะจะตอ้ง

สามารถป้องกนัการเขา้ใจผดิ และการป้องกนัการโตเ้ถียงในการตดัสินใจสั�งการ บุคลากรที�ดีจะตอ้ง

มีความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลอย่างรวดเร็ว และสามารถอธิบายเพื�อหาทางเลือกต่าง ๆ ได้

ถกูตอ้ง การตดัสินใจสั�งการเป็นขบวนการขั�นพื�นฐานของการบริหาร อยา่งไรก็ตาม มีบ่อยครั� งที�ได้

มีการปฏิบตัิไม่ดีเกิดขึ�น เช่น การตดัสินใจในระดบัสายงานผิดพลาด มีขอ้มูลไม่สมบูรณ์ เพื �อ

การตดัสินใจที�ดี มีระเบียบที�ยดืหยุน่ และชดัเจน ตอ้งอยูที่�สมาชิกทุกคนเขา้ใจและยดึมั�นในหลกัการ

การเห็นพอ้งต้องกันในกระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยนี� ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับโครงสร้างและ

บทบาทของทีมงาน ถา้ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถปฏิบติัตามขอบเขต กฎเกณฑพ์ื�นฐานร่วมกนัได ้จะ

รู้สึกว่าไม่มีอาํนาจ และสูญเสียความเชื�อมั�นในตนเอง ซึ�งเกิดขึ�นในทุกระดบัขององคก์ร ผูที้� รู้สึกว่า

ไม่มีอาํนาจจะมีนิสยัของการแตกแยก เพื�อที�จะมีโอกาสควบคุมภายในทีมงาน การตดัสินใจที�ขึ�นอยู่

กบัการเห็นพอ้งตอ้งกนันั�นเป็นเทคนิคที�มีประโยชน์ที�สุดในการทาํงาน แต่การตดัสินใจที�เกิดจาก

การเห็นพอ้งตอ้งกนัก็ใช่ว่าจะเหมาะสมเสมอไป การเห็นพอ้งตอ้งกนัอย่างแทจ้ริงหมายความว่า 

ผูร่้วมงานควรจะรู้สึกว่าเขาไดรั้บการรับฟังและเขา้ใจ วิธีนี� จะทาํไดง่้ายถา้มีสมาชิกแต่ละคนรู้สึก

เป็นอิสระในการพูดอย่างเปิดเผย และจะมีประโยชน์มากกว่าหากบรรดาหัวหน้าทีมงานสามารถ

แบ่งปัญหากบัพวกเขาเองและทีมงาน เพื�อที�จะรักษาความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของทีมงานทุก ๆ 

คน จะตอ้งพอใจว่าอยา่งน้อยที�สุดพวกตนก็มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและรู้สึกว่าสามารถ

ช่วยเหลือการตดัสินใจได ้

 6.  ภาวะผูน้าํที�เหมาะสม (Appropriate Leadership) การทาํงานโดยทั�วไปแลว้ไม่มี

ทีมงานไหนตอ้งการผูน้าํที�ถาวร หน่วยงานที�พฒันาแลว้จะถูกเปลี�ยนภาวะผูน้าํใหเ้ป็นตามสถานการณ์ 

หมายความว่า จะมีผลกัดนัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัเป็นผูน้าํภายในกลุ่มตลอด เพราะการทาํงานที�ดีนั�น

จะตอ้งดึงความสามารถของบุคคลออกมา มิใช่ผูน้าํเป็นผูท้าํเสียเอง ผูน้าํทีมควรเป็นผูชี้� แนะประเด็น

ที�สาํคญั อีกประการหนึ�งที�ทาํใหไ้ดผ้ลงานมากที�สุดก็คือ การมอบหมายงาน (Delegation) เนื�องจาก

การมอบหมายงานไม่เพียงแต่จะทาํให้ผูบ้ริหารมีเวลาสาํหรับคิดแกปั้ญหาอื�น ๆ เท่านั�น แต่ยงัเป็น

การพฒันาการบริหารอีกดว้ย หน่วยงานใดไม่มีการมอบหมายงาน หน่วยงานนั�นมกัจะมีผลงานนอ้ย 

ดงันั�น การไม่มอบหมายงานจึงเป็นอุปสรรคอยา่งหนึ�งสาํหรับการบริหารงาน การไม่มีการมอบหมาย

งานหรือมีการมอบหมายงานในระดบัตํ�าอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความเชื�อมั�นในลกูนอ้ง การขาด

เวลาสาํหรับสมาชิก หรือเกิดจากความกลวัผลที�เกิดตามมาจากการมอบหมายงาน สาํหรับสมาชิก

ของทีมงานที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูน้าํ ผูน้าํตอ้งพร้อมที�จะใหอ้าํนาจหนา้ที�ที�เหมาะสมกบังานที�

ไดรั้บมอบหมาย 
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 7.  การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทาํงาน (Regular Review) ทีมงานที�ดี

ไม่เพียงแต่ดูจากลกัษณะของทีมและบทบาทที�มีอยู่ในองค์กรเท่านั�น แต่ตอ้งดูวิธีการทาํงานดว้ย 

การทบทวนงาน จะทาํใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ที�ทาํ รู้จกัคิด ปรับปรุงวิธีการ ซึ�งการทบทวน

งานนั�นมีหลายวิธี และทุกวิธีจะเกี�ยวของกบัการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของ

แต่ละคนหรือทีมโดยส่วนรวม 

 8.  การพฒันาตนเอง (Individual Development) การทาํงานที�มีประสิทธิภาพจาก

การพฒันาทกัษะต่าง ๆ ของแต่ละคน ซึ�งการกระทาํเช่นนี� จะไดรั้บผลดีขึ�น ขณะเดียวกนัประสิทธิภาพ

ของทีมงานจะมากขึ�นหากหน่วยงานไดใ้ห้ความสนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละคนหรือของ

ทีมงาน การพฒันาบุคลากรในองค์กรมกัจะมองในเรื�องทกัษะและความรู้ที�แต่ละคนมีอยู่ แลว้ก็ทาํ

ฝึกอบรมเพื�อให้ดีขึ� น แต่การทาํงานภาคปฏิบัติจาํเป็นต้องอาศยัตัวแปรหลายอย่าง ไม่เพียงแต่

คาํนึงถึงทกัษะความรู้เท่านั�น มีผูใ้หข้อ้สงัเกตว่าประสิทธิภาพในการทาํงานตํ�า ปกติแลว้ไม่มีใครเลย

สามารถที�จะเป็นขา้งใดข้างหนึ� งของแต่ละลกัษณะไดท้ั�งหมด อยา่งไรก็ตามทีมที�มีประสิทธิภาพ

ตอ้งเรียนรู้ที�จะใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะดงักล่าว และการสนับสนุนให้สมาชิกของทีมที�มี

ประสิทธิภาพนอ้ยกว่าไดเ้ลื�อนไปสู่ความมีประสิทธิภาพที�สูงขึ�น 

 9.  ความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกลุ่ม (Sound Inter-Group Relation) ในการทาํงานร่วมกนั

แมว้่าทีมงานจะมีลกัษณะที�ดีเพียงใด แต่ถา้หากขาดความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างกลุ่มหรือระหว่าง

บุคคลในกลุ่มแลว้ ความสําเร็จของการทาํงานก็จะมีอุปสรรค ซึ� งความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มที�มี

ประสิทธิภาพควรมีลกัษณะที�แน่ใจว่าการกระทาํในการตดัสินใจของทีมงานไดรั้บการสื�อสารและ

เข้าใจ สมาชิกในทีมพยายามที�จะเข้าใจความคิดเห็นของคนอื�น เข้าใจปัญหาและอุปสรรคของ 

ฝ่ายอื�น ๆ และยื�นมือเขา้ช่วยเหลือเมื�อมีความจาํเป็น คน้หาวิธีการทาํงานที�มีประสิทธิภาพร่วมกบั

ฝ่ายอย่างต่อเนื�อง ไม่ เป็นผูที้�มีความแข็งกระด้าง พยายามนําความคิดเห็นของคนอื�นในทีม 

มาพิจารณาเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความเข้าใจในความแตกต่างของคนและพยายามใช้

ประโยชน์จากความแตกต่าง 

 10.  การกาํหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชดัจน (Balanced Roles) สมาชิกในทีม

แต่ละคนจะตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าที�ของตนเอง มีการจดัแบ่งหน้าที�ความรับผิดชอบใน

การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ทุกคนต้องรู้ว่าใครทาํหน้าที�อะไร เพื�อกาํหนดพฤติกรรมของ

สมาชิกในทีมที�แสดงออกอย่างชดัเจน เหมาะสมกบัตาํแหน่งที�รับผิดชอบอยู ่ซึ�งบทบาทสามารถ

แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ บทบาทตามหนา้ที� (บทบาทเฉพาะ) และบทบาททั�วไปซึ�งเป็นการแสดง

พฤติกรรมตามความคาดหมายของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
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 11.  การติดต่อสื�อสารที�ดี (Good Communication) ตอ้งมีการติดต่อสื�อสารระหว่าง

ผูบ้ริหาร (ผูบ้ังคับบัญชา) กับผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือผูร่้วมปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย (Openness) 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการสื�อความหมาย หรือแลกเปลี�ยนข่าวสารซึ�งกนัและกนั การติดต่อสื�อสาร

เป็นเครื� องมือสําคัญในการบริหารงานให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์ การติดต่อสื�อสารจึงต้องใช้ศิลปะ 

ในการถ่ายทอดข้อความและศิลปะในการติดต่อสื�อสาร ต้องหาวิธีหย ั�งความต้องการ อารมณ์ 

ความรู้สึกของผูร่้วมงานทุกคน เพื�อจะได้ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ซึ� งการเลือกใช้วิ ธีการในการ

ติดต่อสื�อสารภายในองค์กรมี 2 วิธี คือ การติดต่อสื�อสารแบบเป็นทางการ และการติดต่อสื�อสาร

แบบไม่เป็นทางการ 

 ซึ�งการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้ประยุกต์แนวคิดในการวดัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

โดยประยกุต์จากแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสมใจ ลกัษณะ (2543: 251) 

เพื�อใชใ้นการวิจยั โดยมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี�  

 1.  ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง ผลการ

ปฏิบติังานที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ตรงตามความ

ตอ้งการที�วางไว ้และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามความคาดหมาย 

 2.  ดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operation) หมายถึง การนํา

วิธีการ ขั�นตอนการปฏิบตัิงาน หรือใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที�เหมาะสมมาช่วยใน

การปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลานอ้ยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด 

 3.  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) หมายถึง ความสามารถ

ในการมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน

อย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย 

ไม่เกิดการสูญเปล่า สําหรับการดาํเนินงาน ตามแผนปฏิบัติที�ได้กาํหนด แต่ได้ผลงานตรงตาม

เป้าหมายหรือมากกว่าที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้งบประมาณ

ดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

 4.  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง ความสาํเร็จของ

ผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยไดป้ริมาณและคุณภาพตรงตามความตอ้งการนาํมา

ซึ�งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ โดยกลุ่มคนที�พิจารณา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 สรุป ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) หมายถึง การที�บุคคลมีความสามารถ

ที�จะปฏิบัติงานนั� นให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทันระยะเวลาที�กาํหนด 

ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน 
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นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมใน

การจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ทุกฝ่ายได ้ซึ�งประกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal 

Accomplishment) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) ดา้นการจดัหาและ

ใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) และด้านความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

ซึ�งความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเรื�องของการใชปั้จจยัและกระบวนการใน

การดาํเนินงาน โดยที�ผลลพัธจ์ากการลงทุนไม่ไดว้ดัในลกัษณะหน่วยของสินคา้และบริการที�ตีราคา

เป็นตวัเลขได ้แต่จะแสดงดว้ยการบนัทึกถึงลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบติังาน

อย่างคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาํเป็น รวมถึงการใชก้ลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการ

ปฏิบัติที� เหมาะสมสามารถนาํไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรง และมีคุณภาพ ซึ� งผลลพัธ์จาก

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานที�เกิดอยา่งมีประสิทธิภาพนั�น ไดรั้บอิทธิพลมาจากความฉลาดทาง

อารมณ์ ซึ� งเป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถ

บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง รวมทั�งสามารถ

สร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ ซึ�งทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 1.  งานวจิยัในประเทศ 

 อรพินทร์ ชูชม, อจัฉรา สุขารมณ์ และวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2541: 1-4) ไดท้ดลองใช้

และตรวจสอบคุณภาพมาตราวดัเชาวน์อารมณ์ของชทัทแ์ละคณะ ซึ�งมีลกัษณะการวดัแบบใหผู้ต้อบ

รายงานตนเอง ประกอบดว้ย ขอ้ความต่าง ๆ  ที�บรรยายความสามารถทางเชาวน์อารมณ์จาํนวน 33 ขอ้ 

โดยมาตราวดัมี 3 องค์ประกอบ คือ การประเมินค่าและการแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุม

อารมณ์ และการใชป้ระโยชน์อารมณ์ แต่ละหัวขอ้ประกอบดว้ยมาตราประเมินค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี

จากสถาบนัราชภฎัพระนครจาํนวน 51 คน และนิสิตปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัมหิดล 11 คน  

ที�กาํลงัศึกษาในปีการศึกษา 2542 ผลการศึกษาพบว่า มาตราวดัเชาวน์อารมณ์ของชทัและคณะ 

เมื �อนํามาทดลองใชก้บันิสิตปริญญาตรีและโทของไทยโดยทําการวิเคราะห์ความเชื�อมั �น 

ชนิดสอดคลอ้งภายใน คือ ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.80 และตรวจสอบ 

ความเที�ยงตรงพบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ (r = 0.37)  
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มีความสมัพนัธท์างลบกบัความวิตกกงัวล (r = -0.47) และความเศร้าหดหู่ (r = -.420) ไม่มีความสมัพนัธ์

กบัความตอ้งการทางสงัคม (r = -0.11) และมีแนวโนม้ที�จะมีความสมัพนัธท์างบวกกบัอาย ุ(r  = 0.22) 

 เทอดศกัดิ�  เดชคง (2542: 56-60) ไดศ้ึกษาระดบั EQ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� 4 ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนมากกวา่ 200 คน วดั 3 ส่วน ดงันี�  ส่วนที� 1 และส่วนที� 2  เป็นการประเมิน

โดยให้เด็กทาํเอง ส่วนที� 3 เป็นการประเมินโดยครูประจาํชั�น พบว่าเด็กห้องเก่งมี EQ เฉลี�ยต ํ�ากว่า

เด็กหอ้งธรรมดา เด็กหอ้งเก่งมกัมีระดบัความสูงตํ�ากว่าเด็กห้องธรรมดา เด็กหอ้งเก่งมีแนมโนม้ที�จะ

มองตนเองว่ามีความสามารถทางอารมณ์(ความพึงพอใจ ความคิดแง่บวก ความรับผิดชอบ นํ� าใจ 

เป็นตน้ และครูมีแนวโนม้ที�จะให้คะแนนความสุขและการเป็นคนดีแก่เด็กหอ้งเก่งสูงกว่าเด็กห้อง

ธรรมดาอยา่งเห็นไดช้ดั 

 วีระวฒัน์ ปันนิตามยั และอุสา สุทธิสาคร (2542: 112-119) ไดส้ร้างแบบทดสอบวดั

เชาวน์อารมณ์โดยเรียกว่า “EQ99” มีจาํนวน 90 ขอ้ และขอ้ตรวจสอบความเที�ยงตรงของการตอบ 

9 ขอ้ โดยมีมาตราส่วนประเมินค่าจาํนวน 5 มาตรา โดยใชโ้ครงสร้างของเชาวน์อารมณ์ของ Salovey 

and Mayer (1997) และ Goleman (1998) และใหก้รรมการจาํนวน 30 คน ตรวจสอบหาความเที�ยงตรง 

เชิงเนื�อหาดว้ยวิธี Lawshe Content Validity Ratio Zlawshe. 1975 โดยเริ�มแรกเขียนขอ้สอบทั�งสิ�น 

242 ข้อ ผลการวิเคราะห์ชี� ว่า มีจ ํานวนสูงกว่าวิกฤติ (0.37) จาํนวน 203 ข้อ เก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอย่างกบันักศึกษาชั�นปีที� 1-4 ของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จาํนวน 464 แลว้ทาํการวิเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบคือ การรู้จกัอารมณ์ของตน การมีแรงจูงใจที�ดี และทักษะทางสังคม 

จาํนวน 90 ขอ้ นาํแบบทดสอบไปวดักบันักศึกษาจาํนวน 217 คน และนาํไปทดสอบซํ�าระหว่าง 

10 สัปดาห์ พบว่าค่าประมาณความเชื�อถือไดด้้วยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายในของการสอบ

ครั� งแรก คือ .9231 ของการสอบครั� งที� 2 คือ .9309 

 กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2543) ไดพ้ฒันาแบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์สาํหรับประชาชนไทย อาย ุ12-60 ปี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบ Cross-Sectional Study 

กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนไทยใน 5 จงัหวดั ที�มีอายตุั�งแต่ 12-60 ปี จาํนวน 6,812 คน แบบประเมิน

ความฉลาดทางอารมณ์พฒันาขึ�นประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 52 ขอ้ จาํแนกตามความฉลาดทาง

อารมณ์ 3 ดา้น คือ ดี เก่ง และมีสุข ผลการวิจยัพบว่า ในตวัแปรเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติของคะแนนเฉลี�ยภาพรวมและรายดา้นทั�ง 3 ดา้น 

ในตวัแปรอายุ พบว่า ช่วงอายทีุ�ต ํ�ามีคะแนนเฉลี�ยความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวมและคะแนนเฉลี�ย

รายดา้นทั�ง 3 ดา้น ตํ�ากว่ากลุ่มที�มีช่วงอายุที�สูงขึ�นไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ในตวัแปรสถานภาพ

สมรส พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีสถานภาพสมรสมีคะแนนเฉลี�ยความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวมและ

คะแนนฉลี�ยดา้นเก่งและมีสุขสูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งที�มีสถานภาพสมรสโสด หมา้ย หยา่หรือแยกกนัอยู ่
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ส่วนตวัแปรตาํแหน่งงาน พบว่า ผูม้ีตาํแหน่งงานบริหารมีคะแนนเฉลี�ยความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม

และคะแนนเฉลี�ยในดา้นเก่งและดา้นมีสุขสูงกว่าระดบัปฏิบติังานอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซึ�งกลุ่ม

ตวัอยา่งในจงัหวดัต่าง ๆ (ยกเวน้เชียงใหม่) ที�มีตาํแหน่งงานในระดบัผูบ้ริหารจะมีแนวโน้มคะแนน

ความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวมสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที�เป็นระดบัผูป้ฏิบติังาน อาจเนื�องมาจากผูที้�มี

ตาํแหน่งงานระดับบริหารควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผูป้ฏิบัติงาน เพราะโดยทั�วไปแลว้

ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะรู้จกัอารมณ์ตนเองและผูอ้ื�นไดดี้ มีความเขา้ใจผูร่้วมงาน เป็นที�พึ�งได ้สามารถ

แกไ้ขปัญหาอุปสรรค มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละเผชิญภาวะความตึงเครียดไดอ้ย่างสงบ ซึ�งเป็น

คุณสมบติัที�พึงประสงคส์าํหรับผูบ้ริหารที�มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั�นเอง 

 ฉตัรฤดี สุกปลั�ง (2543) ไดศ้ึกษาผลของบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ที�มีต่อคุณภาพ

ของการให้บริการ ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน ของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่วนหน้าจากโรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 18 โรงแรม รวม 252 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี�ยของเชาวน์อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ผูที้�มีสถานภาพสมรส

ในสถานภาพหย่าหรือหมา้ย มีเชาวน์อารมณ์ด้านทักษะทางสังคมสูงกว่าผูที้� เป็นคนโสดและ

แต่งงาน องค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ เมื�อวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบโลจีสติกพบว่า พนักงานที�มีลกัษณะมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์สูง มีทกัษะทางสังคมสูง ฉลาด และไม่ซื�อเกินไปไม่หลกัแหลมเกินไปจะมีโอกาสเป็น

พนกังานใหบ้ริการที�มีคุณภาพสูงมากกว่าพนกังานโดยทั�วไป 

 ชวนจิตร ธุระทอง (2544) ไดศ้ึกษาเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ และความสามารถ 

ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที� ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขาย ในธุรกิจ

สรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือ หัวหน้าแผนกขายของบริษทัสรรพสินค้า

เซ็นทรัล จาํกดั จาก 11 สาขาที�เปิดให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 141 คน ผลการวิจยั

พบว่า หวัหนา้แผนกขายมีค่ามชัฌิมเลขคณิตของระดบัเชาวน์อารมณ์อยูใ่นระดบัสูงทุกองคป์ระกอบ 

โดยมีองค์ประกอบดา้นการสร้างแรงจูงใจสูงที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการกาํกับควบคุมตนเอง 

ดา้นการตระหนกัรู้ตนเอง ดา้นทกัษะทางสงัคม และดา้นการร่วมรับรู้ความรู้สึก องค์ประกอบของ

เชาวน์อารมณ์ทุกดา้นและโดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกกบัผลการปฏิบติังาน ดงันี�  ดา้นการสร้าง

แรงจูงใจสูงที�สุด r = .216 ดา้นทกัษะทางสังคม r = .212 ดา้นการตระหนักรู้ตนเอง  r = .196 ดา้น

การกาํกบัควบคุมตนเอง r = .176 และเชาวน์อารมณ์โดยรวม r = .226 ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

เมื�อทาํการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั�นตอนพบว่า ระดบัของเชาวน์ปัญญา องค์ประกอบของ

เชาวน์อารมณ์ และองค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมไม่
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สามารถร่วมกนัพยากรณ์โอกาสของการเป็นผูม้ีผลการปฏิบติังานสูงได ้แต่เมื�อแยกการวิเคราะห์

เฉพาะตวัแปรที�มีความสัมพนัธท์างบวกกบัผลการปฏิบติังาน คือ องคป์ระกอบของเชาวน์อารมณ์

พบว่า องคป์ระกอบดา้นการสร้างแรงจูงใจสามารถพยากรณ์โอกาสในการเป็นผูม้ีผลการปฏิบติังาน

สูงของหวัหนา้แผนกขายได ้โดยมีอาํนาจในการทาํนายไดร้้อยละ 4.5 

 พริษฐ์วงศ ์เจียมสุชน (2546) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ

ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการ ระดบัผูป้ฏิบติังานใน

กระทรวงคมนาคม กลุ่มตวัอย่าง คือ ข้าราชการระดบั 3-8 ที�อยู่ในส่วนกลางกระทรวงคมนาคม 

(ยกเวน้ฝ่ายช่าง) ทั�งหมด 6 หน่วยงาน จาํนวน 316 คน ผลการวิจยั พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์

ของขา้ราชการในกระทรวงคมนาคมทั�ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความตระหนักรู้ในตนเอง การบริหารจดัการ

อารมณ์ของตนเอง การจูงใจตนเอง การรู้จกัสังเกตความรู้สึกของผูอ้ื�น และการดาํเนินการดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื�น ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจัยนั� น ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับตําแหน่งงาน รายได้ กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์ก ับประสิทธิภาพใน

การทาํงานของขา้ราชการกระทรวงคมนาคม สาํหรับในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ทั�ง 5 ด้าน กับประสิทธิภาพในการทาํงานของขา้ราชการกระทรวง

คมนาคม พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธภาพใน

การทาํงาน ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า เพศ 

สถานภาพ ระดบัตาํแหน่งงาน และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ แต่อายุ และ

การศึกษา ไม่มีความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ 

 ธวชัชยั เมฆกระจาย (2547) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

ฝ่ายจดัเก็บค่าผา่นทาง การพิเศษแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานฝ่ายจดัเก็บค่าผ่านทาง 

สงักดักองจดัเกบ็ค่าผา่นทาง 1 กองจดัเก็บค่าผา่นทาง 2 และกองจดัเก็บค่าผา่นทาง 3 จาํนวน 265 คน 

ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายจดัเก็บค่า

ผ่านทาง การพิเศษแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และขวญักาํลงัใจใน

การปฏิบติังาน แต่ละปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมาก ส่วนการรับทราบนโยบาย

และการบริหารงาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ความมั�นคง

และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน แต่ละปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปานกลาง 

2. พนักงานฝ่ายจดัเก็บค่าผา่นทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

มาก 3. ปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายจดัเก็บค่าผา่นทาง การทาง
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พิเศษแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูง อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจัย ซึ� งปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานปานกลาง ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบติังาน และขวญั

ในการปฏิบติังาน และปัจจยัที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตํ�า ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารงาน 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ความมั�นคงและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 อุทยัวรรณ จนัทรประภาพ (2547) ไดศ้ึกษาการรับรู้ลกัษณะงาน การรับรู้ความสามารถ

ในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�พยาบาล โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ของเจา้หนา้ที�พยาบาล โรงพยาบาลเมตตา

ประชารักษ์ (วดัไร่ขิง) มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ของเจา้หน้าที�พยาบาลโรงพยาบาล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้

 โคมทอง ถานอาดนา (2548) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและ

ประสิทธิภาพการทาํงานของนกับญัชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

นักบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 500 คน ผลการวิจัยพบว่า 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรมและความซื�อสัตย ์ 

ดา้นความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการและ

การรักษาความลบั และดา้นความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบ

วิชาชีพปฏิบติัหน้าที�ให้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม เมื�อพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที�ยงธรรมและความซื�อสตัย ์

สุจริต ดา้นความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การทํางานด้านผลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ 

ความเที�ยงธรรมและความสุจริต ดา้นความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน

ความรับผิดชอบต่อผูร้ับบริการและการรักษาความลบั และด้านความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น 

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที�ผูป้ระกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที�ให้มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการทาํงานดา้นตน้ทุน และดา้นเวลา 

 ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กับ

ความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา: บริษทัเอกชนแห่งหนึ�ง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประชากร

ที�ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบติัการฝ่ายของบริษัทเอกชนแห่งหนึ� ง จาํนวน 100 คน 

ผลการวิจยัพบว่า  1. พนักงานมีระดบัเชาวน์อารมณ์โดยรวม และระดบัเชาวน์อารมณ์รายดา้น



76 
 

อยู่ในระดบัสูง  2. พนักงานมีระดบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัสูง และมีระดับ

ความผกูพนัต่อองค์การรายด้าน คือ ด้านความเชื�อมั�นและยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมของ

องค์การ และดา้นความเต็มใจ ที�จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มกาํลงัความสามารถเพื�อประโยชน์

ขององค์การ อยู่ในระดบัสูง ยกเวน้ดา้นความตอ้งการที�จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป 

พนักงานมีความผกูพนัต่อองค์การดา้นนี� อยู่ในระดบัปานกลาง  3. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส และสถานภาพการเป็นพนักงาน ไม่มีผลต่อเชาวน์อารมณ์  

4. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายงุาน และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ 

ส่วนอายุ และสถานภาพการเป็นพนักงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ  5. เชาวน์อารมณ์มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองค์การโดยรวมและรายดา้น 

 พรรณี เจริญศิริ (2548) ไดศ้ึกษาเชาวน์อารมณ์และเชาวน์ปัญญาในการสร้างสรรค์

ของบุคลากร สาย ข สาย ค พนกังานปฏิบติัการ และลกูจา้งในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่ง 

คือ ขา้ราชการสาย ข สาย ค พนักงานปฏิบติัการ ลกูจา้งประจาํ และลกูจา้งชั�วคราว ที�ปฏิบติังานใน

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจาํปี พ.ศ. 2547 จาํนวน 417 คน ผลการวิจัยพบว่า  1. บุคลากร

มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีเชาวน์อารมณ์โดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัสูง มีเชาวน์ปัญญาใน

การสร้างสรรคโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  2. บุคลากรเพศชายมีเชาวน์อารมณ์สูงกว่าบุคลากร

เพศหญิง และบุคลากรที�มีบุคลิกภาพแบบ เอ มีเชาวน์อารมณ์สูงกว่าบุคลากรที�มีบุคลิกภาพแบบ บี 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 บุคลากรที�มีประเภทของงานในหน่วยงานด้านการบริหาร

สารสนเทศมีเชาวน์อารมณ์สูงกว่างานดา้นคอมพิวเตอร์/งานช่าง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.01 ส่วนบุคลากรดา้นงานให้บริการมีเชาวน์อารมณ์สูงกว่างานดา้นคอมพิวเตอร์/งานช่าง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ส่วนประเภทของงาน สถานภาพในหน่วยงานที�ต่างกนัคู่อื�น ๆ ไม่พบ

ความแตกต่าง และพบว่ามีปฏิสัมพนัธ์หรืออิทธิพลร่วมระหว่างประเภทของงานกบับุคลิกภาพ 

สถานภาพในหน่วยงานกับบุคลิกภาพต่อเชาวน์อารมณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

นอกนั�นไม่พบว่ามีปฏิสมัพนัธห์รืออิทธิพลร่วมกนั  3. บุคลากรที�มีบุคลิกภาพต่างกนัมีเชาวน์ปัญญา

ในการสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 โดยบุคลากรที�มีบุคลิกภาพ

แบบ เอ มีเชาวน์ปัญญาในการสร้างสรรคสู์งกว่าบุคลากรที�มีบุคลิกภาพแบบ บี เมื�อเปรียบเทียบตาม

เพศ ประเภทของงาน และสถานภาพในหน่วยงาน ไม่พบความแตกต่าง และพบว่ามีปฏิสัมพนัธ์

หรืออิทธิพลร่วมระหว่างเพศกบับุคลิกภาพ และประเภทของงานกบับุคลิกภาพต่อเชาวน์ปัญญา

ในการสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหาสารคาม นอกนั�นไม่พบว่ามีปฏิสัมพนัธ์หรือ

อิทธิพลร่วมกนั 
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 มนฤทยั ลาภเฉลิมพงศ ์(2548) ไดศ้ึกษาปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนักงานตอ้นรับภาคพื�น ประจาํท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษทั การบินไทย 

จาํกัด (มหาชน) ประชากรที�ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานต้อนรับภาคพื�น ประจาํท่าอากาศยาน

กรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) แผนกขาออก จาํนวน 204 คน ผลการศึกษา

พบว่า พนักงานต้อนรับภาคพื�น ประจาํท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จาํกัด 

(มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัใน

การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในงาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน และ

ความมั�นคงและความปลอดภยั ที�มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

ตอ้นรับภาคพื�น ประจาํท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สอดคลอ้งสมมติฐานการวิจยั 

 ศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์กบัความสาํเร็จในอาชีพ

ของพนักงานธนาคารพาณิชย ์กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชยแ์ห่งหนึ� งในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 340 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารมีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่น

ระดบัสูงและมีความสําเร็จในอาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง พนักงานที�มีปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคล 

ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส และอายุงานต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกันอย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธก์บัความสาํเร็จในอาชีพของ

พนักงานธนาคารอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดับ .01 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการมีทักษะทางสังคม และดา้นการจดัการกับอารมณ์ของตนเอง รวมทั�งอายุของพนักงาน

สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จในอาชีพของพนกังานธนาคารไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 19.7 

 ดฤษวรรณ แกว้กิตติคุณ (2549) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชนอาํเภอบ้านโป่ง สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนเอกชน

อาํเภอบา้นโป่ง สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 12 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 

10 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม 1 คน 

รวมทั�งสิ�น 120 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาเอกชน

อาํเภอบา้นโป่ง สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น

รายดา้นอยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ดงันี�  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

การรับรู้ความรู้สึกผูอ้ื�นได ้การควบคุมอารมณ์ตนเอง การมีทกัษะสงัคม ส่วนการตระหนกัรู้อารมณ์

ตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาเอกชนอาํเภอ
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บ้านโป่ง สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาราชบุรี เขต 2 เมื�อจ ําแนกตามเพศ สถานภาพ และระดับ

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารที�เป็นเพศชายและเพศหญิง และที�มีสถานภาพโสดกบัสมรสมีความฉลาด

ทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริหารที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีกบัปริญญาโทมีความฉลาด

ทางอารมณ์แตกต่างกนั ที�นยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 

 เนตรดาว มชัฌิมา (2549) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพี�เลี�ยงศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จงัหวดัอุบลราชธานี 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูพี�เลี�ยงศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จังหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 280 คน 

ผลการวิจยัพบว่า ครูพี�เลี�ยงศนูยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั จงัหวดัอุบลราชธานี มีสภาพแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือในเรื�อง

การมีผลการปฏิบติังานที�ส่งผลให้ไดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้ริหารอยู่ในระดบัปานกลาง และการไดรั้บ

ยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นและเป็นตวัอยา่งของชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ครูพี�เลี�ยงศูนยอ์บรม

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จงัหวดัอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู ของคุรุสภา พุทธศกัราช 2540 อยู่ในระดบัสูง  ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูพี�เลี�ยงศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั จงัหวดั

อุบลราชธานี มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 จารุณี แสนลาํ (2550) ไดศ้ึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะในองคก์รที�ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จาํนวน 250 คน ผลการวิจยัพบว่า 

 1.  ความสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรที�นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบสุขภาวะใน

องค์กรของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ภายในทั�งหมดมีค่า

ตั�งแต่ -0.053 ถึง 0.641 มีจาํนวน 78 คู่ที�มีความสมัพนัธท์างสถิติที�ระดบั .05 และคู่ที�ไม่มีความสมัพนัธ์

กนั จาํนวน 13 คู่  โดยตัวแปรที�มีค่าสหสัมพนัธ์มากที� สุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ การใช้ทรัพยากร

ร่วมกนักบัการจดัการศึกษา (rxy = 0.641) รองลงมาคือ สิทธิและความเสมอภาคกบัการนาํองค์กร 

(rxy = 0.635) และการนาํองคก์รกบัการเรียนรู้อยา่งเป็นสุข (rxy = 0.629) 

 2.  การวิเคราะห์องคป์ระกอบสุขภาวะในองคก์รที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พบว่า ไดอ้งคป์ระกอบ 1 องคป์ระกอบที�ถือว่าเป็นองค์ประกอบ

ที�แท้จริง ประกอบด้วย 12 ตวัแปร ได้แก่ ทกัษะสุขภาพ สิทธิและความเสมอภาค การนําองค์กร 

การเรียนรู้อย่างเป็นสุข บรรยากาศเป็นมิตร การจดัสวสัดิการหรือสวสัดิภาพ สิ�งแวดลอ้มภายใน

และโดยรอบสะอาดปลอดภยัเอื�อต่อสุขภาพ ทรัพยากรถกูใชอ้ยา่งประหยดัและเห็นคุณค่า โภชนาการ

และสุขาภิบาล การใชท้รัพยากรที�แทจ้ริง การจดัการศึกษาและการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 
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 3.  ค่าสมัประสิทธิ� ภายในระหว่างตวัแปรพยากรณ์ดว้ยกนัและค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์

ระหว่างตัวตวัแปรพยากรณ์แต่ละตวักับตัวแปรเกณฑ์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ภายใน

ระหว่างสุขภาวะในองคก์รของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ทุกดา้นยอ่ยมีความสมัพนัธภ์ายใน

ระหว่างกนัทางบวกอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 มีค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธต์ั�งแต่ 0.267 

ถึง 0.641 และความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาวะในองค์กรแต่ละดา้นยอ่ยกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

ทุกดา้นย่อยมีความสัมพนัธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ�

สหสมัพนัธต์ั�งแต่ 0.307 ถึง 0.631 

 4.  การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงาน ผลการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณระหว่างตวัแปรพยากร์กบัตวัแปรเกณฑ ์ซึ�งนาํตวัแปรเขา้ทั�งหมด 12 ตวัแปร พบว่ามีตวัแปร 

5 ตัวที�สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงาน ได้แก่ การนําองค์กรการเรียนรู้อย่างเป็นสุข 

บรรยากาศเป็นมิตร ทรัพยากรถกูใชอ้ยา่งประหยดัและเห็นคุณค่า การจดัการศึกษา และการอนุรักษ์

พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงานไดร้้อยละ 58.20 สามารถนาํมา

สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการทาํงานในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี�  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y′ = .926X13 + 1.707X14 + .605X10+ .612X6 

+ .663X7 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน YZ′ = .226Z13 + .287Z14 + .155Z10 + 

.166Z6 + .125Z7 

 เกริกฤทธิ�  ต่อฤทธิ�  (2550) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

กบัความสาํเร็จในการทาํงานของผูจ้ดัการธนาคารออมสิน ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั คือ ผูจ้ดัการ

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั�วประเทศ จาํนวน 588 คน ผลการวิจัยพบว่า ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน  

มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยรวมและเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

การมีภาวะผูน้ ํา ด้านความโดดเด่นทางด้านบุคลิกภาพ ด้านประสิทธิภาพทางการสื�อสาร ด้าน

ศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ และมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมี

ความสาํเร็จในการทาํงานโดยรวมและเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ดา้น

ความสาํเร็จในการจดัหาและใชท้รัพยากรที�เป็นระบบ ดา้นความสาํเร็จในการจดักระบวนการปฏิบติังาน

ภายใน ดา้นการมีความพึงพอใจของทุกฝ่าย อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ผูจ้ดัการธนาคารออมสินที�มีอาย ุ

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และเงินเดือนที�ไดรั้บในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย

เกี�ยวกับการมีคุณลกัษณะผูบ้ริหารแตกต่างกนั และผูจ้ ัดการธนาคารออมสินที�มีเพศ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์และเงินเดือนที�ไดร้ับในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย

เกี�ยวกบัการมีความสาํเร็จในการทาํงานแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และผลกระทบ 
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พบว่า คุณลกัษณะผูบ้ริหาร ดา้นการมีภาวะผูน้าํและดา้นศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความสาํเร็จในการทาํงานทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร ดา้นความสาํเร็จในการจดัหาและใชท้รัพยากรที�เป็นระบบ ดา้นความสาํเร็จ

ในการจดักระบวนการปฏิบติังานภายใน และดา้นการมีความพึงพอใจของทุกฝ่าย 

 นภารัตน์ ด่านกลาง (2550) ไดศ้ึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากร กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการมหาวิทยาลยัศิลปากรสายสนับสนุน

วิชาการ (สาย ข และ ค) จาํนวน 214 คน ผลการวิจยัพบว่า 1. ขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากรมีคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก 2. ปัจจยั

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และคุณภาพชีวิตการทาํงาน ด้านสภาพแวดลอ้มที�ถูกสุขลกัษณะและ

ปลอดภยั ความมั�นคงและความกา้วหน้าในการทาํงาน และความสัมพนัธ์ของบุคคลในองค์การ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ที�ระดบั .05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทาํงานในมหาวิทยาลยั

ศิลปากร รวมทั�งคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนที�เพียงพอและยติุธรรม การพฒันาศกัยภาพ

ของบุคคล ประชาธิปไตยในการทาํงาน และความภาคภูมิใจในงานและองค์การ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 วิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลการจดัการเวลา

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ขา้ราชการที�ปฏิบัติงานในกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จาํนวน 328 คน ผลการวิจยัพบว่า 

ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิผล

การจดัการเวลาโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมการประชุม ดา้น

การมอบหมายการทาํงานและงานที� เหมาะสม และด้านการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานที�มีความแตกต่างกนัในเรื�องระดบัที�ดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบั

การมีประสิทธิผลการจดัการเวลาดา้นการควบคุมการประชุมแตกต่างกนั ขา้ราชการกรมสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงานที�มีความแตกต่างกันในเรื�องตาํแหน่งงานในปัจจุบันแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จแตกต่าง

กนั (p < 0.05) จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ประสิทธิผลการจดัการเวลา

ดา้นการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังานโดยรวม และดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และ

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 2) ประสิทธิผลการจดัการเวลาดา้นการมอบหมายการทาํงานและงาน

ที�เหมาะสมมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ด้าน

การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย 

3) ประสิทธิผลการจดัการเวลาดา้นการควบคุมการประชุม มีความสัมพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวก

กบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังาน และดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 วีระวฒัน์ ปันนิตามยั และอุสา สุทธิสาคร (2551: 144) แห่งมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ไดศ้ึกษาวิจยัเรื�อง องคป์ระกอบดา้นชีวประวติัของนกัศึกษากบัความสามารถดา้นเชาวน์อารมณ์ พบว่า 

1) เพศหญิงโดยรวมมีความสามารถดา้นความเอื�ออาทร วุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมตนเองสูงกว่า

เพศชาย 2) สถานภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคมของครอบครัว มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์

ในดา้นความเอื�ออาทร การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเองและผูอ้ื�น การมีแรงจูงใจที�ดี 3) การปรึกษา

กบัพี�น้องและครูอาจารยเ์มื�อมีปัญหา มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญกับความฉลาดทางอารมณ์  

4) สภาพความสัมพนัธ์กบับิดามารดามีผลอย่างมีนัยสําคญัต่อความเอื�ออาทร การมีแรงจูงใจที�ดี  

การควบคุมตนเอง และทกัษะทางสังคมของนักศึกษา 5) การประเมินตนว่าเป็นคนมุ่งความสาํเร็จ  

ใฝ่สัมพนัธ์และมุ่งสู่อาํนาจ มีผลต่อความสามารถดา้นความเอื�ออาทร การมีแรงจูงใจที�ดี 6) อายุมี

ความสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นความเอื�ออาทร และ 

7) ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนที�พิจารณาไดจ้ากเกรดมีความสมัพนัธก์บัคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยมีความสมัพนัธสู์งสุดกบัการมีแรงจูงใจที�ดี 

 ประเสริฐศกัดิ�  สุประภาส (2552) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน: 

ศึกษาเฉพาะกรณี กองการพนกังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานทั�งหมดของ

กองการพนกังาน การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จาํนวน 65 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานกองการพนกังาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และไดน้าํความรู้จากการฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานของพนักงานกองการพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในระดบัปานกลาง 

ทั�งภาพรวมและรายดา้นตามลาํดบั คือ ดา้นการประหยดัทรัพยากร มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

รองลงมา คือ ดา้นความเสมอภาค มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ดา้นคุณภาพ มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

0.53 และดา้นความเป็นธรรม มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ในดา้นการทดสอบสมมติฐานเพื�อหา

ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ  กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานกองการพนกังาน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า ปัจจยัดา้นอายงุานที�แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
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ในบางด้านแตกต่างก ันอย่างมีนัยสาํค ัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ทั�งนี�  เนื�องมาจากลกัษณะงาน

ที�ปฏิบติัอยู่เป็นงานที�ตอ้งอาศยัความรู้ในเรื�องของกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติั ซึ�งจะตอ้ง

มีความละเอียด แม่นยาํในการปฏิบติังานเป็นสาํคญั ดงันั�น จึงตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะ รวมทั�ง

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จึงส่งผลให้พนักงานที�มีอายุงานมาก ปฏิบติังานไดม้ีประสิทธิภาพ

มากกว่าพนักงานที�มีอายุน้อย ปัจจัยดา้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที�แตกต่างกัน มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในบางด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

เนื�องจาก เมื�อองค์การเปิดโอกาสให้พนักงานเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในเรื�องต่าง ๆ แลว้นั�น 

จะทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ� งและมีความสาํคญัต่อองค์การ ซึ�งจะทาํให้

พนักงานมีความกระตือรือร้น และขวนขวายที�จะทาํให้งานนั�นสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ดังนั�น 

พนักงานที�มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมาก จะปฏิบติังานไดม้ีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานที�มี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานน้อย สาํหรับปัจจยัดา้นเพศ ค่าตอบแทน คุณวุฒิการศึกษา และการนํา

ความรู้ที�ไดร้ับจากการฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏิบติังานที�แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน 

ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จาํนวน 260 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมี

ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และ

ดา้นความพึงพอใจของทุกฝ่าย พนักงานที�มีระดบัเงินเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นรายดา้นแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบว่า ความพึงพอใจใน

การทาํงานด้านความสําเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพใน 

การทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน  

ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมและดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ความพึงพอใจใน

การทาํงานด้านสภาพการทํางาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพใน 

การทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหา

และใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่าย ส่วนความจงรักภักดีต่อองค์กรด้าน

การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรและดา้นการช่วยประชาสัมพนัธข์ององค์กร มีความสัมพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 
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 สมมาศ พลเยี�ยม (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ที�มีต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานธนาคาร

ออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสิน ภาค 9 จาํนวน 300 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคาร

ออมสิน ภาค 9 มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้น 

อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นทกัษะทางสงัคม และดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ 

และมีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังาน พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีตาํแหน่งงานปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย

เกี�ยวกบัการมีความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั พนักงานธนาคารออมสิน 

ภาค 9 ที�มีเงินเดือนที�ไดรั้บในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ และดา้นการรับรู้ความรู้สึกแตกต่างกนั พนกังานธนาคาร

ออมสิน ภาค 9 ที�มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางาน

โดยรวม ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกัน 

พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีตาํแหน่งงานปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบั

การมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นกระบวนการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเงินเดือนที�ได้รับในปัจจุบ ัน

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ และด้านกระบวนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน (p<.05) จากการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มี

ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และ

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 2) ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง มีผลกระทบเชิงบวกกบั

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 3) ความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการรับรู้ความรู้สึก มีผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้น

ความพอใจของทุกฝ่าย และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม มีผลกระทบเชิงบวกกบั

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 อนงคทิ์พ วงศสุ์บรรณ (2552) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงาน บริษทั 

สยามกลการอะไหล่ จาํกดั กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงาน บริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั จาํนวน 
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108 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังาน บริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั มีความฉลาดทางอารมณ์

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ทั�ง 5 ดา้น โดยองค์ประกอบแต่ละ

ดา้นนั�น พนักงานมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดบัสูง 2 ดา้น เรียงลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นการจูงใจ

ตนเอง และดา้นการมีทกัษะทางสงัคม ส่วนพนกังานมีความฉลาดทางอารมณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3 ดา้น เรียงลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรู้ในตนเอง ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และดา้น

การจดัการอารมณ์ตนเอง 2) ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของพนกังาน บริษทั สยาม

กลการอะไหล่ จาํกดั ที�มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวม

และรายดา้นทั�ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง ดา้นการจดัการอารมณ์ตนเอง ดา้นการจูงใจ

ตนเอง ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และด้านการมีทักษะทางสังคมแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ส่วนพนักงานที�มีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์

ในภาพรวม ดา้นการจดัการอารมณ์ตนเอง ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และดา้นการมีทกัษะ

ทางสังคม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 พนกังานที�มีประสบการณ์การทาํงาน

แตกต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและรายดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจูงใจตนเอง 

และดา้นการมีทกัษะทางสงัคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 อาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ 

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การของ

พยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ� ง กลุ่มตวัอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที�สาํเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2550 ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ� ง ที�กาํลงัปฏิบติังานในโรงพยาบาล ณ ขณะที�เก็บ

ขอ้มลู โดยมีอายกุารทาํงานไม่เกิน 1 ปี จาํนวน 160 คน ผลการวิจยัพบว่า 1. พยาบาลมีระดบัความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวม ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การร่วมรับความรู้สึก และความลาดทางอารมรณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง อยูใ่นระดบัสูง โดยมี

ระดบัความลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัการกบัอารมณ์ตนเองและความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะ

ทางสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง  2. พยาบาลมีระดบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค

โดยรวม ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นผลกระทบที�จะมาถึง ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นความอดทนและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค

ด้านการควบคุมอยู่ในระดับสูง โดยมีเพียงความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้าน

จุดเริ�มตน้ของปัญหาและความรับผิดชอบที�อยู่ในระดบัปานกลาง  3. พยาบาลมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที�ดีขององคก์ารโดยรวม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์ารดา้นการเอื�อเฟื� อต่อผูอ้ื�น 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การดา้นความสาํนึกในหน้าที� พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดี

ขององคก์ารดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การดา้นความอดทน
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อดกลั�นอยู่ในระดบัสูง มีเพียงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การดา้นความมีส่วนร่วมกับ

องคก์ารที�อยูใ่นระดบัปานกลาง  4. องคป์ระกอบของความลาดทางอารมณ์และทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.001 

(r = .542)  5. องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมและทุกดา้น

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดับ 0.001 (r = .501)  6. ตัวแปรที�มีอาํนาจในการทาํนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีของ

องคก์าร คือ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นการควบคุม ร่วมกบัความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการสร้างแรงจูงใจใหต้นเอง สามารถพยากรณ์โอกาสของการเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์าร

ไดสู้ง 35.5 % 

 จุฑามาศ มีน้อย (2553) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับ 

ผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�สรรพากรในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการ

ที�ปฏิบติังาน ณ สาํนกังานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 30 จาํนวน 179 คน ผลการศึกษาพบว่า 

เจา้หน้าที�สาํนักงานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 30 มีระดับความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปกติ เจา้หนา้ที�สาํนกังานสรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 30 มีระดบัผลการปฏิบติังาน

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบติังาน พบว่า 

โดยภาพรวมความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธก์บัผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�สาํนักงาน

สรรพากรพื�นที�กรุงเทพมหานคร 30 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 โดยเป็นความสัมพนัธ์

ทางบวก (r=0.390) 

 ทิพวรรณ ศิริสมภพ (2553) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างจิตสํานึกองค์การกับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินในสายกิจการสาขา 3 กลุ่มตวัอย่าง คือ 

พนกังานธนาคารออมสินในสายกิจการสาขา 3 จาํนวน 330 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคาร

ออมสิน มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลการปฏิบติังาน เช่น ท่านมีการปฏิบติังานที�ถูกตอ้งและเชื�อถือได ้ส่งผลให้

การดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย มีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดในการทาํงานใหม่ ๆ ทาํใหเ้กิด

การพฒันาการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อน

ร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และบุคคลที� เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี ด้านต้นทุน เช่น ท่านได้รับจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามที�

องค์การกาํหนด มีกลไกการติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและ

มาตรฐานที�องคก์ารกาํหนดทาํให้การทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมาย และดา้นเวลา เช่น มีกระบวนการ

ทาํงานที�สอดคลอ้งกนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํใหท่้านปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และช่วยลด
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ขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานที�ไดรั้บมอบหมายให้ผลงานสาํเร็จ

ตามระยะเวลาที�กาํหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานธนาคารออมสิน ที�มีระดับการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมแตกต่างกัน  

จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธแ์ละผลกระทบ พบว่า 1) จิตสาํนึกองค์การดา้นสาํนึกความเป็นเจา้ของ 

มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทํางานด้านผลการปฏิบัติงาน  

ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลา 2) จิตสาํนึกองค์การดา้นสาํนึกเชิงกลยุทธ ์มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ

เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทาํงานด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุน และด้านเวลา และ  

3) จิตสาํนึกองคก์ารดา้นสาํนึกความซื�อสตัย ์มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงานดา้นผลการปฏิบติังาน ดา้นตน้ทุน และดา้นเวลา 

 ธนภณ วิมลูอาจ (2553) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างประสิทธิผลการสอนงานกบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสาํนักงานบญัชีในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการ

สาํนกังานบญัชีในประเทศไทย จากภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัตก ภาคใต้  จาํนวน 265 คน ผลการวิจ ัย พบว่า ผูป้ระกอบการสาํนักงานบัญชีมี

ความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกับการมีประสิทธิผลการสอนงานโดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน ดา้นการเอาชนะอุปสรรคส่วนตวัได ้ดา้นความเชื�อมั�นใน

ตนเอง ดา้นความพร้อมในการปฏิบติังาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน ผูป้ระกอบการสาํนกังาน

บญัชีมีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบั

มาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ผูป้ระกอบการสาํนักงานบญัชีที�มีจาํนวนทุนใน

การดาํเนินงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิผลการสอนงานโดยรวม และ 

ด้านการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผูป้ระกอบการสํานักงานบัญชีที�มีรูปแบบ 

การประกอบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวม ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่ายแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการสาํนักงานบญัชีที�มีระยะเวลาในการดาํเนินงานของกิจการ

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิผลการสอนงานโดยรวมแตกต่างกนั และ 

มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการสาํนกังานบญัชีที�มีจาํนวน

พนกังานทั�งหมดในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิผลการสอนงาน

โดยรวม ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงาน และด้านแรงจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน และ 

มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม และดา้นความพอใจของ 
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ทุกฝ่ายแตกต่างกัน และผูป้ระกอบการสํานักงานบัญชีที�มีรายไดต่้อปีของกิจการแตกต่างกัน มี 

ความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิผลการสอนงานโดยรวม ดา้นการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 

ดา้นความเชื�อมั�นในตนเอง และดา้นการเอาชนะอุปสรรคส่วนตวัไดแ้ตกต่างกนั และมีความคิดเห็น

ดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

และผลกระทบ พบว่า 1) ประสิทธิผลการสอนงานดา้นการเอาชนะอุปสรรคส่วนตวัได ้มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และ

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 2) ประสิทธิผลการสอนงานดา้นความเชื�อมั�นในตนเอง มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

และด้านความพอใจของทุกฝ่าย และ 3) ประสิทธิผลการสอนงานด้านแรงจูงใจในการทาํงาน มี

ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชท้รัพยากร และดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่าย 

 พรรณทิวา คูณทวี (2553) ไดศ้ึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร 

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาํนวน 989 คน 1. ปัจจยัที�มี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทศันคติในการทาํงาน 

บรรยากาศองค์การ และลกัษณะงานที�ทาํ  2. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X²) ซึ�งมีค่าเท่ากบั 92.595 ที�องศาอิสระ (df) เท่ากบั 72 

ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.056 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.993 ดชันีวดัระดบั

ความกลมกลืนที�ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.967 และค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ (pc) มีค่า

เท่ากบั .79 แสดงว่าตวัแปรทั�งหมดร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ไดร้้อยละ 79 ตวัแปรที�มีอิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน ตวัแปรที�มีอิทธิพลทั�งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ ทศันคติในการทาํงาน บรรยากาศ

องคก์าร และลกัษณะงานที�ทาํ 

 ศุภมิตร พินิจการ (2553) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพ

การทาํงานของนกับญัชีกรมสรรพสามิต กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกับญัชีกรมสรรพสามิต 270 คน ผลการวิจยั

พบว่า นกับญัชีกรมสรรพสามิต มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะหลกัโดยรวมและเป็นรายดา้น 

อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  ดา้นการทาํงานเป็นทีมดา้นบริการที�ดี ดา้นความใฝ่รู้
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อย่างต่อเนื�อง ดา้นจริยธรรม และดา้นความรู้เกี�ยวกบัวิชาชีพ และมีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมี

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่าย นกับญัชีกรมสรรพสามิตที�มีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะหลกั

ดา้นจริยธรรมแตกต่างกนั นักบญัชีกรมสรรพสามิตที�มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย

เกี�ยวกับการมีสมรรถนะหลกัโดยรวมและรายด้าน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ�  ด้านความรู้เกี�ยวกับ

วิชาชีพ และประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและรายดา้น ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน แตกต่างกนั นักบญัชีกรม

สรรพสามิตที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะหลกั

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ� แตกต่างกนั นักบญัชีกรมสรรพสามิตที�มีประสบการณ์การทาํงานดา้นบญัชี

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะหลกัโดยรวมและรายด้าน ดา้นการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ�  ดา้นความใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง และดา้นความรู้เกี�ยวกบัวิชาชีพ แตกต่างกนั นักบญัชีกรม

สรรพสามิตที�มีรายไดสุ้ทธิเฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะ

หลกัด้านความรู้เกี�ยวกบัวิชาชีพแตกต่างกนั และนักบัญชีกรมสรรพสามิตที�มีตาํแหน่งงานที�ทาํ

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีสมรรถนะหลกัดา้นความใฝ่รู้อย่างต่อเนื�องและดา้น

ความรู้เกี�ยวกับวิชาชีพแตกต่างกัน (p<.05) จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบของ

สมรรถนะหลกั พบว่า 1) สมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสัมฤทธิ�  มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นการจดัหา

และใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 2) สมรรถนะหลกั ดา้นการทาํงานเป็นทีม 

มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

3) สมรรถนะหลกัดา้นบริการที�ดี มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จและดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 4) สมรรถนะหลกัดา้นความใฝ่รู้

อยา่งต่อเนื�อง มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการจดัหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากร 5) สมรรถนะหลกัด้านจริยธรรม มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 6) สมรรถนะหลกัดา้นความรู้เกี�ยวกบัวิชาชีพ มีความสมัพนัธแ์ละ

ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานดา้นกระบวนการปฏิบติังานและดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่าย 

 สมวงศ์ โพธิ� สอาด (2553) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนายกเทศมนตรี

เทศบาลตาํบล จงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่าง คือ เทศบาลตาํบล จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 27 แห่ง จาก
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จาํนวน 28 แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลเทศบาลตาํบลละ 4 คน ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหาร จาํนวน 2 คน ได้แก่ 

นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จาํนวน 1 คน และฝ่ายบริการ จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 

ปลดัเทศบาล จาํนวน 1 คน และผูอ้าํนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา หรือผูดู้แลเกี�ยวกับ

การศึกษาของเทศบาล จาํนวน 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทั�งสิ�น 108 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. ความฉลาด

ทางอารมณ์ของนายกเทศมนตรี จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั�ง 5 ดา้น ตามค่าเฉลี�ย

จากมากไปหาน้อย ดงันี�  การจูงใจตนเอง การควบคุมตนเอง การเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น ทกัษะ

ทางสังคม และความตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 2. ฉลาดทางอารมณ์ของนายกเทศมนตรี จงัหวดั

ราชบุรี เมื�อจาํแนกตามเพศ อายุ ตาํแหน่งหน้าที� และระดบัการศึกษา ตามรายด้านทั�ง 5 ด้าน ไม่

แตกต่างกนั 

 กรวิก โพธิ� น้อย (2554) ไดศ้ึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกบั

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน : กรณีศึกษาผูป้ฏิบติังานสายงานระบบส่งของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบัติงานสายงานระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของผูป้ฏิบติังาน

โดยรวมอยู่ในระดับตํ�า 3) ผูป้ฏิบัติงานที�มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และอายุงาน แตกต่างกัน 

มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 สําหรับด้านตาํแหน่งงาน

แตกต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 4) ความสามารถ

ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคดา้นการควบคุมสถานการณ์ ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบต่อ

ปัญหา ดา้นผลกระทบที�เกิดขึ�นจากการแกปั้ญหา และดา้นการอดทนต่อปัญหา มีความสัมพนัธก์บั

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และ 5) ตวัแปรที�มี

อาํนาจในการพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังาน คือ ความสามารถในการเผชิญและ

ฝ่าฟันอุปสรรคของผูป้ฏิบติังานดา้นสาเหตุและความรับผดิชอบต่อปัญหา ดา้นการควบคุมสถานการณ์ 

และดา้นการอดทนต่อปัญหา โดยตวัแปรทั�งหมดร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 18.1 

 ชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ�นส่วนยานยนต์แห่งหนึ� ง ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายผลิตของบริษทัผลิต

ชิ�นส่วนยานยนต์แห่งหนึ� ง ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ทาํหน้าที�ผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

จาํนวน 134 คน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบติังาน ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุและอายุงานที�แตกต่างกนั มีผลต่อความฉลาด 

ทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสถานภาพการเป็นพนกังาน ที�มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์  



90 
 

และลกัษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ และด้านอายุงาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ยกเวน้ดา้นสถานภาพเป็นพนกังาน ที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 ดวงกมล เปี� ยมศุภทรัพย ์(2554) ไดศ้ึกษาเชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาวน์ทางจิต (SQ)  

ที�มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ 

เจา้หน้าที�หรือพนักงาน (ไม่มีระดบั-ระดบั 6) หวัหนา้งานหรือเทียบเท่า (ระดบั 7) ผูอ้าํนวยการกอง

หรือเทียบเท่า (ระดบั 8) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั�งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ

ส่วนภูมิภาค (75 จงัหวดั) จาํนวน 258 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยมี

ระดบัความคิดสร้างสรรค ์ระดบัเชาวน์อารมณ์ (EQ) และระดบัเชาวน์ทางจิต (SQ) สูง (2) ความแตกต่าง

ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลของพนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยกบัความคิดสร้างสรรค์ พบว่า 

ขึ�นอยู่ก ับสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่ง (ซี) และสังกดั สําหรับ

เชาวน์อารมณ์ ความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล ขึ� นอยู่กบัสถานภาพส่วนบุคคลด้าน

สงักดั และเชาวน์ทางจิต ความแตกต่างระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล ขึ�นอยูก่บัสถานภาพส่วนบุคคล

ดา้นเพศ ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง (ซี) ด้านสังกดั และด้านอตัราเงินเดือน (3) เชาวน์อารมณ์ 

เชาวน์ทางจิต กบัความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั (4) ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล คือ เชาวน์ทางจิต (SQ2) ดา้นการมีเป้าหมายในชีวิต เชาวน์ทางจิต 

(SQ4) ดา้นการเขา้สู่ภาวการณ์มีสติ และเชาวน์อารมณ์ (EQ5) ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 ทรรศนีย ์เปี� ยมคลา้ (2554) ไดศ้ึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ เชาวน์อารมณ์และความสามารถ

ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของปลดัอาํเภอและปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดั

นครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ปลดัอาํเภอและปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดันครปฐม 

จาํนวน 112 คน จาก 7 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอสามพราน อาํเภอนครชัยศรี 

อาํเภอบางเลน อาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอดอนตูม และอาํเภอพุทธมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 

1) รูปแบบภาวะผูน้ ํา เชาวน์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของ

ปลัดอาํเภอและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับสูง  

2) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาํเภอที�ปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน

แตกต่างกนัมีรูปแบบภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนัยกเวน้ระดบัการศึกษา เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล 

พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาํเภอที�ปฏิบติังาน และตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีเชาวน์อารมณ์ 

ไม่แตกต่างกันยกเวน้สถานภาพสมรส และเปรียบเทียบเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคไม่แตกต่างกนัยกเวน้อายุ

และอาํเภอที�ปฏิบัติงาน 3) รูปแบบภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลี�ยน เชาวน์อารมณ์และความสามารถ 

ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของปลดัอาํเภอและปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดั
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นครปฐมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนั 4) เชาวน์อารมณ์และความสามารถในการเผชิญและ 

ฝ่าฟันอุปสรรคมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํของปลดัอาํเภอและปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั

นครปฐม  

 พิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล (2554) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่า 

ในตนเอง เชาวน์อารมณ์ และความเกี�ยวพนัในงาน : กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ� ง ประชากรที�ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการทั� งหมดของ

บริษทัเอกชนแห่งหนึ�ง จาํนวน 264 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการมีระดบัเชาวน์

อารมณ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง เชาวน์อารมณ์โดยรวม และด้านย่อยทั� ง 5 ด้าน 

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความเกี�ยวพนัในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01 ตัวแปร 

เชาวน์อารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคม การบริหารจดัการอารมณ์ของตนเอง สามารถร่วมกนัทาํนาย

ความเกี�ยวพนัในงานร้อยละ 33.2  

 โสภิตา รุ่งเรือง (2554) ได้ศึกษาการสื�อสารภายในองค์การและความฉลาดทาง

อารมณ์กบัความสาํเร็จในการทาํงานของพนกังานบริษทัแห่งหนึ�ง กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทั

ในเครือเลนโซ่ 4 บริษทั ไดแ้ก่ (1) บริษทั เลนโซ่คอมมนิูเคชั�น จาํกดั จาํนวน 23 คน (2) บริษทั เลนโซ่ 

ไดเร็ค จาํกดั จาํนวน 63 คน (3) บริษทัเลนโซ่-ไวนิล จาํกดั จาํนวน 33 คน และ (4) บริษทั เลนโซ่

โฟนการ์ด จาํกดั จาํนวน 31 คน รวม 150 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีระดบัของความฉลาด 

ทางอารมณ์ทั�งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงาน 

ในแต่ละดา้น ส่งผลใหค้วามสาํเร็จในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ความฉลาดทางอารมณ์ของพนกังาน

โดยรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธเ์ชิงบวกกบัความสาํเร็จในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .05 

 องัคณา รัตนเศวตสรรค์ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง

อารมณ์และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมสิ�งทอ เปรียบเทียบ

ระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารของ

อุตสาหกรรมสิ�งทอขนาดใหญ่ในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 108 คน และผูบ้ริหารอุตสาหกรรมสิ�งทอ

ขนาดกลางในจังหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 65 คน รวมทั�งหมด 173 คน ผลการศึกษา พบว่า 

1) คุณสมบติัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารอุตสาหกรรมสิ�งทอขนาดใหญ่และขนาดกลาง ดา้นเพศ อาย ุ

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการทาํงาน ระดับการศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างก ัน 

2) คุณสมบติัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารอุตสาหกรรมสิ�งทอขนาดใหญ่และขนาดกลาง ดา้นเพศ อาย ุ

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาการทาํงาน ระดบัการศึกษามีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคไม่แตกต่างกนั 

3) ความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 
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 เจนวิทย ์สิทธิวงศ ์(2555) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของการเรียนรู้และแรงจูงใจในการทาํงาน 

ที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานผ่านสมรรถนะของบุคลากร บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส  

ซบัพอร์ท จาํกดั (กลุ่มบริษทัให้บริการสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย) กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

บุคลากรผูใ้ห้บริการสนับสนุนต่องานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส  

ซับพอร์ท จาํกัด จาํนวน 266 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

น้อยกว่า 25 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที�ผูดู้แลงานบริการลูกค้า

รายบุคคล ซึ� งมีอายุระหว่าง 2-3 ปี การเรียนรู้และแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรภาพรวม 

อยู่ในระดบัมาก ส่วนสมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพในการทาํงานในภาพรวมอยู่ในระดบั

มากที�สุด ส่วนการเรียนรู้ที�มีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะบุคลากร คือ การเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ 

การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การเรียนรู้กระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกนั อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรที�มีอิทธิพลทางบวกต่อสมรรถนะ

บุคลากร คือด้านความกา้วหน้าในอาชีพ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั�นคงในอาชีพ ดา้น

ลกัษณะของงาน ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชาและเพื�อน และด้านนโยบายการพัฒนา

บุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 และสมรรถนะบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 ศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ได้ศึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรียนรู้ 

การทาํงานที�มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้น

อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน ดา้น

การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พนกังานธนาคารเพื�อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรที�มีอายุแตกต่าง มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวมแตกต่างกัน พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีตาํแหน่งงาน

ปัจจุบันแตกต่างกนั มีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกบัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและ 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกนั พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที�มีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี�ยวกับการมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

และด้านความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกัน และพนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรที�ม ีเงินเดือนที�ไดร้ับในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเกี�ยวกบัการมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการ
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ปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ

ผลกระทบ พบว่า 1) ความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน ดา้นการเรียนรู้แบบริเริ�มและอิสระ  

มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม ดา้นกระบวน 

การปฏิบตัิงาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 2) ความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน  

ดา้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานโดยรวม ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และดา้นการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร  

3) ความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน ดา้นความรักในการเรียนรู้ มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 4) ความสามารถ 

ในการเรียนรู้การทาํงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นความพอใจ 

ของทุกฝ่าย 5) ความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน ดา้นการมองอนาคตในแง่ดีมีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงานและ  

6) ความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน ด้านความสามารถในการใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้ 

และทกัษะการแก้ปัญหา มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดหาและ 

ใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 2.  งานวจิยัต่างประเทศ 

 Sollero and Aliabadi (1993: 269-284) ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกบัความฉลาด

ทางอารมณ์ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ� ง ซึ�งทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูมาจากกลุ่มตวัอยา่ง

ที�เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยั จาํนวน 178 คน นาํมาวิเคราะห์ตวัแปรหลายตวัแปรที�จะส่งผลต่อ

ความฉลาดทางอารมณ์ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถในการควบคุมตนเอง ความสามารถใน

การตระหนักและรับรู้เหตุการณ์ และความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผูอ้ื�น พบว่า 

บทบาทของนักศึกษาที�เป็นเพศหญิง มีคะแนนของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นความสามารถใน

การควบคุมตนเอง ความสามารถในการตระหนกัและรับรู้เหตุการณ์ และความสามารถในการสร้าง

แรงจูงใจใหต้นเองและผูอ้ื�นสูงกว่านักศึกษาที�เป็นเพศชาย และผลการศึกษา พบว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์ทั�ง 3 องค์ประกอบ ส่งผลสัมฤทธิ� ต่อการเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งนี�  ผลของ

การศึกษาสามารถนาํไปใชใ้หน้กัศึกษามีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�นไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 Goleman (1995: 35) พบว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาสามารถอธิบายความสาํเร็จ

ของบุคคลได้สูงสุดเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที� เหลือ 80 เปอร์เซ็นต์นั� น สามารถอธิบายได้ด้วย

ความสามารถอื�น รวมทั�งเชาวน์อารมณ์ดว้ย ซึ� งไม่มีใครบอกไดช้ดัเจนว่า ความสามารถเหล่านั�น
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ประกอบด้วยอะไรบ้าง รู้แต่เพียงว่าความสามารถเหล่านี� มีความสําคัญมากกว่าเชาวน์ปัญญา 

นอกจากนี�  Goleman (1998: 319-320) ยงัแสดงความเชื�อมั�นว่า เชาวน์อารมณ์มีความสาํคญัเหนือกว่า

เชาวน์ปัญญาถึง 4 เท่า ที�จะส่งผลต่อความสาํเร็จในวิชาชีพ  

 มหาวิทยาลยั Harvard (Goleman, 1995: 35) ไดท้าํการศึกษาระยะยาวเรื�องความสาํเร็จ

ในการทาํงาน โดยศึกษาจากนักศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาที�มหาวิทยาลยั Harward ในช่วงทศวรรษ 

1940 จาํนวน 95 คน และทาํการศึกษาติดตามผลจนวยักลางคน พบว่า นักศึกษาที�สาํเร็จการศึกษา

และไดค้ะแนนผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนในระดบัสูง มกัไม่ค่อยประสบความสาํเร็จทั�งในดา้นหนา้ที�

การงานและความสุขในชีวิตครอบครัว เมื�อเทียบกบันกัศึกษาที�ไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ที�ต ํ�ากว่า และนอกจากนี� ยงัทาํการศึกษาเด็กในรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 

450 คน ติดตามจนถึงวยักลางคน พบว่า เชาวน์ปัญญามีความสัมพนัธเ์พียงเลก็น้อยกบัความสาํเร็จ

ในงานที�ทาํอยู ่

 Bernet (1996: 9-13) ไดศ้ึกษาถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์

กบัสุขภาพจิต ความพอใจ ความคิดสร้างสรรรค ์และบุคลิกภาพที�อบอุ่น เขากล่าวว่า เชาวน์อารมณ์

เป็นความสามารถในการประมวลการรับรู้ถึงการเปลี�ยนแปลงของความรู้สึกอย่างรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง ซึ�งมีส่วนช่วยก่อให้เกิดอารมณ์และพฤติกรรมการตอบสนองที�เหมาะสมและรวดเร็ว  

ถา้ปราศจากความสามารถในการประมวลการรับรู้ถึงการเปลี�ยนแปลงของความรู้สึก จะมีผลทาํให้

การตอบสนองต่อความรู้สึกเป็นไปไดช้้าลงและไม่เหมาะสม จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 

การรับรู้ความรู้สึกมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัสุขภาพจิต ความพอใจ ความคิดสร้างสรรค์ และ

บุคลิกภาพที�อบอุ่น ผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการวิจยัครั� งนี�  คือการนาํความสามารถในการตระหนักรู้

ความรู้สึกของตนมาใชใ้นการติดต่อสื�อสาร และการตอบสนองต่อบุคคลอื�น ๆ โดยมีการเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา และความสามารถในการเขา้ใจผูอ้ื�น (Social Intelligence) เป็นพื�นฐาน ซึ�งทั�งสองอยา่งนี�  

จดัเป็นมิติหนึ� งของเชาวน์อารมณ์ และยงัได้พบว่าความสามารถในการรับรู้ต่อการเปลี�ยนแปลง

ความรู้สึกอยา่งรวดเร็ว มีส่วนช่วยในการฟื� นฟสูภาพของตนเอง (Self Healing) 

 Sternberg (1996) นกัจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยั Yale ศึกษาเรื�อง Successful Intelligence 

เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัอิทธิพลของเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) และการประสบความสาํเร็จ 

โดยทาํการศึกษากบัผูบ้ริหารที�ประสบความสาํเร็จจากบริษทัต่าง ๆ รวม 500 บริษทั พบว่า เชาวน์

ปัญญาสามารถอธิบายถึงการประสบความสาํเร็จในการทาํงานไดน้้อยมาก ความเฉลียวฉลาด 

หรือเชาวน์ปัญญาเป็นเครื�องบ่งชี� ว่า บุคคลมีโอกาสที�จะประสบความสาํเร็จในหน้าที�การงานได้

ในระดับหนึ� ง แต่เชาวน์ปัญญาไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญเพียงปัจจัยเดียวที�จะสามารถบ่งชี� ถึง

ความสาํเร็จของบุคคลได ้Practical Intelligence ซึ�งมีความหมายใกลเ้คียงกบัเชาวน์อารมณ์ นับว่า
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เป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัต่อการประสบความสาํเร็จอยา่งหนึ� ง และในบางกรณีก็อาจจะสาํคญักว่า

เชาวน์ปัญญาดว้ย 

 Sutarso, Baggett, Sutarso, and Tapia (1996) ไดศ้ึกษาผลของเพศและเกรดเฉลี�ยที�มีต่อ

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Inventory) กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียนระดบัอาชีวศึกษา

จาํนวน 138 คน ตวัแปรตาม คือ ความฉลาดทางอารมณ์ 3 องค์ประกอบ คือ การช่วยเหลือผูอ้ื�น 

การรับรู้ตนเอง และการจดัการอารมณ์ ตัวแปรอิสระ 2 ตวั คือ เพศ และเกรดเฉลี�ย ผลการศึกษา

พบว่า เพศมีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ เพศหญิงมีการช่วยเหลือผูอ้ื�น 

และการรับรู้ตนเองสูงกว่าเพศชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เพศหญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างเพศต่อองค์ประกอบดา้นการจดัการอารมณ์ ส่วนผลของเกรดเฉลี�ยที�มีต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ทั�ง 3 องคป์ระกอบ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 Cooper and Sawaf (1997) ไดศ้ึกษาเรื�องความสมัพนัธร์ะหว่างเชาวน์อารมณ์ของผูน้าํ

องคก์ารกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน พบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพ

ในการทํางาน กล่าวคือ ผูน้ ําที�มีเชาวน์อารมณ์สูงสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล ซึ� งผลการวิจัย พบว่า ส่วนหนึ� งของเชาวน์อารมณ์ที�ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทาํงานนั�น คือ ความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความกดดัน และความต้องการ

สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลาไดอ้ย่างดี 

 Goleman (1998: 45) กล่าวว่า ในงานที�มีความซบัซอ้นปานกลาง (พนกังานขาย, ช่างกล) 

นั�น ผูที้�มีผลการปฏิบติังานสูงสุดจะมีผลงานมากกว่าผูที้�มีผลการปฏิบติังานตํ�าสุดถึง 12 เท่า และ

มีผลงานมากกว่าผูที้�มีผลการปฏิบัติงานปานกลาง 85 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงานที�มีความซับซ้อนมาก 

(พนกังานขายประกนั, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี) นั�น ผูที้�มีผลการปฏิบติังานสูงสุดจะมีผลงานมากกว่าผูที้�มี

ผลการปฏิบติังานปานกลาง 127 เปอร์เซ็นต ์จากการวิจยัประสิทธิภาพในบริษทัและองค์กรทั�วโลก

มากกว่า 200 แห่ง พบว่า 1 ใน 3 ของความแตกต่างเกิดจากทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) และ

ความสามารถทางปัญญา (Cognitive Ability) ในขณะที� 2 ใน 3 เกิดจากความสามารถทางอารมณ์ 

(Emotional Competence) และในตาํแหน่งผูน้าํระดบัสูงสุดนั�น มากกว่า 4 ใน 5 ของความแตกต่าง

เกิดจากความสามารถทางอารมณ์ (Emotional Competence) 

 Menhart (1998) ไดศ้ึกษาผลของความฉลาดทางอารมณ์ที�มีต่อความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดูความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับ

คะแนนการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน ในการวิจยัครั� งนี�  Menhart ไดใ้ชอ้งค์ประกอบของความฉลาด

ทางอารมณ์ 4 ประการ คือ ความเห็นอกเห็นใจ การจดัการควบคุมอารมณ์ การรอคอยผลเลิศ 

และการสร้างความประทบัใจ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 116 คน มีโครงสร้าง
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สถานการณ์ให้เหมือนกับการสัมภาษณ์เข้าทํางาน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคะแนนการสัมภาษณ์ 

 Weisinger (1998) ไดส้ร้างเครื�องมือวดัเชาวน์อารมณ์ขึ�นมาเพื�อใชท้ดสอบและช่วย

ในการพฒันาความสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที� 1 ให้ผูต้อบประเมินความสามารถใน

การประยุกต์ใชเ้ชาวน์อารมณ์มี 45 ขอ้ มี 7 มาตรา ส่วนที� 2 ให้ผูต้อบตรวจสอบคาํตอบของตนเอง

จากส่วนที� 1 เพื�อหาจุดเด่นและจุดที�ควรปรับปรุง ส่วนที� 3 เป็นแบบเขียนบรรยาย โดยให้ผูต้อบ

เขียนรายละเอียดของทกัษะในการใชเ้ชาวน์อารมณ์ของตน ภายใน 4 สัปดาห์ 

 Goodman and Svyantek (1999: 254-275) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองค์กรกบัค่านิยมร่วม พบว่า สิ�งที�มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องค์กรนั�นมีสาเหตุมาจากการมีค่านิยมในด้านธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมขององค์กรและ

พฤติกรรมของตวับุคคล นอกจากนั�นยงัพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมาจาก

การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมองค์กร และลดความขดัแยง้ที�เกิดจากความคิดของพนักงาน

และมีความเข้าใจในพฤติกรรมขององค์กร สิ�งสําคญัคือ พนักงานตอ้งมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบติังานตามหน้าที�ที�ตนรับผิดชอบอยู่ 

 King (1999: 213-214) ไดศ้ึกษาการวดัระดบัความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์

ของผูบ้ริหารสถาบันการศึกษา โดยใชน้ักศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ� งเป็นประชากร สําหรับ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศึกษาที�เรียนหลกัสูตรการเตรียมเป็นผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษา จาํนวน 89 คน 

พบว่า คะแนนของผูบ้ริหารสถานบนัการศึกษาที�กาํลงัปฏิบติังาน มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การรับรู้ทางอารมณ์ ดา้นการปรับอารมณ์และคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ทั�งหมด มีนัยสาํคญั 

อยูใ่นระดบัสูง เพศมีนัยสาํคญัทางสถิติต่อคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นการรับรู้ทางอารมณ์ 

ซึ�งเพศหญิงมีคะแนนนัยสาํคญัสูงกว่าเพศชาย โดยใชค้ะแนนเป้าหมายเป็นเกณฑ์อายุมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติต่อคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการจัดการอารมณ์ โดยผูที้�มีอายุต ํ�ากว่า 40 ปี  

มีคะแนนสูงกว่าผูที้�มีอายุมากกว่า 40 ปี ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร มีนัยสาํคญัทางสถิติต่อ

การศึกษานี�  โดยการวดัระดับความฉลาดทางอารมณ์นี�  จะวดัจากหลาย ๆ มาตรา (Multifactor 

Emotional Intelligence Scale) และวดัจากการบ่งชี�ว่าองคป์ระกอบอื�น ๆ เช่น อาย ุเพศ ประสบการณ์

ในการเป็นผูน้าํ และประวติัทางการศึกษามีความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ 

 Sutarso (1999: 190-209) ไดศ้ึกษาผลของเพศและเกรดเฉลี�ยที�มีต่อความเฉลียวฉลาด

ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Inventory) กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนระดบัอาชีวศึกษา จาํนวน 

138 คน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะห์พหุตวัแปร มีตวัแปรตาม คือ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 

3 องคป์ระกอบ คือการช่วยเหลือผูอ้ื�น การรับรู้ตวัเอง และการจดัการกบัอารมณ์ และตวัแปรอิสระ 
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2 ตวั คือ เพศ และเกรดเฉลี�ย ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติ เพศหญิงมีคะแนนด้านการช่วยเหลือผูอ้ื�นและการรับรู้ตนเองสูงกว่าเพศชาย 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศต่อองคป์ระกอบดา้นการจดัการกบัอารมณ์ 

ส่วนผลของเกรดเฉลี�ยที�มีต่อความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ทั�ง 3 องค์ประกอบ แตกต่างอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 Witt (2002) ไดศ้ึกษาอิทธิพลเชิงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพการกลา้แสดงออก 

และความมีจิตสาํนึกในงานที�มีต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานขายเพศหญิงในประเทศแคนาดา 

พบว่า บุคลิกการแสดงออก ชอบเข้าสังคม อารมณ์ดี ชอบทํากิจกรรม และจิตสํานึกในงาน  

(คิดก่อนทาํ มีการวางแผนการทาํงาน ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั) มีความสมัพนัธท์างบวกกบั

ผลการปฏิบติังาน โดยจิตสาํนึกในงานมีความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบติังานสูงกว่า และพบดว้ยว่า

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพด้านการกลา้แสดงออกและจิตสาํนึกในงานมีอิทธิพลต่อผล

การปฏิบัติงานโดยหากพนักงานมีบุคลิกภาพที�มีจิตสํานึกองค์การในระดับสูงจะส่งผลทาํให้

ความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างบุคลิกภาพการกลา้แสดงออกและผลการปฏิบัติงานด้านการขาย

สูงขึ� น ตรงกันข้ามหากพนักงานมี บุคลิกภาพที�มี จิตสํานึกองค์การในระดับตํ� าจะส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างบุคลิกภาพการกลา้แสดงออก และผลการปฏิบติังานลดน้อยลง 

 Kugler (2003: 531-556) ไดศ้ึกษาอตัราค่าจา้ง อตัราค่าตอบแทน และประสิทธิภาพ

การทาํงานของลกูจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า งานที�มีการจ่ายค่าจา้งค่าตอบแทนในอตัราสูง ๆ 

จะมีผลงานที�มีคุณภาพและงานเสร็จรวดเร็ว แต่จะขึ�นอยู่ก ับการสรรหาและการคดัเลือกลูกจา้ง 

เขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมของตนดว้ย ซึ�งผูจ้ดัการจะพิจารณาถึงศกัยภาพการทาํงานของ

ลูกจ้างในโรงงงานก่อนจะมีการมอบหมายงาน โดยหมายถึงพิจารณาจากระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน รวมทั�งการอยูร่่วมกนัของเพื�อนร่วมงาน และการปรับตวัของลกูจา้งเอง 

ซึ�งคนที�ทาํงานไดค่้าจา้ง ค่าตอบแทน ในอตัราสูง จะมีอตัราการว่างงานตํ�า นอกจากนี�การที�คนทาํงาน

ไดค่้าจา้ง ค่าตอบแทนสูง โรงงานยงัมีการจ่ายเงินค่าสวสัดิการต่าง ๆ แยกต่างหากกบัค่าแรงที�ไดรั้บ 

เพื�อเป็นการกระตุน้และเป็นแรงจูงใจให้ลูกจา้งตั� งใจปฏิบติังานอย่างเต็มที�และเต็มความสามารถ 

เพื�อก่อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลใหก้บัโรงงานต่อไป อนัจะส่งผล

ให้โรงงานมีผลประกอบการที�ดีอีกดว้ย ซึ�งผลลพัธที์�ไดคื้อ ลูกจา้งที�ไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง ๆ 

และสวสัดิการสูงนั�น จะเกิดประสิทธิภาพในการทาํงานเพิ�มมากขึ�นกว่าพวกที�ไดรั้บค่าแรงนอ้ยและ

ไม่มีสวสัดิการ 

 Fallon, Richard และ David (2004) ไดศ้ึกษาผลกระทบของจิตสาํนึกความรับผดิชอบ

ที�มีต่อพฤติกรรมการทาํงานที�เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ (Productive and Counterproductive 
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Behaviors) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายตุ ํ�ากว่า 40 ปี มีประสบการณ์ในการทาํงาน

มากกว่า 2 ปี ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แสดงให้เห็นว่า จิตสาํนึกความรับผิดชอบ สามารถ

ทาํนายผลการปฏิบติังานโดยรวม (r = 0.23) โดยจิตสาํนึกความรับผิดชอบประกอบดว้ยมิติหลกั 

4 มิติ ไดแ้ก่ การทุ่มเทให้กบังาน การปฏิบติัตามคาํสั�ง การคลอ้ยตามและการควบคุมตนเอง ทั�งนี�

ดา้นการทุ่มเทให้กบังานและการปฏิบัติตามคาํสั�ง มีความสัมพนัธ์กับผลการปฏิบติังานโดยรวม 

แต่ดา้นการควบคุมตนเองและการคลอ้ยตามไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานโดยรวม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ตาํราทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และ

วิทยานิพนธท์างสงัคมศาสตร์จากหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความฉลาด

ทางอารมณ์และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดตวัแปรที�น่าจะเหมาะสมกบัลกัษณะ

ของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแปรใน

การศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 

2. ความฉลาดทางอารมณ์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) ดา้น

การจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) ด้าน

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) และด้านทักษะทางสังคม (Social Skills) ตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

(System Resource) และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เพื�อนาํผลการวิจยัไป

ใชป้ระโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริม และพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ และประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้การดาํเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

และประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได ้
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บทที� 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การวิจัยครั� งนี�  

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เพื�อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามจากการศึกษาคน้ควา้ 

รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารและงานวิจยัที� เกี�ยวขอ้งมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการวิจยั และกาํหนดให้

ผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 

128 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ�งผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 

ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 1.  ขั�นตอนการดาํเนินการวิจยั 

 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.  ตวัแปรที�ใชใ้นการวิจยั 

 4.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 5.  การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 6.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 7.  การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

ขั�นตอนการดําเนินการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั�นตอนการดาํเนินการวิจยั ดงันี�  

 ขั�นตอนที� 1  ทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร วารสาร 

บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ ์และเอกสารการวิจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งฐานขอ้มูลออนไลน์ 

เพื�อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด หลกัการที�เกี�ยวขอ้ง และสงัเคราะห์เนื�อหาเพื�อการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ขั�นตอนที� 2  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั   

 ขั�นตอนที� 3  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั 

 ขั�นตอนที� 4  นําแบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ที�ปรับปรุงและพฒันาจาก

แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) และของพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล 



100 
 

(2554) ตามแนวคิดของ Goleman (1998) และแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

วิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ตามแนวคิดของ สมใจ ลกัษณะ (2543) มาตรวจสอบคุณภาพโดยการทดสอบ

ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม

ทดลองจาํนวน 30 ราย ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั จากนั�นนาํแบบสอบถามมาหาค่าความ

เชื�อมั�น (Reliability) โดยใชค่้าสมัประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 ขั�นตอนที� 5  เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 ขั�นตอนที� 6  วิเคราะห์ขอ้มลูและแปลผลขอ้มลู นาํเสนอผลการวิจยั อภิปรายผล รวมทั�ง

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  คือ ผูป้ฏิบัติงานที�ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวนทั�งสิ�น 141 คน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, 2557: 10) 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั�งนี�  คือ ผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 ที�ปฏิบติังานในฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวิธีการเปิดตารางของ Krejcie และ Morgan 

และการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวนทั�งหมด 128 คน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, 2557: 10) โดยแบ่งตามส่วนงานดงัตารางที� 1 ต่อไปนี�  

 

ตารางที� 1  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั 

 

ที� ส่วนงาน 
ระดบัตาํแหน่ง รวม 

(คน) 3 4 5 6 7 8 9 
1 ส่วนกลางฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 2 - - 2 3 1 2 10 
2 กองวางแผนปฏิบตักิารผลิตไฟฟ้า - 7 3 3 5 6 2 26 
3 กองวางแผนปฏิบตักิารระบบส่งไฟฟ้า 1 3 1 1 4 3 3 16 
4 กองปฏิบตักิารควบคุมระบบหลกั 5 7 8 - 14 12 1 47 
5 กองสารสนเทศและประมวลผลขอ้มูล

การผลิตและซื�อขายไฟฟ้า 

- 1 4 1 10 9 4 29 

รวม (คน) 8 18 16 7 36 31 12  128 

 

ที�มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, พนักงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลังไฟฟ้า ปี 2557 (นนทบุรี: ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 

2557), 10. 
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ตวัแปรที�ใช้ในการวจิยั 

 ตัวแปรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ส่วน คือ ตัวแปรอิสระและ 

ตวัแปรตาม ซึ�งมีรายละเอียด ดงันี�  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

   1.1.1  เพศ 

   1.1.2  อาย ุ

   1.1.3  ระดบัการศึกษา 

   1.1.4  สถานภาพสมรส 

   1.1.5  เงินเดือน 

   1.1.6  ตาํแหน่งงาน 

   1.1.7  ระดบัตาํแหน่ง 

   1.1.8  ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

 1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย 

   1.2.1  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) 

   1.2.2  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) 

   1.2.3  ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) 

   1.2.4  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 

   1.2.5  ดา้นทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

 2.1  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) 

 2.2  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) 

 2.3  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) 

 2.4  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

 โดยจาํแนกระดบัของการวดัตวัแปรเพศ สถานภาพสมรส และตาํแหน่งงาน เป็นระดบั

การวดัประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) ส่วนตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน ระดับ

ตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ เป็นระดบัการวดัประเภทเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) 

สาํหรับตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ดา้นทกัษะทางสังคม (Social Skills) และตวัแปรประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

(Internal Process and Operation) ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร (System Resource) ด้าน

ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) เป็นระดบัการวดัประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

 

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถามซึ�งผูว้ิจยัไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 

รวบรวมเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นขอ้คาํถาม

ชนิดปลายปิด (Close Ended) ประเภทตรวจสอบรายการ (Check List) จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ 

 ตอนที�  2  แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้ิจ ัยปรับปรุงและพัฒนาจาก

แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) และของพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล 

(2554) ตามแนวคิดของ Goleman (1998) แบบสอบถามมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด 40 ขอ้ ผูว้ิจยัหา

ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.971  

ลกัษณะข้อคาํถามเป็นข้อคาํถามชนิดปลายปิด (Close Ended) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซึ�งแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 5 ดา้น โดย

เป็นขอ้คาํถามทางบวกทั�งหมด ประกอบดว้ย 

 1.  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-Awareness) จาํนวน 6 ขอ้ คือ ขอ้ที� 1-6 

 2.  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) จาํนวน 6 ขอ้ คือ ขอ้ที� 7-12 

 3.  ดา้นการจูงใจตนเอง (Self-Motivation) จาํนวน 7 ขอ้ คือ ขอ้ที� 13-19 

 4.  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) จาํนวน 9 ขอ้ คือ ขอ้ที� 20-28 

 5.  ดา้นทกัษะทางสงัคม (Social Skills) จาํนวน 12 ขอ้ คือ ขอ้ที� 29-40 

 ตอนที� 3  แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัปรับปรุงและพฒันาจาก

แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ตามแนวคิดของสมใจ 

ลกัษณะ (2543) แบบสอบถามมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด 23 ขอ้ ผูว้ิจยัหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.947 ลกัษณะข้อคาํถามเป็นข้อ

คาํถามชนิดปลายปิด (Close Ended) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ�งแบบสอบถาม

ประกอบด้วยข้อคาํถามเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน โดยเป็นข้อคาํถามทางบวก

ทั�งหมด ประกอบดว้ย 
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 1.  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (Goal Accomplishment) 

 จาํนวน 6 ขอ้ คือ ขอ้ที� 1-6 

 2.  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (Internal Process and Operation) 

 จาํนวน 6 ขอ้ คือ ขอ้ที� 7-12 

 3.  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (System Resource) 

 จาํนวน 6 ขอ้ คือ ขอ้ที� 13-18 

 4.  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) 

 จาํนวน 5 ขอ้ คือ ขอ้ที� 19-23 

 ตอนที� 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ เกี�ยวกบัฉลาดทางอารมณ์และประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของผูต้อบ

แบบสอบถาม เป็นขอ้คาํถามชนิดปลายเปิด (Open Ended) จาํนวน 1 ขอ้ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 1.  การให้คะแนนขอ้คาํถามในแบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ (แบบสอบถาม

ตอนที� 2) และแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน (แบบสอบถามตอนที� 3) ซึ�งเป็น

ขอ้คาํถามที�มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ที�กาํหนดคะแนนของระดบัความคิดเห็น 1-5 คะแนน ตั�งแต่มาก

ที�สุด (5 คะแนน) ถึง น้อยที�สุด (1 คะแนน) โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดบั ดงันี�  

 ระดบัความคิดเห็น คะแนนขอ้คาํถาม  

 (คะแนน)  

 เห็นดว้ยมากที�สุด 5  

 เห็นดว้ยมาก 4  

 เห็นดว้ยปานกลาง 3  

 เห็นดว้ยนอ้ย 2  

 เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด 1 

 การนําคะแนนดังกล่าวไปใช้อธิบายระดับความฉลาดทางอารมณ์  และระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับนั� น ผูว้ิจ ัยใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายของค่าเฉลี�ยจากข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ตามแนวคิดของ Best (อา้งถึงใน 

ประคอง กรรณสูตร, 2542: 108) ดงันี�  
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    ค่าเฉลี�ย ความหมาย 

 4.50 – 5.00 ความฉลาดทางอารมณ์/ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  อยูใ่นระดบัสูงมาก 

 3.50 – 4.49 ความฉลาดทางอารมณ์/ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  อยูใ่นระดบัสูง 

 2.50 – 3.49 ความฉลาดทางอารมณ์/ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.50 – 2.49 ความฉลาดทางอารมณ์/ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  อยูใ่นระดบัตํ�า 

 1.00 – 1.49 ความฉลาดทางอารมณ์/ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  อยูใ่นระดบัตํ�ามาก 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั โดยมีขั�นตอนดงันี�  

 1.  การตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม 

ที�ใชใ้นการวิจยัเสนอใหผู้เ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 

พิจารณาความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้คาํถามกบัเนื�อหาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั ความถกูตอ้ง

ในรายละเอียดต่าง ๆ  รวมทั�งภาษาและถอ้ยคาํที�ใชใ้นแบบสอบถาม แลว้นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยคาํนวณจากสูตร 

 IOC  =  R 

 N 

 เมื�อ   IOC  คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัเนื�อหา 

 R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

 N  คือ  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมด 

 การใหค้ะแนนของผูเ้ชี�ยวชาญ ใหค้ะแนนตามเกณฑด์งันี�  

 +1   = สอดคลอ้ง 

 0   = ไม่แน่ใจ 

  -1 = ไม่สอดคลอ้ง 

 ค่า IOC มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้คาํถามที�ดีจะตอ้งมีค่า IOC ใกลเ้คียงกบั 1 โดยกาํหนด

เกณฑ์ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.50 ขึ�นไป (ภาคผนวก ง) ถือว่าสอดคลอ้งในเกณฑที์�ยอมรับ
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ได ้(ทรงศกัดิ�  ภู่สีอ่อน, 2551: 50) จากแบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์และแบบสอบถาม

เกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดผ้ลค่าเฉลี�ยโดยรวมของค่า IOC เท่ากบั 0.96 

 2.  การทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try Out) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) 

กบัผูป้ฏิบัติงานระดบั 3-9 ในฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจัย 

แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั เนื�องจากเป็นหน่วยงานในสงักดัสายงานรอง

ผูว้่าการระบบส่งที�ปฏิบติังานอยูก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาํนกังานกลาง จาํนวน 30 คน 

 3.  การหาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�ไดน้าํไปทดลองใชม้าหา

ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบั แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

และแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดว้ยการวดัความคงที�ภายใน (Internal Consistency) 

โดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที�ระดบันยัสาํคญั 

0.05 (ระดบัความเชื�อมั�นที� 95%) ซึ�งเครื�องมือที�มีค่าสมัประสิทธิ� แอลฟาใกลเ้คียง 1 แสดงว่าเครื�องมือ

มีความเชื�อมั�นสูง โดยถือเกณฑ์การทดสอบที�ค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา มีค่าตั� งแต่ 0.70 ขึ� นไป 

(ภาคผนวก ฉ) จึงถือได้ว่าเป็นแบบประเมินที�มีความเชื�อมั�นในระดับที�ยอมรับได้และสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มลู (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ� , 2543: 199) ซึ�งผลการวิเคราะห์

ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบั เท่ากบั 0.979 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม

วดัความฉลาดทางอารมณ์ เท่ากบั 0.971 และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน เท่ากบั 0.947  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร วารสาร บทความ 

หนงัสือ วิทยานิพนธ ์และเอกสารการวิจยัต่าง ๆ รวมทั�งฐานขอ้มลูออนไลน์ 

 2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที�ได้จากแบบสอบถาม เก็บรวบรวมและ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถกูตอ้งของแบบสอบถามที�มาจากผูต้อบแบบสอบถาม และนาํไปวิเคราะห์

ขอ้มลู โดยมีขั�นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี�  

 2.1  ผูว้ิจ ัยทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ� งออกโดย

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื�อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยประสานงานผา่น

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า-ปฏิบัติการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า-วิชาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื�อแจง้วตัถุประสงคข์องการกรอก
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แบบสอบถามและการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม จาํนวน 128 ชุด แก่

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า-ปฏิบติัการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 2.2  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า-ปฏิบติัการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยแจ้งหนังสือถึงหัวหน้ากองงานต่าง ๆ เพื�อทราบวตัถุประสงค์ของการกรอก

แบบสอบถามและการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู พร้อมทั�งส่งแบบสอบถาม 128 ชุด ไปยงัธุรการ

ส่วนกลางฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื�อแจง้ให้หัวหน้า

กองงานต่าง ๆ  ทราบ และเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ธุรการของกองงานต่าง ๆ ในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูป้ฏิบตัิงานแต่ละคน

ในกองงานสําหรับการเก็บขอ้มูล โดยธุรการของกองงานต่าง ๆ จะเป็นผูร้วมรวมแบบสอบถาม

จากผูป้ฏิบตัิงานส่งคืนผูว้ิจยั และผูว้ิจยัติดตามเก็บแบบสอบถามจากธุรการของกองงานต่าง ๆ 

อีกครั� งหนึ�ง ทั�งนี� ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั�งแต่วนัที� 1-20 ธนัวาคม 2557 รวมทั�งสิ�น 

20 วนั ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 128 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

 2.3  ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามที�ไดจ้ากการเก็บขอ้มลู มาตรวจสอบความสมบูรณ์

และความถกูตอ้งของคาํตอบในแบบสอบถาม 

 2.4  นําขอ้มูลที�ได้มาจดัระเบียบ ลงรหัส ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้

แลว้นาํคะแนนที�ไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�ลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ มาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติเพื�อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistical Package for the 

Social Sciences for Windows หรือ SPSS for Windows) มีรายละเอียดสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงันี�  

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.1  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี� 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื�อใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มลูทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง

ในการวิจยั 

 1.2  วิเคราะห์ระดบัความฉลาดทางอารมณ์และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใชค่้าเฉลี�ย 

(Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื�อใชใ้นการจาํแนกและแปลความหมาย 

รวมทั�งแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลูต่าง ๆ 
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 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาํหรับทดสอบสมมติฐาน 

 2.1  การทดสอบค่า t (t-test) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ย

ของตัวแปรอิสระที�จ ําแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้การวิเคราะห์แบบป็นอิสระต่อกัน 

(Independent t-test) เพื�อทดสอบหาความแตกต่างระหว่างฉลาดทางอารมณ์จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นเพศ และความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบติังานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นเพศ 

 2.2  การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี�ย

ของตวัแปรอิสระที�จาํแนกเป็น � กลุ่มขึ�นไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) เพื�อทดสอบหาความแตกต่างระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และหากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยอย่างน้อย 2 กลุ่ม ซึ� งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที�ระดับ 0.01 

(ระดบัความเชื�อมั�นที� 99%) หรือ 0.05 (ระดบัความเชื�อมั�นที� 95%) ผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ภายหลงั 

(Post Hoc) เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชก้ารทดสอบดว้ยวิธีการทดสอบผลต่างนยัสาํคญัน้อยที�สุด 

(Least Significant Difference: LSD) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� 0.01 (ระดบัความเชื�อมั�นที� 99%) 

หรือ 0.05 (ระดบัความเชื�อมั�นที� 95%) 

 2.3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ใช้สาํหรับวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้น

การวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จาํนวนทั�งหมด 128 คน ซึ�งผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 4 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ของ

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตอนที� 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูแสดงระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตอนที� 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อทดสอบสมมติฐาน 

   สมมติฐานที� 1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดับตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์

แตกต่างกนั 

   สมมติฐานที� 2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั 

   สมมติฐานที� 3  ความฉลาดทางอารมณ์อย่างน้อย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
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สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยักาํหนดใช้

สญัลกัษณ์ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงันี�  

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั 

 x̅ แทน ค่าเฉลี�ย 

 S.D. แทน ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน ค่าสถิติ t-test ที�ใชใ้นการทดสอบนยัสาํคญัของตวัแปร 

 กรณีขอ้มลูมีการแจกแจงแบบที (t-Distribution)  

 F แทน ค่าสถิติ F-test ที�ใชใ้นการทดสอบนยัสาํคญัของตวัแปร 

 กรณีขอ้มลูมีการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 

 Sig. แทน ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 R แทน ค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธพ์หุคูณ 

 R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ 

 Adjusted R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์เมื�อปรับแลว้ 

 Beta แทน ค่าสมัประสิทธิ� การถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนน 

 มาตรฐาน 

 B แทน ค่าสมัประสิทธิ� ถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

 SE (B) แทน ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานของ B 

 ZT_WE แทน ค่าเฉลี�ยประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมที�ไดรั้บจาก 

 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZGA แทน ค่าเฉลี�ยประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมาย 

   ความสาํเร็จที�ไดรั้บจากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน

 ZIPO แทน ค่าเฉลี�ยประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ 

 ปฏิบติังานที�ไดรั้บจากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZSRES  แทน ค่าเฉลี�ยประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช ้

  ปัจจยัทรัพยากรที�ไดรั้บจากสมการถดถอยในรูปคะแนน 

 มาตรฐาน 

 ZPS แทน ค่าเฉลี�ยประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 ที�ไดรั้บจากสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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 * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 GEN แทน เพศ 

 AGE  แทน อาย ุ

 EDU_L แทน ระดบัการศึกษา 

 MST แทน สถานภาพสมรส 

 SAL แทน เงินเดือน 

 POS แทน ตาํแหน่งงาน 

 POS_L แทน ระดบัตาํแหน่ง 

 PWK แทน ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

 T_EQ แทน ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 SA แทน ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 SREG แทน ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 SM แทน ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง 

 E แทน ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 SSK แทน ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 T_WE แทน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

 GA แทน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมาย 

 ความสาํเร็จ 

 IPO แทน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

 SRES แทน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั 

 ทรัพยากร 

 PS แทน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ตอนที� 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 จาํนวน 128 คน ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ แสดงผลดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 2  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  (n = 128) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

                             ชาย                     102             79.70 

                             หญิง                       26             20.30 

2.  อาย ุ   

                             21-30 ปี                       31             24.20 

                             31-40 ปี                       27             21.10 

                             41-50 ปี                       40             31.30 

                             51 ปีขึ�นไป                       30             23.40 

3.  ระดับการศึกษา   

                             ตํ�ากว่าปริญญาตรี                       17             13.30 

                             ปริญญาตรี                       79             61.70 

                             สูงกว่าปริญญาตรี                       32             25.00 

4.  สถานภาพสมรส   

                             โสด                       60             46.90 

                             สมรส                       65             50.80 

                             หมา้ย                         1               0.80 

                             หยา่ร้าง                         2               1.60 

5.  เงินเดอืน   

                             ตํ�ากว่า 20,000 บาท                         5               3.90 

                             20,000-40,000 บาท                       41             32.00 

                             40,001-60,000 บาท                       24             18.80 

                             60,001-80,000 บาท                       41             32.00 

                             80,001 บาทขึ�นไป                       17             13.30 
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ตารางที� 2  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

  (n = 128) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

6.  ตาํแหน่งงาน   

                             วิศวกร                       87             68.00 

                             นกัคอมพวิเตอร์                         6               4.70 

                             เศรษฐกร                         3               2.30 

                             วิทยากร                         7               5.50 

                             ช่าง                       19             14.80 

                             พนกังานวิชาชีพ                         3               2.30 

                             ช่างชาํนาญการ                         3               2.30 

7.  ระดับตาํแหน่ง   

                             ระดบั 3                         8               6.30 

                             ระดบั 4                       18             14.10 

                             ระดบั 5                       16             12.50 

                             ระดบั 6                         7               5.50 

                             ระดบั 7                       36             28.10 

                             ระดบั 8                       31             24.20 

                             ระดบั 9                       12               9.40 

8.  ระยะเวลาการปฏบิัตงิานในฝ่ายฯ   

                             ตํ�ากว่า 1 ปี                         7               5.50 

                             1-5 ปี                       32             25.00 

                             6-10 ปี                         9               7.00 

                             11-15 ปี                       15             11.70 

                             16-20 ปี                       13             10.20 

                             21 ปีขึ�นไป                       52             40.60 
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 จากตารางที�  2  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 จาํนวน 128 คน ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ สามารถอธิบายไดด้งันี�  

 เพศ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ�งเป็นผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 102 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.70 รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 

 อายุ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ�งเป็นผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจาํนวน 

40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-30 ปี มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.20 อายุ 51 ปีขึ�นไป มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และกลุ่มที�มีจาํนวนน้อยที�สุดคือ 

อายรุะหว่าง 31-40 ปี มีจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 

 ระดับการศึกษา  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ� งเป็นผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และกลุ่มที�มีจาํนวนน้อยที�สุดคือ ระดบัการศึกษาตํ�ากว่า

ปริญญาตรี มีจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 

 สถานภาพสมรส  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ� งเป็นผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํนวน 

65 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมาคือ สถานภาพโสด มีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 

สถานภาพหย่าร้าง มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 และกลุ่มที�มีจาํนวนนอ้ยที�สุดคือ สถานภาพ

หมา้ย มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80       

 เงินเดือน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่มีเงินเดือนระหว่าง 20,000-40,000 

บาท และ 60,001-80,000 บาท  มีจาํนวนเท่ากนั คือ 41 คน แต่ละช่วงคิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา

คือ เงินเดือนระหว่าง 40,001-60,000 บาท มีจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 เงินเดือน 80,001 

บาทขึ�นไป มีจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 และกลุ่มที�มีจาํนวนนอ้ยที�สุดคือ เงินเดือนตํ�ากว่า 

20,000 บาท มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

 ตําแหน่งงาน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ� งเป็นผู ้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่เป็นวิศวกร มีจาํนวน 
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87 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ ช่าง มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 วิทยากร 

มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 นักคอมพิวเตอร์ มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 และกลุ่ม

ที�มีจาํนวนน้อยที�สุดคือ เศรษฐกร พนักงานวิชาชีพ และช่างชาํนาญการ มีจาํนวนเท่ากนัคือ 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.30      

 ระดับตาํแหน่ง  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ� งเป็นผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่มีระดบัตาํแหน่งอยู่ใน

ระดบั 7 มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 รองลงมาคือ ระดบั 8 มีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.20 ระดบั 4 มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 ระดบั 5 มีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

ระดบั 9 มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ระดบั 3 มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 และกลุ่ม

ที�มีจาํนวนนอ้ยที�สุดคือ ระดบั 6 มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50                       

 ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ํานวน 128 คน ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป มีจาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมาคือ 

ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ระหว่าง 1-5 ปี มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 11-15 ปี มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 ระยะเวลาการปฏิบติังานใน

ฝ่ายฯ 16-20 ปี มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 6-10 ปี มี

จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  และกลุ่มที�มีจาํนวนน้อยที�สุดคือ ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

ตํ�ากว่า 1 ปี มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50       

 

ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 จาํนวน 128 คน 

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านทักษะทางสังคม โดยใช้สถิติ

ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ x̅ S.D. ระดับ 

1.  ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 3.96 0.68 สูง 

2.  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 3.96 0.72 สูง 

3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 3.96 0.73 สูง 

4.  ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3.78 0.73 สูง 

5.  ดา้นทกัษะทางสงัคม 3.61 0.67 สูง 

โดยรวม 3.85 0.72 สูง 

 

 จากตารางที� 3  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.85) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทั�ง 5 ดา้น โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

(x̅ = 3.96)  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (x̅ = 3.96)  และดา้นการจูงใจตนเอง (x̅ = 3.96) 

สูงเป็นอนัดบัแรกและสูงเท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (x̅ = 3.78) และนอ้ยที�สุด

คือ ดา้นทกัษะทางสังคม (x̅ = 3.61) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นแสดงดงัตารางที� 4-8 

 

 ตารางที� 4  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

 ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

(n = 128) 

ด้านการตระหนักรู้ 

ในอารมณ์ตนเอง 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  เมื�อท่านมีความรู้สึก 

ไม่สบายใจ ท่านรู้วา่เกิดจาก 

สาเหตุใด 

30 

(23.4) 

78 

(60.9) 

19 

(14.8) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

4.06 0.67 สูง 

2.  ท่านสามารถบอกถงึ 

อารมณ์ที�ท่านประสบอยู ่

ไดว้า่เป็นอารมณ์ชนิดใด 

25 

(19.5) 

80 

(62.5) 

21 

(16.4) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

4.00 0.65 สูง 
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ตารางที� 4  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (ต่อ) 

 (n = 128) 

ด้านการตระหนักรู้ 

ในอารมณ์ตนเอง 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

3.  ท่านสามารถคาดคะเน 

ถึงผลที�จะเกิดตามมาจาก 

การแสดงอารมณ์นั�น ๆ 

17 

(13.3) 

70 

(54.7) 

37 

(28.9) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.78 0.71 สูง 

4.  ท่านรู้จกัจุดเด่นและ 

จุดดอ้ยของตนเอง 

31 

(24.2) 

64 

(50.0) 

31 

(24.2) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

3.97 0.74 สูง 

5.  ท่านมีความรู้สึกมั�นใจ 

ในความรู้ความสามารถ 

และมองเห็นคุณคา่ของ 

ตนเอง 

21 

(16.4) 

69 

(53.9) 

37 

(28.9) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

3.86 0.68 สูง 

6.  ท่านยอมรับขอ้ผิดพลาด

ของตวัเองและพยายาม 

หาทางแกไ้ข 

29 

(22.7) 

82 

(64.1) 

17 

(13.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.09 0.59 สูง 

โดยรวม 3.96 0.68 สูง 

 

 จากตารางที� 4  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  

(x̅ = 3.96) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทั�ง 6 ขอ้ คือ ท่านยอมรับขอ้ผิดพลาดของ

ตวัเองและพยายามหาทางแกไ้ข (x̅ = 4.09) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เมื�อท่านมีความรู้สึกไม่

สบายใจ ท่านรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด (x̅ = 4.06) ท่านสามารถบอกถึงอารมณ์ที�ท่านประสบอยูไ่ดว้่า

เป็นอารมณ์ชนิดใด (x̅ = 4.00) ท่านรู้จกัจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง (x̅ = 3.97) ท่านมีความรู้สึก

มั�นใจในความรู้ความสามารถ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง (x̅ = 3.86) และน้อยที�สุดคือ ท่าน

สามารถคาดคะเนถึงผลที�จะเกิดตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ (x̅ = 3.78) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 5  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

 ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

(n = 128) 

ด้านการจดัระเบียบ 

อารมณ์ของตนเอง 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านมีความสามารถ 

ในการจดัการและควบคุม 

อารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

13 

(10.2) 

61 

(47.7) 

52 

(40.6) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

3.66 0.68 สูง 

2.  ท่านเป็นผูม้ีความซื�อสัตย ์

ไวว้างใจได ้

55 

(43.0) 

58 

(45.3) 

14 

(10.9) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.30 0.69 สูง 

3.  ท่านมีความรับผิดชอบ 

ต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย 

และมีการพิจารณาใคร่ครวญ 

อย่างรอบคอบ 

38 

(29.7) 

72 

(56.3) 

17 

(13.3) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.15 0.67 สูง 

4.  ท่านมีความยืดหยุน่และ 

สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั 

สถานการณ์ได ้

25 

(19.5) 

70 

(54.7) 

33 

(25.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.94 0.67 สูง 

5.  ท่านชอบคน้ควา้หา 

แนวคิดใหม่จากแหล่งต่าง ๆ 

17 

(13.3) 

58 

(45.3) 

50 

(39.1) 

2 

(1.6) 

1 

(0.8) 

3.69 0.75 สูง 

6.  ท่านยอมรับฟังความ 

คิดเห็นของผูอ้ื�นและเปิดใจ 

กวา้งเสมอ 

24 

(18.8) 

80 

(62.5) 

23 

(18.0) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

3.99 0.63 สูง 

โดยรวม 3.96 0.72 สูง 

 

 จากตารางที� 5  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  

(x̅ = 3.96) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัสูงทั�ง 6 ข้อ คือ ท่านเป็นผูม้ีความซื�อสัตย์

ไวว้างใจได้ (x̅ = 4.30) สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที�ได้รับ

มอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญอยา่งรอบคอบ (x̅ = 4.15) ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของ
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ผูอ้ื�นและเปิดใจกวา้งเสมอ (x̅ = 3.99) ท่านมีความยดืหยุน่และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์

ได ้(x̅ = 3.94) ท่านชอบคน้ควา้หาแนวคิดใหม่จากแหล่งต่าง ๆ (x̅ = 3.69) และนอ้ยที�สุดคือ ท่านมี

ความสามารถในการจดัการและควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (x̅ = 3.66) ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 6  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ดา้นการจูงใจตนเอง 

(n = 128) 

ด้านการจูงใจตนเอง 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านมีเป้าหมายและ 

จุดมุ่งหมายที�ทา้ทายในชีวติ 

17 

(13.3) 

59 

(46.1) 

48 

(37.5) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.70 0.74 สูง 

2.  ท่านเชื�อวา่สิ�งต่าง ๆ 

สามารถพฒันาใหด้ีขึ�นได ้

เสมอ 

43 

(33.6) 

66 

(51.6) 

17 

(13.3) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

4.17 0.71 สูง 

3.  ท่านพยายามทาํงานให ้

ไดด้ีตามมาตรฐานที�ต ั�งไว ้

31 

(24.2) 

75 

(58.6) 

21 

(16.4) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.06 0.66 สูง 

4.  ท่านยึดเป้าหมายของ 

ฝ่ายฯ เป็นแนวทางในการ 

ทาํงาน 

21 

(16.4) 

70 

(54.7) 

32 

(25.0) 

3 

(2.3) 

2 

(1.6) 

3.82 0.79 สูง 

5.  ท่านตั�งใจทาํงานให ้

สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ของฝ่ายฯ 

28 

(21.9) 

80 

(62.5) 

20 

(15.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.06 0.61 สูง 

6.  ท่านมีความคิดริเริ�มและ 

แสวงหาวธีิการใหม่ ๆ ใน 

การทาํงาน 

29 

(22.7) 

49 

(38.3) 

48 

(37.5) 

1 

(0.8) 

1 

(0.8) 

3.81 0.82 สูง 

7.  ท่านมีความเพยีรพยายาม 

แมม้ีอุปสรรคท่านก็ทาํงาน 

ต่อไปจนสําเร็จ 

32 

(25.0) 

75 

(58.6) 

20 

(15.6) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

4.08 0.66 สูง 

โดยรวม 3.96 0.73 สูง 
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 จากตารางที� 6  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการการจูงใจตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 3.96) 

เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั�ง 7 ขอ้ คือ ท่านเชื�อว่าสิ�งต่าง ๆ สามารถพฒันาให้ดี

ขึ�นไดเ้สมอ (x̅ = 4.17) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านมีความเพียรพยายาม แมม้ีอุปสรรคท่าน

ก็ทาํงานต่อไปจนสําเร็จ (x̅ = 4.08) ท่านพยายามทาํงานให้ไดดี้ตามมาตรฐานที�ตั�งไว ้(x̅ = 4.06) 

ท่านตั�งใจทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของฝ่ายฯ (x̅ = 4.06) ท่านยึดเป้าหมายของฝ่ายฯ เป็น

แนวทางในการทาํงาน (x̅ = 3.82) ท่านมีความคิดริเริ�มและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทาํงาน 

(x̅ = 3.81) และนอ้ยที�สุดคือ ท่านมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที�ทา้ทายในชีวิต (x̅ = 3.70) ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 7  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

(n = 128) 

ด้านการเอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านมีความเขา้ใจและ 

รับทราบถงึความรู้สึกของ 

ผูอ้ื�นได ้ถึงแมว้า่เขาจะยงั 

ไม่ไดพู้ดอะไร 

22 

(17.2) 

70 

(54.7) 

33 

(25.8) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.87 0.71 สูง 

2.  ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 

และเขา้ใจถงึความวติก 

กงัวลใจของผูอ้ื�น 

31 

(24.2) 

69 

(53.9) 

28 

(21.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.02 0.68 สูง 

3.  ท่านสามารถรับทราบ 

และเขา้ใจมุมมองของผูอ้ื�น 
19 

(14.8) 

76 

(59.4) 

30 

(23.4) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.87 0.68 สูง 

4.  ท่านสามารถบอกไดว้า่ 

แต่ละคนมีขอ้บกพร่องที� 

สมควรปรับปรุงอย่างไร 

4 

(3.1) 

49 

(38.3) 

70 

(54.7) 

5 

(3.9) 

0 

(0.0) 

3.41 0.62 ปาน 

กลาง 

5.  ท่านใหก้าํลงัใจและ 

ส่งเสริมเพื�อนร่วมงาน 

อยู่เสมอ 

18 

(14.1) 

74 

(57.8) 

36 

(28.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.86 0.64 สูง 
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ตารางที� 7  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านการเอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

6.  ท่านเขา้ใจความตอ้งการ 

ของผูอ้ื�นเสมอ 
8 

(6.3) 

52 

(40.6) 

61 

(47.7) 

7 

(5.5) 

0 

(0.0) 

3.48 0.70 ปาน 

กลาง 

7.  ท่านสามารถรับรู้และ 

ตอบสนองความตอ้งการ 

ของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างด ี

7 

(5.5) 

55 

(43.0) 

62 

(48.4) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.51 0.65 สูง 

8.  ท่านยอมรับวา่คนเรา 

มีความแตกต่างกนัไป 
46 

(35.9) 

64 

(50.0) 

15 

(11.7) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

4.20 0.73 สูง 

9.  ท่านสามารถรับรู้และ 

บอกถึงความสัมพนัธ์ของ 

คนในกลุ่มได ้

18 

(14.1) 

71 

(55.5) 

36 

(28.1) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.81 0.70 สูง 

โดยรวม 3.78 0.73 สูง 

 

 จากตารางที� 7  พบว่า ผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  

(x̅ = 3.78) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับสูง 7 ข้อ คือ ท่านยอมรับว่าคนเรามีความ

แตกต่างกันไป (x̅ = 4.20) สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจถึง

ความวิตกกงัวลใจของผูอ้ื�น (x̅ = 4.02) ท่านมีความเขา้ใจและรับทราบถึงความรู้สึกของผูอ้ื�นได ้

ถึงแมว้่าเขาจะยงัไม่ได้พูดอะไร (x̅  = 3.87) ท่านสามารถรับทราบและเข้าใจมุมมองของผูอ้ื�น 

(x̅  = 3.87) ท่านให้กาํลงัใจและส่งเสริมเพื �อนร่วมงานอยู่เสมอ (x̅  = 3.86) ท่านสามารถรับรู้

และบอกถึงความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มได้ (x̅ = 3.81) และท่านสามารถรับรู้และตอบสนอง

ความตอ้งการของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอยา่งดี (x̅ = 3.51) มีความฉลาดทางอารมณ์ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ 

ท่านเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นเสมอ (x̅ = 3.48) และท่านสามารถบอกไดว้า่แต่ละคนมีขอ้บกพร่อง

ที�สมควรปรับปรุงอยา่งไร (x̅ = 3.41) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 8  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

 ดา้นทกัษะทางสงัคม 

(n = 128) 

ด้านทกัษะทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านสามารถกระตุน้ 

ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิด 

ความรู้สึกกระตือรือร้น 

ในการทาํงานได ้

6 

(4.7) 

45 

(35.2) 

71 

(55.5) 

5 

(3.9) 

1 

(0.8) 

3.39 0.68 ปาน

กลาง 

2.  ท่านสามารถโนม้นา้ว 

ใหผู้อ้ื�นคลอ้ยตามได ้

2 

(1.6) 

54 

(42.2) 

60 

(46.9) 

11 

(8.6) 

1 

(0.8) 

3.35 0.69 ปาน 

กลาง 

3.  ท่านรับฟังข่าวสารและ

สามารถเก็บใจความได ้

6 

(4.7) 

72 

(56.3) 

49 

(38.3) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

3.65 0.58 สูง 

4.  ท่านสามารถทาํใหผู้อ้ื�น

เขา้ใจในสิ�งที�ท่านตอ้งการ

จะบอก 

6 

(4.7) 

84 

(65.6) 

38 

(29.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.75 0.53 สูง 

5.  ท่านชอบอภิปราย

แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

เพื�อหาแนวทางแกไ้ข 

15 

(11.7) 

55 

(43.0) 

54 

(42.2) 

3 

(2.3) 

1 

(0.8) 

3.63 0.75 สูง 

6.  เมื�อมีปัญหา ท่านสามารถ

หาทางออกและทางเลือก 

ที�ทาํใหทุ้กคนเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัได ้

6 

(4.7) 

72 

(56.3) 

46 

(35.9) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.63 0.63 สูง 

7.  ท่านเป็นคนที�ชอบ

แนะนาํแนวทางใหผู้อ้ื�น 

10 

(7.8) 

51 

(39.8) 

64 

(50.0) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.53 0.68 สูง 

8.  ท่านสามารถทาํใหก้ลุ่ม

มองเห็นเป้าหมายร่วมกนัได ้

4 

(3.1) 

69 

(53.9) 

53 

(41.4) 

1 

(0.8) 

1 

(0.8) 

3.58 0.61 สูง 

9.  ท่านสามารถริเริ�ม 

และจดัการใหเ้กิดการ

เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ด ี

7 

(5.5) 

65 

(50.8) 

52 

(40.6) 

3 

(2.3) 

1 

(0.8) 

3.58 0.67 สูง 
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ตารางที� 8  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ 

 ดา้นทกัษะทางสงัคม (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านทกัษะทางสังคม 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

10.  ท่านมีเพื�อนที�สามารถ

พึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนัได ้

24 

(18.8) 

72 

(56.3) 

30 

(23.4) 

1 

(0.8) 

1 

(0.8) 

3.91 0.72 สูง 

11.  ท่านสามารถสร้าง

บรรยากาศแห่งความร่วมมือ

ในการทาํงานได ้

9 

(7.0) 

73 

(57.0) 

44 

(34.4) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

3.70 0.62 สูง 

12.  ท่านทาํใหค้นในกลุ่ม

รู้สึกสนุกกบังาน 

8 

(6.3) 

67 

(52.3) 

47 

(36.7) 

6 

(4.7) 

0 

(0.0) 

3.60 0.68 สูง 

โดยรวม 3.61 0.67 สูง 

 

 จากตารางที� 8  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.61) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 10 ขอ้ คือ ท่านมีเพื�อนที�สามารถพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและ

กนัได ้(x̅ = 3.91) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านสามารถทาํใหผู้อ้ื�นเขา้ใจในสิ�งที�ท่านตอ้งการ

จะบอก (x̅ = 3.75) ท่านสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการทาํงานได ้(x̅ = 3.70) ท่าน

รับฟังข่าวสารและสามารถเก็บใจความได้ (x̅ = 3.65) ท่านชอบอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

เพื�อหาแนวทางแกไ้ข (x̅ = 3.63) เมื�อมีปัญหา ท่านสามารถหาทางออกและทางเลือกที�ทาํให้ทุกคน

เห็นพอ้งตอ้งกนัได ้(x̅ = 3.63) ท่านทาํใหค้นในกลุ่มรู้สึกสนุกกบังาน (x̅ = 3.60) ท่านสามารถทาํให้

กลุ่มมองเห็นเป้าหมายร่วมกนัได ้(x̅ = 3.58) ท่านสามารถริเริ�มและจดัการให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

ไปในทางที�ดี (x̅ = 3.58) และท่านเป็นคนที�ชอบแนะนาํแนวทางให้ผูอ้ื�น (x̅ = 3.53) มีความฉลาด

ทางอารมณ์ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ ท่านสามารถกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น

ในการทาํงานได ้(x̅ = 3.39) และท่านสามารถโนม้นา้วใหผู้อ้ื�นคลอ้ยตามได ้ (x̅ = 3.35) ตามลาํดบั 
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ตอนที� 3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลแสดงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9 จาํนวน 

128 คน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย โดยใชส้ถิติค่าเฉลี�ยและ

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที� 9 

 

ตารางที� 9  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน x̅ S.D. ระดับ 

1.  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 3.81 0.66 สูง 

2.  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 3.75 0.67 สูง 

3.  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 3.38 0.96 ปานกลาง 

4.  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 3.69 0.75 สูง 

โดยรวม 3.66 0.79 สูง 

 

 จากตารางที� 9  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.66) เมื�อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน โดยมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ (x̅ = 3.81) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (x̅ = 3.75) และ

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (x̅ = 3.69) มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (x̅  = 3.38) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นแสดง

ดงัตารางที� 10-13 
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ตารางที� 10  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

(n = 128) 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ความสําเร็จ 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ผลงานของท่านมี

ความถูกตอ้งและเชื�อถอืได ้

สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิด 

ประโยชน์ และส่งผลให ้

การดาํเนินงานของฝ่ายฯ  

บรรลเุป้าหมาย 

11 

(8.6) 

85 

(66.4) 

 32 

(25.0) 

 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.84 0.56 สูง 

2.  ท่านสามารถประยุกตใ์ช ้

แนวคิดในการทาํงานใหม่ ๆ 

เพื�อเป็นการพฒันา 

การดาํเนินงานของฝ่ายฯ ให ้

บรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

9 

(7.0) 

66 

(51.6) 

53 

(41.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.66 0.61 สูง 

3.  ท่านมีความภาคภูมิใจใน

งานที�ไดรั้บมอบหมาย และ

มุ่งมั�นที�จะปฏิบตัิงานเพื�อให้

บรรลผุลสําเร็จเป็นไปตาม 

วตัถุประสงคข์องฝ่ายฯ 

33 

(25.8) 

69 

(53.9) 

24 

(18.8) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

4.04 0.71 สูง 

4.  ท่านมีผลงานเป็นที�

ยอมรับของเพื�อนร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคล 

ที�เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็น

ผลงานที�มีคุณภาพ 

12 

(9.4) 

71 

(55.5) 

44 

(34.4) 

0 

(0.0) 

1 

(0.8) 

3.73 0.66 สูง 
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ตารางที� 10  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 

ความสําเร็จ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

5.  ท่านมีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้

สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

เตม็ความสามารถและ

สามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ 

มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา

งานอยู่เสมอ 

11 

(8.6) 

67 

(52.3) 

46 

(35.9) 

3 

(2.3) 

1 

(0.8) 

3.66 0.70 สูง 

6.  ท่านมีการจดัลาํดบั

ความสําคญัของงานที�ไดรั้บ

มอบหมายเพื�อใหง้านสําเร็จ

ตามระยะเวลาที�กาํหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

21 

(16.4) 

78 

(60.9) 

29 

(22.7) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3.94 0.62 สูง 

โดยรวม 3.81 0.66 สูง 

 

 จากตารางที� 10  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสูง  (x̅ = 3.81) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทั�ง 6 ขอ้ คือ ท่านมีความภาคภูมิใจ

ในงานที�ไดรั้บมอบหมาย และมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของฝ่ายฯ (x̅  = 4.04) สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ท่านมีการจัดลาํดับความสาํคัญของงาน

ที�ได้รับมอบหมายเพื�อให้งานสําเร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.94) 

ผลงานของท่านมีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้สามารถนําไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และส่งผลให้

การดาํเนินงานของฝ่ายฯ บรรลุเป้าหมาย (x̅ = 3.84) ท่านมีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็นผลงานที�มีคุณภาพ (x̅ = 3.73) และนอ้ยที�สุดคือ 

ท่านสามารถประยุกต์ใชแ้นวคิดในการทาํงานใหม่ ๆ เพื�อเป็นการพฒันาการดาํเนินงานของฝ่ายฯ 

ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.66) และท่านมีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้สามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างเต็มความสามารถและสามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันางานอยูเ่สมอ 

(x̅ = 3.66) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 11  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

(n = 128) 

ด้านกระบวนการ 

ปฏิบัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านมีการทบทวน

กระบวนการปฏิบตัิงาน 

และปรับปรุงวธีิการทาํงาน 

อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อลดการ 

ปฏิบตัิงานที�ซํ�าซ้อน และ 

ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

ต่อฝ่ายฯ 

14 

(10.9) 

68 

(53.1) 

42 

(32.8) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.72 0.70 สูง 

2.  ท่านมีกระบวนการ

ปฏิบตัิงานที�สอดคลอ้งกนั

ในแต่ละกลุ่มงาน ทาํให้

ท่านสามารถปฏิบตัิงานได้

อย่างรวดเร็ว ทนัเวลา และ 

ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการ

ปฏิบตัิงาน 

9 

(7.0) 

74 

(57.8) 

44 

(34.4) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

3.71 0.60 สูง 

3.  ท่านมกีารกาํหนดขอบเขต 

อาํนาจหนา้ที� และขั�นตอน

การปฏิบตังิานไดอ้ยา่ง

ชดัเจน ช่วยทาํใหท้่าน

สามารถประสานงานได้

อย่างราบรื�นและลดขอ้ 

ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

11 

(8.6) 

74 

(57.8) 

37 

(28.9) 

6 

(4.7) 

0 

(0.0) 

3.70 0.69 สูง 

4.  ท่านมีการดาํเนินงาน

ตามแผนการปฏิบตัิงาน 

ทาํใหผ้ลงานสําเร็จตาม

แผนงานและเป้าหมายของ

ฝ่ายฯ ที�วางไว ้

17 

(13.3) 

81 

(63.3) 

29 

(22.7) 

1 

(0.8) 

0 

(0.0) 

3.89 0.62 สูง 
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ตารางที� 11  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านกระบวนการ 

ปฏิบัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

5.  ท่านมีการแสวงหาความรู้

และพฒันาทกัษะการ 

ปฏิบตัิงานอยู่เสมอ ช่วยให ้

เกิดการพฒันาผลงานที�ม ี

คุณภาพ และไดม้าตรฐาน 

ในการปฏิบตัิงาน 

13 

(10.2) 

56 

(43.8) 

56 

(43.8) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.62 0.70 สูง 

6.  ท่านไดใ้ชค้วามรู้ 

ความสามารถในการตดัสินใจ 

แกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงาน 

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

และทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให ้

ลดขอ้ผิดพลาดในการ 

ปฏิบตัิงานและเกิดผลงาน 

ที�มีประสิทธิภาพ 

19 

(14.8) 

77 

(60.2) 

30 

(23.4) 

2 

(1.6) 

0 

(0.0) 

3.88 0.66 สูง 

โดยรวม 3.75 0.67 สูง 

 

 จากตารางที� 11  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง  

(x̅ = 3.75) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูงทั�ง 6 ข้อ คือ ท่านมีการดาํเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงาน ทาํให้ผลงานสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้(x̅ = 3.89) 

สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการ

ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให้ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน

และเกิดผลงานที�มีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.88) ท่านมีการทบทวนกระบวนการปฏิบติังานและปรับปรุง

วิธีการทาํงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อลดการปฏิบัติงานที�ซํ� าซ้อน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ฝ่ายฯ (x̅ = 3.72) ท่านมีกระบวนการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งกนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํใหท่้านสามารถ
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ปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัเวลา และช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน (x̅ = 3.71) ท่านมีการ

กาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที� และขั�นตอนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน ช่วยทาํให้ท่านสามารถ

ประสานงานไดอ้ยา่งราบรื�นและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน (x̅ = 3.70) และนอ้ยที�สุดคือ ท่าน

มีการแสวงหาความรู้และพฒันาทักษะการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ช่วยให้เกิดการพฒันาผลงานที�มี

คุณภาพ และไดม้าตรฐานในการปฏิบติังาน (x̅ = 3.62) ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 12  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

(n = 128) 

ด้านการจดัหาและใช้ 

ปัจจยัทรัพยากร 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านไดรั้บจดัสรร

งบประมาณและทรัพยากร

อย่างเพยีงพอ ที�เป็นปัจจยั

สนบัสนุนใหผ้ลการ

ปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

แผนงานที�ฝ่ายฯ กาํหนดไว ้

4 

(3.1) 

58 

(45.3) 

53 

(41.4) 

12 

(9.4) 

1 

(0.8) 

3.41 0.74 ปาน 

กลาง 

2.  ท่านมีส่วนร่วมในการ 

วางแผนจดัตั�งงบประมาณ 

การใชว้สัดุและทรัพยากร 

ของฝ่ายฯ 

2 

(1.6) 

34 

(26.6) 

50 

(39.1) 

15 

(11.7) 

27 

(21.1) 

2.76 1.11 ปาน 

กลาง 

3.  ท่านใชท้รัพยากร 

อย่างประหยดั ทาํใหก้าร 

ปฏิบตัิงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

13 

(10.2) 

68 

(53.1) 

44 

(34.4) 

3 

(2.3) 

0 

(0.0) 

3.71 0.68 สูง 

4.  ท่านใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมอื 

เทคโนโลยีที�ทนัสมยั ช่วย 

สนบัสนุนการปฏิบตัิงาน 

ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

23 

(18.0) 

60 

(46.9) 

39 

(30.5) 

3 

(2.3) 

3 

(2.3) 

3.76 0.86 สูง 
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ตารางที� 12  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านการจดัหาและใช้ 

ปัจจยัทรัพยากร 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

5.  ท่านมีกลไกการติดตาม 

และควบคุมการใช ้

งบประมาณดา้นต่าง ๆ 

ของฝ่ายฯ ใหเ้ป็นไปตาม 

แผนงานที�กาํหนดไว ้

8 

(6.3) 

35 

(27.3) 

55 

(43.0) 

14 

(10.9) 

16 

(12.5) 

3.04 1.07 ปาน 

กลาง 

6.  ท่านมีการใชท้รัพยากร 

ที�มีอยู่อย่างจาํกดัใหคุ้ม้ค่า 

เช่น การนาํทรัพยากรที� 

สามารถใช้ไดอ้ีกกลบัมาใช้

อีกครั� ง หรือนาํทรัพยากร 

ที�มีการใชป้ระโยชน์นอ้ย 

ไม่คุ ้มค่ามาปรับปรุงแก้ไข

ใหส้ามารถใชไ้ดด้ีขึ�น เป็นตน้ 

12 

(9.4) 

59 

(46.1) 

49 

(38.3) 

7 

(5.5) 

1 

(0.8) 

3.58 0.77 สูง 

โดยรวม 3.38 0.96 
ปาน 

กลาง 

 

 จากตารางที� 12  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรโดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  (x̅ = 3.38) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัสูง 3 ขอ้ คือ ท่านใชอุ้ปกรณ์ 

เครื�องมือ เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั ช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น (x̅ = 3.76) 

สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั ทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (x̅ = 3.71) และท่านมีการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหคุ้ม้ค่า เช่น การนาํทรัพยากร

ที�สามารถใชไ้ดอ้ีกกลบัมาใชอ้ีกครั� ง หรือนาํทรัพยากรที�มีการใชป้ระโยชน์นอ้ยไม่คุม้ค่ามาปรับปรุง

แกไ้ขให้สามารถใชไ้ดดี้ขึ�น เป็นตน้ (x̅ = 3.58) มีความฉลาดทางอารมณ์ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คือ 

ท่านไดรั้บจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอยา่งเพียงพอ ที�เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหผ้ลการปฏิบติังาน
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เป็นไปตามแผนงานที�ฝ่ายฯ กาํหนดไว ้(x̅  = 3.41) ท่านมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้

งบประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้(x̅ = 3.04) และท่านมีส่วน

ร่วมในการวางแผนจดัตั�งงบประมาณ การใชว้สัดุและทรัพยากรของฝ่ายฯ (x̅ = 2.76) ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 13  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

(n = 128) 

ด้านความพอใจ 

ของทุกฝ่าย 

ระดับความคดิเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

1.  ท่านเป็นผูม้ีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะใน

การปฏิบตังิานที�ดีและมีการ

พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

จนเป็นที�ยอมรับจากเพื�อน 

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

ไดเ้ป็นอย่างด ี

9 

(7.0) 

65 

(50.8) 

52 

(40.6) 

1 

(0.8) 

1 

(0.8) 

3.63 0.66 สูง 

2.  ท่านเตม็ใจใหค้วาม 

ช่วยเหลือและร่วมมือ 

ในการทาํงานกบัผูอ้ื�น 

เพื�อใหก้ารทาํงานมี 

ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

33 

(25.8) 

78 

(60.9) 

17 

(13.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

4.13 0.61 สูง 

3.  ท่านมีผลงานและ

ขอ้เสนอแนะที�เป็น 

ประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชา

ในการนาํไปใชป้ระกอบการ 

พิจารณาตดัสินใจแกปั้ญหา 

และการปฏิบตัิงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

16 

(12.5) 

57 

(44.5) 

48 

(37.5) 

6 

(4.7) 

1 

(0.8) 

3.63 0.79 สูง 
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 ตารางที� 13  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (ต่อ) 

(n = 128) 

ด้านความพอใจ 

ของทุกฝ่าย 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

x̅ S.D. ระดับ มาก

ที�สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที�สุด 

4.  ท่านมีผลงานที�สามารถ 

นาํไปใชป้ระโยชน์หรือใช ้

อา้งองิในการทาํงานของ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

17 

(13.3) 

52 

(40.6) 

55 

(43.0) 

4 

(3.1) 

0 

(0.0) 

3.64 0.75 สูง 

5.  ท่านไดรั้บการยกยอ่ง

ชมเชยในการปฏิบตัิงาน 

จากผูบ้งัคบับญัชาและ 

เพื�อนร่วมงาน ซึ�งสะทอ้น

ถึงความสามารถของท่าน 

ที�สามารถปฏิบตัิงานให ้

เป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย 

7 

(5.5) 

51 

(39.8) 

59 

(46.1) 

10 

(7.8) 

1 

(0.8) 

3.41 0.75 ปาน 

กลาง 

โดยรวม 3.69 0.75 สูง 

 

 จากตารางที� 13  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายโดยรวมอยู่ในระดบัสูง 

(x̅ = 3.69) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับสูง 4 ขอ้ คือ ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือ

และร่วมมือในการทาํงานกบัผูอ้ื�น เพื�อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น (x̅ = 4.13) สูงเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ ท่านมีผลงานที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (x̅  = 3.64) ท่านเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และทกัษะใน

การปฏิบัติงานที� ดีและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จนเป็นที� ยอมรับจากเพื�อนร่วมงานและ

ผูบ้ังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี (x̅ = 3.63) และท่านมีผลงานและข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ ังค ับบัญชาในการนาํไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.63) มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ ท่านไดร้ับ

การยกยอ่งชมเชยในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน ซึ�งสะทอ้นถึงความสามารถ

ของท่านที�สามารถปฏิบติังานให้เป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย (x̅ = 3.41) ตามลาํดบั 
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ตอนที� 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์

และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9  จาํนวน 128 คน จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคลครั� งนี�  สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์คือ การทดสอบค่า t (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 

(F-test) เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร ในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

จึงทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาํคญัน้อยที�สุด (Least 

Significant Difference: LSD) และวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน สาํหรับการศึกษาครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดต้ั�งสมมติฐานไว ้ดงันี�  

 

สมมติฐานที� 1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มี

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบั

ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.1  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 14 

 

ตารางที� 14  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเพศ 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ เพศ n x̅ S.D. t Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกัรู้ 

     ในอารมณ์ตนเอง 

ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.93 

4.10 

0.67 

0.71 
-1.621 0.107 

ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดัระเบียบ 

     อารมณ์ของตนเอง 

ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.95 

3.97 

0.71 

0.74 
-0.214 0.831 

ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 
ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.97 

3.90 

0.72 

0.77 
0.628 0.531 

ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจเขา 

     มาใส่ใจเรา 

ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.78 

3.79 

0.74 

0.66 
-0.126 0.900 

ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 14  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ เพศ n x̅ S.D. t Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

5.  ดา้นทกัษะทางสงัคม 
ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.62 

3.56 

0.66 

0.72 
0.549 0.584 

ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 
ชาย 

หญิง 

  102 

    26 

3.85 

3.86 

0.71 

0.74 
-0.037 0.971 

ไม่ 

แตกต่าง 

 

 จากตารางที� 14  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 1.1 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจ

ตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที� 1.2  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 15 

 

ตารางที� 15  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามอาย ุ

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ อาย ุ n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกัรู้ 

     ในอารมณ์ตนเอง 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

4.04 

3.97 

3.98 

3.84 

0.73 

0.72 

0.57 

0.72 

0.913 0.437 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 15  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ อาย ุ n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

2.  ดา้นการจดัระเบียบ 

     อารมณ์ของตนเอง 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

4.12 

3.85 

4.00 

3.83 

0.65 

0.77 

0.71 

0.73 

2.345 0.076 
ไม่ 

แตกตา่ง 

3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

4.10 

3.90 

3.94 

3.88 

0.78 

0.83 

0.64 

0.70 

1.093 0.355 
ไม่ 

แตกตา่ง 

4.  ดา้นการเอาใจเขา 

     มาใส่ใจเรา 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.91 

3.82 

3.72 

3.69 

0.79 

0.74 

0.66 

0.69 

1.388 0.250 
ไม่ 

แตกตา่ง 

5.  ดา้นทกัษะทางสังคม 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.65 

3.64 

3.62 

3.52 

0.65 

0.81 

0.60 

0.63 

0.534 0.660 
ไม่ 

แตกตา่ง 

โดยรวม 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.96 

3.84 

3.85 

3.75 

0.74 

0.79 

0.65 

0.70 

1.219 0.306 
ไม่ 

แตกตา่ง 

 

 จากตารางที� 15  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 1.2 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจ

ตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที� 1.3  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 16 

 

ตารางที� 16  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

(n = 128) 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
ระดับการศึกษา n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกั 

     รู้ในอารมณ์ 

     ตนเอง 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.68 

3.99 

4.05 

0.65 

0.69 

0.65 

3.836* 0.024 แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดั 

     ระเบียบอารมณ์ 

     ของตนเอง 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.80 

3.96 

4.03 

0.70 

0.72 

0.73 

1.131 0.326 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจ 

     ตนเอง 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.90 

3.97 

3.96 

0.68 

0.74 

0.74 

0.126 0.882 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจ 

     เขามาใส่ใจเรา 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.64 

3.83 

3.72 

0.76 

0.74 

0.64 

1.364 0.259 
ไม่ 

แตกต่าง 

5.  ดา้นทกัษะทาง 

     สงัคม 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.47 

3.63 

3.62 

0.70 

0.67 

0.65 

0.915 0.403 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.70 

3.88 

3.88 

0.72 

0.72 

0.70 

1.251 0.290 
ไม่ 

แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 จากตารางที� 16  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็น

การปฏิเสธสมมติฐานที� 1.3 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้น

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคมไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์

ตนเอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยวิธีผลต่างนัยสาํคัญ

นอ้ยที�สุด (Least Significant Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 17 

 

ตารางที� 17  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ ระดับการศึกษา 
 
 

x̅ 

ตํ�ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

3.68 3.99 4.05 

ดา้นการตระหนกัรู้ 

ในอารมณ์ตนเอง 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 3.68 - -0.31* -0.37** 

ปริญญาตรี 3.99  - -0.06 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.05   - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 17  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์

ตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองนอ้ยกวา่ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เท่ากบั 0.31 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

เท่ากบั 0.37 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01  



137 
 

 สมมติฐานที� 1.4  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 18 

 

ตารางที� 18  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
สถานภาพ

สมรส 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกัรู้ 

     ในอารมณ์ตนเอง 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

4.02 

3.92 

4.00 

3.75 

0.70 

0.67 

0.00 

0.45 

0.591 0.622 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดัระเบียบ 

     อารมณ์ของตนเอง 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

4.04 

3.89 

3.83 

3.75 

0.72 

0.71 

0.75 

0.45 

1.052 0.372 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

4.02 

3.91 

3.71 

4.00 

0.79 

0.69 

0.49 

0.00 

0.563 0.641 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจเขา 

     มาใส่ใจเรา 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.88 

3.69 

3.56 

3.83 

0.74 

0.70 

0.53 

0.51 

1.724 0.165 
ไม่ 

แตกต่าง 

5.  ดา้นทกัษะทางสงัคม 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.64 

3.57 

3.50 

3.75 

0.70 

0.65 

0.52 

0.53 

0.323 0.808 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 18  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
สถานภาพ

สมรส 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

โดยรวม 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.92 

3.80 

3.72 

3.82 

0.75 

0.70 

0.53 

0.45 

0.924 0.431 
ไม่ 

แตกต่าง 

 

 จากตารางที� 18  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�ง

เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 1.4 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพ

สมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบ

อารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคม 

ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที� 1.5  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดงดงั

ตารางที� 19 

 

ตารางที� 19  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเงินเดือน 

(n = 128) 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
เงินเดอืน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกั 

     รู้ในอารมณ์ 

     ตนเอง 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.77 

4.07 

3.73 

3.98 

4.03 

0.77 

0.73 

0.65 

0.61 

0.68 

2.369 0.056 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 19  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเงินเดือน (ต่อ) 

 (n = 128) 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
เงนิเดือน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

2.  ดา้นการจดั 

     ระเบยีบอารมณ์ 

     ของตนเอง 

ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.87 

4.07 

3.60 

4.02 

4.05 

0.63 

0.73 

0.66 

0.68 

0.72 

4.541** 0.002 แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจ 

     ตนเอง 

ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

4.06 

4.05 

3.63 

4.00 

4.06 

0.64 

0.87 

0.66 

0.62 

0.61 

3.408* 0.011 แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจ 

     เขามาใส่ใจเรา 

ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.82 

3.95 

3.40 

3.79 

3.86 

0.61 

0.81 

0.63 

0.63 

0.65 

5.281** 0.001 แตกต่าง 

5.  ดา้นทกัษะทาง 

     สังคม 

ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.73 

3.65 

3.35 

3.66 

3.71 

0.61 

0.78 

0.65 

0.56 

0.58 

2.699* 0.034 แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากวา่ 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.85 

3.96 

3.54 

3.89 

3.94 

0.65 

0.81 

0.66 

0.63 

0.65 

4.712** 0.001 แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 19  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที� ระดับ 0.01 ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐานที�  1.5 และเมื� อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง และด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะ

ทางสังคม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคม จาํแนกตามเงินเดือน โดยวิธีผลต่างนยัสาํคญันอ้ยที�สุด (Least 

Significant Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 20 

 

ตารางที� 20  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามเงินเดือน 

 

ความฉลาดทางอารมณ์  
 
 
 
 
x̅ 

เงินเดอืน 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ 

ของตนเอง 

ตํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.87 4.07 3.60 4.02 4.05 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.87 - -0.20 0.27 -0.15 -0.18 

20,000-40,000 บาท 4.07  - 0.47** 0.05 0.02 

40,001-60,000 บาท 3.60   - -0.42** -0.45** 

60,001-80,000 บาท 4.02    - -0.03 

80,001 บาทขึ�นไป 4.05     - 
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ตารางที� 20  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามเงินเดือน (ต่อ) 

 

ความฉลาดทางอารมณ์  
 
 
 
 
x̅ 

เงินเดอืน 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

ตํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 4.06 4.05 3.63 4.00 4.06 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 4.06 - 0.01 0.43 0.06 0.00 

20,000-40,000 บาท 4.05  - 0.42** 0.05 -0.01 

40,001-60,000 บาท 3.63   - -0.37** -0.43** 

60,001-80,000 บาท 4.00    - -0.06 

80,001 บาทขึ�นไป 4.06     - 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ 

ใจเรา 

 

 

 

x̅ 

ต ํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.82 3.95 3.40 3.79 3.86 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.82 - -0.13 0.42 0.03 -0.04 

20,000-40,000 บาท 3.95  - 0.55** 0.16 0.09 

40,001-60,000 บาท 3.40   - -0.39** -0.46** 

60,001-80,000 บาท 3.79    - -0.07 

80,001 บาทขึ�นไป 3.86     - 
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ตารางที� 20  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามเงินเดือน (ต่อ) 

 

ความฉลาดทางอารมณ์  
 
 
 
 
x̅ 

เงินเดอืน 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

ตํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.73 3.65 3.35 3.66 3.71 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.73 - 0.08 0.38 0.07 0.02 

20,000-40,000 บาท 3.65  - 0.30** -0.01 -0.06 

40,001-60,000 บาท 3.35   - -0.31** -0.36** 

60,001-80,000 บาท 3.66    - -0.05 

80,001 บาทขึ�นไป 3.71     - 

โดยรวม 
 

 

 

x̅ 

ต ํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.85 3.96 3.54 3.89 3.94 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.85 - -0.11 0.31 -0.04 -0.09 

20,000-40,000 บาท 3.96  - 0.42** 0.07 0.02 

40,001-60,000 บาท 3.54   - -0.35** -0.40** 

60,001-80,000 บาท 3.89    - -0.05 

80,001 บาทขึ�นไป 3.94     - 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 20  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 
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40,001-60,000 บาท เท่ากบั 0.42 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 

40,001-60,000 บาท ม ีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน ้อยกว่าผูป้ฏ ิบตั ิงานที�ม ีเงิน เดือน 

60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.35 และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 

0.40 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท เท่ากบั 0.47 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์

ของตนนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.42 และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 0.45 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท เท่ากบั 0.42 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.37 

และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 0.43 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

เท่ากบั 0.55 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราน ้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�ม ีเงินเดือน 

60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.39 และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 

0.46 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคม พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์
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ดา้นทักษะทางสังคมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมตนมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท เท่ากบั 

0.30 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.31 

และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 0.36 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 

 

 สมมติฐานที� 1.6  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 21 

 

ตารางที� 21  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ ตาํแหน่งงาน n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกั 

     รู้ในอารมณ์ตนเอง 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

4.00 

4.11 

4.17 

3.81 

3.91 

3.83 

3.17 

0.65 

0.85 

0.38 

0.89 

0.69 

0.38 

0.62 

1.913 0.084 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดั 

     ระเบียบอารมณ์ 

     ของตนเอง 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.99 

4.19 

4.11 

3.60 

3.96 

3.83 

3.17 

0.72 

0.62 

0.76 

0.73 

0.68 

0.51 

0.62 

2.454* 0.028 แตกต่าง 
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ตารางที� 21  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ ตาํแหน่งงาน n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

3.  ดา้นการจูงใจ 

     ตนเอง 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

4.01 

4.02 

3.95 

3.33 

4.08 

3.76 

3.29 

0.73 

0.78 

0.59 

0.75 

0.62 

0.44 

0.56 

3.359** 0.004 แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจ 

     เขามาใส่ใจเรา 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.82 

4.00 

3.74 

3.37 

3.80 

3.93 

2.93 

0.70 

0.80 

0.66 

0.63 

0.76 

0.38 

0.55 

2.805* 0.014 แตกต่าง 

5.  ดา้นทกัษะทาง 

     สงัคม 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.66 

3.58 

3.67 

3.17 

3.65 

3.72 

2.75 

0.66 

0.60 

0.53 

0.67 

0.64 

0.51 

0.50 

3.597** 0.003 แตกต่าง 
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ตารางที� 21  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ ตาํแหน่งงาน n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

โดยรวม 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.90 

3.98 

3.93 

3.46 

3.88 

3.81 

3.06 

0.71 

0.76 

0.62 

0.75 

0.69 

0.45 

0.59 

3.701** 0.002 แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 21  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 1.6 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์

ตนเองไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสงัคม มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตน และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา และด้านทกัษะทางสังคม จาํแนกตามตาํแหน่งงาน โดยวิธีผลต่างนัยสาํคญัน้อยที�สุด 

(Least Significant Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 22 
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ตารางที� 22  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

 
 
 
 
 
 

x̅ 

ตําแหน่งงาน 

ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์

ของตนเอง 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.99 4.19 4.11 3.60 3.96 3.83 3.17 

วศิวกร 3.99 - -0.20 -0.12 0.39* 0.03 0.16 0.82** 

นกัคอมพิวเตอร์ 4.19  - 0.08 0.59* 0.23 0.36 1.02** 

เศรษฐกร 4.11   - 0.51 0.15 0.28 0.94* 

วทิยากร 3.60    - -0.36 -0.23 0.43 

ช่าง 3.96     - 0.13 0.79** 

พนกังานวชิาชีพ 3.83      - 0.66 

ช่างชาํนาญการ 3.17       - 

ดา้นการจูงใจ

ตนเอง 

 
 
 

x̅ 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 4.01 4.02 3.95 3.33 4.08 3.76 3.29 

วศิวกร 4.01 - -0.01 0.06 0.68** -0.07 0.25 0.72* 

นกัคอมพิวเตอร์ 4.02  - 0.07 0.69* -0.06 0.26 0.73* 

เศรษฐกร 3.95   - 0.62 -0.13 0.19 0.66 

วทิยากร 3.33    - -0.75** -0.43 0.04 

ช่าง 4.08     - 0.32 0.79** 

พนกังานวชิาชีพ 3.76      - 0.47 

ช่างชาํนาญการ 3.29       - 
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ตารางที� 22  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 

x̅ 

ตําแหน่งงาน 

ดา้นการเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.82 4.00 3.74 3.37 3.80 3.93 2.93 

วศิวกร 3.82 - -0.18 0.08 0.45* 0.02 -0.11 0.89** 

นกัคอมพิวเตอร์ 4.00  - 0.26 0.63* 0.20 0.07 1.07** 

เศรษฐกร 3.74   - 0.06 -0.06 -0.19 0.81* 

วทิยากร 3.37    - -0.43* -0.56 0.44 

ช่าง 3.80     - -0.13 0.87** 

พนกังานวชิาชีพ 3.93      - 1.00* 

ช่างชาํนาญการ 2.93       - 

ดา้นทกัษะทาง

สังคม 

 
 
 

x̅ 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.66 3.58 3.67 3.17 3.65 3.72 2.75 

วศิวกร 3.66 - 0.08 -0.01 0.49** 0.01 -0.06 0.91** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.58  - -0.09 0.41 -0.07 -0.14 0.83** 

เศรษฐกร 3.67   - 0.50 0.02 -0.05 0.92** 

วทิยากร 3.17    - -0.48* -0.55 0.42 

ช่าง 3.65     - -0.07 0.90** 

พนกังานวชิาชีพ 3.72      - 0.97** 

ช่างชาํนาญการ 2.75       - 
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ตารางที� 22  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

   ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

   จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 

x̅ 

ตําแหน่งงาน 

โดยรวม 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.90 3.98 3.93 3.46 3.88 3.81 3.06 

วศิวกร 3.90 - -0.08 -0.03 0.44** 0.02 0.09 0.84** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.98  - 0.05 0.52* 0.10 0.17 0.92** 

เศรษฐกร 3.93   - 0.47 0.05 0.12 0.87** 

วทิยากร 3.46    - -0.42* -0.35 0.40 

ช่าง 3.88     - 0.07 0.82** 

พนกังานวชิาชีพ 3.81      - 0.75* 

ช่างชาํนาญการ 3.06       - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 22  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีต ําแหน่งงานต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน โดย

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากร เท่ากับ 0.44 และมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 0.84 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.52  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.92  อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.87 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง
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งานช่าง เท่ากบั 0.42 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.82 อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานพนกังานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.75 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากร เท่ากบั 0.39 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.82 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงาน

น ักคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.59  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 1.02  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.94 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.79 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากับ 0.68 และมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.72 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.69 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานช่าง เท่ากบั 0.75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.79 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.45 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 

0.89 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์ มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.63 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 

1.07 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.81 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง เท่ากับ 0.43 อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่

ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.87 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานพนกังานวชิาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 1.00 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคม พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นทกัษะทางสงัคมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

ทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.49 และมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.91 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.83 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.92 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง เท่ากบั 

0.48 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นทกัษะทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.90 อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

ทกัษะทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.97 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.01 
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 สมมติฐานที� 1.7  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดงดงั

ตารางที� 23 

 

ตารางที� 23  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

                                                                                                                                 (n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ระดับ

ตาํแหน่ง 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกัรู้ 

     ในอารมณ์ตนเอง 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.54 

3.97 

4.20 

4.21 

3.84 

3.96 

4.08 

0.77 

0.73 

0.68 

0.75 

0.62 

0.64 

0.62 

2.767* 0.015 แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดัระเบียบ 

      อารมณ์ของตนเอง 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.60 

4.03 

4.16 

4.12 

3.75 

4.04 

4.10 

0.71 

0.61 

0.81 

0.86 

0.63 

0.75 

0.63 

2.850* 0.012 แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจตนเอง 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.77 

3.96 

4.24 

4.06 

3.73 

4.09 

4.00 

0.71 

0.77 

0.91 

0.75 

0.64 

0.65 

0.64 

2.839* 0.013 แตกต่าง 
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ตารางที� 23  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง (ต่อ) 

                                                                                                                                 (n = 128) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
ระดับ

ตาํแหน่ง 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

4.  ดา้นการเอาใจเขา 

     มาใส่ใจเรา 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.49 

3.83 

4.10 

4.16 

3.65 

3.78 

3.61 

0.73 

0.83 

0.72 

0.72 

0.68 

0.66 

0.65 

3.166** 0.006 แตกต่าง 

5.  ดา้นทกัษะทางสงัคม 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.36 

3.63 

3.70 

3.90 

3.46 

3.67 

3.72 

0.74 

0.65 

0.81 

0.74 

0.64 

0.52 

0.56 

2.031 0.067 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.55 

3.88 

4.08 

4.09 

3.69 

3.91 

3.90 

0.74 

0.73 

0.82 

0.76 

0.66 

0.66 

0.64 

3.133** 0.007 แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 23  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 1.7 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีระดับตาํแหน่งต่างก ัน มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคม

ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตน และดา้น

การจูงใจตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทาง

อารมณ์โดยภาพรวม ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง โดยวิธีผลต่าง

นัยสาํคญัน้อยที�สุด (Least Significant Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 24 

 

ตารางที� 24  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

 
 
 
 
 
x̅ 

ระดบัตาํแหน่ง 

ดา้นการตระหนกั 

รู้ในอารมณต์นเอง 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.54 3.97 4.20 4.21 3.84 3.96 4.08 

ระดบั 3 3.54 - -0.43* -0.66** -0.67** -0.30 -0.42* -0.54* 

ระดบั 4 3.97  - -0.23 -0.24 0.13 0.01 -0.11 

ระดบั 5 4.20   - -0.01 0.36** 0.24 0.12 

ระดบั 6 4.21    - 0.37 0.25 0.13 

ระดบั 7 3.84     - -0.12 -0.24 

ระดบั 8 3.96      - -0.12 

ระดบั 9 4.08       - 
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ตารางที� 24  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง (ต่อ) 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 
 
 
 
 
 
x̅ 

ระดบัตาํแหน่ง 

ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์

ของตนเอง 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.60 4.03 4.16 4.12 3.75 4.04 4.10 

ระดบั 3 3.60 - -0.44* -0.56** -0.52* -0.15 -0.44* -0.50* 

ระดบั 4 4.03  - -0.13 -0.09 0.28* -0.01 -0.07 

ระดบั 5 4.16   - 0.04 0.41** 0.12 0.06 

ระดบั 6 4.12    - 0.37 0.08 0.02 

ระดบั 7 3.75     - -0.29* -0.35* 

ระดบั 8 4.04      - -0.06 

ระดบั 9 4.10       - 

ดา้นการจูงใจ

ตนเอง 
 
 
x̅ 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.77 3.96 4.24 4.06 3.73 4.09 4.00 

ระดบั 3 3.77 - -0.19 -0.47* -0.29 0.04 -0.32 -0.23 

ระดบั 4 3.96  - -0.28 -0.10 0.23 -0.13 -0.04 

ระดบั 5 4.24   - 0.18 0.51** 0.15 0.24 

ระดบั 6 4.06    - 0.33 -0.03 0.06 

ระดบั 7 3.73     - -0.36** -0.27 

ระดบั 8 4.09      - 0.09 

ระดบั 9 4.00       - 
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ตารางที� 24  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของความฉลาดทางอารมณ์ 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง (ต่อ) 

 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

 
 
 
 
 
x̅ 

ระดบัตาํแหน่ง 

ดา้นการเอาใจเขา 

มาใส่ใจเรา 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.49 3.83 4.10 4.16 3.65 3.78 3.61 

ระดบั 3 3.49 - -0.34 -0.61** -0.67** -0.16 -0.29 -0.12 

ระดบั 4 3.83  - -0.27 -0.33 0.18 0.05 0.22 

ระดบั 5 4.10   - -0.06 0.45** 0.32* 0.49** 

ระดบั 6 4.16    - 0.51* 0.38 0.55* 

ระดบั 7 3.65     - -0.13 0.04 

ระดบั 8 3.78      - 0.17 

ระดบั 9 3.61       - 

โดยรวม  
 
x̅ 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.55 3.88 4.08 4.09 3.69 3.91 3.90 

ระดบั 3 3.55 - -0.33 -0.53** -0.54** -0.14 -0.36* -0.35 

ระดบั 4 3.88  - -0.19 -0.20 0.20 -0.02 -0.01 

ระดบั 5 4.08   - -0.01 0.39** 0.17 0.18 

ระดบั 6 4.09    - 0.40* 0.18 0.19 

ระดบั 7 3.69     - -0.22* -0.21 

ระดบั 8 3.91      - 0.01 

ระดบั 9 3.90       - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 24  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดับตาํแหน่งต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน โดย

ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 5 เท่ากบั 0.53 

และน้อยกว่าผู ้ปฏิบัติงานระดับ 6 เท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที� ระดับ 0.01 และ

ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 8 เท่ากบั 0.36 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

มากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 เท่ากบั 0.39 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 เท่ากบั 0.40 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 

เท่ากบั 0.22 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 4 เท่ากับ 0.43 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 น้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 เท่ากบั 0.66 และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 6 เท่ากบั 0.67 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 และผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 เท่ากับ 0.42 และ

น้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 9 เท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงาน

ระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 

เท่ากบั 0.36 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 4 เท่ากบั 0.44 อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 เท่ากบั 0.56 อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 และผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์

ของตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 6 เท่ากบั 0.52 นอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 เท่ากบั 0.44 และ

น้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานระดบั 9 เท่ากบั 0.50 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบตัิงาน

ระดบั 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 

เท่ากบั 0.28 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์
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ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 เท่ากบั 0.41 อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบัติงานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์

ของตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 เท่ากบั 0.29 และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 9 เท่ากบั 0.35 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองนอ้ยกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 เท่ากบั 0.47 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 เท่ากับ 0.51 อย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดบั 8 เท่ากบั 0.36 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างก ัน โดยผูป้ฏิบัติงานระดับ 3 มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 5 เท่ากบั 0.61 และน้อยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 เท่ากับ 0.67 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 7 เท่ากบั 0.45 

มากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 9 เท่ากับ 0.49 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 และมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 เท่ากับ 0.32 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 

มีความฉลาดทางอารมณ์ด ้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 เท่ากบั 0.51 

และมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 9 เท่ากบั 0.55 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานที� 1.8  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั 

ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 25 
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ตารางที� 25  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

(n = 128) 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

ระยะเวลาการ 

ปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการตระหนกั 

     รู้ในอารมณ์ 

     ตนเอง 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

4.00 

4.02 

4.15 

3.82 

3.96 

3.93 

0.80 

0.71 

0.68 

0.66 

0.69 

0.65 

0.654 0.659 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นการจดั 

     ระเบียบอารมณ์ 

     ของตน 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.98 

4.02 

4.06 

3.83 

3.90 

3.95 

0.60 

0.72 

0.86 

0.72 

0.78 

0.69 

0.382 0.860 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจูงใจ 

     ตนเอง 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

4.10 

4.01 

4.09 

3.82 

3.91 

3.93 

0.59 

0.88 

0.73 

0.69 

0.74 

0.65 

0.573 0.720 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นการเอาใจ 

     เขามาใส่ใจเรา 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.87 

3.90 

3.94 

3.64 

3.62 

3.74 

0.61 

0.81 

0.83 

0.65 

0.57 

0.70 

1.175 0.326 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 25  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ (ต่อ) 

(n = 128) 

ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

ระยะเวลาการ 

ปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

5.  ดา้นทกัษะทาง 

     สงัคม 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.80 

3.61 

3.79 

3.50 

3.60 

3.58 

0.58 

0.77 

0.71 

0.66 

0.58 

0.62 

0.733 0.600 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.95 

3.91 

4.01 

3.72 

3.80 

3.83 

0.63 

0.80 

0.77 

0.69 

0.67 

0.67 

0.828 0.532 
ไม่ 

แตกต่าง 

 

 จากตารางที� 25  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

ไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 1.8 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์

ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 26 
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ตารางที� 26  สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

การเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามเพศ 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามเพศ 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามเพศ 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามอาย ุ

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ

ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามอาย ุ

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 26  สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามอาย ุ

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามระดับการศึกษา 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามระดับการศึกษา 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามระดับการศึกษา 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 26  สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามเงินเดือน 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามเงนิเดือน 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามเงินเดือน 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

แตกต่างกนั 
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ตารางที� 26  สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

แตกต่างกนั 
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ตารางที� 26  สรุปผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

   กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ความฉลาดทางอารมณ์รายด้าน จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม 

 

ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที� 2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มี

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบั

ตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.1  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 27 

 

ตารางที� 27  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเพศ 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน เพศ n x̅ S.D. t Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 

     ความสาํเร็จ 

ชาย 

หญิง 

 102 

   26 

3.82 

3.77 

0.64 

0.74 
0.481 0.632 

ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวนการ 

     ปฏิบติังาน 

ชาย 

หญิง 

 102 

   26 

3.75 

3.78 

0.67 

0.67 
-0.231 0.818 

ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหาและใช ้

     ปัจจยัทรัพยากร 

ชาย 

หญิง 

 102 

   26 

3.36 

3.42 

0.93 

1.05 
-0.436 0.664 

ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจของ 

     ทุกฝ่าย 

ชาย 

หญิง 

 102 

   26 

3.69 

3.68 

0.70 

0.93 
0.104 0.917 

ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 
ชาย 

หญิง 

 102 

   26 

3.65 

3.66 

0.77 

0.87 
-0.068 0.946 

ไม่ 

แตกต่าง 

 

 จากตารางที� 27  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 2.1 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน ดา้นการจดัหา

และใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที� 2.2  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ� งรายละเอียดแสดงดัง

ตารางที� 28 

 

ตารางที� 28  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามอาย ุ

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน อาย ุ n x̅ S.D. F Sig. 
ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรลุเป้าหมาย 

     ความสาํเร็จ 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.90 

3.78 

3.85 

3.68 

0.65 

0.70 

0.65 

0.64 

1.237 0.299 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวนการ 

     ปฏิบติังาน 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.90 

3.62 

3.71 

3.77 

0.67 

0.70 

0.60 

0.70 

1.445 0.233 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหาและใช ้

     ปัจจยัทรัพยากร 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.28 

3.30 

3.53 

3.32 

1.12 

1.02 

0.86 

0.80 

1.258 0.292 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจของ 

     ทุกฝ่าย 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.77 

3.80 

3.66 

3.54 

0.75 

0.74 

0.75 

0.76 

1.222 0.304 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ�นไป 

31 

27 

40 

30 

3.71 

3.63 

3.69 

3.58 

0.86 

0.83 

0.73 

0.74 

0.514 0.673 
ไม่ 

แตกต่าง 
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 จากตารางที� 28  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 2.2 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที� 2.3  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียด

แสดงดงัตารางที� 29 

 

ตารางที� 29  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
ระดับการศึกษา n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรล ุ

     เป้าหมายความ 

     สาํเร็จ 

ต ํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.72 

3.80 

3.89 

0.55 

0.68 

0.66 

0.792 0.455 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวน 

     การปฏิบติังาน 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.62 

3.79 

3.74 

0.55 

0.68 

0.69 

0.702 0.497 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหา 

     และใชปั้จจยั 

     ทรัพยากร 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.42 

3.34 

3.44 

0.78 

0.96 

1.02 

0.369 0.692 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจ 

     ของทุกฝ่าย 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.51 

3.69 

3.78 

0.67 

0.75 

0.80 

1.260 0.287 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

17 

79 

32 

3.57 

3.66 

3.71 

0.65 

0.80 

0.82 

0.517 0.598 
ไม่ 

แตกต่าง 
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 จากตารางที� 29  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.3 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที� 2.4  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 30 

 

ตารางที� 30  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
สถานภาพ

สมรส 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรลเุป้าหมาย 

     ความสําเร็จ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่าร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.84 

3.79 

3.50 

3.75 

0.70 

0.63 

0.55 

0.45 

0.282 0.838 
ไม่ 

แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวนการ 

     ปฏิบตัิงาน 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่าร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.77 

3.74 

3.83 

3.83 

0.67 

0.68 

0.41 

0.39 

0.050 0.985 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหาและใช ้

     ปัจจยัทรัพยากร 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่าร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.33 

3.42 

2.50 

3.67 

1.08 

0.82 

1.22 

0.49 

1.031 0.381 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจของ 

     ทุกฝ่าย 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่าร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.71 

3.68 

2.60 

3.60 

0.79 

0.71 

0.89 

0.52 

1.238 0.299 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 30  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
สถานภาพ

สมรส 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

โดยรวม 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หย่าร้าง 

60 

65 

    1 

   2 

3.66 

3.65 

3.11 

3.71 

0.85 

0.73 

0.97 

0.46 

0.424 0.736 
ไม่ 

แตกต่าง 

 

 จากตารางที� 30  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.4 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพ

สมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานที� 2.5  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 31 

 

ตารางที� 31  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเงินเดือน 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
เงินเดอืน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรล ุ

     เป้าหมายความ 

     สาํเร็จ 

ต ํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.80 

3.84 

3.67 

3.81 

3.93 

0.55 

0.73 

0.65 

0.61 

0.63 

0.899 0.467 
ไม่ 

แตกต่าง 



171 
 

ตารางที� 31  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามเงินเดือน (ต่อ) 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
เงินเดอืน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

2.  ดา้นกระบวน 

     การปฏิบติังาน 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.87 

3.81 

3.44 

3.78 

3.96 

0.51 

0.72 

0.61 

0.60 

0.66 

3.125* 0.017 แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหา 

     และใชปั้จจยั 

     ทรัพยากร 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.90 

3.17 

3.23 

3.59 

3.40 

0.76 

1.08 

0.94 

0.77 

0.96 

3.789** 0.006 แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจ 

     ของทุกฝ่าย 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.84 

3.71 

3.58 

3.67 

3.78 

0.55 

0.84 

0.73 

0.68 

0.78 

0.403 0.806 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 

20,000-40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-80,000 บาท 

80,001 บาทขึ�นไป 

5 

41 

24 

41 

17 

3.85 

3.63 

3.48 

3.71 

3.77 

0.60 

0.90 

0.76 

0.67 

0.80 

1.573 0.186 
ไม่ 

แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      * มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 31  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็น
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การปฏิเสธสมมติฐานที� 2.5 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 และดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร จาํแนกตาม

เงินเดือน โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที�สุด (Least Significant Difference: LSD) ซึ� งรายละเอียด

แสดงดงัตารางที� 32 

 

ตารางที� 32  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  จาํแนกตามเงินเดือน 

 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน  
 
 
 
 

x̅ 

เงินเดอืน 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ตํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.87 3.81 3.44 3.78 3.96 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.87 - 0.06 0.43 0.09 -0.09 

20,000-40,000 บาท 3.81  - 0.37** 0.03 -0.15 

40,001-60,000 บาท 3.44   - -0.34** -0.52** 

60,001-80,000 บาท 3.78    - -0.18 

80,001 บาทขึ�นไป 3.96     - 
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ตารางที� 32  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  จาํแนกตามเงินเดือน (ต่อ) 

 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน  
 
 
 
 

x̅ 

เงินเดอืน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั

ทรัพยากร 

ตํ�ากว่า 

20,000 

บาท 

20,000-

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

80,000 

บาท 

80,001 

บาทขึ�น

ไป 

เงินเดอืน 3.90 3.17 3.23 3.59 3.40 

ตํ�ากว่า 20,000 บาท 3.90 - 0.73* 0.67* 0.31 0.50 

20,000-40,000 บาท 3.17  - -0.06 -0.42** -0.23 

40,001-60,000 บาท 3.23   - -0.36* -0.17 

60,001-80,000 บาท 3.59    - 0.19 

80,001 บาทขึ�นไป 3.40     - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 32  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

ดา้นกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท เท่ากับ 0.37 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท 

เท่ากบั 0.34 และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป เท่ากบั 0.52 อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนตํ�ากว่า 

20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท เท่ากบั 0.73 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 
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40,001-60,000 บาท เท่ากบั 0.67 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.42 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท เท่ากบั 0.36 อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานที� 2.6  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 33 

 

ตารางที� 33  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
ตาํแหน่งงาน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรล ุ

     เป้าหมายความ 

     สาํเร็จ 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.87 

3.72 

3.89 

3.38 

3.83 

3.61 

3.11 

0.67 

0.51 

0.76 

0.76 

0.51 

0.61 

0.32 

2.716* 0.016 แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวน 

     การปฏิบติังาน 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.78 

3.75 

4.00 

3.31 

3.90 

3.56 

2.94 

0.66 

0.73 

0.49 

0.68 

0.62 

0.51 

0.24 

2.596* 0.021 แตกต่าง 
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ตารางที� 33  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
ตาํแหน่งงาน n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

3.  ดา้นการจดัหา 

     และใชปั้จจยั 

     ทรัพยากร 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.37 

3.47 

3.11 

3.10 

3.54 

3.78 

2.78 

0.99 

1.11 

1.32 

0.82 

0.75 

0.43 

0.43 

1.245 0.288 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจ 

     ของทุกฝ่าย 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.77 

3.67 

3.40 

3.11 

3.75 

3.40 

2.80 

0.71 

0.66 

1.35 

0.87 

0.68 

0.51 

0.41 

3.213** 0.006 แตกต่าง 

โดยรวม 

วิศวกร 

นกัคอมพวิเตอร์ 

เศรษฐกร 

วิทยากร 

ช่าง 

พนกังานวิชาชีพ 

ช่างชาํนาญการ 

87 

6 

3 

7 

19 

3 

3 

3.70 

3.65 

3.60 

3.23 

3.76 

3.59 

2.91 

0.80 

0.79 

1.07 

0.78 

0.66 

0.52 

0.37 

2.680** 0.018 แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 33  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ�งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 2.6 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพอใจของทุกฝ่าย มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้น

ความพอใจของทุกฝ่าย จาํแนกตามตาํแหน่งงาน โดยวิธีผลต่างนยัสาํคญันอ้ยที�สุด (Least Significant 

Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 34 

 

ตารางที� 34  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
x̅ 

ตําแหน่งงาน 

ดา้นการบรรล ุ

เป้าหมายความ 

สําเร็จ 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.87 3.72 3.89 3.38 3.83 3.61 3.11 

วศิวกร 3.87 - 0.15 -0.02 0.49** 0.04 0.26 0.76** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.72  - -0.17 0.34 -0.11 0.11 0.61 

เศรษฐกร 3.89   - 0.51 0.06 0.28 0.78* 

วทิยากร 3.38    - -0.45* -0.23 0.27 

ช่าง 3.83     - 0.22 0.72* 

พนกังานวชิาชีพ 3.61      - 0.50 

ช่างชาํนาญการ 3.11       - 
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ตารางที� 34  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
x̅ 

ตําแหน่งงาน 

ดา้นกระบวน 

การปฏิบตังิาน 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.78 3.75 4.00 3.31 3.90 3.56 2.94 

วศิวกร 3.78 - 0.03 -0.22 0.47* -0.12 0.22 0.84** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.75  - -0.25 0.44 -0.15 0.19 0.81* 

เศรษฐกร 4.00   - 0.69 0.10 0.44 1.06* 

วทิยากร 3.31    - -0.59** -0.25 0.37 

ช่าง 3.90     - 0.34 0.96** 

พนกังานวชิาชีพ 3.56      - 0.62 

ช่างชาํนาญการ 2.94       - 

ดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่าย 

 
 
 
x̅ 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.77 3.67 3.40 3.11 3.75 3.40 2.80 

วศิวกร 3.77 - 0.10 0.37 0.66** 0.02 0.37 0.97** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.67  - 0.27 0.56 -0.08 0.27 0.87* 

เศรษฐกร 3.40   - 0.29 -0.35 0.00 0.60 

วทิยากร 3.11    - -0.64* -0.29 0.31 

ช่าง 3.75     - 0.35 0.95** 

พนกังานวชิาชีพ 3.40      - 0.60 

ช่างชาํนาญการ 2.80       - 
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ตารางที� 34  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน (ต่อ) 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
x̅ 

ตําแหน่งงาน 

โดยรวม 

วศิวกร นกัคอม 

พิวเตอร์ 

เศรษฐกร วทิยากร ช่าง พนกังาน

วชิาชีพ 

ช่าง

ชาํนาญ

การ 

ตําแหน่งงาน 3.70 3.65 3.60 3.23 3.76 3.59 2.91 

วศิวกร 3.70 - 0.05 0.10 0.47** -0.06 0.11 0.79** 

นกัคอมพิวเตอร์ 3.65  - 0.05 0.42 -0.11 0.06 0.74* 

เศรษฐกร 3.60   - 0.37 -0.16 0.01 0.69 

วทิยากร 3.23    - -0.53** -0.36 0.32 

ช่าง 3.76     - 0.17 0.85** 

พนกังานวชิาชีพ 3.59      - 0.68 

ช่างชาํนาญการ 2.91       - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 34  พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน โดย

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานวิศวกร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานวิทยากร เท่ากบั 0.47 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.79 

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานโดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 0.74 อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง เท่ากบั 0.53 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 0.85 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 0.01 และเมื�อพิจารณารายด้าน

พบว่า 
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 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากร เท่ากับ 0.49 และมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 0.76 อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.78 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง เท่ากบั 0.45 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.72 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิศวกร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงาน

วิทยากร เท่ากบั 0.47 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.84 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงาน

นักคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 0.81 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 ผูป้ฏิบัติงาน

ตําแหน่งงานเศรษฐกร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานช่างชํานาญการ เท่ากับ 1.06 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

ผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน

น ้อยกว่าผู ้ปฏิบัติงานตําแหน่งงานช่าง เท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที� ระดับ 0.01 

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.96 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิศวกร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร 
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เท่ากบั 0.66 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากับ 0.97 อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.74 อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นความพอใจของทุกฝ่ายน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง เท่ากบั 0.64 อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ เท่ากบั 0.95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 

 

 สมมติฐานที� 2.7  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซึ�งรายละเอียด

แสดงดงัตารางที� 35 

 

ตารางที� 35  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ระดับ

ตําแหน่ง 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

1.  ดา้นการบรรลเุป้าหมาย 

     ความสําเร็จ 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.54 

3.86 

4.00 

3.60 

3.64 

3.93 

3.94 

0.58 

0.65 

0.71 

0.73 

0.61 

0.67 

0.55 

2.667* 0.018 แตกต่าง 

2.  ดา้นกระบวนการ 

     ปฏิบตัิงาน 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.52 

3.76 

4.03 

3.71 

3.60 

3.85 

3.76 

0.62 

0.67 

0.79 

0.64 

0.65 

0.60 

0.59 

1.732 0.119 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 35  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง (ต่อ) 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
ระดับ

ตาํแหน่ง 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

3.  ดา้นการจดัหาและใช ้

     ปัจจยัทรัพยากร 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.48 

3.06 

3.44 

3.33 

3.36 

3.40 

3.71 

0.85 

1.19 

0.99 

0.79 

0.87 

0.95 

0.81 

1.401 0.220 
ไม่ 

แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจของ 

     ทุกฝ่าย 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.45 

3.73 

3.81 

3.63 

3.54 

3.76 

3.88 

0.71 

0.78 

0.80 

0.69 

0.73 

0.76 

0.67 

1.060 0.390 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ระดบั 3 

ระดบั 4 

ระดบั 5 

ระดบั 6 

ระดบั 7 

ระดบั 8 

ระดบั 9 

8 

18 

16 

7 

36 

31 

12 

3.50 

3.60 

3.82 

3.57 

3.54 

3.74 

3.82 

0.69 

0.91 

0.86 

0.72 

0.73 

0.78 

0.67 

1.390 0.224 
ไม่ 

แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 จากตารางที� 35  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ซึ� งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.7 และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีระดับ

ตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจัยทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง โดยวิธีผลต่าง

นัยสาํคญัน้อยที�สุด (Least Significant Difference: LSD) ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 36 

 

ตารางที� 36  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏบิัตงิาน 

 
 
 
 
 
x̅ 

ระดบัตาํแหน่ง 

ดา้นการบรรลุ 

เป้าหมายความสาํเร็จ 

ระดบั 

3 

ระดบั 

4 

ระดบั 

5 

ระดบั 

6 

ระดบั 

7 

ระดบั 

8 

ระดบั 

9 

ระดบัตาํแหน่ง 3.54 3.86 4.00 3.60 3.64 3.93 3.94 

ระดบั 3 3.54 - -0.3� -0.46* -0.06 -0.10 -0.39* -0.40 

ระดบั 4 3.86  - -0.14 0.26 0.22 -0.07 -0.08 

ระดบั 5 4.00   - 0.40* 0.36** 0.07 0.06 

ระดบั 6 3.60    - -0.04 -0.33 -0.34 

ระดบั 7 3.64     - -0.29** -0.30* 

ระดบั 8 3.93      - -0.01 

ระดบั 9 3.94       - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 36  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบัติงานระดับ 3 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสําเร็จน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 เท่ากบั 0.46 และน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 8 

เท่ากบั 0.39 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานระดบั 6 เท่ากบั 0.40 อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 และมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 เท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

น้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 เท่ากับ 0.29 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 และน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดบั 9 เท่ากบั 0.30 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

 สมมติฐานที� 2.8  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ซึ�งรายละเอียดแสดงดงัตารางที� 37 

 

ตารางที� 37  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

  ในฝ่ายฯ 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลาการ 

ปฏิบัตงิานในฝ่ายฯ 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

1.  ดา้นการบรรล ุ

     เป้าหมายความ 

     สาํเร็จ 

ต ํ�ากว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.88 

3.89 

3.69 

3.73 

3.88 

3.78 

0.55 

0.71 

0.67 

0.76 

0.64 

0.61 

0.523 0.759 
ไม่ 

แตกต่าง 
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ตารางที� 37  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

  ในฝ่ายฯ (ต่อ) 

(n = 128) 

ประสิทธิภาพ 

การปฏบิัตงิาน 

ระยะเวลาการ 

ปฏบิัตงิานในฝ่ายฯ 
n x̅ S.D. F Sig. 

ทดสอบ 

สมมตฐิาน 

2.  ดา้นกระบวน 

     การปฏิบตัิงาน 

ตํ�ากวา่ 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.93 

3.79 

3.70 

3.64 

3.63 

3.78 

0.51 

0.77 

0.63 

0.68 

0.58 

0.64 

0.476 0.793 
ไม่ 

แตกต่าง 

3.  ดา้นการจดัหา 

     และใชปั้จจยั 

     ทรัพยากร 

ตํ�ากวา่ 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.83 

3.17 

3.09 

3.12 

3.50 

3.53 

0.76 

1.12 

0.94 

1.11 

0.88 

0.77 

3.332** 0.007 แตกต่าง 

4.  ดา้นความพอใจ 

     ของทุกฝ่าย 

ตํ�ากวา่ 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.89 

3.73 

3.58 

3.67 

3.94 

3.60 

0.58 

0.81 

0.89 

0.89 

0.63 

0.68 

0.984 0.431 
ไม่ 

แตกต่าง 

โดยรวม 

ตํ�ากวา่ 1 ปี 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ�นไป 

7 

32 

9 

15 

13 

52 

3.88 

3.65 

3.52 

3.54 

3.74 

3.67 

0.61 

0.91 

0.82 

0.91 

0.72 

0.68 

0.774 0.571 
ไม่ 

แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05      ** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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 จากตารางที� 37  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.8 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.8 ส่วนดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร มีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ดงันั�น จึงไดท้าํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

โดยวิธีผลต่างนัยสาํคัญน้อยที�สุด (Least Significant Difference: LSD) ซึ� งรายละเอียดแสดง

ดงัตารางที� 38 

 

ตารางที� 38  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

  ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

x̅ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยั 

ทรัพยากร 

ตํ�ากวา่ 

1 ปี 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปี 

ขึ�นไป 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ในฝ่ายฯ 
3.83 3.17 3.09 3.12 3.50 3.53 

ตํ�ากวา่ 1 ปี 3.83 - 0.66** 0.74* 0.71* 0.33 0.30 

1-5 ปี 3.17  - 0.08 0.05 -0.33 -0.36** 

6-10 ปี 3.09   - -0.03 -0.41 -0.44* 

11-15 ปี 3.12    - -0.38 -0.41* 

16-20 ปี 3.50     - -0.03 

21 ปีขึ�นไป 3.53      - 
 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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 จากตารางที� 38  พบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ในฝ่ายฯ ตํ�ากว่า 1 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากรมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 1-5 ปี เท่ากับ 0.66 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 และมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 6-10 ปี เท่ากบั 0.74 และ 

11-15 ปี เท่ากบั 0.71 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ 1-5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป เท่ากบั 0.36 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 6-10 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 

21 ปีขึ�นไป เท่ากบั 0.44 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ 11-15 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจดัหาและใชปั้จจัยทรัพยากรน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป เท่ากบั 0.41 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.05 

 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ เงินเดือน ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 39 

 

ตารางที� 39  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม จําแนกตามเพศ 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายด้าน จําแนกตามเพศ 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

 

ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที� 39  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทยีบ 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามเพศ 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเพศตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จําแนกตามอายุ 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จําแนกตามอายุ 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามอายุ 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีอายตุา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีอายตุา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีอายตุา่งกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีอายตุา่งกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จําแนกตามระดบัการศึกษา 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัการศึกษาตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามระดบัการศึกษา 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

 

ไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที� 39  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทยีบ 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามระดบัการศึกษา 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จําแนกตามเงนิเดือน 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จําแนกตามเงนิเดือน 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือนตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ไม่แตกตา่งกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามเงนิเดือน 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

 

ไม่แตกตา่งกนั 
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ตารางที� 39  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จําแนกตามเงนิเดือน 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

 

แตกตา่งกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

 

แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานโดยรวม จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานรายด้าน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

-  ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

 

แตกต่างกนั 
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ตารางที� 39  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ 

  กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน 

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานรายด้าน จําแนกตามระดับตาํแหน่ง 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นกระบวนการปฏิบตังิาน 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มปีระสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จําแนกตามระยะเวลาการปฏบัิติงานในฝ่ายฯ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานโดยรวม 

 

ไม่แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายด้าน จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

 
ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานดา้นกระบวนการปฏิบตังิาน 

 

 

ไม่แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

 

แตกต่างกนั 

-  ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพ 

การปฏิบตังิานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

 

 

ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานที� 3  ความฉลาดทางอารมณ์อยา่งนอ้ย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ�งรายละเอียด

แสดงดงัตารางที� 40-44 
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ตารางที� 40  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ B SE (B) Beta t Sig. 

ค่าคงที� (Constant) 7.130 5.306  1.344 0.182 

ดา้นการจูงใจตนเอง (SM) 1.305 0.254 0.434 5.130** 0.000 

ดา้นทกัษะทางสังคม (SSK) 0.633 0.161 0.316 3.925** 0.000 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณข์องตนเอง (SREG) 0.626 0.154 0.309 3.918** 0.000 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (SA) 0.610 0.142 0.271 3.810** �.��� 

R = 0.807       R2 = 0.652        Adjust R2 = 0.643        F = 77.307**        Sig. = 0.000 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที� 40  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจงูใจตนเอง (SM) ดา้นทกัษะทาง

สังคม (SSK) ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (SREG) และด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์

ตนเอง (SA) มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งยอมรับ

สมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไดร้้อยละ 64.30 (Adjust R2 

= 0.643) และมีค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธพ์หุคูณ (R = 0.807) โดยตวัแปรพยากรณ์ทั�ง 4 ตวัแปรมีผล

เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม (Beta = 0.434, 0.316, 0.309, และ 0.271 ตามลาํดบั) 

 เมื�อนาํตวัแปรฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นทกัษะทางสังคม ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตนเอง และด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองที�พยากรณ์ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานโดยรวมของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมาเขียนเป็นสมการจะไดส้มการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ ดงันี�  

 T_WE   =   7.130 + 1.305 (SM) + 0.633 (SSK) + 0.626 (SREG) + 0.610 (SA) 

 และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�  

 ZT_WE    =   0.434 (SM) + 0.316 (SSK) + 0.309 (SREG) + 0.271 (SA) 
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 จากสมการประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม พบว่า ตวัแปรที�มีค่าสัมประสิทธิ�

การถดถอยในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดดี้ที�สุดเมื�อเทียบกบัค่าคงที� คือ ความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง รองลงมาคือ ดา้นทกัษะทางสงัคมทางสงัคม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์

ของตนเอง และนอ้ยที�สุดคือ ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 41  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผูป้ฏิบติังาน 

  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ B SE (B) Beta t Sig. 

ค่าคงที� (Constant) 7.240 1.340  5.404** 0.000 

ดา้นการจูงใจตนเอง (SM) 0.564 0.048 0.723 11.750** 0.000 

R = 0.723        R2 = 0.523        Adjust R2 = 0.519        F = 138.057**        Sig. = 0.000 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที�  41  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง (SM) มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งยอมรับ

สมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

ไดร้้อยละ 51.90 (Adjust R2 = 0.519) และมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R = 0.723) โดย

ตวัแปรพยากรณ์มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

(Beta = 0.723) 

 เมื�อนาํตวัแปรฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองที�พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมาเขียนเป็นสมการจะไดส้มการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ ดงันี�  

 GA   =   7.240 + 0.564 (SM) 

 และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�  

 ZGA   =   0.723 (SM) 



193 
 

ตารางที� 42  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม 

  ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ B SE (B) Beta t Sig. 

ค่าคงที� (Constant) 0.534 1.601  0.334 0.739 

ดา้นการจูงใจตนเอง (SM) 0.392 0.077 0.438 5.101** 0.000 

ดา้นการจดัระเบยีบอารมณ์ของตนเอง (SREG) 0.292 0.080 0.261 3.664** 0.000 

ดา้นทกัษะทางสังคม (SSK) 0.198 0.049 0.232 3.345** 0.000 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง (SA) 0.162 0.048 0.211 3.149** 0.000 

R = 0.801       R2 = 0.642        Adjust R2 = 0.633        F = 74.006**        Sig. = 0.000 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที�  42  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง (SM) ดา้นการจัด

ระเบียบอารมณ์ของตนเอง (SREG) ดา้นทกัษะทางสังคม (SSK) และดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์

ตนเอง (SA) มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดา้นกระบวนการปฏิบตัิงานของผูป้ฏิบตัิงาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 ซึ�งยอมรับสมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังานไดร้้อยละ 63.30 (Adjust R2 = 0.633) และมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R = 0.801) 

โดยตวัแปรพยากรณ์ทั�ง 4 ตวัแปรมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังาน (Beta = 0.438, 0.261, 0.232 และ 0.211 ตามลาํดบั) 

 เมื�อนาํตวัแปรฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นทกัษะทางสงัคม และดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองที�พยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นกระบวนการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมาเขียนเป็นสมการจะไดส้มการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ ดงันี�  

 IPO    =   0.534 + 0.392 (SM) + 0.292 (SREG) + 0.198 (SSK) + 0.162 (SA) 

 และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�  

 ZIPO    =   0.438 (SM) + 0.261 (SREG) + 0.232 (SSK) + 0.211 (SA) 
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 จากสมการประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน พบว่า ตวัแปรที�มี

ค่าสมัประสิทธิ� การถดถอยในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน

ของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดดี้ที�สุดเมื�อ

เทียบกบัค่าคงที� คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง รองลงมาคือ ดา้นการจดัระเบียบ

อารมณ์ของตนเอง ด้านทักษะทางสังคม และน้อยที�สุดคือ ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 43  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังาน 

  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ B SE (B) Beta t Sig. 

ค่าคงที� (Constant) 3.098 2.237  1.385 0.168 

ดา้นทกัษะทางสังคม (SSK) 0.396 0.051 0.567 7.727** 0.000 

R = 0.567        R2 = 0.321        Adjust R2 = 0.316        F = 59.700**        Sig. = 0.000 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที�  43  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคม (SSK) มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งยอมรับ

สมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากรไดร้้อยละ 31.60 (Adjust R2 = 0.316) และมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R = 0.567) 

โดยตัวแปรพยากรณ์มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากร (Beta = 0.567) 

 เมื�อนาํตัวแปรฉลาดทางอารมณ์ด ้านทักษะทางสังคมที�พยากรณ์ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเขียนเป็นสมการจะได้สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ในรูปของคะแนนดิบ ดงันี�  

 SRES   =   3.098 + 0.396 (SSK) 

 และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�  

 ZSRES    =   0.567 (SSK) 
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ตารางที� 44  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม 

  ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ B SE (B) Beta t Sig. 

ค่าคงที� (Constant) 0.760 1.517  0.501 0.618 

ดา้นการจูงใจตนเอง (SM) 0.357 0.074 0.442 4.846** 0.000 

ดา้นทกัษะทางสังคม (SSK) 0.180 0.049 0.336 3.679** 0.000 

R = 0.726        R2 = 0.527        Adjust R2 = 0.519        F = 69.563**        Sig. = 0.000 
 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 

 จากตารางที�  44  พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง (SM) และด้าน

ทักษะทางสังคม (SSK) มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย

ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.01 ซึ�งยอมรับสมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวมไดร้้อยละ 51.90 (Adjust R2 = 0.519) และมีค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์พหุคูณ (R = 0.726) 

โดยตวัแปรพยากรณ์ทั�ง 2 ตวัแปรมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม (Beta = 0.442 

และ 0.336 ตามลาํดบั) 

 เมื�อนาํตวัแปรฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองและดา้นทกัษะทางสงัคมที�พยากรณ์

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่ายของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเขียนเป็นสมการจะไดส้มการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณในรูปของคะแนนดิบ ดงันี�  

 PS     =   0.760 + 0.357 (SM) + 0.180 (SSK) 

 และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�  

 ZPS    =   0.442 (SM) + 0.336 (SSK) 

 จากสมการประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พบว่า ตวัแปรที�มีค่า

สัมประสิทธิ� การถดถอยในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย

ของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดดี้ที�สุดเมื�อ

เทียบกบัค่าคงที� คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง รองลงมาคือ ดา้นทกัษะทางสังคม 

ตามลาํดบั 
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 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย รายละเอียดแสดงดงัตารางที� 45 

 

ตารางที� 45  สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อ 

  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า 

  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน 

ความฉลาดทางอารมณ์ที�มผีลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ด้านที�มผีลต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิาน 
   

  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ 

  การปฏิบติังานโดยรวม 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ 

  การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

   

  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ 

  การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ 

  การปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 

  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ 

  การปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

ดา้นการจูงใจตนเอง 

ดา้นทกัษะทางสงัคม 
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บทที� 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิง

สาํรวจ (Survey Research) โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์

การวิจยัเพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทาง

อารมณ์ของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษา

ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมจาํนวนทั�งหมด 128 คน 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ และแบบสอบถามเกี�ยวกบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 

สาํหรับวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา

ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซึ�งแบบสอบถามทั�งฉบบั มีค่า

ความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.979 แบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 

0.971 และแบบสอบถามเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากับ 0.947 

วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลโดยใชส้ถิติค่าความถี�และค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดบัความฉลาดทาง

อารมณ์และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยใชค่้าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติที�ใช้

ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่า t-test  และค่า F-test เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร 

และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาํคญัน้อยที�สุด (Least 

Significant Difference: LSD) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน เพื�อวิเคราะห์
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ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถ

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี�  

 

สรุปผลการวจิยั 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ฏิบติังานระดบั 3-9  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 128 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.70 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 65 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.80 มีเงินเดือนระหว่าง 20,000-40,000 บาท และ 60,001-80,000 บาท จาํนวน

เท่ากนั คือ 41 คน โดยแต่ละช่วงเงินเดือนคิดเป็นร้อยละ 32.00 มีตาํแหน่งงานวิศวกร จาํนวน 87 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีระดับตาํแหน่งระดับ 7 จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 มีระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 

 2.  ข้อมูลระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัตงิาน  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.85 ) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า อยู่ในระดบัสูงทั�ง 5 ดา้น โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

(x̅ = 3.96)  ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง (x̅ = 3.96)  และดา้นการจูงใจตนเอง (x̅ = 3.96) 

มากเป็นอนัดบัแรกและมากเท่ากนั รองลงมาคือ ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (x̅ = 3.78) และ

น้อยที�สุดคือ ดา้นทกัษะทางสังคม (x̅ = 3.61) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงันี�  

 ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̅ = 3.96) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัสูงทั�ง 6 ข้อ คือ ท่านยอมรับข้อผิดพลาดของตวัเองและ

พยายามหาทางแกไ้ข (x̅ = 4.09) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ เมื�อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ 

ท่านรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด (x̅ = 4.06) ท่านสามารถบอกถึงอารมณ์ที�ท่านประสบอยูไ่ดว้่าเป็นอารมณ์

ชนิดใด (x̅ = 4.00) ท่านรู้จกัจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง (x̅ = 3.97) ท่านมีความรู้สึกมั�นใจใน

ความรู้ความสามารถ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง (x̅ = 3.86) และน้อยที�สุดคือ ท่านสามารถ

คาดคะเนถึงผลที�จะเกิดตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ (x̅ = 3.78) ตามลาํดบั 

 ด้านการจดัระเบยีบอารมณ์ของตนเอง  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.96) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทั�ง 6 ขอ้ คือ ท่านเป็นผูม้ีความซื�อสตัยไ์วว้างใจได ้(x̅ = 4.30) 

สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านมีความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายและมีการพิจารณา
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ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ (x̅ = 4.15) ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�นและเปิดใจกวา้งเสมอ 

(x̅ = 3.99) ท่านมีความยืดหยุน่และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ได ้(x̅ = 3.94) ท่านชอบ

คน้ควา้หาแนวคิดใหม่จากแหล่งต่าง ๆ (x̅ = 3.69) และนอ้ยที�สุดคือ ท่านมีความสามารถในการจดัการ

และควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (x̅ = 3.66) ตามลาํดบั 

 ด้านการการจูงใจตนเอง  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.96) เมื�อพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัสูงทั�ง 7 ขอ้ คือ ท่านเชื�อว่าสิ�งต่าง ๆ สามารถพฒันาให้ดีขึ�นไดเ้สมอ 

(x̅ = 4.17) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านมีความเพียรพยายาม แมม้ีอุปสรรคท่านก็ทาํงาน

ต่อไปจนสาํเร็จ (x̅ = 4.08) ท่านพยายามทาํงานให้ไดดี้ตามมาตรฐานที�ตั�งไว ้(x̅ = 4.06) ท่านตั�งใจ

ทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของฝ่ายฯ (x̅ = 4.06) ท่านยึดเป้าหมายของฝ่ายฯ เป็นแนวทาง

ในการทาํงาน (x̅ = 3.82) ท่านมีความคิดริเริ�มและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทาํงาน (x̅ = 3.81) 

และน้อยที�สุดคือ ท่านมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที�ทา้ทายในชีวิต (x̅ = 3.70) ตามลาํดบั 

 ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.78) เมื�อพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัสูง 7 ขอ้ คือ ท่านยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่างกนัไป (x̅ = 4.20) 

สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจถึงความวิตกกังวลใจของผูอ้ื�น 

(x̅ = 4.02) ท่านมีความเขา้ใจและรับทราบถึงความรู้สึกของผูอ้ื�นได ้ถึงแมว้่าเขาจะยงัไม่ไดพ้ดูอะไร 

(x̅ = 3.87) ท่านสามารถรับทราบและเขา้ใจมุมมองของผูอ้ื�น (x̅ = 3.87) ท่านใหก้าํลงัใจและส่งเสริม

เพื�อนร่วมงานอยู่เสมอ (x̅ = 3.86) ท่านสามารถรับรู้และบอกถึงความสัมพนัธ์ของคนในกลุ่มได ้

(x̅ = 3.81) และท่านสามารถรับรู้และตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างดี (x̅ = 3.51) 

มีความฉลาดทางอารมณ์ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ ท่านเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นเสมอ (x̅ = 3.48) 

และท่านสามารถบอกไดว้่าแต่ละคนมีขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงอยา่งไร (x̅ = 3.41) ตามลาํดบั 

 ด้านทักษะทางสังคม  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.61) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า อยู่ในระดบัสูง 10 ขอ้ คือ ท่านมีเพื�อนที�สามารถพึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนัได ้(x̅  = 3.91) 

สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านสามารถทาํใหผู้อ้ื�นเขา้ใจในสิ�งที�ท่านตอ้งการจะบอก (x̅ = 3.75) 

ท่านสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการทาํงานได ้(x̅ = 3.70) ท่านรับฟังข่าวสาร

และสามารถเก็บใจความได้ (x̅ = 3.65) ท่านชอบอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อหาแนว

ทางแก้ไข (x̅ = 3.63) เมื�อมีปัญหา ท่านสามารถหาทางออกและทางเลือกที�ทาํให้ทุกคนเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัได ้(x̅ = 3.63) ท่านทาํให้คนในกลุ่มรู้สึกสนุกกบังาน (x̅ = 3.60) ท่านสามารถทาํให้กลุ่ม

มองเห็นเป้าหมายร่วมกันได ้(x̅ = 3.58) ท่านสามารถริเริ�มและจดัการให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไป

ในทางที�ดี (x̅ = 3.58) และท่านเป็นคนที�ชอบแนะนาํแนวทางให้ผูอ้ื�น (x̅ = 3.53) มีความฉลาดทาง
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อารมณ์ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ ท่านสามารถกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น

ในการทาํงานได ้(x̅ = 3.39) และท่านสามารถโนม้นา้วใหผู้อ้ื�นคลอ้ยตามได ้ (x̅ = 3.35) ตามลาํดบั 

 3.  ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิาน  

 ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̅ = 3.66) เมื�อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัสูง 3 ดา้น โดยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จ (x̅ = 3.81) สูงเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการปฏิบติังาน (x̅ = 3.75) 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย (x̅ = 3.69) มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 1 ดา้น 

คือ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร (x̅ = 3.38) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงันี�  

 ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.81) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัสูงทั�ง 6 ขอ้ คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

และมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุผลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของฝ่ายฯ (x̅  = 4.04) 

สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อให้

งานสาํเร็จตามระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งประสิทธิภาพ (x̅ = 3.94) ผลงานของท่านมีความถกูตอ้ง

และเชื�อถือได้ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และส่งผลให้การดาํเนินงานของฝ่ายฯ บรรลุ

เป้าหมาย (x̅ = 3.84) ท่านมีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา และบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็นผลงานที�มีคุณภาพ (x̅ = 3.73) และน้อยที�สุดคือ ท่านสามารถประยุกต์ใช้

แนวคิดในการทาํงานใหม่ ๆ เพื�อเป็นการพฒันาการดาํเนินงานของฝ่ายฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.66) และท่านมีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ

และสามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานอยู่เสมอ (x̅ = 3.66) ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการปฏบิัตงิาน  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง  (x̅ = 3.75) เมื�อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูงทั�ง 6 ข้อ คือ ท่านมีการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน 

ทาํให้ผลงานสําเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้(x̅ = 3.89) สูงเป็นอนัดับแรก 

รองลงมาคือ ท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให้ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงานและ

เกิดผลงานที�มีประสิทธิภาพ (x̅ = 3.88) ท่านมีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและปรับปรุง

วิธีการทาํงานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อลดการปฏิบัติงานที�ซํ�าซ้อน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อฝ่ายฯ (x̅ = 3.72) ท่านมีกระบวนการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งกนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํให้ท่าน

สามารถปฏิบติังานได้อย่างรวดเร็ว ทนัเวลา และช่วยลดข้อขัดแยง้ในการปฏิบัติงาน (x̅ = 3.71) 

ท่านมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที� และขั�นตอนการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างชดัเจน ช่วยทาํให้
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ท่านสามารถประสานงานไดอ้ย่างราบรื�นและลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน (x̅ = 3.70) และ

น้อยที�สุดคือ ท่านมีการแสวงหาความรู้และพฒันาทักษะการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ช่วยให้เกิด

การพฒันาผลงานที�มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานในการปฏิบติังาน (x̅ = 3.62) ตามลาํดบั 

 ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ = 3.38) 

เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับสูง 3 ข้อ คือ ท่านใช้อุปกรณ์ เครื� องมือ เทคโนโลยี

ที�ทนัสมยั ช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น (x̅ = 3.76) สูงเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ ท่านใชท้รัพยากรอย่างประหยดั ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(x̅  = 3.71) และท่านมีการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ย่างจาํกดัให้คุม้ค่า เช่น การนาํทรัพยากรที�สามารถ

ใชไ้ด้อีกกลบัมาใชอ้ีกครั� ง หรือนําทรัพยากรที�มีการใชป้ระโยชน์น้อยไม่คุ ้มค่ามาปรับปรุงแก้ไข

ให้สามารถใชไ้ดดี้ขึ�น เป็นตน้ (x̅ = 3.58) มีความฉลาดทางอารมณ์ระดบัปานกลาง 3 ขอ้ คือ ท่าน

ไดรั้บจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที�เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ผลการปฏิบติังาน

เป็นไปตามแผนงานที�ฝ่ายฯ กาํหนดไว ้(x̅  = 3.41) ท่านมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้

งบประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้(x̅  = 3.04) และท่านมี

ส่วนร่วมในการวางแผนจดัตั�งงบประมาณ การใชว้สัดุและทรัพยากรของฝ่ายฯ (x̅ = 2.76) ตามลาํดบั 

 ด้านความพอใจของทุกฝ่าย  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̅ = 3.69) เมื�อพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัสูง 4 ขอ้ คือ ท่านเต็มใจให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการทาํงาน

กบัผูอ้ื�น เพื�อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น (x̅ = 4.13) สูงเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านมี

ผลงานที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ (x̅  = 3.64) ท่านเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบตัิงานที�ดี

และมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ จนเป็นที�ยอมรับจากเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี 

(x̅ = 3.63) และท่านมีผลงานและข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชาในการนาํไปใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (x̅  = 3.63) 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ ท่านไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในการปฏิบติังาน

จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน ซึ�งสะทอ้นถึงความสามารถของท่านที�สามารถปฏิบตัิงาน

ใหเ้ป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย (x̅ = 3.41) ตามลาํดบั 

 4.  การทดสอบสมมตฐิาน  

 สมมติฐานที� 1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์
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แตกต่างกัน โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงันี�  

 สมมติฐานที� 1.1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีเพศ

ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 1.1 และเมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้

ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายุ

ต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งปฏิเสธสมมติฐานที� 1.2 และเมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้

ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.3  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 1.3 และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีระดับการศึกษาต่างก ัน 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่า

ปริญญาตรี มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

 สมมติฐานที� 1.4  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีสถานภาพต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มี

สถานภาพต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 

1.4 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที� 1.5  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 

0.01 ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐานที�  1.5 และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสงัคม มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีเงินเดือนต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�ม ีเงิน เดือน 

40,001-60,000 บาท ผูป้ฏิบัติงานที�มี เงิน เดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ� นไป และเมื�อ

พิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 

60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ  80,001 บาทขึ�นไป 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความ
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ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

นอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป  

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นทักษะทางสังคมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคมตนมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที� มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคม

นอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป 

 สมมติฐานที� 1.6  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ซึ�งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 1.6 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสังคม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่าง

ชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร 
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มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ 

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานนกัคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญ

การ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยดา้นการเอาใจเขามาใส่

ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงาน

เศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่

ใจเรานอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นทักษะทางสังคมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังาน
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ตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะ

ทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากร มี

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทักษะทางสังคมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทาง

สงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 สมมติฐานที� 1.7  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.01 ซึ�งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 1.7 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

ระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการเอา

ใจเขามาใส่ใจเรา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ดา้นการตระหนกัรู้ใน

อารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการจูงใจตนเอง มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 5 ระดบั 6 และระดบั 8 ผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 มีความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกวา่ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดับตาํแหน่งต่างกนั มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 ระดบั 

8 และระดบั 9 ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง

มากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความ
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ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 

6 ระดบั 8 และระดบั 9 ผูป้ฏิบติังานระดบั 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเองมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัด

ระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการจูงใจตนเองแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบัติงานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 5 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมนอ้ยกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดบั 8 

 ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 และน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ระดับ 7 มากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 9 และมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดบั 7 และมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดบั 9  

 สมมติฐานที� 1.8  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั 

พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

ไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 1.8 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์

ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

และดา้นทกัษะทางสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการ
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ปฏิบติังานแตกต่างกนันั�น โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการเปรียบเทียบความฉลาด

ทางอารมณ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงันี�  

 สมมติฐานที� 2.1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

เพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

ที� 2.1 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

อายุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน

ที� 2.2 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.3  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� ง

เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.3 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษา

ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานที� 2.4  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีสถานภาพต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 2.4 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.5  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นการปฏิเสธ

สมมติฐานที� 2.5 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นกระบวนการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 และดา้น

การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดย

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ

ปฏิบติังานมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือน 80,001 บาทขึ�นไป 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือนตํ�ากว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร

มากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท และมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 

40,001-60,000 บาท ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท 

ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท 

 สมมติฐานที� 2.6  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํค ัญ

ทางสถิติที�ระดับ 0.05 ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐานที� 2.6 และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูป้ฏิบัติงานที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากรไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความพอใจของทุกฝ่าย มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที�ระดับ 0.01 ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง

งานวิศวกร มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานวิทยากร 
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และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ 

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมมากกว่าผู ้ปฏิบัติงานตําแหน่งงานช่างชํานาญการ 

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ และเมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน  

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานวิศวกร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานวิทยากร และมากกว่าผู ้ปฏิบัติงานตําแหน่งงานช่างชํานาญการ 

ผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานเศรษฐกร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่าง ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิศวกร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวทิยากร 

และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์ 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง

ชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง 

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิศวกรมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร 
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และมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง

ชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่ายน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

 สมมติฐานที� 2.7  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระดับตําแหน่งต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ�งเป็น

การปฏิเสธสมมติฐานที� 2.7 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระดับตาํแหน่ง

ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ดา้นการจดัหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มี

ระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จแตกต่างกนั 

โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จนอ้ยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 และน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 และมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานระดับ 7 ผูป้ฏิบติังานระดับ 7 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 9 

 สมมติฐานที� 2.8  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ� งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที� 2.8 และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

 ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจยัทรัพยากรแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ตํ�ากว่า 1 ปี มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลา
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การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 1-5 ปี และมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 6-10 ปี 

และ 11-15 ปี ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 1-5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรนอ้ยกวา่ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปี

ขึ�นไป ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 6-10 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 

21 ปีขึ�นไป ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 11-15 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 

21 ปีขึ�นไป 

 สมมตฐิานที� 3  ความฉลาดทางอารมณ์อยา่งนอ้ย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน ดงันี�  

 ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นทกัษะทางสงัคม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการตระหนกัรู้

ในอารมณ์ตนเอง สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.01 ซึ�งยอมรับสมมติฐานที� 3 โดยสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 64.30 (Adjust R2 = 0.643) 

 ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ 

ความฉลาดทางอารมณ์ด ้านการจูงใจตนเอง สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 

51.90 (Adjust R2 = 0.519) 

 ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ

ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ 

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นทกัษะทาง

สงัคม และดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

กระบวนการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63.30 

(Adjust R2 = 0.633) 
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 ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยไดอ้ย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 31.60 

(Adjust R2 = 0.316) 

 ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่ายของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ 

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสงัคม สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 

51.90 (Adjust R2 = 0.519) 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา 

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูว้ิจัยสามารถ

อภิปรายผลไดด้งันี�  

 1.  ความฉลาดทางอารมณ์ จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 

สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ซึ�งเป็นความสามารถ

ในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใช้ประโยชน์

จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นได้

อย่างประสบความสาํเร็จในระดับสูง สอดคลอ้งกบั Goleman (1995: 12) ที�ไดใ้ห้ความหมายของ

ความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง มีใจจดจ่อ เพียรพยายาม และ

สามารถจูงใจตนเอง โดยความฉลาดทางอารมณ์เป็นความฉลาดที�เกิดจากการประสานงานระหว่าง

อารมณ์ (Emotional) กับเหตุผล (Rational) หรือการทํางานของจิตใจ (Heart) กับสมอง (Head) 

ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นคุณลกัษณะของบุคคลที�มีคุณภาพและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

โดยสามารถใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ และใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อสร้างประโยชน์ให้กบัตนเอง

และผูอ้ื�น โดยช่วยในการปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหา อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพ
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ของตนเองทั�งในด้านความรู้ความสามารถและด้านจิตใจ ทาํให้มีการสํารวมใจ มีใจจดจ่อ เพียร

พยายาม มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และใชศ้กัยภาพในการปฏิบติังานอย่างเต็มที� รวมทั�งสามารถ

สร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นในการทาํงานและสร้างสรรคง์านเป็นทีมไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ ซึ�ง

สอดคลอ้งกบันโยบายของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าที�ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานพฒันาตนเอง ใช้

ศกัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มที� และสร้างสรรค์งานเป็นทีม จึงกล่าวไดว้่า การพฒันาความฉลาด

ทางอารมณ์นั�นเป็นการพฒันาตนเองทั�งความรู้ความสามารถและจิตใจเพื�อสร้างประโยชน์ต่อตนเอง

และส่วนรวม อีกทั�งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ นั�นคือ

การบริหารให้บุคลากรสามารถใชศ้กัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที� มีความเขม้แข็งทั�งทางกาย

และจิตใจ สามารถปฏิบติังานในความรับผดิชอบของตนเองและสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�น

ในการทาํงานและสร้างสรรค์งานเป็นทีมไดอ้ย่างประสบความสําเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ที�ได้ศึกษาผลของบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ที�มีต่อคุณภาพของ

การให้บริการ ตามการรับรู้ของหัวหน้างาน ของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานครมี

เชาวน์อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) 

ที�ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์กบัความสาํเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย ์ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานธนาคารมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ที�ไดศ้ึกษาผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ที�มีต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของอาํภาภรณ์ 

ชมเชี�ยวชาญ (2552) ที�ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถใน

การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที� ดีขององค์การของพยาบาล: 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ� ง ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่

ในระดับสูง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา บริษทัผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

แห่งหนึ� ง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด ผลการวิจยัพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการ

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมลรัชต์ 

สุทธิบริหารกุล (2554) ที�ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เชาวน์อารมณ์ 

และความเกี�ยวพันในงาน : กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ� ง 

ผลการวิจยัพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการมีเชาวน์อารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ดงันั�นสามารถ
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อธิบายไดว้่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณลกัษณะที�สาํคญัมากของสมาชิกในองค์การ เนื�องจาก

องคก์ารไดม้ีการปรับตวัใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงเพื�อใหส้ามารถอยูร่อดได ้โดยมีการปรับกลยทุธ์

ในการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น เพื�อใหม้ีความสามารถในการแข่งขนัทางการดาํเนินงาน

ในระดบัสากล ซึ�งคนถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื�อนและพฒันาองค์การ องค์การจึงกาํหนด

นโยบายมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หม้ีประสิทธิภาพ เพื�อกระตุน้ใหบุ้คลากรภายในองคก์าร

เกิดการพฒันาตนเองให้สามารถปฏิบติังานทั�งงานในความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวมไดเ้ป็น

อยา่งดี ซึ�งเมื�อพนกังานมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองในดา้นความรู้ความสามารถและดา้นจิตใจ

มากขึ�น จะสามารถพฒันาผลงานที�มีคุณภาพและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื�อนภารกิจ

ขององคก์าร ส่งผลให้องค์การประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้เมื�อพิจารณาผลการวิจยัใน

แต่ละดา้น สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

 1.1  ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองในระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัสูง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�หนึ�ง การยอมรับขอ้ผดิพลาดของตวัเองและพยายามหาทางแกไ้ข โดย

ผูป้ฏิบติังานสามารถประเมินตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งเกี�ยวกบัการประเมินตนเองตามจริง คุณลกัษณะ

ที�สอง เมื�อมีความรู้สึกไม่สบายใจ รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด โดยผูป้ฏิบติังานสามารถตระหนกัรู้อารมณ์

เกี�ยวกบัการทราบถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดอารมณ์นั�น ๆ คุณลกัษณะที�สาม สามารถบอกถึงอารมณ์

ที�ประสบอยูไ่ดว้่าเป็นอารมณ์ชนิดใด ซึ�งผูป้ฏิบติังานสามารถตระหนักรู้อารมณ์เกี�ยวกบัการทราบ

ถึงอารมณ์ของตนเอง  คุณลกัษณะที� สี�  การรู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง ซึ� งผูป้ฏิบัติงาน

สามารถประเมินตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งเกี�ยวกบัการรู้จุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง คุณลกัษณะที�ห้า 

การมีความรู้สึกมั�นใจในความรู้ความสามารถและมองเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ� งผูป้ฏิบัติงานมี

ความมั�นใจในตนเองเกี�ยวกบัความมั�นใจในความสามารถและคุณค่าของตนเอง คุณลกัษณะที�หก 

สามารถคาดคะเนถึงผลที�จะเกิดตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ  ซึ�งผูป้ฏิบติังานสามารถตระหนกัรู้

อารมณ์เกี�ยวกบัการทราบถึงผลที�จะตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ ทั�งนี� สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานครมีเชาวน์อารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารมีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ 

พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น
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การตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ 

(2552) ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองอยู่

ในระดับสูง สอดคลอ้งกบังานวิจัยของชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ

ปฏิบัติการมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองอยู่ในระดับมาก และ

สอดคลอ้งกบังานวิจัยของพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล (2554) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ

ปฏิบติัการมีเชาวน์อารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองอยู่ในระดบัสูง ซึ�งแสดงให้เห็นว่า 

ผูป้ฏิบัติงานสามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันอารมณ์อย่างมีเหตุผลในระดับสูง โดยการ

ตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความโน้มเอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง 

หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ (Goleman, 1998: 26-28) ในระดบัสูง เพื�อช่วย

ในการปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในการปฏิบติังาน 

 1.2  ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตนเองอยู่ในระดับสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัสูง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�หนึ�ง การเป็นผูม้ีความซื�อสตัยไ์วว้างใจได ้โดยผูป้ฏิบติังานมีความเป็น

ที�ไวใ้จไดเ้กี�ยวกบัการรักษาความซื�อสัตยแ์ละคงคุณงามความดีได ้คุณลกัษณะที�สอง การมีความ

รับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายและมีการพิจารณใคร่ครวญอย่างรอบคอบ โดยผูป้ฏิบติังานมี

ความรับผิดชอบในลกัษณะการรู้จกัคิดใคร่ครวญใหร้อบคอบ และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติั

ของตน คุณลักษณะที�สาม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�นและเปิดใจกว้างเสมอ โดย

ผูป้ฏิบติังานมีการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ซึ�งเกี�ยวกบัการเป็นสุขและเปิดใจกวา้งกบัแนวคิด แนวทาง 

วิธีการ หรือข้อมูลใหม่  คุณลักษณะที� สี�  การมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ได ้โดยผูป้ฏิบติังานมีการปรับตวัไดใ้นลกัษณะการยดืหยุ่นและสามารถปรับตวัให้เขา้

กบัสถานการณ์ได ้คุณลกัษณะที�หา้ การชอบคน้ควา้หาแนวคิดใหม่จากแหล่งต่าง ๆ โดยผูป้ฏิบติังาน

มีการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ซึ� งเป็นสุขและเปิดใจกวา้งกับแนวคิด แนวทาง วิธีการ หรือข้อมูลใหม่ 

คุณลกัษณะที�หก การมีความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม โดย

ผูป้ฏิบติังานมีการควบคุมตนเองซึ�งเป็นความสามารถในการจดัการและควบคุมภาวะอารมณ์ดา้นลบ

และแรงกระตุ้นได้ ทั� งนี� สอดคลอ้งกบังานวิจัยของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานครมีเชาวน์อารมณ์ด้านการจดัระเบียบ

อารมณ์ของตนอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยั

พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์อยู่ใน
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ระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานระดับ

ปฏิบัติการมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองอยู่ในระดับมาก และ

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล (2554) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับ

ปฏิบติัการมีเชาวน์อารมณ์ดา้นการบริหารจดัการอารมณ์ตนเองอยู่ในระดบัสูง ซึ�งแสดงให้เห็นว่า 

ผูป้ฏิบติังานสามารถใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์อารมณ์อย่างมีเหตุผลในระดบัสูง โดยสามารถจดัการ

ความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเองได้อย่างเหมาะสม (Goleman, 

1998: 26-28) ในระดบัสูง เพื�อช่วยในการปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น

ในการปฏิบติังาน 

 1.3  ด้านการจูงใจตนเอง จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง

อยู่ในระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�หนึ�ง 

เชื�อว่าสิ�งต่าง ๆ สามารถพฒันาให้ดีขึ�นไดเ้สมอ โดยผูป้ฏิบติังานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ซึ�งพยายาม

ที�จะปรับปรุงหรือปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ คุณลกัษณะที�สอง การมีความเพียรพยายาม แมม้ี

อุปสรรคท่านก็ทาํงานต่อไปจนสาํเร็จ โดยผูป้ฏิบติังานมองโลกในแง่ดีในลกัษณะการมีความเพียร

พยายามที�จะบรรลุเป้าหมาย แมม้ีอุปสรรคปัญหา ก็ไม่ยอ่ทอ้ สามารถอดกลั�นรอคอยได ้คุณลกัษณะ

ที�สาม การพยายามทาํงานให้ไดดี้ตามมาตรฐานที�ตั�งไว ้โดยผูป้ฏิบัติงานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ� ซึ� ง

พยายามที�จะปรับปรุงหรือปฏิบติัให้ไดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ คุณลกัษณะที�สี�  การมีความตั�งใจทาํงาน

ให้สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของฝ่ายฯ โดยผูป้ฏิบัติงานรักษาภาระผกูพนัในส่วนการยึดมั�นกับ

เป้าหมายของกลุ่มและเป้าหมายขององค์การ คุณลกัษณะที�ห้า การยึดเป้าหมายของฝ่ายฯ เป็น

แนวทางในการทาํงาน โดยผูป้ฏิบติังานรักษาภาระผกูพนัในส่วนการยดึมั�นกบัเป้าหมายของกลุ่ม

และเป้าหมายขององค์การ คุณลกัษณะที�หก การมีความคิดริเริ�มและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ

ทาํงาน โดยผูป้ฏิบติังานมีความคิดริเริ�มในลกัษณะของการมีความคิดใหม่ ๆ และพร้อมที�จะปฏิบติั

เมื�อโอกาสอาํนวย คุณลกัษณะที�เจ็ด การมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที�ทา้ทายในชีวิต โดยผูป้ฏิบติังาน

มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ� ซึ�งพยายามที�จะปรับปรุงหรือปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานที�เป็นเลิศ ทั�งนี�สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของฉตัรฤดี สุกปลั�ง (2543) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนหนา้ของโรงแรมชั�นหนึ� ง

ในกรุงเทพมหานครมีเชาวน์อารมณ์ดา้นการจูงใจอยู่ในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจงูใจ

ตนเองอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองอยู่ในระดับมาก 
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สอดคลอ้งกับงานวิจยัของอนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ที�ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ

พนักงานบริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั สยามกลการอะไหล่ 

จาํกัด มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองอยู่ในระดับสูง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

อาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกล ํ�า (2554) ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

ระดบัปฏิบติัการมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพิมลรัชต์ สุทธิบริหารกุล (2554) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการมีเชาวน์

อารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองอยู่ในระดบัสูง ซึ�งแสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานมีแนวโน้มของอารมณ์

ที�เกื�อหนุนหรือนาํไปสู่เป้าหมาย (Goleman, 1998: 26-28) ในระดบัสูง โดยเกิดจากการใชป้ระโยชน์

จากอารมณ์อย่างมีเหตุผลในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการใชศ้กัยภาพในการปฏิบติังาน

อยา่งเต็มที� เพื�อใหส้ามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้

 1.4  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขา

มาใส่ใจเราอยูใ่นระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง 7 คุณลกัษณะ 

และระดบัปานกลาง 2 คุณลกัษณะ โดยคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง 

7 คุณลกัษณะไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�หนึ� ง การยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่างกนัไป โดยผูป้ฏิบติังาน

เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลที�ทาํให้เกิดการสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

เลง็เห็นความเป็นไปไดจ้ากความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลกัษณะที�สอง การรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

และเขา้ใจถึงความวิตกกังวลใจของผูอ้ื�น โดยผูป้ฏิบัติงานมีความเข้าใจผูอ้ื�นในลกัษณะการให้

ความสนใจในขอ้วิตกกงัวลของผูอ้ื�น คุณลกัษณะที�สาม การมีความเขา้ใจและรับทราบถึงความรู้สึก

ของผูอ้ื�นได ้ถึงแมว้่าเขาจะยงัไม่ไดพ้ดูอะไร โดยผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจผูอ้ื�นในลกัษณะการเขา้ใจ

ถึงความรู้สึกของผูอ้ื�น คุณลกัษณะที�สี� สามารถรับทราบและเขา้ใจมุมมองของผูอ้ื�น โดยผูป้ฏิบติังาน

มีความเข้าใจผูอ้ื�นในลกัษณะการเข้าใจมุมมองของผูอ้ื�น คุณลกัษณะที�ห้า การให้กาํลงัใจและ

ส่งเสริมเพื�อนร่วมงานอยู่เสมอ โดยผูป้ฏิบัติงานมีการพัฒนาผูอ้ื�นในการส่งเสริมความรู้และ

ความสามารถของผูอ้ื�นไดถู้กทาง คุณลกัษณะที�หก สามารถรับรู้และบอกถึงความสัมพนัธ์ของคน

ในกลุ่มได ้ซึ� งผูป้ฏิบัติงานมีความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในกลุ่มโดยสามารถอ่านและทราบ

ความคิดเห็นของกลุ่มและทราบความสัมพนัธ์ของคนในกลุ่ม คุณลกัษณะที�เจ็ด สามารถรับรู้และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผูป้ฏิบติังานมีจิตใจมุ่งบริการในการรับรู้และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นไดดี้ และผูป้ฏิบติังานมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังาน
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อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 คุณลกัษณะไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�แปด การเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นเสมอ 

โดยผูป้ฏิบติังานมีจิตใจมุ่งบริการในการรับรู้และตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ื�นได ้คุณลกัษณะที�

เกา้ สามารถบอกไดว้า่แต่ละคนมีขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงอยา่งไร โดยผูป้ฏิบติังานมีการพฒันา

ผูอ้ื�นในลกัษณะของการทราบถึงขอ้ควรปรับปรุงของผูอ้ื�น ทั�งนี� สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉัตรฤดี 

สุกปลั�ง (2543) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานคร

มีเชาวน์อารมณ์ดา้นการร่วมรู้สึกอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศนัสนีย ์เหรียญแกว้ 

(2548) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของ

ผูอ้ื�นอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

ธนาคารออมสิน ภาค 9 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรับรู้ความรู้สึกอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของอาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลมีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการร่วมรับความรู้สึกอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกล ํ�า (2554) ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานระดบัปฏิบัติการมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการร่วมรู้สึกอยู่ในระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิมลรัชต ์สุทธิบริหารกุล (2554) ผลการวิจยัพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ

มีเชาวน์อารมณ์ดา้นมีความเขา้ใจผูอ้ื�นอยูใ่นระดบัสูง ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่าผูป้ฏิบติังานมีการตระหนกัรู้

ถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผูอ้ื�น (Goleman, 1998: 26-28) ในระดบัสูง โดยเป็นการใช้

ปัญญาบริหารอารมณ์ใหต้รงกบัสภาวะที�เกิดขึ�นกบัผูอ้ื�น เพื�อให้สามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอ้ื�นได ้

และเกิดเป็นคุณค่าทางจิตใจที�ทําให้การปฏิบัติงานร่วมกันบรรลุเป้าหมาย แต่ยงัต้องปรับปรุง

คุณลกัษณะของการทราบถึงขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงของผูอ้ื�นที�เป็นการพฒันาผูอ้ื�น และ

การเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นที�แสดงออกถึงการมีจิตใจมุ่งบริการ ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังาน

ยงัขาดการสังเกตหรือการเอาใจใส่สภาพแวดลอ้มขององค์การ อนัเนื�องมาจากผูป้ฏิบัติงานอาจมี

ภาระงานที�ต้องปฏิบัติมาก จึงต้องปฏิบัติงานของแต่ละวนัให้เสร็จสิ�นทันเวลา ทาํให้ไม่ค่อยได้

สนใจผูอ้ื�น ไม่ค่อยไดพู้ดคุยกนัหรือสนิทกนั จึงทาํให้ละเลยในเรื�องของการเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูอ้ื�น อีกทั�งไม่กลา้บอกกล่าวถึงขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงของผูอ้ื�นดว้ย 

 1.5  ด้านทักษะทางสังคม จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคม

อยู่ในระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 10 คุณลกัษณะ และ

ระดับปานกลาง 2 คุณลกัษณะ โดยคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 10 

คุณลกัษณะ ได้แก่ คุณลกัษณะที�หนึ� ง การมีเพื�อนที�สามารถพึ�งพาอาศยัซึ� งกันและกันได้ โดย

ผูป้ฏิบติังานไดม้ีการสร้างพนัธะผกูพนัที�เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความสัมพนัธ์
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ที�ดี เพื�อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน คุณลกัษณะที�สอง สามารถทาํให้ผูอ้ื�นเขา้ใจในสิ�งที�

ตอ้งการจะบอก โดยผูป้ฏิบติังานมีความสามารถในการสื�อสารดา้นการส่งสารที�ชดัเจนและเชื�อถือได ้

คุณลกัษณะที�สาม สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในการทาํงานได ้โดยผูป้ฏิบติังานให้

ความร่วมมือร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานกบัผูอ้ื�นอนัเป็นการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นเพื�อมุ่งสู่เป้าหมายไดดี้ 

คุณลกัษณะที�สี� การรับฟังข่าวสารและสามารถเก็บใจความได ้โดยผูป้ฏิบติังานมีความสามารถใน

การสื�อสารที�เปิดกวา้งรับขอ้มูลเพื�อให้การส่งสารชดัเจนและเชื�อถือได ้คุณลกัษณะที�ห้า การชอบ

อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อหาแนวทางแกไ้ข โดยผูป้ฏิบติังานมีการบริหารความขดัแยง้

ซึ�งใชก้ารเจรจาต่อรองหาทางแกไ้ขปัญหา คุณลกัษณะที�หก เมื�อมีปัญหา สามารถหาทางออกและ

ทางเลือกที�ทาํให้ทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้โดยผูป้ฏิบติังานมีการบริหารความขดัแยง้ซึ�งพยายาม

หาทางยุติความไม่เข้าใจกันได้ คุณลักษณะที�เจ็ด การทาํให้คนในกลุ่มรู้สึกสนุกกับงาน โดย

ผูป้ฏิบติังานมีความสามารถทาํงานเป็นทีมในลกัษณะของการสร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการมุ่งสู่

เป้าหมาย คุณลกัษณะที�แปด สามารถทาํให้กลุ่มมองเห็นเป้าหมายร่วมกันได ้โดยผูป้ฏิบติังานมี

ความเป็นผูน้ ําในการเป็นแรงบันดาลใจ สามารถผลกัดันบุคคลและกลุ่มได้ คุณลกัษณะที�เก้า 

สามารถริเริ�มและจดัการให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี โดยผูป้ฏิบติังานมีการกระตุน้ให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงในลกัษณะของการริเริ�มและจดัการใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในดา้นที�ดี คุณลกัษณะ

ที�สิบ การเป็นคนที�ชอบแนะนาํแนวทางให้ผูอ้ื�น โดยผูป้ฏิบัติงานมีการแนะนาํ และเป็นตัวอย่าง

ให้กับบุคคลและกลุ่มได ้และผูป้ฏิบติังานมีคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานอยู่ในระดับ

ปานกลาง 2 คุณลกัษณะไดแ้ก่ คุณลกัษณะที�สิบเอ็ด สามารถกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิดความรู้สึก

กระตือรือร้นในการทาํงานได ้โดยผูป้ฏิบติังานมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�นในการมีกลวิธีชกัชวนผูอ้ื�น

อยา่งมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะที�สิบสอง สามารถโนม้นา้วใหผู้อ้ื�นคลอ้ยตามได ้โดยผูป้ฏิบติังานมี

อิทธิพลต่อบุคคลอื�นในการมีกลวิธีโน้มน้าวผูอ้ื�นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนหน้าของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานครมีเชาวน์อารมณ์ทกัษะทางสังคมอยู่ในระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการมี

ทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจยัพบว่า 

พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทักษะทางสังคมอยู่ในระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั สยามกล

การอะไหล่ จาํกดั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการมีทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบัสูง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการมีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพมิลรัชต ์สุทธิบริหารกุล 
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(2554) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมีเชาวน์อารมณ์ด้านทักษะทางสังคมอยู่ใน

ระดับสูง ซึ� งแสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบัติงานมีความคล่องแคล่วในการสร้างสัมพนัธภาพกับผูอ้ื�น

ที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงคโ์ดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอ้ื�นได ้(Goleman, 

1998: 26-28) ในระดับสูง โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากอารมณ์เพื�อสร้างความร่วมมือและ

สมัพนัธภาพในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ้ื�นใหบ้รรลุเป้าหมาย แต่ยงัตอ้งปรับปรุงคุณลกัษณะในดา้น

ความสามารถในการการกระตุน้ให้เพื�อนร่วมงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงาน และ

ความสามารถในการโนม้นา้วใหผู้อ้ื�นคลอ้ยตาม ซึ�งเป็นคุณลกัษณะของการมีอิทธิพลต่อบุคคลอื�น 

ซึ�งอาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะดา้นการบริหารคนหรือเก่งคน จึงตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกบั

การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มากขึ�น ฝึกให้เป็นผูม้องการณ์ไกลและรอบรู้ และฝึกให้

เป็นผูม้ีลกัษณะนิสยัมุ่งแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก 

 2.  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับสูง โดยสามารถปฏิบัติงานให้

บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและ

ความถกูตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ�าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มา

ช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน สามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยูไ่ดอ้ย่างคุม้ค่า 

และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายไดใ้นระดบัสูง สอดคลอ้งกบั Simon (1960: 180-181) 

ที�ไดใ้ห้ทรรศนะเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Work Efficiency) ว่า การพิจารณาว่างานใด

มีประสิทธิภาพสูงสุดนั�น ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ (Input) กบัผลผลิต (Output) 

ที�ไดรั้บออกมา เพราะฉะนั�น ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) เท่ากบั ผลผลิตหรือผลงานที�ไดรั้บ

ออกมา (Output) ลบดว้ยปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหารที�ใชไ้ป (Input) และถา้เป็น

การบริหารองค์กรของรัฐ ก็ตอ้งบวกกบัความพึงพอใจของผูที้�ใชป้ระโยชน์จากผลงานที�ออกมา 

(Satisfaction) เขา้ไปดว้ย ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมใจ ลกัษณะ (2543: 7) ที�กล่าวว่า ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานแสดงถึงลกัษณะการใชเ้งิน วสัดุ คน และเวลาในการปฏิบติังานอยา่งคุม้ค่า ประหยดั 

ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาํเป็น รวมถึงการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที� เหมาะสม

สามารถนาํไปสู่การบงัเกิดผลไดเ้ร็ว ตรง และมีคุณภาพ นั�นหมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

เท่ากบั การใชปั้จจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหาร (Input) ไดแ้ก่ เงิน วสัดุ คน และเวลา

ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาํเป็น มีการใช้กลยุทธ์หรือ

เทคนิควิธีการปฏิบัติที�เหมาะสม สามารถนําไปสู่การบงัเกิดผลได้เร็ว ตรง และมีคุณภาพ โดยมี
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การดาํเนินงานที� ช่วยลดความซํ� าซ้อนของการทํางาน นําเทคโนโลยีที� เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ�ม

ผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีกลไกการติดตามและใช้งบประมาณได้ตามแผน 

เพื�อให้สามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยู่ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ดงันั�น ประสิทธิภาพเป็นการใชปั้จจยัและ

กระบวนการในการดาํเนินงาน โดยผลผลิตหรือผลงานที�ไดรั้บ (Output) จะแสดงประสิทธิภาพของ

การดาํเนินงาน และสอดคลอ้งกับอมร รักษาสัตย ์(2522: 6) ที�ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพของ

การบริหารราชการจะมองในแง่ประสิทธิภาพสัมพนัธ์ (Relative Efficiency) เนื�องจากไม่สามารถ

มองในแง่ประสิทธิภาพสมบูรณ์ (Absolute Efficiency) ที�วดัประสิทธิภาพจากผลกาํไรมากที�สุดเมื�อ

เทียบจากตน้ทุนเหมือนเช่นการประกอบการธุรกิจได ้ดงันั�น ประสิทธิภาพของการบริหารราชการ

ที�มองในแง่ประสิทธิภาพสัมพนัธ์ จึงตอ้งมีการเปรียบเทียบ โดยการเปรียบเทียบกบัทุนใน

ลกัษณะของการทาํงานไดคุ้ม้ทุน การเปรียบเทียบกบัการทาํงานอย่างเต็มที�ตามขีดความสามารถ 

การเปรียบเทียบกบัความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน การเปรียบเทียบกบัคุณภาพของงาน และ

การเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูม้าติดต่องานและผูที้�นําผลงานไปใช้ ซึ� งสอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงค์ของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการดาํเนินงาน

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าเพื�อความมั�นคงเชื�อถือไดต้ามแผนการปฏิบติังานของฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้าที�ยดึตามแผนการบริหารงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ�งเน้น

คุณภาพของการดาํเนินงานของหน่วยงานเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบส่งและควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้าซึ� งมาจากคุณภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั� น ผูป้ฏิบัติงานจึงให้

ความสาํคญัที�ตอ้งปฏิบตัิงานให้บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลา

ที�กาํหนด ผลงานที�ได้มีคุณภาพและความถูกต้อง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ�าซ้อนของ

การทาํงาน นาํเทคโนโลยีที� เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

สามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ ที�มีอยู่ไดอ้ย่างคุม้ค่า และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้

จึงถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ที�ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการเวลากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ที�ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน 

ความจงรักภักดีต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ที�ไดศ้ึกษาผลกระทบของความฉลาด

ทางอารมณ์ที�มีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ผลการวิจยัพบว่า 
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พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของธนภณ วิมูลอาจ (2553) ที�ไดศ้ึกษาความสัมพนัธร์ะหว่างประสิทธิผลการสอนงาน

กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของสาํนกังานบญัชีในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการ

สาํนักงานบญัชีมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ที�ไดศ้ึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรียนรู้การทาํงาน

ที�มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั�นสามารถอธิบายไดว้่า ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานเป็นสิ�งสาํคญัมากต่อองค์การปัจจุบนัที�ไดม้ีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง

เพื�อใหส้ามารถอยูร่อดได ้ซึ�งบุคลากรถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื�อนและพฒันาการดาํเนินงาน

ขององค์การ โดยเกิดจากการที�บุคลากรภายในองค์การไดพ้ฒันาผลงานให้มีคุณภาพและสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื�อนภารกิจขององคก์าร ส่งผลให้องค์การประสบความสาํเร็จตาม

เป้าหมายที�วางไว ้เมื�อพิจารณาผลการวิจยัในแต่ละดา้น สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี�  

 2.1  ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จอยู่ในระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีลกัษณะของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดา้น

การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ ลกัษณะที�หนึ�ง มีความภาคภูมิใจในงานที�ไดรั้บ

มอบหมาย และมุ่งมั�นที�จะปฏิบัติงานเพื�อให้บรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของฝ่ายฯ 

ลกัษณะที�สอง มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อใหง้านสาํเร็จตามระยะเวลา

ที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลกัษณะที�สาม มีผลงานที�มีความถูกตอ้งและเชื�อถือได ้สามารถ

นาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และส่งผลให้การดาํเนินงานของฝ่ายฯ บรรลุเป้าหมาย ลกัษณะที�สี�  

มีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็นผลงาน

ที�มีคุณภาพ ลกัษณะที�หา้ สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดในการทาํงานใหม่ ๆ  เพื�อเป็นการพฒันาการดาํเนินงาน

ของฝ่ายฯ ให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลกัษณะที�หก มีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและสามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ มาประยกุต์ใชใ้นการพฒันางาน

อยูเ่สมอ ทั�งนี�สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จอยู่

ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

มหาวิทยาลยัมหาสารคามมีประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จอยู่ใน
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ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคาร

ออมสิน ภาค 9 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธนภณ วิมูลอาจ (2553) ผลการวิจัยพบว่า ผูป้ระกอบการ

สาํนักงานบญัชีมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จอยู่ในระดบัมาก 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเพื�อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

อยู่ในระดบัมาก ซึ� งแสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบัติงานสามารถทาํให้ผลผลิตหรือผลงานที�ไดรั้บออกมา 

(Output) เป็นไปตามเป้าหมายของขององคก์ารที�วางไว ้มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการ

ที�วางไว ้และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามความคาดหมาย (สมใจ ลกัษณะ, 2543: 251) ในระดบัสูง 

 2.2  ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีลกัษณะของประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน

อยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ ลกัษณะที�หนึ�ง มีการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติังาน ทาํใหผ้ลงานสาํเร็จตาม

แผนงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้ลกัษณะที�สอง มีการใชค้วามรู้ ความสามารถในการตดัสินใจ

แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์ ทาํให้ลดขอ้ผดิพลาด

ในการปฏิบติังานและเกิดผลงานที�มีประสิทธิภาพ ลกัษณะที�สาม มีการทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน

และปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อลดการปฏิบติังานที�ซํ�าซอ้น และก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อฝ่ายฯ ลกัษณะที�สี� มีกระบวนการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งกนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํใหส้ามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน ลกัษณะที�หา้ มีการกาํหนด

ขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และขั�นตอนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน ช่วยใหส้ามารถประสานงานไดอ้ยา่ง

ราบรื�นและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน ลกัษณะที�หก มีการแสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะ

การปฏิบติังานอยูเ่สมอ ช่วยให้เกิดการพฒันาผลงานที�มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานในการปฏิบติังาน 

ทั�งนี�สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวมิลมาศ ไร่ไสว (2551) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมหาวิทยาลยั

มหาสารคามมีประสิทธิภาพการทาํงานดา้นกระบวนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนภณ วิมลูอาจ 

(2553) ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการสาํนกังานบญัชีมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ



225 
 

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

กระบวนการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซึ�งแสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานไดม้ีการนาํวิธีการ ขั�นตอน

การปฏิบติังาน หรือใชเ้ทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใชใ้นการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย

ของหน่วยงาน โดยใชเ้วลานอ้ยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด (สมใจ ลกัษณะ, 2543: 251) ในระดบัสูง  

 2.3  ดา้นการจดัหาและใชปั้จจัยทรัพยากร จากผลการวิจัยพบว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า ผูป้ฏิบัติงานฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดับสูง 3 ลกัษณะ และระดับปานกลาง 3 ลกัษณะ โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที�อยู่ใน

ระดบัสูง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที�หนึ� ง มีการใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เทคโนโลยีที�ทนัสมยั ช่วย

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น ลกัษณะที�สอง มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยดั ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลกัษณะที�สาม มีการใชท้รัพยากรที�มีอยู่

อยา่งจาํกดัใหคุ้ม้ค่า เช่น การนาํทรัพยากรที�สามารถใชไ้ดอ้ีกกลบัมาใชอ้ีกครั� ง หรือนาํทรัพยากรที�มี

การใชป้ระโยชน์น้อยไม่คุม้ค่ามาปรับปรุงแกไ้ขให้สามารถใชไ้ดดี้ขึ�น นั�นคือผูป้ฏิบติังานมีการใช้

ทรัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย 

และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย ไม่เกิดการสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด 

แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายวางไว ้(สมใจ ลกัษณะ, 2543: 251) ในระดบัสูง โดยเป็นการใชปั้จจยั

นาํเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหาร (Input) สาํหรับการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยดั ไม่มี

การสูญเปล่าเกินความจาํเป็น ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรอยูใ่นระดบัสูง สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) งานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) และงานวิจยัของรัชนี 

ตรีสุทธิวงษา (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง

ประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย ไม่เกิด

การสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายวาง

ไวใ้นระดบัมาก และผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที�สี� การไดรั้บจดัสรร

งบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที� เป็นปัจจยัสนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานที� ฝ่ายฯ ก ําหนดไวใ้นระดับปานกลาง นั�นคือผูป้ฏิบัติงานมีการจัดหาทรัพยากรอย่าง

เพียงพอในระดับปานกลาง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของจารุณี แสนลาํ (2550) ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีการจดัหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดบัปานกลาง ลกัษณะ
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ที�ห้า  มีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้งบประมาณด้านต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตาม

แผนงานที�กาํหนดไวใ้นระดบัปานกลาง นั�นคือผูป้ฏิบติังานมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้

งบประมาณด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวใ้นระดับปานกลาง สอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของประเสริฐศักดิ�  สุประภาส (2552) ที�ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองการพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

กองการพนกังาน การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวใ้นระดบัปานกลาง  ลกัษณะที�หก  มีส่วนร่วมในการวางแผน

จดัตั�งงบประมาณ การใชว้สัดุและทรัพยากรของฝ่ายฯ ในระดบัปานกลาง นั�นคือผูป้ฏิบติังานมีส่วน

ร่วมจดัหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในระดบัปานกลาง ทั�งนี� สอดคลอ้งกบังานวิจยัของงานวิจยัของ

จารุณี แสนลาํ (2550) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีการจดัหาทรัพยากร

อยา่งเพียงพอในระดบัปานกลาง ดงันั�นผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยไดม้ีการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย 

ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย ไม่เกิดการสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบตัิที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายวางไว ้(สมใจ ลกัษณะ, 2543: 251) 

ในระดบัสูง โดยเป็นการใชปั้จจยันาํเขา้หรือทรัพยากรทางการบริหาร (Input) สาํหรับการปฏิบติังาน

อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาํเป็น ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรอยู่

ในระดบัสูง แต่ยงัตอ้งปรับปรุงในเรื�องการจดัหางบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ ในเรื�อง

การมีกลไกการติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน

ที�กาํหนดไว ้และในเรื�องการมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัตั�งงบประมาณ และการใชว้สัดุและ

ทรัพยากรของฝ่ายฯ ที�ผลแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการจัดหาทรัพยากร และการติดตามและ

ควบคุมการใชท้รัพยากรอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ�งอาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังานมกัไม่มีส่วนร่วมใน

การเสนอความตอ้งการเพื�อผลกัดนัใหม้ีการจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอ และมกัไม่มี

ส่วนร่วมวางแผนจดัตั�งงบประมาณ และการใชว้สัดุและทรัพยากร รวมทั�งมกัละเลยหรือไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนด

ไว ้ดงันั�นฝ่ายฯ จะตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์ารในการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานทุกตาํแหน่งงาน

และทุกระดบัตาํแหน่งใหม้ีส่วนร่วมในการเสนอความความคิดในการดาํเนินการจดัหางบประมาณ

และทรัพยากรที�เพียงพอในการปฏิบติังาน และการมีส่วนร่วมติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณ

ดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ให้มากขึ�น เพื�อทาํให้การใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ เป็นไปตาม

แผนงานที�กาํหนดไวโ้ดยมีความประหยดั คุม้ค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมาย

ที�วางไว ้ซึ�งเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้มากยิ�งขึ�น 
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 2.4  ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย จากผลการวิจยัพบว่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่ายอยูใ่นระดบัสูง สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย มีความสาํเร็จของผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยไดป้ริมาณ

และคุณภาพตรงตามความตอ้งการ นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา 

เพื�อนร่วมงาน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่ายอยูใ่นระดบัสูง 4 ลกัษณะ และระดบัปานกลาง 1 ลกัษณะ ซึ�งประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

ความพอใจของทุกฝ่ายที�อยูใ่นระดบัสูง 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที�หนึ�ง การเต็มใจใหค้วามช่วยเหลือ

และร่วมมือในการทาํงานกบัผูอ้ื�น เพื�อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น ซึ�งถือว่าเป็นการทาํงาน

ที�ไดป้ริมาณงานและคุณภาพเพิ�มมากขึ�น นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ลกัษณะ

ที�สอง มีผลงานที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งเป็นความสาํเร็จของผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยได้

คุณภาพตรงตามความตอ้งการ นาํมาซึ�งความพึงพอใจของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะที�สาม เป็น

ผูม้ีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานที�ดีและมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ จนเป็นที�

ยอมรับจากเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ�งเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จโดยมี

ผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการ นาํมาซึ�งความพึงพอใจ

ของเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะที�สี�  มีผลงานและขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ังคบับญัชาในการนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจแกปั้ญหาและการปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ� งผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบัติงานได้ผลงานที�มีคุณภาพซึ�งผูบ้งัคบับญัชาสามารถ

นาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานไดต่้อไป นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) งานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) และงานวิจยั

ของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้น

ความพอใจของทุกฝ่ายอยู่ในระดบัมาก โดยมีลกัษณะการเต็มใจให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ

ในการทาํงานกับผูอ้ื�น เพื�อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น มีลกัษณะการมีผลงานที�สามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มีลกัษณะการเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานที�ดีและมีการพฒันาตนเอง

อยู่เสมอ จนเป็นที�ยอมรับจากเพื�อนร่วมงานและผูบ้ังคบับัญชาไดเ้ป็นอย่างดี และมีลกัษณะของ

การมีผลงานและข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ังคับบัญชาในการนําไปใช้ประกอบการ

พิจารณาตดัสินใจแกปั้ญหาและการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั�ง 4 ลกัษณะอยูใ่นระดบั

มาก และผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ลกัษณะ คือ ลกัษณะที�หา้ การไดรั้บ

การยกยอ่งชมเชยในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงาน ซึ�งสะทอ้นถึงความสามารถ

ในการปฏิบตัิงานให้เป็นที�ยอมรับของทุกฝ่าย โดยถือว่าเป็นรางวลัของการใชค้วามสามารถใน

การปฏิบติังานจนมีผลการปฏิบัติงานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการ 

นาํมาซึ�งความพึงพอใจของเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ซึ�งจะเป็นกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน

ต่อไป ซึ� งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของเนตรดาว มชัฌิมา (2549) ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูพี�เลี� ยงศูนยอ์บรมเด็กก่อน

เกณฑ์ในวดั จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ครูพี�เลี�ยงมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานดา้น

การไดรั้บการยอมรับนับถือในเรื�องการมีผลการปฏิบติังานที�ส่งผลใหไ้ดรั้บคาํชมเชยจากผูบ้ริหาร

อยู่ในระดบัปานกลาง และการไดรั้บยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นและเป็นตวัอย่างของชุมชนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซึ�งแสดงให้เห็นว่า การไดร้ับการยกย่องชมเชยจากผูบ้ริหารและผูค้นรอบขา้ง 

เป็นสิ�งสําคัญในการสร้างกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน แต่วฒันธรรมองค์การของไทยอาจไม่ค่อย

แสดงออกในการยกย่องชมเชยมากนัก แมจ้ะปฏิบติังานเก่งและดี แต่ก็ไม่ค่อยชมเชยกัน ซึ�งฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงควรตอ้งสร้างวฒันธรรมการยกยอ่ง

ชมเชยผูที้�มีความตั�งใจในการปฏิบติังานเพื�อเป็นแรงผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานอยา่ง

เต็มศกัยภาพโดยมีความทุ่มเทและการเอาใจใส่ในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที� 

เพื�อให้ได้ผลงานที�มีคุณภาพมากยิ�งขึ� น อนัเป็นประโยชน์ที�สําคัญในการขบัเคลื�อนภารกิจของ

องคก์ารที�ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 3.  สมมติฐานที� 1  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีเพศต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบติังานในฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั�งเพศชายและเพศหญิงตอ้งเป็น

ผูข้ ับเคลื�อนภารกิจโดยต้องสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จและมีผลการปฏิบัติที�สามารถนําไปใช้

ประโยชน์เพื�อทาํให้การดาํเนินงานของฝ่ายฯ บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้ดงันั�น

ผูป้ฏิบัติงานทั�งเพศชายและเพศหญิงจึงตอ้งมีความสามารถด้านความฉลาดทางอารมณ์อนัเป็น

คุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบติังานในระดบัมากเช่นกนั อีกทั�งในการทาํงานนั�นตอ้งมีการทาํงาน
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ร่วมกันทั�งหญิงและชาย ต้องร่วมมือร่วมใจและมีการพึ�งพาอาศยักันจึงทาํให้งานบรรลุผลสําเร็จ 

นอกจากนี�อาจเป็นเพราะว่าฝ่ายฯ เนน้ความเสมอภาค กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานทั�งเพศชายและเพศหญิง

สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ได้ เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้โดยสามารถตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและ

ของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง 

รวมทั�งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างประสบความสาํเร็จ จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทั�งชาย

และหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เป็นราย

ดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวนจิตร ธุระทอง (2544) ที�ไดศ้ึกษาเชาวน์ปัญญา 

เชาวน์อารมณ์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที�ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

หวัหน้าแผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า หัวหน้าแผนก

ขายที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548) ที�ไดศ้ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา: บริษทัเอกชนแห่งหนึ�ง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 

พนกังานระดบัปฏิบติัการฝ่ายขายที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้น

ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน

ธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเพศต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงคทิ์พ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั 

สยามกลการอะไหล่ จาํก ัดที�มีเพศต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน

ไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า พนกังานเพศชายและเพศหญิงตอ้งมีความสามารถในการปฏิบติังาน

ให้สาํเร็จและมีผลการปฏิบัติที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ และตอ้งร่วมมือร่วมใจกันปฏิบติังาน

เพื�อขบัเคลื�อนภารกิจให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององค์การ อีกทั�งพนักงานทั�งเพศชายและ

เพศหญิงสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ได้ เพื�อให้สามารถ

ปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้ทาํให้พนักงานเพศชายและเพศหญิง

มีความสามารถด้านความฉลาดทางอารมณ์อนัเป็นคุณลกัษณะที�เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ไม่แตกต่างกนั จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนักงานทั�งเพศชาย

และเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายตุ่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

สามารถปฏิบติังานใหส้าํเร็จและใชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มที� ดงันั�นผูป้ฏิบติังานทั�งอายมุาก
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และอายุน้อยตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สําเร็จและใช้ความรู้ความสามารถเพื�อ

ปฏิบติังานให้ไดผ้ลงานที�ดี เพื�อร่วมกนัขับเคลื�อนการดาํเนินงานของฝ่ายให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมายที�วางไว ้ผูป้ฏิบตัิงานจึงตอ้งมีความสามารถดา้นความฉลาดทางอารมณ์ที�ทาํให้เกิด

การพัฒนาตนเองทั�งกายและใจเพื�อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จได้ โดยมีการพัฒนา

ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและ

ใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบั

ผูอ้ื�นได้อย่างประสบความสําเร็จ ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีอายุน้อยและอายุมากมีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวมและองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ� ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของฉตัรฤดี สุกปลั�ง (2543) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า อายไุม่มีความสมัพนัธ์

กบัความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนกังานส่วนหนา้ของโรงแรมชั�นหนึ� งใน

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของชวนจิตร ธุระทอง (2544) ที�ไดศ้ึกษาเชาวน์ปัญญา 

เชาวน์อารมณ์ และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที�ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

หวัหน้าแผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า หัวหน้าแผนก

ขายที�มีอายุต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพริษฐ์วงศ ์เจียมสุชน (2546) ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ

ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของข้าราชการ ระดบัผูป้ฏิบัติงานใน

กระทรวงคมนาคม ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกระทรวงคมนาคมที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับงานวิจยัของณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล 

(2548) ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์กับความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษา: 

บริษทัเอกชนแห่งหนึ� ง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า พนักงานระดบัปฏิบัติการ

ฝ่ายขายที�มีอายตุ่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารที�มีอายุต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ

สมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีอายุต่างกนั มี

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั ที�มี

อายุต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า 

พนักงานทั�งอายุน้อยและอายุมากมีความฉลาดทางอารมณ์อนัทาํให้เกิดการพฒันาตนเองเพื�อให้

สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององค์การไม่แตกต่างกนั จึงทาํให้ความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนักงานทั�งอายุน้อยและอายุมากไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที� 1.3  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคมไม่แตกต่างกนั ทั� งนี�

เนื�องจาก เมื�อบุคคลเขา้มาทาํงานในองคก์ารจะเกิดการหล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกใหเ้ป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยกลุ่มจะสร้างแรงกดดนัต่อสมาชิกแต่ละคนให้เปลี�ยนแปลงทศันคติและ

พฤติกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มได้ (สมยศ นาวีการ, 2549: 755) ทาํให้ผูป้ฏิบัติงาน

สามารถรับรู้ ปรับตวั และแสดงออกถึงผลสาํเร็จของการปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารตามที�ตนไดเ้ขา้มา

เป็นสมาชิกและปฏิบติังานให้กบัองค์การ ดงันั�นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์จึงสาํคญัอยู่ที�

การรับรู้และปรับตวั เพื�อให้การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้โดยผูป้ฏิบติังาน

สามารถตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อ

การสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง รวมทั�งสามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนหนา้ของ

โรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานครที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้น

ทกัษะทางสังคม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจยั

พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้น

ทกัษะทางสังคม ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) 

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอา

ใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทักษะทางสังคม ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกระดบั

การศึกษาสามารถรับรู้และปรับตวั เพื�อให้การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด้

ไม่แตกต่างกนั จึงทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมของพนกังานทุกระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 

 ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้

ในอารมณ์ตนเองแตกต่างกนั โดยที�ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองซึ�งเป็นการตระหนักรู้และเขา้ใจความรู้สึก 

ความโน้มเอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและ

ความพร้อมต่าง ๆ น้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทั�งนี�

เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรีมกัมีระดบัตาํแหน่งตํ�ากว่าผูป้ฏิบติังาน
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ที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ทาํให้ไม่ค่อยไดเ้ป็นผู ้

ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในเรื�องที�มีความสาํคญัที�ทาํให้เกิดความหนักใจ จึงมีสาเหตุที�ทาํให้เกิด

ความคับข้องใจที�จะต้องแก้ไขปัญหาหรือเกิดความขัดแยง้กับความคิดเห็นของผูอ้ื�นน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี โดยไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของฉัตรฤดี สุกปลั�ง (2543) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนหน้าของ

โรงแรมชั�นหนึ� งในกรุงเทพมหานครที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้น

การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม 

(2552) ซึ�งผลการวิจยัพบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั ที�มี

ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั 

แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกระดับการศึกษามีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในเรื� องสําคัญ ๆ 

เนื�องจากอาจเป็นงานที�ตอ้งให้บริการลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ ซึ�งเป็นลกัษณะงานที�ตอ้งมีการตดัสินใจ

และแกไ้ขปัญหาเกี�ยวกบัการให้บริการแก่ลูกคา้ อนัเป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดความคบัขอ้งใจหรือ

เกิดความขดัแยง้กบัความคิดเห็นของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการไดง่้าย จึงตอ้งสามารถรับกบัปัญหา

ที�มากระทบจิตใจโดยรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเองเสมอ ซึ�งทาํให้พนักงานทุกระดบัการศึกษามีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.4  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

สถานภาพสมรสต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั�งนี�

เนื� องจาก ผูป้ฏิบัติงานทุกสถานภาพสมรสมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยมี

พื�นฐานบุคลิกอนับ่งถึงลกัษณะนิสัยที� เอื�อต่อการเป็นผูที้�มีทัศนคติเชิงบวกในทางสร้างสรรค์

ที�ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม โดยทัศนคติเชิงบวกจะทาํให้เกิดแรงจูงใจใน

การแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก หรือพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ หรือพฤติกรรมที�เอื�อประโยชน์

ต่อสังคม ดงันั�น เมื�อผูป้ฏิบัติงานอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มภายในองค์การที�มีการปรับตวัให้มี

ศกัยภาพในการดาํเนินงานที�สูงขึ�น โดยองคก์ารมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยการปรับ

ระบบความคิดและทศันคติของผูป้ฏิบัติงานให้เล็งเห็นประโยชน์ในการเปลี�ยนแปลงไปสู่สิ�งที�ดี

กว่าเดิม ซึ�งทาํใหว้ฒันธรรมขององค์การเปลี�ยนไป และไดผ้ลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งพฒันาตนเอง

ทั�งกายและใจ ใหม้ีศกัยภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ และสามารถทาํงานเป็นทีม 

ซึ�งเป็นการหล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยกลุ่มจะสร้างแรงกดดนั
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ต่อสมาชิกแต่ละคนให้เปลี�ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มได ้

(สมยศ นาวีการ, 2549: 755) หากผูป้ฏิบตัิงานมีพื�นฐานบุคลิกอนับ่งถึงลกัษณะนิสัยที�เอื�อต่อ

การเป็นผูที้�มีทศันคติเชิงบวกในทางสร้างสรรคที์�ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมแลว้ 

ยอ่มง่ายที�จะเปลี�ยนแปลงให้ในทางที�เป็นประโยชน์เพื�อเพิ�มศกัยภาพขององคก์ารให้มากขึ�น โดย

เป็นผูที้�มีความรับผิดชอบ สามารถใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์ และใชป้ระโยชน์จากอารมณ์อนัก่อให้เกิด

การพฒันาตนเองทั�งกายและใจ เพื�อให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ และ

สามารถสร้างสมัพนัธภาพในการทาํงานเป็นทีมได ้ดงันั�น แมผู้ป้ฏิบติังานมีสถานภาพสมรสต่างกนั

ก็จะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมที�เกิดจากทศันคติในเชิงบวก โดยมีจุดมุ่งหมายที�จะ

ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จเพื�อประโยชน์ต่อตนเองและองคก์ารต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ชวนจิตร ธุระทอง (2544) ผลการวิจยัพบว่า หวัหนา้แผนกขายที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม 

(2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกสถานภาพมี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมไม่ต่างกนั โดยสามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง

และของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 

รวมทั� งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกับผูอ้ื�นได้อย่างประสบความสําเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายที�จะ

ปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จเพื�อประโยชน์ต่อตนเองและองคก์าร จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนกังานทุกสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.5  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนัจะมีภาระหน้าที�และความรับผดิชอบที�จะเกี�ยวขอ้งกบัระดบัตาํแหน่ง

และความสามารถในการปฏิบติังานที�ตอ้งใชค้วามสามารถในการบริหารจดัการและใชป้ระโยชน์

จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น รวมทั�งสามารถสร้าง

สัมพันธภาพกับผูอ้ื�นเพื�อให้เกิดความร่วมมือการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน โดยผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ซึ� งมีด้านการจัดระเบียบอารมณ์

ของตนเอง ดา้นการดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทักษะทางสังคม 

มากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ทั�งนี� เนื� องจากผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท มีระดบัตาํแหน่ง 4-5 ซึ�งเพิ�งเขา้มาปฏิบติังานไดไ้ม่นาน ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
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และยงัมีอายุน้อย จึงมกัมีพฤติกรรมที�แสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ

อย่างเคร่งครัดตามที�ถูกคาดหวงัจากผูบ้งัคบับญัชาและบุคคลอื�นในองค์การที�มีความอาวุโสกว่า 

เป็นผลให้ไม่ค่อยแสดงความไม่พอใจหรือความคบัขอ้งใจออกมา แต่จะอดทนอดกลั�น รวมทั�งมี

ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที�ในการปฏิบตัิงาน เพื�อให้

การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างราบรื� น จึงมักถูกคาดหวงัให้มี

พฤติกรรมการแสดงออกที�สนองตอบต่อองค์การในการร่วมลงแรงเพื�อช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื�อผลสมัฤทธิ� ขององคก์ารโดยการประสานงานขอความร่วมมือจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งในงาน ทาํให้

สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง เข้าใจ

ความรู้สึกของผูอ้ื�น รวมทั�งสามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�นาํไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบติังาน

ไดม้ากกว่า จึงทาํให้มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ�งส่วนใหญ่มีระดบัตาํแหน่ง 6-7 และปฏิบัติงานมามากกว่า 15 ปี 

และไม่ค่อยไดรั้บความสาํคญัจากงานที�ปฏิบติัหรือไดรั้บอาํนาจตดัสินใจในงานสาํคญั ทาํให้ขาด

กาํลงัใจ ขาดความกระตือรือร้น ขาดความตื�นตัวในการรับรู้และปรับตัวในการแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือในงานหรือกิจกรรมของฝ่าย ฯ น้อยลง ส่วน

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบ

อารมณ์ของตนเอง ดา้นการดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะ

ทางสังคมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ� นไป ทั� งนี�

เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีระดบัตาํแหน่งและระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ น้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป ซึ�งส่วนใหญ่

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป จะเป็นผูป้ฏิบติังานในระดบั

ตาํแหน่ง 8-9 ซึ�งปฏิบติังานมามากกว่า 20 ปีขึ�นไป และมีตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหวัหนา้แผนก 

จึงมีภาระงานหรือความรับผิดชอบในงานดา้นการวางแผนมากกว่า ทาํให้มีความรับผิดชอบและ

ความทุ่มเทสาํหรับการปฏิบติัหน้าที� รวมทั�งการเป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัผูป้ฏิบติังานคนอื�น ๆ และมี

ความอดทนอดกลั�นมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานที�มี

เงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง ดา้นการดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคมนอ้ยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ� นไป โดยสอดคลอ้งกบังานวิจัย

ของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเงินเดือน

ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการเอาใจ
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เขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า พนักงานที�มีเงินเดือนต่างกนั สามารถจดัการความรู้สึก

ภายในตนเอง แรงกระตุ้น และความสามารถในตนเอง และตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของผูอ้ื�น

แตกต่างกนั โดยส่วนมากพนักงานที�มีเงินเดือนมากกว่าจะมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัด

ระเบียบอารมณ์ของตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าพนักงานที�มีเงินเดือนน้อยกว่า 

เนื�องจากพนักงานที�มีเงินเดือนมากกว่าจะมีระดบัตาํแหน่ง ภาระหน้าที�  และความรับผิดชอบที�

มากกว่า ทั�งนี� ต่างจากผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ซึ�งผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือนมากกว่า แต่มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรานอ้ยกว่าผูที้�มีเงินเดือนนอ้ยกว่า แสดงว่าอาจเกี�ยวเนื�องกบั

การให้อาํนาจในการตดัสินใจในงานสําคญั นั�นคือ ผูป้ฏิบัติงานที�มีช่วงเงินเดือน 40,001-60,000 

บาท ซึ�งส่วนมากมีระดบัตาํแหน่ง 6-7 ไม่ค่อยมีอาํนาจในการตดัสินใจในงานสาํคญั ทาํใหไ้ม่ค่อยมี

การปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามสามารถในการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองและการเอาใจ

เขามาใส่ใจเรา จึงทาํให้มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง และด้าน

การเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีช่วงเงินเดือน 20,000-40,000 บาท ที�ไดรั้บอาํนาจ

หรือไดร้ับการสนับสนุนให้ตดัสินใจในงานสําคญั เนื�องจากผูป้ฏิบตัิงานที�มีช่วงเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท เป็นผูป้ฏิบติังานที�อายยุงันอ้ยและถกูคาดหวงัจากองค์การใหรั้บผิดชอบในงาน

ที�มีการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื�อให้เกิดการพฒันาระบบใหม่ ๆ มากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีช่วง

เงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ�งในส่วนของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเงินเดือนมากกว่า 

นอกจากจะปฏิบติังานมีเกี�ยวกบัการใหบ้ริการธนกิจ ซึ�งมีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการแกไ้ขปัญหา

ใหแ้ก่ลกูคา้ที�โดยหนา้ที�ความรับผดิชอบในงานไดก่้อให้เกิดอาํนาจในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาใน

งานไดท้นัทีเพื�อให้บริการที�ดีที�สุดแก่ลกูคา้แลว้ จะตอ้งพฒันาตนเองเพื�อให้การปฏิบติังานในดา้น

การใหบ้ริการมีประสิทธิภาพโดยมีวุฒิภาวะในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และ

ความสามารถในตนเองได้อย่างเหมาะสม และการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ และ

ความวิตกกงัวลของผูอ้ื�นมากกว่าพนักงานที�มีเงินเดือนนอ้ยกว่า ซึ�งผลการวิจยัในกรณีผูป้ฏิบติังาน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สมมาศ พลเยี�ยม (2552) ที�ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเงินเดือนต่างกนั 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจงูใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสงัคมไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ลกัษณะงานที�พนกังานธนาคารออมสินปฏิบติัเป็นงานในสายการให้บริการธนกิจ พนกังานทุกช่วง

เงินเดือนจึงมกัตอ้งตดัสินใจเพื�อแกปั้ญหาในการให้บริการลูกคา้อยู่เสมอ จึงมีความสามารถทาง

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองที� เป็นแนวโน้มของอารมณ์ที�เกื�อหนุนหรือนําไปสู่

เป้าหมาย และด้านทักษะทางสังคมที�เป็นความคล่องแคล่วในการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ื�นที�
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ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอ้ื�นไดไ้ม่ต่างกนั

เพื�อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ ซึ�งต่างจากผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง และ

ดา้นทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสังคมน้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 

20,000-40,000 บาท และน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาท

ขึ�นไป ดงันั�น ผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาการให้ความสาํคญัในงานและให้อาํนาจในการตดัสินใจ

งานสาํคญัแก่ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่ง 6-7 

โดยใหค้วามเชื�อถือหรือเพิ�มการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจในการคิดวางแผนพฒันาระบบใหม่ ๆ 

รวมทั�งการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือน และเลื�อนระดบัตาํแหน่งที�เหมาะสมกบัความสามารถ อนัจะ

ทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่ง 6-7 รู้สึกว่า

ตนเองไดรั้บความเป็นธรรม มีคุณค่า และมีความสาํคญัต่อองคก์าร ส่งผลใหม้ีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

มากขึ�น ทาํใหม้ีการรับรู้สภาพแวดลอ้มมากขึ�น และปรับตวัในการแกไ้ขปัญหาโดยมีความสามารถ

ในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และความสามารถในตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  

มีแนวโนม้ของอารมณ์ที�เกื�อหนุนหรือนาํไปสู่เป้าหมาย มีการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ 

และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น และมีความคล่องแคล่วในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอ้ื�นมากขึ�น ซึ�งนําไปสู่

การปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายมากขึ�น 

 ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือนต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ใน

อารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานทุกช่วงเงินเดือนใชปั้ญญากาํกับอารมณ์

อยา่งมีเหตุผล เพื�อช่วยในการปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น ใหส้ามารถผา่น

พน้อุปสรรค ลดความคบัขอ้งใจ และช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้

โดยการตระหนักรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามารถของ

ตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ 

พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเงินเดือนต่างกนั มี

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า 

พนกังานทุกช่วงเงินเดือนสามารถตระหนกัรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความโน้มเอียงของตน ความชอบ 

และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ เพื�อช่วยใน

การปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น และช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ
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ตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด้ไม่แตกต่างกัน จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ใน

อารมณ์ตนเองของพนกังานทุกช่วงเงินเดือนไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.6  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบัติงานที�มีต ําแหน่งงานต่างกันมีภาระหน้าที� และความรับผิดชอบแตกต่างกัน จึงใช้

ความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์ในแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดย

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกรมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านทักษะทางสังคมมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงาน

วิศวกรมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า โดย

การวางแผน วิเคราะห์ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้การดาํเนินการ

ดา้นการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้ามีความมั�นคง เชื�อถือได ้จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร

มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เพื�อการแกไ้ขปัญหาตามสภาวการณ์ที�เกิดขึ�นจากลกัษณะงาน

ที�ไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกฝ่ายฯ มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและ

ช่างชาํนาญการที�มีลกัษณะงานดา้นสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ�งทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

วิศวกรมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง 

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร

และช่างชาํนาญการ ส่วนผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้น

ทักษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตําแหน่งงานวิทยากรและช่างชํานาญการ ทั�งนี� เนื�องจาก

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจด้าน

การวางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศ พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบฐานขอ้มลูในฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใช้งานสารสนเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และให้ความรู้ ค ําแนะนํา และฝึกอบรมแก่ผูใ้ช้งานและผูเ้กี�ยวข้อง จึงทําให้

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์มีการพฒันาความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์

เพื�อแกไ้ขปัญหาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ซึ�งทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

นักคอมพิวเตอร์มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น
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การจูงใจตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านทักษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะ

ทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

เศรษฐกรมีหน ้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิภารกิจดา้นการรวบรวมแผนและติดตาม

แผนการผลิต การซื�อ และการจาํหน่ายไฟฟ้าประจาํปี การรวบรวมขอ้มลูเพื�อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์

และประเมินผลการผลิตและรับซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรายเดือน เพื�อ

รายงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง การรวบรวมและจดัทาํรายงานการหยุดซ่อมเครื�องของโรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการจัดเตรียมขอ้มูลสรุปสถิติข้อขดัขอ้งและดชันีสมรรถนะ

ระบบไฟฟ้า รวมทั�งสรุปเหตุการณ์สาํคญัที�มีผลกระทบต่อความเชื�อถือได ้เพื�อนาํเสนอในที�ประชุม

คณะกรรมการความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้า และการรวบรวมและรายงานค่าตัวประกอบ

พลงัไฟฟ้า จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีการพฒันาความสามารถทางความฉลาด

ทางอารมณ์เพื�อแกไ้ขปัญหาในงานเกี�ยวกบัการวิเคราะห์และสรุปผลทางสถิติซึ�งตอ้งใชค้วามละเอียด

ในการคิดวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ จึงทาํให้

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง

ชํานาญการ ผู ้ปฏิบัติงานตําแหน่งงานวิทยากร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรมีหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติัภารกิจดา้นวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย และโรงไฟฟ้าเอกชน รวมทั�งวางแผนการซื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศเพื�อนบา้น จดับรรยายสรุป

หลกัการซื�อขายไฟฟ้า และขั�นตอนการปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้า ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า  และโรงไฟฟ้า จดัทาํฐานขอ้มูลรายวนั รายเดือน และเงื�อนไขการปฏิบตัิการ

ที�สาํคญั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และการสั�งการใหถ้กูตอ้งตามสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า การจดัทาํและปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า สรุปภาพรวม

การผลิตและซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือน รายปี และในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ จัดทาํรายงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและเอกสารประกอบการประชุมของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูแ้ทนฝึกอบรม ผูแ้ทนวิจยัและพฒันาประจาํฝ่าย จดัทาํเอกสารต่าง ๆ เช่น 

เตรียมการประชุม วาระ-รายงานการประชุม ร่างบันทึก โต้ตอบหนังสือฯ ซึ�งมีลกัษณะงานด้าน

สนบัสนุนการปฏิบติังาน จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีการพฒันาความสามารถทาง

ความฉลาดทางอารมณ์เพื�อการแกไ้ขปัญหาตามสภาวการณ์ที�เกิดขึ�นนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่ง
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งานช่างที�มีลกัษณะงานในการประสานงานกบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั�งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ดา้นแผนปฏิบติัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ดา้นความตอ้งการรายวนัหรือเหตุฉุกเฉินในกรณีการจ่ายก๊าซฯ มีปัญหา รวบรวมขอ้มูลดา้นเทคนิค

ของโรงไฟฟ้าและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตเพื�อใชใ้นการจดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้า ประสานงาน

ดา้นปฏิบติัการเชื�อเพลิงกบัผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และแจง้ความสามารถการจ่ายใชเ้ชื�อเพลิงล่วงหน้า 5 ปี รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวนั 

การปฏิบัติการควบคุมการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบส่งหลกั โดยให้การส่งจ่าย

กระแสไฟฟ้ามีความมั�นคง เชื�อถือได้ และตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าที�เหมาะสม ภายใต้ขอ้จาํกัดของ

เชื�อเพลิง ทรัพยากร สภาวะแวดลอ้ม และขอ้สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ� งทาํให้ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรมีความฉลาดทางอารมณ์

โดยรวม ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านทักษะทางสังคมน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานช่าง ส่วนผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างมีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทาง

สงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง 

มีลกัษณะงานที�เกี�ยวข้องกับสภาวการณ์ที� เกิดขึ� นจากการปฏิบติัการควบคุมการผลิตและส่งจ่าย

กระแสไฟฟ้าที�มีการติดต่อประสานงานงานกบัหน่วยงานภายนอกมากกวา่ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงาน

ช่างชาํนาญการที�มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการดาํเนินการด้านยานพาหนะและการบริการที�มี

ลกัษณะงานดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติังาน ซึ�งทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ

ดา้นทกัษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพมีหน ้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิภารกิจดา้นงานธุรการ 

บริหารจดัการระบบเอกสาร เขียนรายงาน จดัทาํคาํสั�งเดินทาง ยืมเงินทดรองและจดัการเบี� ยเลี�ยง

เดินทาง เบิกพสัดุ และควบคุมเอกสารครุภณัฑ์ จึงทาํให้ผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานพนักงาน

วิชาชีพ มีการพฒันาความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์เพื�อแกไ้ขปัญหาในงานเกี�ยวกบั

การจัดการระบบเอกสาร ซึ� งทาํให้ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานพนักงานวิชาชีพ มีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวม ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านทักษะทางสังคมมากกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพรรณี เจริญศิริ (2548) ที�ได้ศึกษา

เชาวน์อารมณ์และเชาวน์ปัญญาในการสร้างสรรค์ของบุคลากร สาย ข สาย ค พนกังานปฏิบติัการ
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และลูกจา้ง ในมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยั

มหาสารคามที�มีประเภทของงานต่างกนั มีเชาวน์อารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และดา้นการมีทกัษะทางสงัคม แตกต่างกนั 

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนัมีภาระหน้าที�และความรับผดิชอบแตกต่างกนั 

จึงใชค้วามสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์ในแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป 

ซึ�งหากเป็นตาํแหน่งงานหลกัที�สนองตอบหรือมีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาตามภารกิจของ

องคก์าร ก็จะทาํใหต้าํแหน่งงานนั�นเป็นตาํแหน่งที�สาํคญัต่อการตดัสินใจในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง

วิธีการดาํเนินงานเพื�อใหม้ีศกัยภาพในการดาํเนินงานที�หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร

ที�เปลี�ยนแปลงไป จึงทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีตาํแหน่งงานหลกัหรือที�มีบทบาทสําคญัในการแกไ้ข

ปัญหาตามภารกิจขององคก์าร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และดา้นการมีทกัษะทางสังคมเพื�อจดัการ

วางแผนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติังานมากกว่าตาํแหน่งงานที�สนบัสนุนการปฏิบติังาน 

ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเนน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดการวางแผนและแกไ้ขปัญหาใน

งานร่วมกนัโดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งวิทยากรและช่างชาํนาญการ โดยใหผู้ป้ฏิบติังานได้

เรียนรู้งานที�หลากหลาย โดยจดัให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการเรียนรู้งานจากแผนกต่าง ๆ 

เพื�อใหผู้ป้ฏิบติังานจากแผนกอื�นรับรู้ เขา้ใจปัญหา วางแผน และแกไ้ขปัญหาในงานร่วมกนัได ้

 ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ใน

อารมณ์ตนเองไม่แตกต่างกัน ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานทุกตาํแหน่งงานใชปั้ญญากาํกบัอารมณ์

อยา่งมีเหตุผล เพื�อช่วยในการปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น ใหส้ามารถผา่น

พน้อุปสรรค ลดความคบัขอ้งใจ และช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไวไ้ด ้

โดยการตระหนักรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามารถของ

ตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณี 

เจริญศิริ (2548) ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัมหาสารคามที�มีประเภทของงานต่างกนั 

มีเชาวน์อารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ 

พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มี

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในตนเองไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุก

ตาํแหน่งงานสามารถตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความโน้มเอียงของตน ความชอบ และ

ความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไปไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ เพื�อช่วยในการปรับตวั

ตามสภาวการณ์และการแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ� น และช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
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เป้าหมายที�วางไวไ้ดไ้ม่แตกต่างกนั จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์

ตนเองของพนักงานทุกตาํแหน่งงานไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.7  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

ระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้น

การจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แตกต่างกนั 

ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่งที�ต่างกนัมีหนา้ที�ความรับผดิชอบต่างกนั จึงมีการเผชิญกบั

ปัญหาและการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาที�ต่างกนั ซึ�งทาํให้เกิดความเหลื�อมลํ�าหรือปิดกั�นการมอบหมาย

อาํนาจในการตดัสินใจในงานและระบบงานที�ทาํให้การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนัไป 

โดยผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 ระดับ 6 

และระดบั 8 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีระดบัตาํแหน่งไม่สูง ซึ�งไม่ค่อยไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจ

ในเรื� องที�มีความสําคัญ จึงทําให้ผูป้ฏิบัติงานระดับ 3 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมที� เป็น

ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหารจดัการและใช้

ประโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 ระดับ 6 

และระดบั 8 และผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 ระดบั 8 และ

ระดบั 9 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 ไม่ค่อยไดต้ดัสินใจในเรื�องสาํคญั จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

ระดับ 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองที�เป็นการตระหนักรู้และ

เขา้ใจความรู้สึก ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไป

ไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ และความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง

ที�เป็นความสามารถในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และความสามารถในตนเอง

ได้อย่างเหมาะสมน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 8 และระดับ 9 และ

ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจงูใจตนเองนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 5 ทั�งนี�

เนื�องจาก ผูป้ฏิบตัิงานระดบั 3 ไม่ค่อยไดต้ดัสินใจในเรื�องสาํคญั จึงทาํให้ผูป้ฏิบตัิงานระดบั 3 

มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองที�เป็นแนวโน้มของอารมณ์ที�เกื�อหนุนหรือนําไปสู่

เป้าหมายน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 และผูป้ฏิบัติงานระดับ 3 มีความฉลาดทางอารมณ์ด้าน

การเอาใจเขามาใส่ใจเราน้อยกว่าผูป้ฏิบตัิงานระดบั 5 และระดบั 6 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 3 ไม่ค่อยไดต้ดัสินใจในเรื�องสาํคญั จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราที�เป็นการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ และความวิตกกงัวล

ของผูอ้ื�นน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดับ 5 และระดบั 6 ส่วนผูป้ฏิบติังานระดบั 4 มีความฉลาดทาง
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อารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองมากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 ทั� งนี� เนื� องจาก 

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 4 เพิ�งสําเร็จการศึกษา และเพิ�งข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายฯ จึงมักปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของงองคก์ารอยา่งเคร่งครัด มีความกระตือรือร้น อดทนต่อความคบัขอ้งใจเพื�อไม่ใหเ้กิด

ปัญหากระทบกระทั�งอนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานโดยรวม จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 

ส่วนผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตน ดา้นการจูงใจตนเองมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 5 เพิ�งข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ยงัไม่นาน จึงมีความกระตือรือร้น และเป็นที�คาดหวงัของ

องคก์ารในการคิดวิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม่ ๆ ส่งผลใหม้ีแรงผลกัดนัอนันาํไปสู่การแกไ้ข

ปัญหามากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม 

ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง

มากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 และผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามา

ใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ระดบั 8 และระดบั 9 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 เพิ�ง

ขา้มาปฏิบติังานในฝ่ายฯ ยงัไม่นาน มีความกระตือรือร้น และเป็นที�คาดหวงัขององค์การในการคิด

วิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม่ ๆ จึงมีแรงผลกัดันอนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและการเขา้ใจ

ผูอ้ื�นไดม้ากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ระดบั 8 และระดบั 9 ทาํให้ผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ระดบั 8 และระดับ 9 ส่วน

ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ยงัไม่มาก มีความกระตือรือร้น และเป็นที�

คาดหวงัขององคก์ารในการคิดวิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม่ ๆ จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานระดบั 6 มี

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 มีความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 และระดับ 9 ทั� งนี� เนื� องจาก 

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ยงัไม่มาก และเป็นที�คาดหวงัของ

องคก์ารในการคิดวิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม่ ๆ จึงมีแรงผลกัดนัอนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา

และการเขา้ใจผูอ้ื�นไดม้ากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 7 และระดบั 9 ทาํให้ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 และระดับ 9 ส่วน

ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจูงใจตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ระดบั 8 ทั� งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 มีระดบัตาํแหน่งน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 จึงมี

ภาระหน้าที�ความรับผิดชอบทางการบริหารระบบงานและบริหารคนน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 

ซึ� งส่วนใหญ่ผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 จะดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหัวหน้าแผนก จึงทาํให้
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ผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจูงใจตนเองน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ระดบั 8 ผูป้ฏิบตัิงานระดบั 7 มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง

น้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 ทั� งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 มีระดับตาํแหน่ง

น้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 และระดับ 9 จึงมีภาระหน้าที�ความรับผิดชอบทางการบริหาร

ระบบงานและบริหารคนนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 ซึ�งส่วนใหญ่ผูป้ฏิบติังานระดบั 

8 และระดบั 9 จะดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหัวหน้าแผนก จึงทาํให้ผูป้ฏิบัติงานระดบั 7 มี

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานบริษทั สยาม

กลการอะไหล่ จาํกดั ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัการ

อารมณ์ตนเอง และดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก พนักงานที�ระดบั

ตาํแหน่งต่างกนัมีหน้าที�ความรับผดิชอบต่างกนั จึงมีการเผชิญกบัปัญหาและการปรับตวัเพื�อแกไ้ข

ปัญหาที�ต่างกนั โดยผูที้�มีระดับตาํแหน่งที�สูงกว่า เช่น ระดับหัวหน้าแผนกจะมีความฉลาดทาง

อารมณ์ดีกว่าผูที้�มีระดบัตาํแหน่งน้อยกว่า ทั�งนี� เพราะตาํแหน่งทางการบริหารระดบัหัวหน้ามี

วุฒิภาวะการตดัสินใจ มีอิสระในการคิดและการกระทาํ ตลอดจนตอ้งตระหนักถึงความรู้สึกของ

ผูอ้ื�น มีความรับผิดชอบต่อองค์การและเพื�อนร่วมงาน จึงปรับตัวได้ดีกว่า สามารถประเมิน

สถานการณ์เฉพาะหน้าและแกไ้ขปัญหาได ้สามารถควบคุมความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มและ

ความกดดันได้ดีกว่าผูที้� มีระดับตําแหน่งน้อยกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของกระทรวง

สาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2543) ที�ได้พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สําหรับ

ประชาชนไทย อาย ุ12-60 ปี ผลการวิจยัพบว่า ตาํแหน่งงานที�ต่างกนั คือ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 

มีความแตกต่างกนัของคะแนนเฉลี�ยความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม ซึ� งกลุ่มตัวอย่างในจังหวดั

ต่าง ๆ (ยกเวน้เชียงใหม่) ที�มีตาํแหน่งงานในระดบัผูบ้ริหารจะมีแนวโน้มคะแนนความฉลาดทาง

อารมณ์ภาพรวมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที� เป็นระดับผูป้ฏิบัติงาน อาจเนื�องมาจากผูที้�มีตาํแหน่งงาน

ระดบับริหารควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าผูป้ฏิบติังาน เพราะโดยทั�วไปแลว้ผูบ้ริหารส่วนใหญ่

จะรู้จักอารมณ์ตนเองและผูอ้ื�นได้ดี มีความเข้าใจผูร่้วมงาน เป็นที�พึ� งได้ สามารถแก้ไขปัญหา

อุปสรรค มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และเผชิญภาวะความตึงเครียดไดอ้ยา่งสงบ ซึ�งเป็นคุณสมบติั

ที�พึงประสงคส์าํหรับผูบ้ริหารที�มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั�นเอง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

David Campbell et al. (cited in Nancy R. Gibbs, 1995: 113-117) โดยทาํการศึกษาถึงการประสบ

ความล้มเหลวของผูบ้ ริหาร (derailed executive) กับผูบ้ริหารที� เคยประสบความสําเร็จ พบว่า 

ผูบ้ริหารเหล่านี� ตอ้งประสบกบัความลม้เหลวอนัเนื�องมาจากข้อบกพร่องในเรื� องความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล (An Interpersonal Flaw) ซึ� งเป็นสาเหตุที�พบมากกว่าข้อบกพร่องอนัเนื�องมาจาก
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การขาดความสามารถดา้นเทคนิค (A Technical Inability) เสียอีก และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

ที�ประสบความสาํเร็จอยา่งมากในอเมริกาและยโุรป พบว่า ขอ้บกพร่องสาํคญัที�ปรากฏใหเ้ห็นก็คือ 

ขอ้บกพร่องในการควบคุมอารมณ์ เช่น มีความสมัพนัธ์ในการทาํงานกบับุคคลอื�นไม่ดี เป็นพวกที�

ชอบใชอ้าํนาจแบบเผด็จการ (Authoritarian) มีความทะเยอทะยาน (Ambitious) และมีความขดัแยง้

กบัฝ่ายบริหารที�ดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นระดบัสูงกว่า ซึ�งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Goleman (1998: 45) 

ที�ไดม้ีการวิจยัประสิทธิภาพในบริษทัและองคก์รทั�วโลกมากกว่า 200 แห่ง พบว่า ในตาํแหน่งผูน้าํ

ระดบัสูงสุดนั�น จะมีความสามารถดา้นเชาวน์อารมณ์มากกว่า 4 ใน 5 ทั�งนี� ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีระดับ

ตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองและด้านการจูงใจ

ตนเองไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงค์ทิพ วงศสุ์บรรณ (2552) ผลการวิจยั

พบว่า พนักงานบริษัท สยามกลการอะไหล่ จาํกัด ที�มีระดับตาํแหน่งต่างกัน มีความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองและดา้นการจูงใจตนเองไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะพนกังาน

ปฏิบตัิงานที�ตอ้งแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ จึงตอ้งตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ ทาํให้

การแกไ้ขปัญหาเป็นแรงผลกัดันให้กระตือรือร้น มีการจูงใจตนเองที�จะพฒันาตนเองเพื �อแกไ้ข

ปัญหาอนันาํไปสู่ความสาํเร็จ จึงทาํใหพ้นกังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์

ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองและดา้นการจูงใจตนเองไม่แตกต่างกัน ซึ� งแสดงให้เห็นว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื�องที�มีความสําคัญมากต่อความสําเร็จของบุคคลและองค์การ ซึ� ง

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Goleman (1998: 45) ที�ไดม้ีการวิจยัประสิทธิภาพในบริษทัและองคก์รทั�ว

โลกมากกว่า 200 แห่ง พบว่า 2 ใน 3 ของความแตกต่างกันเกิดจากความสามารถทางอารมณ์ 

(Emotional Competence) ดงันั�น จากการเปลี�ยนแปลงในลกัษณะของงานและการทาํงานให้เขา้กบั

สภาวการณ์ที� เปลี�ยนแปลงไปโดยเน้นความสามารถในการดาํเนินงานเพื�อให้องค์การประสบ

ความสําเร็จและอยู่รอดได้นั� น ผูบ้ริหารฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จึงควรเน้นการทาํงานเป็นทีม ซึ�งผูป้ฏิบติังานถกูมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจงาน

สาํคญัร่วมกนัมากขึ�นโดยเฉพาะแก่ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 และระดบั 7 ทั�งนี� ผูบ้ริหารตอ้งแสดงตนเป็น

ผูส้นับสนุน เป็นผูน้ ําทีม โดยเมื�อเกิดปัญหาจะทาํให้พนักงานเข้าใจปัญหาของงาน สามารถ

ตดัสินใจแกปั้ญหาและจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นได ้โดยเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนเพื�อพฒันาความ

ฉลาดทางอารมณ์ อนัทาํใหเ้กิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นที�จะทาํงานใหม่ ๆ หรือกลา้เผชิญ

กบัปัญหาใหม่ ๆ ได ้เมื�อประสบความสาํเร็จในการทาํงานจึงทาํใหม้ีความภาคภูมิใจในตนเองและมี

ความสุขในชีวิต นอกจากนี� สมาชิกในทีมตอ้งมีความร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งจริงจงั รู้จกัเอาใจเขามา
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ใส่ใจเรา รู้จกัเอื�อเฟื� อเผื�อแผต่่อผูอ้ื�น มีนํ� าใจ เพื�อสร้างบรรยากาศที�ดีและบรรยากาศของความร่วมมือ

ในการทาํงาน   

 ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม

ไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัตาํแหน่งใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อช่วยใน

การปรับตวัตามสภาวการณ์และการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น โดยการมีความคล่องแคล่วในการสร้าง

สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือ

ของผูอ้ื�นได้ เพื�อทําให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้โดยสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของดวงกมล เปี� ยมศุภทรัพย ์(2554) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็น

ว่า พนกังานทุกระดบัตาํแหน่งมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมที�เป็นความคล่องแคล่ว

ในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหา

ความร่วมมือของผูอ้ื�นไดไ้ม่แตกต่างกนั จึงทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของ

พนกังานทุกระดบัตาํแหน่งไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 1.8  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 

พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม

และเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั� งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

ต่างกนั มีเป้าหมายในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ เพื�อเป็นแรงขบัเคลื�อนใหก้ารดาํเนินงานของ

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้จึงพยายามแกปั้ญหาในการปฏิบติังานโดยใช้

ความสามารถทางอารมณ์ในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและของผูอ้ื�น สามารถบริหาร

จดัการและใชป้ระโยชน์จากอารมณ์ เพื�อการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง รวมทั�งสามารถสร้าง

สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นไดอ้ย่างประสบความสาํเร็จ จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ ทั�งน้อยและมาก มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและองค์ประกอบของความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� ง

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีความฉลาด

ทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงกมล 

เปี� ยมศุภทรัพย ์(2554) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยที�มีอายุงานต่างกนั มี

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานที�มี

ประสบการณ์ในการทํางานหรืออายุงานทั� งน้อยและมากใช้ความสามารถทางความฉลาดทาง

อารมณ์ในการปฏิบตัิงานเพื�อให้การปฏิบตัิงานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้จึงทาํให้
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ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนักงานที�มีประสบการณ์ในการทาํงานทั�ง

นอ้ยและมากไม่แตกต่างกนั 

 4.  สมมติฐานที� 2  ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน 

ตาํแหน่งงาน ระดบัตาํแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.1  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีเพศ

ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั� งนี� เนื�องจาก

ผูป้ฏิบติังานในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั�งเพศชายและ

เพศหญิงตอ้งเป็นผูข้บัเคลื�อนภารกิจใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้ผูป้ฏิบติังาน

ทั�งเพศชายและเพศหญิงจึงมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานในระดบัมากใกลเ้คียงกนั อีกทั�งในการทาํงาน

นั�นตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัทั�งหญิงและชาย ตอ้งมีการพึ�งพาอาศยักนัจึงทาํให้งานบรรลุผลสาํเร็จ 

นอกจากนี� เป็นเพราะว่าการปฏิบติังานในฝ่ายฯ เนน้ความเสมอภาค กล่าวคือ ผูป้ฏิบติังานทั�งเพศชาย

และเพศหญิงสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ได้ เพื�อให้สามารถ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้โดยสามารถที�จะปฏิบัติงานให้

บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและ

ความถกูตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ�าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มา

ช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากร

ที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและ

ใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายได ้จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

ทั�งชายและหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและองค์ประกอบของประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ที�ได้

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และประสิทธิภาพ

การทาํงานของพนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

ที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีเพศ

ต่างกัน มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับ

งานวิจัยของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ที�ไดศ้ึกษาผลกระทบของความสามารถในการเรียนรู้

การทาํงานที�มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
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การเกษตรในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรที�มีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกัน 

แสดงใหเ้ห็นว่า พนักงานเพศชายและเพศหญิงตอ้งมีความสามารถในการปฏิบติังานให้สาํเร็จและ

มีผลการปฏิบัติที�สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ และตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเพื�อขบัเคลื�อน

ภารกิจใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร อีกทั�งพนกังานทั�งเพศชายและเพศหญิงสามารถ

แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะความคิดสร้างสรรค์ได ้เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล

สาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้ จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและเป็นรายดา้น

ของพนกังานทั�งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.2  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีอายุต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีอายุ

ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั� งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบัติงานต้องสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จและใช้ศกัยภาพในการทํางานอย่างเต็มที�  ดังนั� น

ผูป้ฏิบัติงานทั� งอายุมากและอายุน้อยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและใช้ความรู้

ความสามารถเพื�อปฏิบติังานให้บรรลุผลตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด 

ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน 

นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมใน

การจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่

ทุกฝ่ายได ้จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานที�มีอายนุอ้ยและอายุมากมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและ

องคป์ระกอบของประสิทธิภาพการปฏิบติังานเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ที�ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการเวลากับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ผลการวิจยัพบว่า 

ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานที�มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการทาํงาน

โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมิตร พินิจการ (2553) 

ที�ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกักบัประสิทธิภาพการทาํงานของนักบัญชีกรม

สรรพสามิต ผลการวิจยัพบว่า นักบญัชีกรมสรรพสามิตที�มีอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงาน

โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานทั� งอายุน้อยและอายุมากมี

ความสามารถในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารไม่แตกต่างกนั จึงทาํให้
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายดา้นของพนักงานทั�งอายุน้อยและอายุมากไม่

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.3  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัการศึกษาจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถที�เกิดจากการศึกษา

เล่าเรียนที�ตรงกบัสายงานนั�น ๆ แตกต่างกันไป นอกจากนั�นผูป้ฏิบัติงานจะตอ้งมีความตั�งใจ มี

ความเพียร อดทนอดกลั�น ร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

และทันระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ได้มีคุณภาพและความถูกต้อง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลด

ความซํ� าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากร

ในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และ

สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายได ้จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัการศึกษามีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานโดยรวมและองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการปฏิบติังานเป็นรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นราย

ดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ผลการวิจยัพบว่า พนักงาน

ธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นราย

ดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมิตร พินิจการ (2553) ผลการวิจยัพบว่า 

นกับญัชีกรมสรรพสามิตที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นราย

ดา้นไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกระดบัการศึกษาใชค้วามรู้ความสามารถ ประกอบ

กบัมีความตั�งใจ ความเพียร อดทนอดกลั�น ร่วมมือร่วมใจกนั จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวมและเป็นรายดา้นของพนักงานทุกระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.4  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานทุกสถานภาพแมม้ีภาระทางครอบครัว แต่ก็มีความรับผิดชอบต่องาน

ที�ปฏิบติัดว้ยความซื�อตรงและเอาใจใส่ จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานทุกสถานภาพสมรสมีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานโดยรวมและองคป์ระกอบของประสิทธิภาพการปฏิบติังานเป็นรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการ
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และคุม้ครองแรงงานที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้น

ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า พนักงาน

ธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่

แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจยัพบว่า พนกังาน

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีสถานภาพต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า พนกังานทุกสถานภาพสมรสมีความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติังานให้บรรลุผลตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด ผลงาน

ที�ไดม้ีคุณภาพและความถกูตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ�าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยี

ที� เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการจัดหา

งบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายได ้

จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมและเป็นรายดา้นของพนกังานทุกสถานภาพสมรสไม่

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.5  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และ

ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนั แมป้ฏิบติั

ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบแตกต่างกนั แต่ผูป้ฏิบติังานมีเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั 

คือ การปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายที�หน่วยงานตั�งไวร่้วมกนั โดยผลการปฏิบติังานที�เป็นไปตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการที�วางไว ้และก่อให้เกิดผลสาํเร็จ

ตามความคาดหมาย ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบัติงานตรงตามความตอ้งการ 

นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จึง

ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ และด้านความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 

ศุภมิตร พินิจการ (2553) ผลการวิจยัพบว่า นกับญัชีกรมสรรพสามิตที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่าง

กนั แสดงใหเ้ห็นว่า นกับญัชีกรมสรรพสามิตทุกช่วงเงินเดือนมีเป้าหมายในการปฏิบติังานร่วมกนั 

คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที�หน่วยงานตั�งไวร่้วมกัน มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เป้าหมายของหน่วยงาน มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการที�วางไว ้ก่อให้เกิดผลสาํเร็จ

ตามความคาดหมายไม่แตกกนั ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของผลการปฏิบติังานตรงตามความ
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ตอ้งการ นาํมาซึ� งความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวข้อง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติงาน และหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง จึงทาํให้นักบัญชีกรมสรรพสามิตที�มีเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านกระบวนการ

ปฏิบติังานและด้านการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั ทั� งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือนต่างกันจะมีภาระหน้าที� และความรับผิดชอบที�จะเกี�ยวข้องกับระดับตําแหน่งและ

ความสามารถในการปฏิบติังานที�มีการนาํวิธีการ ขั�นตอนการปฏิบติังาน หรือใชเ้ทคนิควิทยาการ

ที�เหมาะสมมาใชใ้นการปฏิบติังานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลาน้อยที�สุด

และคุม้ค่าที�สุด อีกทั�งการมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากร

ในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นนอ้ย ใชค้นนอ้ย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุ

อุปกรณ์นอ้ย ไม่เกิดการสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงาน

ตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที� เป้าหมายวางไว้ และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้

งบประมาณดา้นต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวแ้ตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน

ตํ�ากว่า 20,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือนตํ�ากว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ระดบั 3 ที�เพิ�งเข้ามา

ปฏิบติังาน ซึ�งยงัมีระดบัตาํแหน่งระดบัตน้และอายยุงัน้อย จึงมกัแสดงออกถึงพฤติกรรมในการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด และมกัถูกร้องขอให้ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมของ

องค์การ ทําให้มีพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรโดยมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณ

และทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า สาํหรับ

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณ

ดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวม้ากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท 

และ 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานระดบั 4-5 และระดบั 6-7 ที�มีระดบัตาํแหน่งสูงกว่าและ

ถกูร้องขอใหช่้วยเหลืองานนอ้ยกว่า ส่วนผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 

ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานระดบั 4-5 

ซึ�งยงัมีระดบัตาํแหน่งไม่สูง และเป็นคลื�นลูกใหม่ที�มกัถูกคาดหวงัให้มีพฤติกรรมการแสดงออก

ที�สนองตอบต่อองคก์ารในการนาํความคิดใหม่ ๆ มาพฒันากระบวนการปฏิบติังานเพื�อผลสมัฤทธิ�

ขององค์การ จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
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ด้านกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ที�มีระดับ

ตาํแหน่ง 6-7 แต่ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ทั� งนี�

เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท ที�มีระดับตาํแหน่ง ระดับ 4-5 มีระดับ

ตาํแหน่งนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ที�มีระดบัตาํแหน่ง ระดบั 8 จึงมีส่วน

ร่วมในการวางแผนระบบงานน้อยกว่า ทาํให้มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจัยทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ส่วนผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ  80,001 บาทขึ�นไป ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ที�มีระดบัตาํแหน่ง 6-7 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

และมีระดบัตาํแหน่งน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท และ 80,001 บาทขึ�นไป 

ที�มีระดบัตาํแหน่ง 8-9 จึงมีภาระงานหรือความรับผดิชอบในงานเกี�ยวกบัการวางแผนระบบงานและ

การตดัสินใจน้อยกว่า ซึ�งทาํให้ผูป้ฏิบตัิงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท 

และ 80,001 บาทขึ�นไป และผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ทั�งนี�

เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ที�มีระดับตาํแหน่ง 6-7 มีระดับตาํแหน่ง

นอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ที�มีระดบัตาํแหน่ง 8 จึงมีส่วนร่วมในการวางแผน

ระบบงานนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท ทาํใหม้ีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน 

ภาค 9 ที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารเพื�อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีเงินเดือนที�ไดรั้บในปัจจุบนัต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นกระบวนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานที�มีเงินเดือนต่างกันมีการนํา

วิธีการ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน หรือใช้เทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใช้เวลาน้อยที�สุดและคุ้มค่าที�สุดแตกต่างกนั จึงทาํให้

พนกังานที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 

ภาค 9 ที�มีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร
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ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจัยพบว่า 

พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีเงินเดือนที�ไดรั้บในปัจจุบนัต่างกนั มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของทิพวรรณ ศิริสมภพ (2553) ที�ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างจิตสาํนึกองค์การกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินในสายกิจการสาขา 3 ผลการวิจยัพบว่า 

พนักงานธนาคารออมสินสาขา 3 ที�มีรายไดต่้อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทาํงานด้าน

ตน้ทุนไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า พนักงานธนาคารที�มีลกัษณะงานในการให้บริการธนกิจแก่

ลกูคา้ มีบทบาทสาํคญัในงานหรือการมีอาํนาจในการตดัสินใจในงานซึ�งจะตอ้งสามารถร่วมกนั

การแกปั้ญหาในเรื�องการนาํเขา้และการใชต้น้ทุนในการปฏิบตัิงานที�มีประสิทธิภาพ โดยการมี

ส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอ และการใชท้รัพยากรในการปฏิบตัิงาน

อย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย 

ไม่เกิดการสูญเปล่า สําหรับการดาํเนินงาน ตามแผนปฏิบัติที�ได้กาํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตาม

เป้าหมายหรือมากกว่าที�เป้าหมายวางไว ้รวมทั�งมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณ

ดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�ก ําหนดไวไ้ม่แตกต่างกัน จึงทําให้พนักงานธนาคารที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั 

ดังนั� น ผูบ้ริหารฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรเน้นให้

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบัติงานระดับ 

4-5 และระดับ 6-7 ได้มีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใช้

ทรัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ได้

กาํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และ

ควบคุมการใช้งบประมาณด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�ก ําหนดไว้ และควรเน้นให้

ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ� งเป็นผูป้ฏิบัติงานระดับ 6-7 ได้มีการใช้วิธีการ 

ขั�นตอนการปฏิบตัิงาน หรือใชเ้ทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใชใ้นการปฏิบติังานให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลาน้อยที�สุดและคุม้ค่าที�สุดดว้ย 

 สมมติฐานที� 2.6  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนัมีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบแตกต่างกนั จึงสามารถแกไ้ขปัญหา

ในการปฏิบตัิงานเพื �อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทัน
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ระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถกูตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้น

ของการทาํงาน นาํเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และสามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายไดแ้ตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกร มี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่าง

ชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกรมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบติั

ภารกิจด้านการควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า โดยการวางแผน วิเคราะห์  ประสานงาน ติดตาม 

ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ข เพื�อให้การดาํเนินการดา้นการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้ามีความมั�นคง 

เชื�อถือได ้จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกรมีการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาตามสภาวการณ์

ที�เกิดขึ�นจากลกัษณะงานที�ไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกฝ่ายฯ มากกว่าผูป้ฏิบติังาน

ตาํแหน่งงานวิทยากรและช่างชาํนาญการที�มีลกัษณะงานด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ� งทาํให้

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิศวกรมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสําเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงานมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานวิทยากรและช่าง

ชาํนาญการ ส่วนผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม 

ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

มากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจากผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนกัคอมพิวเตอร์

มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิภารกิจดา้นการวางแผนและพฒันาระบบสารสนเทศ 

พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบฐานขอ้มลูในฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า ประสานงานกบั

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใชง้านสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้ คาํแนะนาํ และ

ฝึกอบรมแก่ผูใ้ชง้านและผูเ้กี�ยวขอ้ง จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์มีการแกไ้ข

ปัญหาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานร่วมกับผูอ้ื�นมากกว่า

ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ซึ� งทาํให้ผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานนักคอมพิวเตอร์มี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการ

ปฏิบตัิงาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

ส่วนผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบัติงานมากกว่าผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี�

เนื�องจากผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิภารกิจดา้น

การรวบรวมแผนและติดตามแผนการผลิต การซื�อ และการจาํหน่ายไฟฟ้าประจาํปี การรวบรวม

ขอ้มูลเพื�อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์และประเมินผลการผลิตและรับซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยรายเดือน เพื�อรายงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง การรวบรวมและจดัทาํรายงานการหยดุ
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ซ่อมเครื� องของโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการจัดเตรียมข้อมูลสรุปสถิติ

ข ้อข ัดข้องและดัชนีสมรรถนะระบบไฟฟ้า รวมทั�งสรุปเหตุการณ์สาํค ัญที�มีผลกระทบต่อ

ความเชื�อถือได้ เพื�อนาํเสนอในที�ประชุมคณะกรรมการความเชื�อถือได้ของระบบไฟฟ้า และ

การรวบรวมและรายงานค่าตวัประกอบพลงัไฟฟ้า จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกร

มีการปรับตัวเพื�อแก้ไขปัญหาในงานเกี�ยวก ับการวิเคราะห์และสรุปผลทางสถิติซึ� งต ้องใช้

ความละเอียดในการคิดวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลมากกว่าผูป้ฏิบตัิงานตาํแหน่งงานช่าง

ชาํนาญการ ซึ�งทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานเศรษฐกรมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุ

เป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังานมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ 

ส่วนผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานวิทยากร มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายน้อยกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรมีหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติัภารกิจดา้นวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย และโรงไฟฟ้าเอกชน รวมทั�งวางแผนการซื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศเพื�อนบา้น จดับรรยายสรุป

หลกัการซื�อขายไฟฟ้า และขั�นตอนการปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้า ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า  และโรงไฟฟ้า จดัทาํฐานขอ้มูลรายวนั รายเดือน และเงื�อนไขการปฏิบตัิการ

ที�สาํคญั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และการสั�งการใหถ้กูตอ้งตามสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า การจดัทาํและปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า สรุปภาพรวม

การผลิตและซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือน รายปี และในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ จัดทาํรายงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและเอกสารประกอบการประชุมของ

ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูแ้ทนฝึกอบรม ผูแ้ทนวิจยัและพฒันาประจาํฝ่าย จดัทาํเอกสารต่าง ๆ เช่น 

เตรียมการประชุม วาระ-รายงานการประชุม ร่างบันทึก โต้ตอบหนังสือฯ ซึ�งมีลกัษณะงานด้าน

สนบัสนุนการปฏิบติังาน จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากร มีการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหา

ตามสภาวการณ์ที�เกิดขึ�นนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างที�มีลกัษณะงานในการประสานงาน

กบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั�งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในดา้นแผนปฏิบติัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า

กรณีฉุกเฉิน ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ในดา้นความตอ้งการรายวนัหรือเหตุฉุกเฉินใน

กรณีการจ่ายก๊าซฯ มีปัญหา รวบรวมขอ้มูลดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้าและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั

การผลิตเพื�อใชใ้นการจดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้า ประสานงานดา้นปฏิบติัการเชื�อเพลิงกบัผูเ้กี�ยวขอ้ง

ทั�งภายในและภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแจ้งความสามารถการจ่ายใช้

เชื�อเพลิงล่วงหนา้ 5 ปี รายปี รายเดือน รายสปัดาห์ และรายวนั การปฏิบติัการควบคุมการผลิตและ

ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบส่งหลกั โดยให้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความมั�นคง เชื�อถือได ้และ
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ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าที�เหมาะสม ภายใตข้อ้จาํกดัของเชื�อเพลิง ทรัพยากร สภาวะแวดลอ้ม และ

ขอ้สัญญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ� งทําให้

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานวิทยากรมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานช่าง 

สําหรับผูป้ฏิบัติงานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุ

เป้าหมายความสําเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่า

ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างมีลกัษณะงาน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาวการณ์ที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติัการควบคุมการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที�มี

การติดต่อประสานงานงานกบัหน่วยงานภายนอกมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ

ที�มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการดาํเนินการดา้นยานพาหนะและการบริการที�มีลกัษณะงานดา้น

การสนับสนุนการปฏิบติังาน จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่าง มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่ายมากกว่าผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งงานช่างชาํนาญการ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจัยของสมมาศ 

พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีตาํแหน่งงานต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ และดา้นกระบวนการ

ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจัย

พบว่า พนักงานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีตาํแหน่งงานปัจจุบนัต่างกนั มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า พนักงานที�มี

ตาํแหน่งงานต่างกนัมีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบแตกต่างกนั จึงสามารถแกไ้ขปัญหาใน

การปฏิบติังานเพื�อให้การปฏิบติังานบรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลา

ที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของ

การทาํงาน นาํเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายไดแ้ตกต่างกนั ซึ�งหากเป็นตาํแหน่งงานหลกัที�สนองตอบ

หรือมีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาตามภารกิจขององค์การ ก็จะทาํให้ตาํแหน่งงานนั�นเป็น

ตาํแหน่งที�สาํคญัต่อการตดัสินใจในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงวิธีการดาํเนินงานเพื�อใหม้ีศกัยภาพใน

การดาํเนินงานที�หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารที�เปลี�ยนแปลงไป จึงทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานหลกัหรือทีมีบทบาทสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาตามภารกิจขององค์การ มีกาํลงัใจ 

มีแรงผลกัดนัที�จะแกไ้ขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื�อพฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ�งขึ�นต่อไป โดยมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าตาํแหน่งงานที�สนับสนุนการปฏิบติังาน ดงันั�น ผูบ้ริหาร
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ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเพื�อให้เกิดการวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานร่วมกัน

โดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งวิทยากรและช่างชาํนาญการ โดยให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้งาน

ที�หลากหลาย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้งานจากแผนกต่าง ๆ เพื�อให้

ผูป้ฏิบติังานจากแผนกอื�นรับรู้ เขา้ใจปัญหา วางแผน และแกไ้ขปัญหาในงานร่วมกนั ซึ�งการเผชิญ

ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาจะทาํให้ผูป้ฏิบัติงานมีแรงผลกัดนัที�พร้อมฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค

เพื�อพฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ�งขึ�นต่อไป 

 ผูป้ฏิบัติงานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหา

และใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนัมีส่วนร่วม

จดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นนอ้ย ใชค้นนอ้ย ใชพ้ลงังานนอ้ย และใชว้สัดุอุปกรณ์นอ้ย ไม่เกิดการสูญเปล่า 

สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที�

เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

แผนงานที�ก ําหนดไว้ไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) 

ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานที�มีตาํแหน่งงานในปัจจุบัน

ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกัน และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมิตร พินิจการ (2553) ผลการวิจยัพบว่า นักบญัชีกรมสรรพสามิตที�มี

ตาํแหน่งงานที�ทาํต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรไม่

แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า หากมองในส่วนตาํแหน่งงานแลว้ ตาํแหน่งงานจะเป็นส่วนสาํคญัที�

ทาํใหเ้กิดการผลกัดนันโยบายอนัมาจากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน โดยหากมีสิ�งใด

ที�ขาดแคลนหรือตอ้งการให้องค์การเพิ�ม ตาํแหน่งงานที�ปฏิบติังานอยู่จะสามารถบอกไดว้่าสิ�งใด

ที�ตอ้งการให้องค์การจดัเพิ�มหรือปรับปรุงเพื�อประโยชน์ในการปฏิบติังานบา้ง โดยถือว่าตาํแหน่ง

เป็นส่วนที�สามารถมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรไดม้าก จึงทาํให้พนักงานงานที�มี

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที� 2.7  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบติังานมีการนาํวิธีการ ขั�นตอนการปฏิบติังาน หรือใชเ้ทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใชใ้น

การปฏิบติังานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลาน้อยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด  มี

ส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน
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อย่างประหยดัและคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และมีความสาํเร็จ

ของผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยไดป้ริมาณและคุณภาพตรงตามความตอ้งการ 

นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติงาน และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องไม่แตกต่างกนั โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานที�มีระดบัที�ดาํรงตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดยรวม 

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย 

ไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า ขา้ราชการทุกระดบัตาํแหน่งมีการนาํวิธีการ ขั�นตอนการปฏิบติังาน 

หรือใชเ้ทคนิควิทยาการที �เหมาะสมมาใชใ้นการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน โดยใชเ้วลานอ้ยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด  มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากร

ที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า มีกลไกการติดตามและ

ใชง้บประมาณไดต้ามแผน และมีความสาํเร็จของผลการปฏิบติังานที�บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยได้

ปริมาณและคุณภาพตรงตามความตอ้งการ นาํมาซึ�งความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังาน และ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไม่แตกต่างกนั จึงทาํใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังาน ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายของขา้ราชการทุก

ระดบัตาํแหน่งไม่แตกต่างกนั 

 ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุ

เป้าหมายความสําเร็จแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบตัิงานระดบัตาํแหน่งที�ต่างกนัมีหน้าที�

ความรับผิดชอบต่างกนั จึงมีการเผชิญกบัปัญหาและการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน

ที�ทาํใหผ้ลการปฏิบติังานที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์

ตรงตามความตอ้งการที�วางไว ้และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามความคาดหมายต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 3 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงาน

ระดบั 5 และระดบั 8 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 ส่วนใหญ่มีระดบัตาํแหน่งไม่สูง มีอายนุอ้ย 

และเพิ�งเขา้มาปฏิบติังานในฝ่าย ฯ ทาํให้ไม่ค่อยไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจในเรื�องที�มีความสาํคญั จึงทาํให้

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 3 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จน้อยกว่า

ผูป้ฏิบตัิงานระดบั 5 และระดบั 8 ส่วนผูป้ฏิบติังานระดบั 5 มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานดา้น

การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จมากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 6 และระดบั 7 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ระดับ 5 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ น้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานระดับ 6 และระดับ 7 จึงมี

ความกระตือรือร้น และเป็นที�คาดหวงัขององคก์ารในการคิดวิเคราะห์และพฒันาระบบงานใหม่ ๆ 

ส่งผลใหม้ีแรงผลกัดนัอนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหามากกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 6 และระดบั 7 ซึ�งทาํให้

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 5 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จมากกว่า
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ผูป้ฏิบติังานระดบั 6 และระดบั 7 สาํหรับผูป้ฏิบติังานระดบั 7 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้น

การบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ระดบั 7 มีระดบัตาํแหน่งนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานระดบั 8 และระดบั 9 จึงมีภาระหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ทางการบริหารระบบงานและบริหารคนน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานระดับ 8 และระดบั 9 ซึ�งส่วนใหญ่

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 และระดับ 9 จะดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหัวหน้าแผนก จึงทําให้

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 7 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จน้อยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานระดับ 8 และระดับ 9 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� ง

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การทํางานด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ทิพวรรณ ศิริสมภพ (2553) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสินในสายกิจการสาขา 3 ที�มี

ระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพการในการทาํงานดา้นผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั แสดงให้

เห็นว่า พนกังานทุกระดบัตาํแหน่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

ซึ�งมีผลการปฏิบัติงานที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์

ตรงตามความต้องการที�วางไว ้และก่อให้เกิดผลสาํเร็จตามความคาดหมายแตกต่างกนั จึงทาํให้

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของพนักงานทุกระดบัตาํแหน่ง

แตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก พนักงานที�ระดบัตาํแหน่งต่างกนัมีหน้าที�ความรับผิดชอบต่างกนั จึงมี

การเผชิญกบัปัญหาและการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานที�ทาํให้ผลการปฏิบติังาน

ที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการ

ที�วางไว ้และก่อให้เกิดผลสําเร็จตามความคาดหมายต่างกัน ดังนั� น จากการเปลี�ยนแปลงใน

ลกัษณะของงานและการทาํงานให้เขา้กบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปโดยเน้นความสามารถ

ในการดาํเนินงานเพื�อใหอ้งค์การประสบความสาํเร็จและอยูร่อดไดน้ั�น ผูบ้ริหารฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงควรเน้นการทาํงานเป็นทีมที�ผูป้ฏิบัติงาน

ถกูมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจงานสาํคญัร่วมกนัมากขึ�นโดยเฉพาะแก่ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 

ระดับ 6 และระดบั 7 ทั�งนี� ผูบ้ริหารตอ้งแสดงตนเป็นผูส้นับสนุน เป็นผูน้ ําทีม โดยเมื�อเกิดปัญหา

จะทาํใหพ้นกังานเขา้ใจปัญหาของงาน สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นได ้

อนัทาํใหเ้กิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นที�จะทาํงานใหม่ ๆ หรือกลา้เผชิญกบัปัญหาใหม่ ๆ ได ้

เมื�อประสบความสาํเร็จในการทาํงานจึงทาํใหม้ีความภาคภูมิใจในตนเองและพฒันาการปฏิบติังาน

ให้ดียิ�งขึ�นต่อไป 

 สมมติฐานที� 2.8  ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
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พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของ

ทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกัน ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ต่างกัน  

แต่มีความมุ่งหมายที�จะปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายฯ โดยสามารถปฏิบติังาน

ให้บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพ

และความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสม

เขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุก

ฝ่ายได้ไม่แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวิจัยของวิมลมาศ ไร่ไสว (2551) ผลการวิจัยพบว่า 

ขา้ราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานที�มีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้น

ความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) 

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที�มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม 

(2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 ที�มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั 

มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 

และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า พนักงานที�มีประสบการณ์ใน

การทาํงานต่างกนั มีความมุ่งหมายที�จะปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน

เช่นเดียวกัน โดยสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทัน

ระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและความถกูตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้น

ของการทาํงาน นาํเทคโนโลยทีี�เหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ไม่แตกต่างกัน จึงทําให้พนักงานงานที�มี

ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จ ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ไม่แตกต่างกนั 

 ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ ต่างกัน มีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�เอื�อให้เกิดความสามารถในการมีส่วนร่วม

จดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นนอ้ย ใชค้นนอ้ย ใชพ้ลงังานนอ้ย และใชว้สัดุอุปกรณ์นอ้ย ไม่เกิดการสูญเปล่า 

สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่า
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ที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานที�ก ําหนดไว้ โดยผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ ตํ� ากว่า 1 ปี มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรมากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลา

การปฏิบตัิงานในฝ่ายฯ 1-5 ปี 6-10 ปี และ 11-15 ปี ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ ตํ�ากว่า 1 ปี มีอายุน้อยและมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ น้อย จึงมกั

แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด รวมทั�งถูกคาดหวงัจาก

องคก์ารให้ช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การเสมอ จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ ตํ�ากว่า 1 ปี ใหค้วามร่วมมือในการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรโดยการใช้

ทรัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย 

และใชว้สัดุอุปกรณ์นอ้ย ไม่เกิดการสูญเปล่า สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่

ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที� เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุม

การใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวม้ากกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 1-5 ปี 6-10 ปี และ 11-15 ปี ส่วนผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานใน

ฝ่ายฯ 1-5 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ 1-5 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัตาํแหน่งนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 

21 ปีขึ�นไปซึ�งมีตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหัวหน้าแผนก จึงทาํให้ผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลา

การปฏิบติังานในฝ่ายฯ 1-5 ปี มีส่วนร่วมในการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป ส่วนผูป้ฏิบตัิงานที�มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ในฝ่ายฯ 6-10 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรน้อยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ� นไป ทั� งนี� เนื� องจาก ผูป้ฏิบัติงานที�มี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 6-10 ปี ส่วนใหญ่มีระดับตาํแหน่งน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มี

ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไปซึ�งมีตาํแหน่งทางการบริหารเป็นหวัหนา้แผนก จึงทาํให้

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 6-10 ปี มีส่วนร่วมในการจดัหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป ส่วนผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 11-15 ปี มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้

ปัจจยัทรัพยากรนอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ�นไป ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 11-15 ปี ส่วนใหญ่มีระดับตาํแหน่งน้อยกว่า

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 21 ปีขึ� นไปซึ� งมีตาํแหน่งทางการบริหารเป็น

หัวหน้าแผนก จึงทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ 11-15 ปี มีส่วนร่วมใน
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การจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในฝ่ายฯ 21 ปี

ขึ�นไป โดยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของศุภรณ์ทิพย ์ศิริสุนทร (2556) ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า พนักงานที�มี

ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�เอื�อให้เกิดความสามารถ

ในการมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังาน

อย่างประหยดัและคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย 

ไม่เกิดการสูญเปล่า สําหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติที�ได้ก ําหนด แต่ได้ผลงานตรงตาม

เป้าหมายหรือมากกว่าที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใช้งบประมาณ

ดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวแ้ตกต่างกนั จึงทาํใหพ้นกังานงานที�มีประสบการณ์

ในการทาํงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั 

ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเน้นให้ผูป้ฏิบติังานช่วยกนัสังเกต วิเคราะห์ปัญหา และร่วมกนัหาทางแกไ้ข

ปัญหา ผูป้ฏิบติังานควรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอความตอ้งการในสิ�งที�ยงัขาดแคลนหรือตอ้งการ

ใหอ้งคก์ารจดัเพิ�ม เพื�อพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 5.  สมมติฐานที� 3  ความฉลาดทางอารมณ์อยา่งนอ้ย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 5.1  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของ

ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ 

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจงูใจตนเอง ดา้นทกัษะทางสงัคม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตน 

และดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 

 5.1.1  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานโดยรวม ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานมีความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังานให้สาํเร็จ โดยมี

แนวโน้มอารมณ์ที�มุ่งไปสู่เป้าหมาย เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  มีความคิดริเริ�ม และมีความเพียร

พยายาม แมม้ีอุปสรรคปัญหาก็ไม่ยอ่ทอ้ สามารถอดกลั�นรอคอยได ้จึงทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์

ด้านการจูงใจตนเองเป็นปัจจัยอนัดับแรกที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของ

ผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจ

ตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกล ํ�า (2554) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง



262 
 

มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษัท

ผลิตชิ�นส่วนรถยนตแ์ห่งหนึ�ง 

 5.1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานโดยรวม ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานสามารถสร้างสมัพนัธภาพที�ทาํใหผู้ร่้วมงานให้

ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ทาํใหก้ารประสานงานและการทาํงานเป็นทีมประสบผลสาํเร็จได ้จึง

ทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมเป็นปัจจยัอนัดบัสองที�มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานโดยรวมของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า ความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานโดยรวมของพนักงานธนาคาร

ออมสิน ภาค 9 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพวรรณ ศิริสมภพ (2553) ผลการวิจยัพบว่า จิตสํานึก

องค์การด้านความสํานึกความสัมพนัธ์อนัดีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมของ

พนกังานธนาคารออมสินในสายกิจการสาขา 3 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกล ํ�า (2554) 

ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

ในการทาํงานโดยรวมของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนตแ์ห่งหนึ� ง 

 5.1.3  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานสามารถจดัการอารมณ์และ

ควบคุมอารมณ์ที�ช่วยลดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้ป็นที�เชื�อถือไวว้างใจของผูร่้วมงาน 

ซึ�งการจดัการอารมณ์และควบคุมอารมณ์ทาํให้สามารถเปิดใจกวา้งรับสิ�งใหม่ ๆ โดยสามารถปรับ

อารมณ์และจดัการระบบความคิดให้เขา้ใจสถานการณ์เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น จึงทาํให้

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองเป็นปัจจัยอนัดับสามที�มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกลํ�า (2554) ผลการวิจยัพบว่า ความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเองมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงานโดยรวมของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนต์แห่งหนึ� ง 

 5.1.4  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานสามารถรู้เท่าทนัอารมณ์ของ

ตนเองโดยการพิจารณาหาสาเหตุที�ทาํให้เกิดอารมณ์และผลที�ตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ 

รวมทั�งการประเมินตนเองไดต้ามความเป็นจริงโดยรู้จดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง และเมื�อเกิดปัญหา

ผูป้ฏิบติังานยอมรับและพยายามหาทางแกไ้ขปัญหา ซึ�งทาํให้เกิดการพฒันาความสามารถของตน

ทั�งทางกายและจิตใจในการปฏิบติังานที�ทาํให้สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานได ้จึง
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ทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองเป็นปัจจัยอนัดับสี� ที�มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจัยพบว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

โดยรวมของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนาธิป ศรีกล ํ�า (2554) 

ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเองมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทัผลิตชิ�นส่วนรถยนต์

แห่งหนึ�ง 

 5.2  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นการบรรลุ

เป้าหมายความสําเร็จของผูป้ฏิบัติงานฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้ามีนโยบายมุ่งให้ผูป้ฏิบติังานพฒันาตนเอง และใชศ้กัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งเต็ม

ความสามารถ ดงันั�น เมื�อผูป้ฏิบติังานเขา้มาปฏิบติังานในองคก์าร ก็จะรับรู้วฒันธรรมองค์การและ

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ�งที�จะตอ้งมีความรับผดิชอบและมีความสามารถในการขบัเคลื�อนภารกิจ

ขององค์การ โดยผูป้ฏิบติังานจะเกิดแรงขบัในการพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังาน

ให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององค์การ จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง

มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ศนัสนีย ์เหรียญแกว้ (2548) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมีผลต่อ

ความสาํเร็จในอาชีพของพนักงานธนาคารพาณิชย ์และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม 

(2552) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของพนกังานธนาคารพาณิชย ์  

 5.3  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียง

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นทกัษะทางสงัคม และดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง  

   5.3.1  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานมีการจูงใจตนเองจะทาํให้มี

แรงผลกัดนัในการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกหรือพฤติกรรมเอื�อประโยชน์ ในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง

กระบวนการปฏิบติังานให้ดียิ�งขึ�น โดยจะสามารถอดทนต่อปัญหาอุปสรรค ความคบัขอ้งใจ ความ

ขดัแยง้กบัหลายฝ่ายที�เกิดขึ�น และพยายามแกไ้ขปัญหาเพื�อใหก้ารปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน
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สาํเร็จตามเป้าหมาย จึงทาํใหค้วามฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองเป็นปัจจยัอนัดบัแรกที�มีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวนจิตร 

ธุระทอง (2544) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า เชาวน์อารมณ์ดา้นการสร้างแรงจูงใจตนเองมีความสมัพนัธก์บั

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของหัวหน้าแผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินคา้ ในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจยัพบว่า ความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน

ของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) 

ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเองมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การในดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการเอื�อเฟื� อต่อผูอ้ื�น 

ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั�น ดา้นความมีส่วนร่วมกบัองค์การ และดา้นความสาํนึกในหนา้ที� 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมลรัชต ์สุทธิบริหารกุล (2554) ผลการวิจยัพบว่า เชาวน์อารมณ์ดา้น

การจูงใจตนเองมีความสมัพนัธก์บัความเกี�ยวพนัในงานในลกัษณะที�มีความใส่ใจในงานที�ทาํโดยมี

การปรับปรุงวิธีการทาํงานใหดี้ที�สุดของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนแห่งหนึ�ง 

   5.3.2  ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจัดระเบียบอารมณ์ของตนเองมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานมีการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตนเองนั�น ทาํให้การประสานงานกบัผูอ้ื�นเป็นไปอย่างราบรื�น ช่วยลดความ

ขดัแยง้จากการประสานงานเนื�องจากสามารถจัดการและควบคุมภาวะอารมณ์ด้านลบและแรง

กระตุ้นได้ และลดข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื�องจากมีความรับผิดชอบและ

พิจารณาใคร่ครวญอยา่งรอบคอบ จึงทาํให้ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเป็นปัจจยัอนัดบัสองที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบติังาน โดย

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวนจิตร ธุระทอง (2544) ซึ� งผลการวิจยัพบว่า เชาวน์อารมณ์ดา้นการ

กาํกบัควบคุมตนเองมีความสัมพนัธก์บัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของหัวหน้า

แผนกขาย ในธุรกิจสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํภาภรณ์ 

ชมเชี�ยวชาญ (2552) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจดัการกบัอารมณ์ตนเองมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการ

เอื�อเฟื� อต่อผูอ้ื�น ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั�น ดา้นความมีส่วนร่วมกบัองคก์าร และดา้นความ

สาํนึกในหนา้ที�ของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ�ง 

   5.3.3  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านทกัษะทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบัติงาน ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานสร้างความสัมพนัธ์กับ

ผูร่้วมงานเพื�อใหผู้ร่้วมงานเกิดร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาวิธีการทาํงาน จะส่งผลใหเ้กิดความคล่องตวั
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ในการปฏิบตัิงาน โดยเป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดการเลื�อนไหลของงาน 

อนัส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององค์การที�วางไว ้จึงทาํให้ความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมเป็นปัจจยัอนัดบัสามที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น

กระบวนการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ� งผลการวิจยัพบว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการ

ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 9 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ 

(2552) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมมีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์ารในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการเอื�อเฟื� อต่อผูอ้ื�น ดา้นพฤติกรรม

ความอดทนอดกลั�น ดา้นความมีส่วนร่วมกบัองค์การ และดา้นความสาํนึกในหน้าที�ของพยาบาล

โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ� ง 

   5.3.4  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานสามารถ

ตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเองนั�น ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถทราบปัญหาที�เกิดขึ�นและนาํไปสู่การหา

ทางแกไ้ขปัญหา เพื�อพฒันาระบบงานให้เอื�อต่อการปฏิบัติงานไดอ้ย่างคล่องตวัมากขึ�น จึงทาํให้

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนักรู้ในตนเองเป็นปัจจยัอนัดบัสี�ที�มีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาํภาภรณ์ ชมเชี�ยวชาญ (2552) 

ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที�ดีขององคก์ารในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการเอื�อเฟื� อต่อผูอ้ื�น ดา้นพฤติกรรม

ความอดทนอดกลั�น ดา้นความมีส่วนร่วมกบัองคก์าร และดา้นความสาํนึกในหน้าที� และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพิมลรัชต ์สุทธิบริหารกุล (2554) ผลการวิจยัพบว่า เชาวน์อารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้

ในตนเองมีความสัมพนัธ์กบัความเกี�ยวพนัในงานในลกัษณะที�มีความใส่ใจในงานที�ทาํโดยมี

การปรับปรุงวิธีการทาํงานใหดี้ที�สุดของพนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนแห่งหนึ�ง 

  5.4  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและ

ใชปั้จจยัทรัพยากรของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย คือ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคม ทั�งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบติังานมีทกัษะทาง

สังคมจะนําไปสู่การแกปั้ญหาในเรื� องการจดัหาทรัพยากรที�เพียงพอโดยการมีส่วนร่วมวางแผน

จดัตั�งงบประมาณและทรัพยากร และเรื�องการใชท้รัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยดัและ

คุม้ค่า รวมทั�งเรื�องการมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานที�กาํหนดไว ้ซึ�งเป็นไปตามนโยบายของฝ่าย ฯ ที�เนน้การปฏิบติังานเป็นทีม  จึงทาํใหค้วาม

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นทักษะทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการจดัหาและใช้
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ปัจจยัทรัพยากร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) ผลการวิจยัพบว่า ความจงรักภกัดี

ต่อองค์กรดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรในลกัษณะของการปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ที�พึงมีให้กับองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากรของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม และสอดคลอ้งกับงานวิจ ัยของอาํภาภรณ์ 

ชมเชี�ยวชาญ (2552) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที�ดีขององค์การในดา้นความมีส่วนร่วมกบัองค์การ และดา้นความ

สาํนึกในหนา้ที�ของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ�ง 

  5.5  ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจ

ของทุกฝ่ายของผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียง

ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง และดา้นทกัษะทางสงัคม  

 5.5.1  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย ทั�งนี� เนื�องจาก การจูงใจตนเองทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัในการ

พฒันาตนเองและผลงานให้ดีเลิศ โดยมีความมุ่งมั�น อดทน และพฒันางานให้เกิดความพอใจของ

ผูบ้งัคบับญัชา เพื�อนร่วมงาน และผูเ้กี�ยวขอ้งในงาน จึงทาํให้ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเอง

เป็นปัจจยัอนัดบัแรกที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจ

ตนเองมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายของพนกังานธนาคารออมสิน 

ภาค 9   

 5.5.2  ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย ทั� งนี� เนื�องจาก การที�ผูป้ฏิบัติงานสร้างสัมพันธภาพกับ

ผูร่้วมงานเพื�อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานนั�น ส่งผลใหผู้ร่้วมงานเกิดความไวว้างใจ

และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานเพื�อให้ผลงานที�ปฏิบติัร่วมกนัเป็นที�พอใจของผูบ้งัคบับญัชา 

เพื�อนร่วมงาน และผูเ้กี�ยวข้องในงาน จึงทาํให้ฉลาดทางอารมณ์ดา้นทักษะทางสังคมเป็นปัจจัย

อนัดบัสองที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสมมาศ พลเยี�ยม (2552) ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสังคมมีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่ายของพนกังานธนาคารออมสิน ภาค 9 
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ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 ผลการวิจัยเรื� อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: 

กรณีศึกษา ผูป้ฏิบติังานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะที�สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารและพฒันาบุคลากร ดงันี�  

 1.1  ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า ผูป้ฏิบติังานควรตอ้ง

พฒันาคุณลกัษณะของการทราบถึงขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงของผูอ้ื�นที�เป็นการพฒันาผูอ้ื�น 

และการเข้าใจความต้องการของผูอ้ื�นที�แสดงออกถึงการมีจิตใจมุ่งบริการ ทั� งนี� อาจเป็นเพราะ

ผูป้ฏิบติังานยงัขาดการสังเกตหรือการเอาใจใส่สภาพแวดลอ้มขององค์การ เนื�องจากผูป้ฏิบติังาน

อาจมีภาระงานที�ตอ้งปฏิบติัมาก จึงตอ้งปฏิบติังานให้เสร็จสิ�นทนัเวลา ทาํใหไ้ม่ค่อยไดส้นใจผูอ้ื�น 

ไม่ค่อยไดพ้ดูคุยกนัหรือสนิทกนั ทาํใหล้ะเลยความสาํคญัในเรื�องของการเขา้ใจความตอ้งการของ

ผูอ้ื�น อีกทั�งไม่กลา้บอกกล่าวถึงขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงของผูอ้ื�นดว้ย จึงควรฝึกการสงัเกต

และเอาใจใส่สิ�งแวดลอ้มขององคก์าร ฝึกความกลา้แสดงออกเมื�อเห็นสิ�งที�เป็นปัญหาโดยการพดูคุย

กบัหัวหน้าถึงปัญหาที�จะตอ้งแกไ้ข เช่น การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การฝึกอบรม เพื�อใชใ้น

การปรับโครงสร้างของระบบการทาํงาน ซึ�งทาํใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ในงาน เมื�อผูป้ฏิบติัลางาน 

ผูป้ฏิบัติงานคนอื�นก็ยงัสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้เพื�อทาํให้งานไม่คั�งค้าง เพียงเพราะรอให้

ผูป้ฏิบติังานที�รับผดิชอบงานนั�นเดิมอยู่ก่อนกลบัมาทาํงานแลว้งานนั�นจึงดาํเนินต่อไปได ้อีกทั�งยงั

เป็นการกระจายงานให้ผูอ้ื�นทราบและสามารถช่วยเหลืองานได ้หรือเมื�อทราบว่างานตรงส่วนใดที�

ยงัขาดผูป้ฏิบติังานงาน อาจดาํเนินงานพิจารณาผูป้ฏิบติังานจากส่วนอื�นมาทาํงาน หรืออาจพิจารณา

จดัจ้างพนักงานใหม่มาปฏิบัติงานนั�น ดังนั�นการฝึกการสังเกตและเอาใจใส่สภาพแวดลอ้มของ

องค์การ ฝึกความกลา้แสดงออกในทางที�สร้างสรรค์จะทาํให้เกิดการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงที�เป็น

การมองเห็นปัญหาและพยายามหาทางแก้ไข จนเกิดการผลกัดนัปัญหาไปสู่การพิจารณา พูดคุย 

อภิปราย ปรึกษาหารือ เกิดมติ และกาํหนดเป็นนโยบาย ขอ้ควรปฏิบติั แผนงาน โดยเมื�อปฏิบติัตาม

แนวนโยบาย ขอ้ควรปฏิบติั และแผนงานแลว้ จะสามารถพฒันาองค์การให้บรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคเ์พื�อแกไ้ขปัญหานั�น ๆ 

 1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นทกัษะทางสงัคม พบว่า ผูป้ฏิบติังานควรตอ้งพฒันา

คุณลกัษณะในดา้นความสามารถในการการกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นใน

การทํางาน และความสามารถในการโน้มน้าวให้ผูอ้ื�นคลอ้ยตามซึ� งเป็นคุณลกัษณะของการมี

อิทธิพลต่อบุคคลอื�น ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังานยงัขาดทกัษะดา้นการบริหารคนหรือเก่งคน จึง
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ตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หม้ากขึ�น และฝึกใหเ้ป็นผูม้องการณ์ไกล

และรอบรู้ ตลอดจนฝึกใหเ้ป็นผูม้ีลกัษณะนิสยัมุ่งแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก 

 1.3  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร พบว่า 

ผูป้ฏิบติังานควรต้องพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

ในเรื�องการมีกลไกการติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานที�กาํหนดไว ้และในเรื�องการมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัตั�งงบประมาณ และการใชว้สัดุ

และทรัพยากรของฝ่ายฯ ที�แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการจดัหาทรัพยากร รวมทั�งการติดตาม

และควบคุมการใชท้รัพยากร ซึ�งอาจเป็นเพราะผูป้ฏิบติังานมกัไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความตอ้งการ

เพื�อผลกัดนัใหม้ีการจดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอ และมกัไม่มีส่วนร่วมวางแผนจดัตั�ง

งบประมาณ และการใชว้สัดุและทรัพยากร รวมทั�งมกัละเลยหรือไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม

และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้ดงันั�นฝ่ายฯ จะตอ้ง

สร้างวฒันธรรมองคก์ารในการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานทุกตาํแหน่งงานและทุกระดบัตาํแหน่ง

ใหม้ีส่วนร่วมในการเสนอความความคิดเกี�ยวกบังบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอในการปฏิบติังาน 

และการมีส่วนร่วมติดตามและควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ ใหม้ากขึ�น เพื�อทาํให้

การใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ  ของฝ่ายฯ เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไวโ้ดยมีความประหยดั คุม้ค่า 

ไม่เกิดการสูญเปล่า ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายที�วางไว ้ซึ�งเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ใหม้ากยิ�งขึ�น 

 1.4  ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นความพอใจของทุกฝ่าย พบว่า ฝ่ายฯ ควรตอ้ง

สร้างวฒันธรรมการยกย่องชมเชยผูที้�มีความตั� งใจในการปฏิบัติงานเพื�อเป็นแรงผลักดันให้

ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพโดยมีความทุ่มเทและการเอาใจใส่ในการแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบติังานอย่างเต็มที�  เพื�อให้ได้ผลงานที�มีคุณภาพมากยิ�งขึ� น อนัเป็นประโยชน์

ที�สาํคญัในการขบัเคลื�อนภารกิจขององค์การที�ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ�น 

 1.5  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กบัระดบัการศึกษา พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดบัการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี มีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง 

นอ้ยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดับการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรีมกัมีระดบัตาํแหน่งตํ�ากว่าผูป้ฏิบติังานที�มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีและผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ทาํให้ไม่ค่อยไดเ้ป็นผูต้ดัสินใจหรือแกไ้ข

ปัญหาในเรื�องที�มีความสาํคญั จึงมีสาเหตุที�ทาํให้เกิดความคบัขอ้งใจที�จะตอ้งแกไ้ขปัญหาหรือเกิด

ความขัดแยง้กับความคิดเห็นของผูอ้ื�นน้อยกว่าผูป้ฏิบัติงานที�มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและ
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ผูป้ฏิบติังานที�มีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเนน้ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนไดม้ีส่วนร่วม

ในการคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยการจดัประชุมควรจดัให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้ง

แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั ทั�งนี�  ควรสร้างบรรยากาศการประชุม

อย่างมืออาชีพ แต่มีลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นแบบญาติมิตรที�สามารถพดูคุยปรึกษาหารือกนัอยา่ง

เปิดใจ เพราะการใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนันั�น จะเป็น

การฝึกให้แต่ละคนไดต้ระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง ที�จะนาํไปสู่การพฒันาจุดเด่นและปรับปรุง

จุดดอ้ยของตนเองไดม้ากขึ�น 

 1.6  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กับเงินเดือน พบว่า ผูป้ฏิบัติงานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคม แตกต่างกนั โดยผูป้ฏิบติังาน

ที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของ

ตนเอง ดา้นการดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสงัคมนอ้ยกว่า

ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท และน้อยกว่าผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 60,001-80,000 บาท 

และ 80,001 บาทขึ�นไป ดงันั�น ผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาการใหค้วามสาํคญัในงานและให้อาํนาจใน

การตดัสินใจงานสาํคญัแก่ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบติังานระดบั

ตาํแหน่ง 6-7 มากขึ� น โดยให้ความเชื�อถือหรือเพิ�มการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในการคิด

วางแผนพฒันาระบบใหม่ ๆ รวมทั�งการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือน และเลื�อนระดับตาํแหน่งที�

เหมาะสมกับความสามารถ อันจะทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีเงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ� งเป็น

ผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่ง 6-7 รู้สึกว่าตนเองไดรั้บความเป็นธรรม มีคุณค่า และมีความสาํคญัต่อ

องคก์าร ส่งผลใหม้ีกาํลงัใจในการปฏิบติังานมากขึ�น ทาํใหม้ีการรับรู้สภาพแวดลอ้ม และปรับตวัใน

การแก้ไขปัญหาโดยมีความสามารถในการจัดการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุ้น และ

ความสามารถในตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม  มีแนวโน้มของอารมณ์ที�เกื�อหนุนหรือนาํไปสู่เป้าหมาย 

มีการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น และมีความคล่องแคล่ว

ในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื�นที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค์โดยสามารถแสวงหา

ความร่วมมือของผูอ้ื�น ซึ�งนาํไปสู่การปฏิบติังานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดม้ากขึ�น 

 1.7  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กบัตาํแหน่งงาน พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้น

การจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และดา้นทกัษะทางสังคมแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก 

ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานต่างกนัมีภาระหนา้ที�และความรับผดิชอบแตกต่างกนั จึงใชค้วามสามารถ

ทางความฉลาดทางอารมณ์ในแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป ซึ�งหากเป็นตาํแหน่งงาน
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หลกัที�สนองตอบหรือมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจขององค์การ ก็จะทาํให้

ต ําแหน่งงานนั� นเป็นตําแหน่งที�สําคัญต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงวิธีการ

ดาํเนินงานเพื�อให้มีศกัยภาพในการดาํเนินงานที�หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การที�

เปลี�ยนแปลงไป จึงทาํให้ผูป้ฏิบัติงานที�มีตาํแหน่งงานหลกัหรือที�มีบทบาทสําคัญในการแก้ไข

ปัญหาตามภารกิจขององคก์าร มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการจดัการอารมณ์ของตนเอง 

ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ้ื�น และดา้นการมีทกัษะทางสังคมเพื�อจดัการ

วางแผนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจากการปฏิบติังานมากกว่าตาํแหน่งงานที�สนบัสนุนการปฏิบติังาน 

ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื�อให้เกิดการวางแผนและแกไ้ขปัญหา

ในงานร่วมกนัโดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งวิทยากรและช่างชาํนาญการ โดยใหผู้ป้ฏิบติังาน

ไดเ้รียนรู้งานที�หลากหลาย โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการเรียนรู้งานจากแผนกต่าง ๆ  

เพื�อใหผู้ป้ฏิบติังานจากแผนกอื�นรับรู้ เขา้ใจปัญหา วางแผน และแกไ้ขปัญหาในงานร่วมกนัได ้

 1.8  การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กบัระดบัตาํแหน่ง พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวม ดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

ดา้นการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง ดา้นการจูงใจตนเอง ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราแตกต่างกนั 

ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่งที�ต่างกนัมีหนา้ที�ความรับผดิชอบต่างกนั จึงมีการเผชิญกบั

ปัญหาและการปรับตวัเพื�อแกไ้ขปัญหาที�ต่างกนั ซึ�งทาํใหเ้กิดความเหลื�อมลํ�าหรือปิดกั�นการมอบหมาย

อาํนาจในการตดัสินใจในงานและระบบงานที�ทาํให้การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนัไป 

ดงันั�น จากการเปลี�ยนแปลงในลกัษณะของงานและการทาํงานให้เขา้กบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลง

ไปโดยเน้นความสามารถในการดาํเนินงานเพื�อให้องค์การประสบความสาํเร็จและอยู่รอดไดน้ั�น 

ผูบ้ริหารองค์การจึงควรเนน้การทาํงานเป็นทีม ซึ�งผูป้ฏิบติังานถกูมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจ

งานสาํคญัร่วมกนัมากขึ�นโดยเฉพาะแก่ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 และระดบั 7 ทั�งนี� ผูบ้ริหารตอ้งแสดงตน

เป็นผูส้นับสนุน เป็นผูน้าํทีม โดยเมื�อเกิดปัญหาจะทาํให้พนักงานเขา้ใจปัญหาของงาน สามารถ

ตดัสินใจแกป้ัญหาและจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นได ้โดยเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนเพื�อพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ อนัทาํให้เกิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นที�จะทาํงานใหม่ ๆ หรือ

กลา้เผชิญกบัปัญหาใหม่ ๆ ได ้เมื�อประสบความสาํเร็จในการทาํงานจึงทาํให้มีความภาคภูมิใจใน

ตนเองและมีความสุขในชีวิต นอกจากนี� สมาชิกในทีมตอ้งมีความร่วมมือร่วมใจกนัอย่างจริงจัง  

รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จกัเอื�อเฟื� อเผื�อแผต่่อผูอ้ื�น มีนํ� าใจ เพื�อสร้างบรรยากาศที�ดีและบรรยากาศ

ของความร่วมมือในการทาํงาน 

 1.9  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบัเงินเดือน พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มี

เงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นกระบวนการปฏิบติังานและดา้นการจดัหาและ
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ใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือนต่างกนัจะมีภาระหน้าที�และ

ความรับผิดชอบที�จะเกี�ยวขอ้งกบัระดบัตาํแหน่งและความสามารถในการปฏิบัติงานที�มีการนํา

วิธีการ ขั�นตอนการปฏิบัติงาน หรือใช้เทคนิควิทยาการที�เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลานอ้ยที�สุดและคุม้ค่าที�สุด และการมีส่วนร่วมจดัหา

งบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

เช่น ใชทุ้นน้อย ใชค้นน้อย ใชพ้ลงังานน้อย และใชว้สัดุอุปกรณ์น้อย ไม่เกิดการสูญเปล่า สาํหรับ

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที�เป้าหมาย

วางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน

ที�กาํหนดไวแ้ตกต่างกนั ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเน้นให้ผูป้ฏิบติังานที�มีเงินเดือน 20,000-40,000 บาท 

และ 40,001-60,000 บาท ซึ�งเป็นผูป้ฏิบัติงานระดบั 4-5 และระดบั 6-7 ไดม้ีส่วนร่วมในการจดัหา

งบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่า

ที�เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม

แผนงานที�ก ําหนดไว้ และควรเน้นให้ผูป้ฏิบัติงานที�มี เงินเดือน 40,001-60,000 บาท ซึ� งเป็น

ผูป้ฏิบติังานระดบั 6-7 ไดม้ีการใชว้ธีิการ ขั�นตอนการปฏิบติังาน หรือใชเ้ทคนิควิทยาการที�เหมาะสม

มาใชใ้นการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยใชเ้วลาน้อยที�สุดและคุ้มค่า

ที�สุดมากขึ�น 

 1.10  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบัตาํแหน่งงาน พบว่า ผูป้ฏิบติังาน

ที�มีตาํแหน่งงานต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ

ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย แตกต่างกนั ซึ�งหากเป็นตาํแหน่งงาน

หลกัที�สนองตอบหรือมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจขององค์การ ก็จะทาํให้

ตาํแหน่งงานนั�นเป็นตาํแหน่งที�สาํคญัต่อการตดัสินใจในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงวิธีการดาํเนินงาน

เพื�อใหม้ีศกัยภาพในการดาํเนินงานที�หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารที�เปลี�ยนแปลงไป 

จึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานที�มีตาํแหน่งงานหลกัหรือที�มีบทบาทสําคญัในการแกไ้ขปัญหาตามภารกิจ

ขององค์การ มีกาํลงัใจ มีแรงผลกัดนัที�จะแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานเพื�อพฒันาการปฏิบติังาน

ให้ดียิ�งขึ�นต่อไป โดยมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวม ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ 

ดา้นกระบวนการปฏิบตัิงาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่ายมากกว่าตาํแหน่งงานที�สนับสนุน

การปฏิบติังาน ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื�อใหเ้กิดการวางแผนและ

แกไ้ขปัญหาในงานร่วมกนัโดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานตาํแหน่งวิทยากรและช่างชาํนาญการ โดยให้

ผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้งานที�หลากหลาย โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการในการเรียนรู้งานจาก
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แผนกต่าง ๆ เพื�อให้ผูป้ฏิบติังานจากแผนกอื�นรับรู้ เขา้ใจปัญหา วางแผน และแกไ้ขปัญหาในงาน

ร่วมกนั ซึ�งการเผชิญปัญหาและการแกไ้ขปัญหาจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีแรงผลกัดนัที�พร้อมฝ่าฟัน

ปัญหาและอุปสรรคเพื�อพฒันาการปฏิบติังานใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 1.11  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับระดับตําแหน่ง พบว่า 

ผูป้ฏิบัติงานที�มีระดับตาํแหน่งต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความสาํเร็จแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานระดบัตาํแหน่งที�ต่างกนัมีหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ต่างกัน จึงมีการเผชิญกับปัญหาและการปรับตัวเพื�อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที�ทาํให้ผล

การปฏิบติังานที�เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานที�วางไว ้และมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ตรงตาม

ความตอ้งการที�วางไว ้และก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จตามความคาดหมายต่างกนั ดงันั�น จากการเปลี�ยนแปลง

ในลกัษณะของงานและการทาํงานให้เขา้กบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปโดยเน้นความสามารถ

ในการดาํเนินงานเพื�อให้องคก์ารประสบความสาํเร็จและอยูร่อดไดน้ั�น ผูบ้ริหารฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงควรเน้นการทาํงานเป็นทีมที�ผูป้ฏิบัติงาน

ถกูมอบหมายอาํนาจในการตดัสินใจงานสาํคญัร่วมกนัมากขึ�นโดยเฉพาะแก่ผูป้ฏิบติังานระดบั 3 

ระดับ 6 และระดบั 7 ทั�งนี� ผูบ้ริหารตอ้งแสดงตนเป็นผูส้นับสนุน เป็นผูน้ ําทีม โดยเมื�อเกิดปัญหา

จะทาํใหพ้นกังานเขา้ใจปัญหาของงาน สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นได ้

อนัทาํใหเ้กิดแรงจูงใจและมีความกระตือรือร้นที�จะทาํงานใหม่ ๆ หรือกลา้เผชิญกบัปัญหาใหม่ ๆ ได ้

เมื�อประสบความสาํเร็จในการทาํงานจึงทาํใหม้ีความภาคภูมิใจในตนเองและพฒันาการปฏิบติังาน

ใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 1.12  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบติังานกบัระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

ฝ่ายฯ พบว่า ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากรแตกต่างกนั ทั�งนี� เนื�องจาก ผูป้ฏิบติังานที�มีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ในฝ่ายฯ ต่างกัน มีภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�เอื�อให้เกิดความสามารถในการมีส่วนร่วม

จดัหางบประมาณและทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั

และคุม้ค่า เช่น ใชทุ้นนอ้ย ใชค้นนอ้ย ใชพ้ลงังานนอ้ย และใชว้สัดุอุปกรณ์นอ้ย ไม่เกิดการสูญเปล่า 

สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติที�ไดก้าํหนด แต่ไดผ้ลงานตรงตามเป้าหมายหรือมากกว่าที�

เป้าหมายวางไว ้และมีกลไกการติดตาม และควบคุมการใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

แผนงานที�กาํหนดไว ้ดงันั�น ผูบ้ริหารควรเน้นให้ผูป้ฏิบติังานช่วยกนัสังเกต วิเคราะห์ปัญหา และ

ร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหา โดยมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการในสิ�งที�ยงัขาดแคลนหรือ

ตอ้งการให้องค์การจดัเพิ�ม เพื�อพฒันาการปฏิบติังานให้ดียิ�งขึ�นต่อไป 
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 1.13  ความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ผูบ้ริหาร

ควรสร้างวฒันธรรมองคก์ารที�ทาํให้ผูป้ฏิบติังานฝึกความสามารถทางอารมณ์ในการปฏิบติัร่วมกนั

มากขึ�น โดยเนน้ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการจูงใจตนเองใหม้ีแนวโนม้ของอารมณ์ที�เกื�อหนุน

หรือนาํไปสู่เป้าหมาย ดา้นทกัษะทางสังคมให้มีความคล่องแคล่วในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�น

ที�ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงคโ์ดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอ้ื�นได ้ดา้นการจดั

ระเบียบอารมณ์ของตนให้มีความสามารถในการจดัการความรู้สึกภายในตนเอง แรงกระตุน้ และ

ความสามารถในตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม และดา้นการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองให้มีการตระหนกัรู้

และเขา้ใจความรู้สึก ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามารถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไป

ไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ  รวมทั�งความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราที�ทาํให้

การตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ และความวิตกกงัวลของผูอ้ื�น ก็ควรพฒันาใหม้ากขึ�นเพื�อ

ช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างราบรื�นดว้ยเช่นกนั เพราะความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจ

เขามาใส่ใจเรานั�น เป็นสิ�งที�เกี�ยวกบัความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อผูอ้ื�น ทาํใหบ้างครั� งผูป้ฏิบติังานละเลย

หรือไม่กลา้บอกกล่าวผูอ้ื�นในสิ�งที�สมควรปรับปรุง ซึ�งความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการเอาใจเขามา

ใส่ใจเราเป็นความสามารถทางอารมณ์ที�สาํคญัต่อการปรับเปลี�ยนวฒันธรรมองค์การ เนื�องจาก

ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงความเอื�ออาทรจากความเอื�อเฟื� อของการให้และการไดรั้บ อนัเป็นมิตรภาพ

ระหว่างกนัที�เป็นความเมตตากรุณาในการให้ความช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั ซึ�งเมื�อบุคคลบุคคลเขา้

มาทาํงานในองค์การจะรับรู้และเรียนรู้สภาพแวดลอ้มขององค์การ หากบุคคลไดรั้บรู้บรรยากาศ

ของการทาํงานอยา่งมีมิตรไมตรี เอาใจใส่กนัและกนั ก็จะทาํใหรู้้สึกอบอุ่น มีความมั�นใจ มีพลงัที�จะ

สร้างสรรค์สิ�งที�เป็นประโยชน์ ทั�งนี� เพราะการรับรู้สภาพแวดลอ้มขององค์การมีผลต่อจิตใจ ทาํให้

เกิดทศันคติหรือการมองโลกแง่บวกหรือลบได้ และเกิดแรงผลกัดนัที�ก่อให้พฤติกรรมต่าง ๆ ได ้

ดังนั�น ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงมีส่วนสําคัญต่อการปรับเปลี�ยน

วฒันธรรมองค์การ เพราะมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ ระบบความคิด ที�นําไปสู่พฤติกรรมในการ

ทาํงานของบุคคล โดยจะเป็นส่วนที�ช่วยสร้างความสามคัคี การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั อนัทาํให้

การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบรื�นและคล่องตวัมากขึ�น โดยเป็นส่วนช่วยเสริมความฉลาด

ทางอารมณ์ดา้นอื�น ๆ เพื�อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น โดยช่วยเสริมใน

เรื� องของความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในองค์การที�ทาํให้ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้

บรรลุผลตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและทนัระยะเวลาที�กาํหนด ผลงานที�ไดม้ีคุณภาพและ

ความถูกตอ้ง มีการดาํเนินงานที�ช่วยลดความซํ� าซอ้นของการทาํงาน นาํเทคโนโลยีที�เหมาะสม

เขา้มาช่วยเพิ�มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณและ
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ทรัพยากรที�เพียงพอและการใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุ้มค่า มีกลไกการ

ติดตามและใชง้บประมาณไดต้ามแผน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายไดม้ากขึ�น 

 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัครั�งต่อไป 

 2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ระหว่างฝ่ายที�มีความแตกต่างกนั อาทิ ฝ่ายสัญญาซื�อขายไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกนั 

เป็นตน้ ทั�งนี� เนื�องจาก รูปแบบและวฒันธรรมองคก์ารอาจส่งผลต่อการวิจยัที�แตกต่างกนัได ้

 2.2  ควรศึกษาตวัแปรอื�นที�มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ เช่น การรับรู้ภาวะผูน้ ํา 

การปรับตวัในการทาํงาน บรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองค์การ 

เป็นตน้ 

 2.3  ควรศึกษาตวัแปรอื�นที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เช่น จิตสาํนึกองคก์าร 

ความเครียด ความพึงพอใจในการทาํงาน ความมั�นคงในการทาํงาน เป็นตน้ 

 2.4  ควรศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวคิดของนกัวิชาการท่านอื�น เพื�อใหไ้ด้

มุมมองที�แตกต่างออกไป 
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ข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 �.  ประวตัคิวามเป็นมาของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลงังานสังกัด

กระทรวงพลงังาน โดยมีพนัธกิจในการผลิต จดัหาให้ไดม้า จดัส่ง และจาํหน่ายงานพลงังานไฟฟ้า

ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าตามกฎหมายกาํหนด 

และประเทศใกลเ้คียง พร้อมทั�งควบคุมการผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้จัดส่งไฟฟ้าดว้ย

ระบบไฟฟ้าที�ม ั�นคงเชื�อถือได ้และจาํหน่ายในราคาที�เหมาะสม เป็นธรรม โดยการวางแผนนโยบาย

ควบคุมการผลิต การส่ง การจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพ และให้ความสาํคญัต่อ

การจดัการสิ�งแวดลอ้มที�ดีของชุมชนและสงัคม อีกทั�งดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งทางดา้นพลงังาน

ไฟฟ้า ผลิตและขายลิกไนต ์ตลอดจนงานอื�น ๆ ที�ส่งเสริมกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย เช่น การสร้างเขื�อน อ่างเก็บนํ� า โรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และสิ�งอื�นอนัเป็นอุปกรณ์ประกอบ

ต่าง ๆ ภายใตก้รอบพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จดัตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2512 รัฐบาลไดร้วมกบัรัฐวิสาหกิจที�รับผดิชอบ

ในการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้า 3 แห่ง ซึ�งไดแ้ก่ การไฟฟ้ายนัฮี (กฟย.) การลิกไนท ์(กลน.) และ

การไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.) เขา้เป็นหน่วยงานเดียวกนัคือ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย” มีชื�อย่อว่า “กฟผ.” เป็นรัฐวิสาหกิจสงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี มีนายเกษม จาติกวณิช 

เป็นผูว้่าการคนแรก และมีอาํนาจหน้าที�ในการผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื�อจดัจาํหน่ายให้แก่ประชาชนต่อไป 

 การพฒันาด้านการผลิตไฟฟ้าในปีที�การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

จดัตั�งขึ� นนั�น ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศเพิ�มสูงขึ�นร้อยละ 29 ต่อปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยจึงไดเ้ร่งพฒันาแหล่งผลิตไฟฟ้า คือ 

 ปี พ.ศ. 2512 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้า

พลงังานความร้อนขนาดใหญ่ถึง 200 เมกะวตัต์ที�โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ และ

ต่อมาไดส้ร้างหน่วยผลิตขึ�นอีกเป็น 5 เครื�อง 

 ปี พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดติ้ดตั�งเครื�อง

ผลิตไฟฟ้ากงัหนัแกส๊ขนาด 15 เมกะวตัต ์ที�โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 2 เครื�อง

และที�โรงไฟฟ้าพระนครใตจ้าํนวน 2 เครื�อง 

 มีการเชื�อมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สายอ่างทอง-สระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา อีกทั�งยงัเชื�อมโยงสายส่งระหว่างจงัหวดัหนองคายกบั
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เวียงจนัทร์ เมืองหลวงของลาว และดาํเนินการส่งไฟฟ้าใหล้าวใน พ.ศ. 2514 เพื�อใชใ้นการก่อสร้าง

เขื�อนนํ� างึม ซึ�งเขื�อนนํ� างึมเสร็จแลว้จึงผลิตกระแสไฟฟ้าคืนไทยและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ไทย

มาจนถึงปัจจุบนั 

 ปี พ.ศ. 2514 ไดส้ร้างเขื�อนสิรินธร ที�จงัหวดัอุบลราชธานี แลว้เสร็จ และปี พ.ศ. 2515 

ไดก่้อสร้างเขื�อนจุฬาภรณ์ ที�จงัหวดัชยัภูมิ แลว้เสร็จ 

 ส่วนทางภาคใต ้ปี พ.ศ. 2514 สร้างโรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊สขนาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

 ปี พ.ศ. 2516 สร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนสุราษฎร์ธานี และปี พ.ศ. 2516 เช่นกัน 

ได้มีการยา้ยเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าดีเซลไปติดตั�งที�จงัหวดันครศรีธรรมราช พร้อมทั�งขยายระบบส่ง

ไฟฟ้าดว้ย 

 ปี พ.ศ. 2517 ได้ก่อสร้างเขื�อนสิริกิติ�  ที�จงัหวดัอุตรดิตถ ์แลว้เสร็จ และดาํเนินการ

ติดตั�งหน่วยผลิตไฟฟ้าพลงันํ� าเขื�อนแก่งกระจาน ของกรมชลประทาน ที�จงัหวดัเพชรบุรี รวมทั�งได้

ยา้ยเครื�องกงัหันแก๊สและเครื�องดีเซลหลายเครื�องจากภาคกลางไปภาคเหนือ และภาคใต ้เพื�อเพิ�ม

กาํลงัผลิต 

 การพฒันาแหล่งผลิตเสริมของประเทศดาํเนินไปตามลาํดับ เช่น ขยายหน่วยผลิต

ไฟฟ้าที�โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวดัลาํปาง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ� าเขื�อนศรีนครินทร์ จังหวัด

กาญจนบุรี ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ� าเขื�อนบางลาง จงัหวดัยะลา และเมื�อมีการพฒันาก๊าซธรรมชาติ

ที�อ่าวไทย ก็ได้นําก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าที�โรงไฟฟ้าบางประกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และ

ดดัแปลงเครื�องผลิตไฟฟ้าที�โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ให้ใชก้๊าซธรรมชาติผลิตไดด้ว้ย การขยายแหล่ง

ผลิตไฟฟ้าดาํเนินไปตามความตอ้งการที�เพิ�มขึ�น เช่น เขื�อนท่าทุ่งนา จงัหวดักาญจนบุรี เขื�อนหว้ยกุ่ม 

จงัหวดัชยัภูมิ เขื�อนเขาแหลม จงัหวดักาญจนบุรี และเครื�องผลิตไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส จาํนวน 4 เครื�อง 

ที�โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ เมื�อคน้พบแหล่งนํ� ามนัและก๊าซธรรมชาติ ที�อาํเภอ

ลานกระบือจงัหวดักาํแพงเพชร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไดย้า้ยหน่วยผลิตกังหันแก๊สไปติดตั�งใกล ้ๆ 

แหล่งเชื�อเพลิง และเมื�อพบก๊าซธรรมชาติที�อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดัขอนแก่น ก็ไดก่้อสร้างโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนร่วมนํ� าพอง นอกจากนั� น ยงัได้ดาํเนินการพฒันาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ�มเติม เช่น 

โรงไฟฟ้าพลงันํ� าเขื�อนแม่งดัสมบูรณ์ชล จงัหวดัเชียงใหม่ เขื�อนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบสูบนํ� ากลบัที�เขื�อนศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี โรงไฟฟ้าพลงันํ� า

เขื�อนคิรีธาร จงัหวดัจนัทบุรี และเพิ�มหน่วยผลิตที�โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้า

ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้าระยอง 

 การพฒันาไฟฟ้าที�มีรากฐานและการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบที�ดี ทาํให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั ธุรกิจพาณิชยกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
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ทาํใหเ้ป็นการกระตุน้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าให้เพิ�มมากขึ�นประมาณร้อยละ 10 ทุกปี จึงถือเป็นยุค

เร่งรัดพฒันา 

 ต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์นํ� ามนัปี 2514-2525 ซึ�งเป็นช่วงที�ราคานํ� ามนัเพิ�มขึ�นถึง 10 

เท่าตัว จากลิตรละ 40 สตางค์ เป็น 4 บาทกว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจการไฟฟ้า เพราะมี

สัดส่วนในการใช้นํ� ามนัเตาถึงร้อยละ 70 วิกฤติการณ์นี� เป็นจุดเริ� มต้นของการปรับตัวและวาง

แผนการใช้เชื�อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื�อลดการใช้นํ� ามันลงให้มากที� สุด นับเป็นโชคดีของ

ประเทศไทยที�ไดพ้บก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ประวติัศาสตร์ไดจ้ารึกไวถ้ึง “วนัแห่งความโชติช่วง 

ชชัวาล” ที�ไดม้ีการเปิดการใชก้๊าซธรรมชาติเป็นครั� งแรก ซึ�งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้

เป็นผูใ้ชก้๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นรายแรก ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส โดยรับ

ซื�อก๊าซธรรมชาติทั�งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยไดก่้อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราขึ�นเพื�อใชก้๊าซธรรมชาติและปรับปรุง

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ รวมทั�งก่อสร้างโรงไฟฟ้าระยอง หลงัจากนั�น ไดค้น้พบ

ก๊าซธรรมชาติที�แหล่งนํ� าพอง จงัหวดัขอนแก่น และที�ลานกระบือจงัหวดักาํแพงเพชร ซึ�งการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดก้่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ�นที�ทั�งสองแหล่งดงักล่าว ในอีกดา้นหนึ� งของ

การลดการใชน้ํ� ามนัในการผลิตไฟฟ้า นั�นคือ การพฒันาถ่านลิกไนต์ที�เหมืองแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 

ซึ�งเป็นเชื�อเพลิงที�มีราคาตํ�า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขยายกาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้า

แม่เมาะจากเดิม 2 เครื�องมาเป็น 13 เครื�อง นอกจากนี� การพฒันาไฟฟ้าพลงันํ� ายงัมีบทบาทที�สาํคญั

ต่อแนวทางการลดการพึ�งพานํ� ามนัลง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดส้าํรวจและก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงันํ� ามาอย่างต่อเนื�อง คือ เขื�อนเขาแหลม จงัหวดักาญจนบุรี เขื�อนรัชชประภา จงัหวดั

สุราษฏร์ธานี เป็นตน้ 

 ในการพฒันาไฟฟ้าดา้นเทคโนโลยีที�ทนัสมยัและเหมาะสมนั�น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเร่งรัดพฒันาไฟฟ้าให้เพียงพอตลอดเวลา 

ดงันั�น การเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที�เหมาะสมกบัประเทศไทยมาใชจึ้งเป็นแนวทางหนึ�ง ในขณะที�

การพฒันาไฟฟ้าพลงันํ� ายงัมีบทบาทที�สําคญัต่อแนวทางการลดการพึ�งพานํ� ามนัลง แต่การสร้าง

เขื�อนขนาดใหญ่จาํเป็นตอ้งมีแหล่งนํ� าขนาดใหญ่ที�เหมาะสมและมีความคุม้ค่า เมื�อเปรียบเทียบกบั

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดว้ย การพฒันาไฟฟ้าพลงันํ� าจึงหันไปใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ที�เหมาะสม

กบัประเทศไทย อาทิ โรงไฟฟ้าพลงันํ� าแบบสูบกลบัโดยไม่ตอ้งสร้างเขื�อนเพิ�มขึ�น อาทิ ที�เขื�อน

ศรีนครินทร์ จงัหวดักาญจนบุรี เขื�อนภูมิพล จงัหวดัตาก เป็นตน้ รวมทั�งการใชเ้ครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

พลงันํ� าแบบนํ� าไหลผ่าน (Run off river) มาติดตั�งที� เขื�อนปากมูล จ ังหวดัอุบลราชธานี และ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ� าลลาํตะคองแบบสูบกลบั จงัหวดันครราชสีมา ในช่วงที�ความตอ้งการ
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ไฟฟ้าในภาคใต้เพิ�มสูงขึ� นอย่างรวดเร็ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจาํเป็นต้องจัดหา

โรงไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน จึงได้มีการนําโรงไฟฟ้าบนเรือเขา้มาใชใ้นภาคใตเ้ป็นครั� งแรกที�จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

 ระบบไฟฟ้าที�ม ั�นคงและมีประสิทธิภาพจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีทั�งโรงไฟฟ้าและ

สายส่งไฟฟ้าที�เพียงพอ และที�สาํคญัระบบไฟฟ้าของประเทศตอ้งเป็นเอกภาพและเป็นระบบที�เป็น

หนึ�งเดียวกนั ในยคุเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั�นคงของระบบไฟฟ้านี�  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยจึงไดก่้อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื�อมโยงกนัหมดทั�วทั�งประเทศดว้ยสาย

ส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230,000 โวลต ์115,000 โวลต ์และไดน้าํระบบส่งไฟฟ้าขนาด 500,000 โวลต ์

ซึ� งเป็นขนาดแรงดันที�สูงที�สุดมาใช้ในเส้นทางระหว่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวดัลาํปาง มายงั

กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 550 กิโลเมตร เมื�อปี 2525 และหลงัจากนั� นก็ได้สร้างสายส่งขนาด 

500,000 โวลต์ในเสน้ทางหลกั ๆ อีกหลายวงจร จากการเชื�อมโยงทุกภาคในประเทศไปสู่การเชื�อมโยง

กบัประเทศเพื�อนบ้าน คือ ประเทศลาวที�เดิมได้เชื�อมโยงกนัที�จงัหวดัหนองคาย นครพนม และ

มุกดาหาร ไดเ้ปิดการเชื�อมโยงเพิ�มขึ�นที�จงัหวดัอุบลราชธานี สาํหรับการเชื�อมโยงกบัมาเลเซีย 

ได้เชื�อมโยงที�จังหวดัสงขลา ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสะเดา ซึ� งต่อมาได้เพิ�มวงจรการเชื�อมโยง 

แบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง (HVDC: High Voltage Direct Current) ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

คลองแงะ จงัหวดัสงขลา กบัสถานีกูรุน ประเทศมาเลเซีย 

 จากการขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าที�ใชท้รัพยากรเชื�อเพลิงภายในประเทศมาอยา่งต่อเนื�อง 

ส่งผลให้เกิดความมั�นคงของการผลิตไฟฟ้า และช่วยทาํให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าตํ�า แมว้่าในปี 2537 

ประเทศไทยไดม้ีการลดค่าเงินบาทลงก็ตาม แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็สามารถตรึง

ราคาค่าไฟฟ้าไวไ้ด ้

 ภายหลงัจากการเร่งรัดพฒันาไฟฟ้าของประเทศดงักล่าวขา้งตน้มาแลว้ รากฐานของ

ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยถือว่ามีความมั�นคงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในช่วงตั�งแต่ปี 2530 

เป็นตน้มา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอยา่งสูงมาก กล่าวคือ เพิ�มขึ�นปีละประมาณร้อยละ 

13-15 ทาํให้ปริมาณไฟฟ้าสาํรองของประเทศลดตํ�าลง นับเป็นช่วงเวลาที�การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยตอ้งเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ เขา้สู่ระบบให้ทนักบัความตอ้งการใชข้องประชาชน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตอ้งปรับแผนพฒันาไฟฟ้าและแผนการลงทุนใหม่ โดยเร่งรัด

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที�ใชร้ะยะเวลาสั�น อาทิ โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม เช่น 

โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โรงไฟฟ้าหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

โรงไฟฟ้าไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ขยายกาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 

และทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลงันํ� าอีกหลายแห่ง นอกจากนี�  ประเทศไทยก็ยงัจาํเป็น
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จะตอ้งมีโรงไฟฟ้าหลกัขนาดใหญ่ดว้ย จึงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยใชก้๊าซธรรมชาติจาก

ประเทศพม่าเป็นเชื�อเพลิง จากการพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทยโดยลาํดบัที�กล่าวมานั�น ทาํให้

กิจการไฟฟ้าของไทยมีขนาดใหญ่ขึ�นจนกา้วเขา้สู่ความเป็นสากลดว้ยกาํลงัผลิตเกินกว่า 10,000 

เมกะวตัต ์ในปี 2535 และเป็นระบบไฟฟ้าที�มีความทนัสมยัมั�นคงเช่นเดียวกบัประเทศที�พฒันาแลว้ 

 หลงัจากผ่านพน้ช่วงการเร่งรัดพฒันากิจการไฟฟ้าให้ทนัต่อความตอ้งการที�เพิ�มขึ�น

อยา่งรวดเร็วในช่วงเศรษฐกิจเติบโตในอตัราสูงมากมาแลว้นั�น ในเวลาไม่นานนกัในปี 2540 สิ�งที�ไม่

มีใครคาดคิดก็ไดเ้กิดขึ�นและเป็นผลกระทบไปทั�วโลกนั�นก็คือ วิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า

อย่างรุนแรงที�สุดและการลดค่าเงินบาท ซึ�งประวติัศาสตร์ต้องบนัทึกไวว้่านับเป็นครั� งแรกที�เกิด

ภาวะความตอ้งการไฟฟ้าลดลงและการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลกระทบดงักล่าวเกิดขึ� น

โดยตรงต่อกิจการไฟฟ้าไทย ที�ทาํใหต้อ้งปรับแผนการดาํเนินงานใหม่ เขา้สู่ยคุการจดัการดา้นการใช้

ไฟฟ้าและการพฒันาอย่างย ั�งยืน โดยนาํมาตรการการประหยดัมาใชอ้ยา่งเคร่งครัดเพื�อประคบัประคอง

ใหกิ้จการไฟฟ้าดาํเนินการอยูไ่ดเ้พื�อให้บริการประชาชนดว้ยมาตรฐานและความมั�นคง  

 ในส่วนของงานบริหารการใชไ้ฟฟ้าและรักษาสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งเป็นภารกิจที�น่าภาคภูมิใจ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยการริเริ�มรณรงคแ์ละดาํเนินการดา้นการอนุรักษ์

พลงังานของประเทศ จนประสบความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการจุดประกายจิตสาํนึกในการใช้

ไฟฟ้าอยา่งรู้คุณค่าให้สว่างไสวเจิดจา้ในหวัใจของประชาชนคนไทยกว่า 60 ลา้นดวง ตามโครงการ

การจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า (Demand Side Management – DSM) ดงัคาํที�ว่า “เพื�อคนไทย เพื�อชาติ

ไทย เพื�อโลกอนัสดใสในวนันี�  และตลอดไป”  

 สาํหรับบทบาทของเอกชนในการผลิตไฟฟ้านั�น รัฐบาลไดม้ีนโยบายเพิ�มบทบาท

ของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า เพื�อเปิดโอกาสใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถร่วม

ลงทุนกบัภาคเอกชนดาํเนินธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได ้ซึ� งในปี 

2535 ไดม้ีการจดัตั�งบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) และกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั�ง

ซื�อโรงไฟฟ้าระยองและขนอมไปจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และถือได้ว่าเป็น

โรงไฟฟ้าเอกชนโรงแรกของประเทศไทย ในปี 2543 ไดม้ีการจดัตั�งบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง 

จาํกดั (มหาชน) ซึ�งไดซื้�อโรงไฟฟ้าราชบุรีไปจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บทบาทของ

ภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าอีกดา้นหนึ�ง คือ เป็นการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าของเอกชนโดยตรง ทั�ง

ในรูปแบบผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

ขนาดเลก็ (Small Power Producer) นอกจากนี�  ยงัมีการส่งเสริมใหม้ีการใชพ้ลงังานนอกรูปแบบ อาทิ 

กากหรือเศษวสัดุที�เหลือใชจ้ากการเกษตรอีกดว้ย 
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 จากการพฒันากิจการไฟฟ้าของประเทศไทย จนมีระบบที�มั�นคงมีประสิทธิภาพอนัเป็น

ที�ยอมรับและเชื�อถือในระดบัสากล ประกอบกบัโดยลกัษณะภูมิศาสตร์นั�น ประเทศไทยตั�งอยู่เป็น

ศนูยก์ลางของกลุ่มประเทศอาเซียนที�เอื�ออาํนวยต่อโอกาสของการเป็นศูนยก์ลางในการเชื�อมโยง

เครือข่ายระบบไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนไดเ้ป็นอย่างดี อนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันา

ระบบไฟฟ้าของอาเซียนเพื�อแบ่งปันการใชท้รัพยากรพลงังานในการผลิตไฟฟ้าร่วมกนัและสร้าง

ระบบส่งไฟฟ้าเชื�อมโยงถึงกนัในกลุ่มประเทศอาเซียนอนัจะนาํมาสู่ความแข็งแกร่งและความสามารถ

ในการแข่งขนัของกลุ่มประเทศอาเซียนยิ�งขึ�น รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการเป็นศูนย์

การเชื�อมโยงเครือข่ายไฟฟ้าในอาเซียนดงักล่าว จึงไดก้าํหนดแนวทางการพฒันาดงักล่าวไวเ้ป็น

ยุทธศาสตร์พลงังานของประเทศ 

 การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนันี� ส่วนใหญ่ใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซิล อาทิ นํ� ามนั ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน เป็นต้น ซึ� งเชื�อเพลิงดังกล่าวมีปริมาณจาํกัดและมีแต่จะหมดไปจากโลก การแสวงหา

วิธีการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทนหรือพลงังานทางเลือกจึงเป็นแนวทางที�ประเทศไทยได้

ทาํการศึกษาอยา่งจริงจงัมาโดยตลอดพร้อม ๆ กบัการพฒันากิจการไฟฟ้าในประเทศไทย การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ศึกษาค้นควา้พลงังานทดแทนที�มีแนวโน้มของความเป็นไปไดใ้น

ประเทศไทยหลายชนิด อาทิ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานความร้อนจากใตดิ้น มาทดลอง

ผลิตไฟฟ้าอีกทั� งยงัได้ศึกษาค้นควา้พลังงานทดแทนของต่างประเทศเพื�อนํามาประยุกต์ใช้ใน

ประเทศไทย จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานทาํให้เกิด

โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนตน้แบบ เช่น โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยต์้นแบบคลองช่องกลํ�า จงัหวดั

สระแกว้ โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยต์น้แบบและโรงไฟฟ้าพลงังานลมตน้แบบ ที�แหลมพรหมเทพ 

จงัหวดัภูเก็ต โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนใตพ้ิภพตน้แบบ ที�อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จนมาสู่

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยเ์พื�อผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบในเชิงพาณิชยแ์ห่งแรกของ

ประเทศไทย คือ โรงไฟฟ้าเซลแสงอาทิตยผ์าบ่อง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขนาด 500 กิโลวตัต ์แลว้เสร็จ

ในปี 2547 

 การพฒันาไฟฟ้าของประเทศไทยนอกเหนือจากการตระหนกัถึงการสนองความตอ้งการ

ใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอแลว้ ยงัให้ความสําคัญต่อการจัดการด้านสิ�งแวดลอ้ม ทั�งก่อนการก่อสร้าง

โครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และเมื�อโรงไฟฟ้าเดินเครื�องจ่ายไฟฟ้าแลว้ ซึ�งเมื�อโรงไฟฟ้าเดินเครื�อง

จ่ายไฟฟ้าแลว้ ก็ยงัคงมีกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�กฎหมายกาํหนด 

นอกจากนี�  การพฒันากิจการไฟฟ้าไทยยงัให้ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานดา้นการพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลมาใชเ้พื�อยกระดบัการให้บริการและการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มที�เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ISO 14001 และมอก.18000 แนวทางในการพัฒนาไฟฟ้าของ
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ประเทศไทย เนน้การพฒันาอยา่งย ั�งยนื มุ่งประสิทธิภาพสูงสุดทั�งดา้นการจดัหาพลงังานไฟฟ้า และ

การจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการดาํเนินงานโดยมีเป้าหมายหลกั

คือ การประหยดัทรัพยากรพลงังานและการลดผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม อนัเป็นที�ยอมรับกันอย่าง

กวา้งขวางทั�วโลกว่าเป็นแนวทางที�เหมาะสมที�สุดอนัจะส่งผลให้การพฒันาพลงัไฟฟ้าเพื�อคุณภาพ

ชีวิตที�ดีของประชากรโลกอยา่งย ั�งยนืในสภาวะสมดุลของธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริษทัในเครือจาํนวน 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ

นํ� าเยน็ จาํกดั  บริษทั กฟผ. อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  และบริษทั อีแกทไดมอนด ์เซอร์วิส จาํกดั 

 ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไดพ้ฒันาแหล่งผลิต

ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าสาํรองตามมาตรฐานสากล 

พร้อมทั�งสร้างสายส่งเป็นโครงข่ายเชื�อมโยงทั�วประเทศ รวมทั�งเชื�อมโยงระบบส่ง เพื�อรับซื�อและ

แลกเปลี�ยนพลงังานกบัประเทศเพื�อนบา้น สร้างความมั�นคงให้กบัระบบไฟฟ้าไทย ควบคู่กบัการ

ดาํเนินงานที�คาํนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มเป็นสาํคญั โดยมีโครงการที�พฒันาสิ�งแวดลอ้ม

และคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการปลกูป่าตน้นํ� า เขื�อนสิริกิติ�  โครงการชีววิถี เป็นตน้ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาประเทศ 

เพื�อเป็นองค์การชั�นนาํในกิจการไฟฟ้าในระดบัสากล โดยมุ่งมั�นพฒันากิจการไฟฟ้าของประเทศ

ใหม้ีประสิทธิภาพ และให้บริการดา้นพลงังานที�มีคุณภาพเชื�อถือได ้ในราคาที�เหมาะสม เป็นธรรม 

รวมทั�งพฒันาองคก์ารสู่มาตรฐานในระดบัสากล ตอบสนองภารกิจในการสร้างความมั�นคงในระบบ

ไฟฟ้าของประเทศ ทั�งในปัจจุบนัและอนาคต ควบคู่กบัการดูแลสังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

เพื�อสรรค์สร้างและพฒันาคุณภาพชีวิต และเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
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 2.  โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 

 โครงสร้างสายงานรองผู้ว่าการระบบส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3 โครงสร้างสายงานรองผูว้่าการระบบส่ง 

ที�มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สายงานรองผูว้่าการระบบส่ง, แผนกลยุทธ์สายงานรอง

ผู้ว่าการระบบส่ง ปี 2556-2560, เขา้ถึงเมื�อ 1 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://control.egat.co.th/ 

web/plan/แผนกลยทุธส์ายงานรวส.pdf 

 

รองผูว้่าการระบบส่ง 

(รวส.) 

ผูช่้วยผูว้่าการ 

ปฏิบติัการระบบส่ง (ชสป.) 

ผูช่้วยผูว้่าการบาํรุงรักษา

ระบบส่ง (ชสบ.) 

ผูช่้วยผูว้่าการควบคุม 

ระบบกาํลงัไฟฟ้า (ชสค.) 

ฝ่ายปฏิบตัิการเขตนครหลวง 

(อปล.) 

ฝ่ายบาํรุงรักษา 

ระบบส่ง (อษส.) 

ฝ่ายควบคุม 

ระบบกาํลงัไฟฟ้า (อคฟ.) 

ฝ่ายปฏิบตัิการภาคกลาง 

(อปก.) 

ฝ่ายระบบสื�อสาร 

(อรส.) 

ฝ่ายสัญญาซื�อขายไฟฟ้า 

(อสฟ.) 

ฝ่ายปฏิบตัิการภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อปอ.) 

ฝ่ายจดัการธุรกจิ 

สายงานระบบส่ง (อจส.) 

ฝ่ายระบบควบคุม 

และป้องกนั (อรค.) 

 

ฝ่ายปฏิบตัิการภาคใต ้

(อปต.) 

ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ 

(อปน.) 
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ข้อมูลฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 1.  ประวตัคิวามเป็นมาของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า (อคฟ.) มีภารกิจหนา้ที�ความรับผดิชอบในการวางแผน

ตลอดจนดาํเนินการควบคุมการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� เพื�อใหร้ะบบ

ไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั�นคง เชื�อถือได ้และมีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม และคาํนึงถึง

สิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนปฏิบติักบัผูผ้ลิตไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า และ

เอกสารแสดงการปฏิบติัการในการเชื�อมโยงเขา้กบัระบบและขอ้ปฏิบติัที�ผูเ้ชื�อมต่อกบัระบบตอ้ง

ปฏิบติั เพื�อใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า รวมทั�งการจดัทาํแผนเดินเครื�องและสั�งการ

กบัโรงไฟฟ้า หรือลูกคา้ เพื�อควบคุมให้ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีความมั�นคง ดว้ยความโปร่งใส

เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

 เนื� องจากการไฟฟ้ายนัฮีได้จัดตั� งขึ� นเมื�อปี พ.ศ. 2500 โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือขนาดกาํลงัผลิต 75 เมกะวตัต ์แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2504 เริ�มผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผา่น

สายส่งเพื�อเชื�อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือกบัโรงไฟฟ้าสามเสน โดยมีเครื�องมือ

ในการควบคุมคือวิทยคุวามถี�สูงมาก (VHF) เป็นข่ายสื�อสาร 

 ในการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้านั�นจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมระบบการดาํเนินงานให้

มั�นคงปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ ดงันั�นจึงไดจ้ดัตั�งศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าขึ�น ในระยะแรก

นั�นสถานที�ทาํการของศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าของการไฟฟ้ายนัฮีตั�งอยู่บริเวณโรงไฟฟ้า

ลุมพินีของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีอุปกรณ์การควบคุมและสั�งงานคือวิทย ุ VHF 

 เมื�อการไฟฟ้ายนัฮีไดก่้อสร้างเขื�อนภูมิพลแลว้เสร็จในปี 2507 และเริ�มจ่ายไฟฟ้าจาก

เขื�อนภูมิพลผา่นสายส่งมายงักรุงเทพฯ ซึ�งจาํเป็นจะตอ้งมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื�อลดแรงดนัการจ่าย

ไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 เพื�อให้การดาํเนินงานดา้นควบคุมระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าทั�ง 2 แห่งคือ โรงไฟฟ้า

พลงันํ� าเขื�อนภูมิพลและโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นไปอย่างสะดวกมั�นคงและมีประสิทธิภาพ 

การไฟฟ้ายนัฮีจึงไดย้า้ยที�ทาํการศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าจากอาคารบริเวณโรงไฟฟ้าลุมพินี

มาอยูที่�ชั�น 4 ของอาคารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเมื�อปี พ.ศ. 2508 โดยมีอุปกรณ์สื�อสารประกอบดว้ย

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคม (Power Line Carrier - PLC) วิทยุสื�อสารทางไกล (Single 

Side Band) และวิทย ุVHF 400 เมกกะเฮิรตซ ์และวิทย ุVHF 150 เมกกะเฮิรตซ ์

 และเนื�องจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยไดเ้พิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว การไฟฟ้า

ยนัฮีจึงไดเ้พิ�มแหล่งผลิตไฟฟ้ารวมทั�งขยายระบบส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงใหม้ากขึ�น เพื�อให้
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนตามแผนพฒันาประเทศ ทาํใหก้ารควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า

มีความสาํคญัมากขึ�นตามลาํดบั 

 ต่อมาเมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2512 รัฐบาลไดร้วมกิจการของการไฟฟ้ายนัฮี การไฟฟ้า

ลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้ด้วยกันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เรียกชื�อยอ่ว่า กฟผ. 

 เมื�อจดัตั�งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขึ�นแลว้จึงไดเ้ปลี�ยนชื�อศนูยค์วบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้าเป็นฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า โดยมีหนา้ที�ควบคุมดูแลใหร้ะบบไฟฟ้ามีความมั�นคง

สมํ�าเสมอ ราคาเหมาะสม และเชื�อถือได ้รวมทั�งการใชท้รัพยากรธรรมชาติที�มีอยูใ่นประเทศใหม้ากที�สุด 
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 2.  โครงสร้างฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4  โครงสร้างฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

ที�มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า, มาตรฐานงานและอตัรา 

กาํลงั ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า ปี 2556 (นนทบุรี: ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย, 2556), 11. 

 

 คาํยอ่และชื�อเต็มของการแบ่งส่วนงานและหนา้ที�ความรับผดิชอบตามโครงสร้างฝ่าย

ควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า มีดงันี�  

 อคฟ. = ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 
(อคฟ.) 

กวต-ส. 

หวผย-ส. หขผร-ส. หจส-ส. หขจ-ส. 

หวผก-ส. 

หวผส-ส. 

หวน-ส. 

หบวช-ส. 

หศฟก-ส. 

หศฟส-ส. 

หคร-ส. 

หปค1-ส. 

หปค2-ส. 

หปค3-ส. 

หปค4-ส. 

หปค5-ส. 

หตร1-ส. 

หวจ-ส. 

หพส-ส. 

หจข-ส. 

หสฟ-ส. 

หตร2-ส. 

กวร-ส. กปล-ส. กสป-ส. 

หตร3-ส. 
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 กวต-ส. = กองวางแผนปฏิบติัการผลิตไฟฟ้า 

 กวร-ส. = กองวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า 

 กปล-ส. = กองปฏิบติัการควบคุมระบบหลกั 

 กสป-ส. = กองสารสนเทศและประมวลผลขอ้มลูการผลิตและซื�อขายไฟฟ้า 

 หวผย-ส. = แผนกวางแผนปฏิบติัการผลิตระยะยาว 

 หวผก-ส. = แผนกวางแผนปฏิบติัการผลิตระยะกลาง 

 หวผส-ส. = แผนกวางแผนปฏิบติัการผลิตระยะสั�น 

 หวน-ส. = แผนกวางแผนปฏิบติัการพลงันํ� า 

 หบวช-ส. = แผนกบริหารและวิเคราะห์การใชเ้ชื�อเพลิง 

 หขผร-ส. = แผนกขอ้มลูอุปกรณ์และแผนผงัระบบส่งไฟฟ้า 

 หศฟก-ส. = แผนกศึกษาแผนงานระบบส่งไฟฟ้าระยะกลาง 

 หศฟส-ส. = แผนกศึกษาแผนงานระบบส่งไฟฟ้าระยะสั�น 

 หคร-ส. = แผนกวิชาการควบคุมระบบ 

 หจส-ส. = แผนกจดัการปฏิบติัการระบบส่ง 

 หปค1-ส. = แผนกปฏิบติัการควบคุม 1 

 หปค2-ส. = แผนกปฏิบติัการควบคุม 2 

 หปค3-ส. = แผนกปฏิบติัการควบคุม 3 

 หปค4-ส. = แผนกปฏิบติัการควบคุม 4 

 หปค5-ส. = แผนกปฏิบติัการควบคุม 5 

 หตร1-ส. = แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 1 

 หตร2-ส. = แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 2 

 หตร3-ส. = แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 3 

 หขจ-ส. = แผนกบริการขอ้มลูการผลิตและจ่ายไฟฟ้า 

 หวจ-ส. = แผนกวิเคราะห์และจดัการรายงานขอ้มลู 

 หพส-ส. = แผนกพฒันาระบบงานสนบัสนุนการควบคุม 

 หจข-ส. = แผนกจดัการระบบขอ้มลู 

 หสฟ-ส. = แผนกสถิติสถานภาพและสมรรถนะระบบไฟฟ้า 

 

 3.  การแบ่งส่วนงานและหน้าที�ความรับผดิชอบของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 ฝ่ายควบคุมระบบกําลงัไฟฟ้า มีภารกิจหน้าที�ความรับผิดชอบในการวางแผน

ตลอดจนดาํเนินการควบคุมการผลิตและส่งพลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� เพื�อใหร้ะบบ
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ไฟฟ้าของประเทศไทยมีความมั�นคง เชื�อถือได ้และมีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนที�เหมาะสม และคาํนึงถึง

สิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนปฏิบติักบัผูผ้ลิตไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า และ

เอกสารแสดงการปฏิบติัการในการเชื�อมโยงเขา้กบัระบบและขอ้ปฏิบติัที�ผูเ้ชื�อมต่อกบัระบบตอ้ง

ปฏิบติั เพื�อใชใ้นการวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า รวมทั�งการจดัทาํแผนเดินเครื�องและสั�งการ

กบัโรงไฟฟ้า หรือลูกคา้ เพื�อควบคุมให้ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีความมั�นคง (Grid Code) ดว้ยความ

โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได ้

 โดยฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าเป็นหน่วยงานระดบัฝ่ายที�สังกดัสายงานรองผูว้่า

การระบบส่ง และอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของผูช่้วยผูว้่าการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า มีผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าเป็นผูบ้ริหารฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า และมีตาํแหน่งบริหาร

ลาํดบัรองลงมา คือ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย หวัหนา้กอง และหวัหนา้แผนก 

 ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 กอง และส่วนกลางฝ่ายควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า ดงันี�  

 3.1  กองวางแผนปฏิบติัการผลิตไฟฟ้า 

 3.2  กองวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า 

 3.3  กองปฏิบติัการควบคุมระบบหลกั 

 3.4  กองสารสนเทศและประมวลผลขอ้มลูการผลิตและซื�อขายไฟฟ้า 

 3.5  ส่วนกลางฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 3.1  กองวางแผนปฏิบัตกิารผลติไฟฟ้า มีหนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกบังานดา้นวาง

แผนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทั�งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้าเอกชน 

รวมทั�งการซื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศเพื�อนบา้น งานจดัทาํขอ้มูลบริหารการใชเ้ชื�อเพลิง บริหาร

การใชน้ํ� า วิเคราะห์การใชเ้ชื�อเพลิงที�ใชจ้ริงเปรียบเทียบกบัแผน 

   นอกจากนี� ทุกหน่วยงานในกองวางแผนปฏิบติัการผลิตไฟฟ้า ยงัทาํงานจดัการ

และพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม 5ส กลุ่ม

กิจกรรมคุณภาพ QC กิจกรรมขอ้เสนอแนะ งานระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งาน

ควบคุมภายใน งานบริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ  

   กองวางแผนปฏิบติัการผลิตไฟฟ้า แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 แผนก ดงันี�  

   3.1.1  แผนกวางแผนปฏิบัตกิารผลิตระยะยาว มีหนา้ที�ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.1.1.1  พยากรณ์ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าระยะยาวตั�งแต่เดือนที� 5 ถึง 5 ปี 
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  3.1.1.2  วางแผนการใชท้รัพยากรดา้นพลงังานในการผลิตไฟฟ้าในช่วง

ตั�งแต่เดือนที� 5 ถึง 5 ปี ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

  3.1.1.3  จดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้าและใชเ้ชื�อเพลิงตั�งแต่เดือนที� 5 ถึง 5 ปี 

เป็นรายเดือน 

  3.1.1.4  จดัทาํแผนการผลิต การซื�อ และการจาํหน่ายไฟฟ้าประจาํปี เพื�อใช้

ในการจดัทาํงบประมาณและติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

  3.1.1.5  ประสานงาน และพิจารณาการขอหยดุบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

  3.1.1.6  จัดทาํแผนการเดินเครื� องเพื�อศึกษาระบบไฟฟ้าสําหรับแต่ละ

ฤดูกาล ในช่วงปีปัจจุบนัและ 4 ปีถดัไป 

  3.1.1.7  จดัทาํประมาณการการซื�อไฟฟ้าและการใชเ้ชื�อเพลิง และติดตาม

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์เพื�อใชใ้นการพิจารณาค่า Ft 

  3.1.1.8  พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อโครงร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้า สญัญา

ซื�อขายเชื�อเพลิง ประกาศระเบียบการรับซื�อไฟฟ้า และบนัทึกความเขา้ใจที�อยูใ่นขั�นตอนการเจรจา 

  3.1.1.9  จดัทาํค่า Weight และประกาศ System Light Load Day สําหรับใช้

คาํนวณอตัราค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ 

(Independent Power Producer: IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP)  

  3.1.1.10  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.1.11  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.1.1.12  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.1.2  แผนกวางแผนปฏิบัตกิารผลติระยะกลาง มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.1.2.1  พยากรณ์ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าของสปัดาห์ถดัไปถึง 4 เดือน 

  3.1.2.2  วางแผนการใชท้รัพยากรดา้นพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของสปัดาห์

ถดัไปถึง 4 เดือน ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

  3.1.2.3  จดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้าและใชเ้ชื�อเพลิงตั�งแต่สัปดาห์ถดัไปถึง 

4 เดือน เป็นรายวนั 



304 
 

  3.1.2.4  ประสานงาน และพิจารณาการขอหยดุบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ

ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 

  3.1.2.5  จดัทาํเอกสารแผนรับซื�อโรงไฟฟ้า SPP ของเดือนถดัไป 

  3.1.2.6  จดัทาํเอกสารขอ้จาํกดัการวางแผนผลิตไฟฟ้า 

  3.1.2.7  จดัทาํประมาณการตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของเดือนถดัไป เพื�อเสนอ

ราคาขายไฟฟ้ามาเลเซีย 

  3.1.2.8  จัดทํารายงานแผนการผลิตของเดือนถัดไปสําห รับ เสน อ

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน และสาํหรับใชง้านดา้นปฏิบติัการ 

  3.1.2.9  จดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้าและใช้เชื�อเพลิงเพื�อศึกษาระบบ แผน

ช่วงเทศกาล หรือเมื�อมีการทาํงานขนาดใหญ่ในระบบก๊าซธรรมชาติเป็นรายชั�วโมง 

  3.1.2.10  จดัทาํแผนการใชเ้ชื�อเพลิงสาํหรับแผนรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน

ในระบบก๊าซธรรมชาติ 

  3.1.2.11  คาํนวณส่วนลดก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าขนอม 

  3.1.2.12  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.2.13  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.1.2.14  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.1.3  แผนกวางแผนปฏิบัติการผลติระยะสั�น มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.1.3.1  พยากรณ์ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้ารายวนัของวนัถดัไป 

  3.1.3.2  วางแผนการใชท้รัพยากรดา้นพลงังานในการผลิตไฟฟ้าของวนั

ถดัไปใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

  3.1.3.3  จดัทาํแผนการเดินเครื�อง การใชเ้ชื�อเพลิง และการระบายนํ� าเพื�อ

ผลิตไฟฟ้ารายวนั 

  3.1.3.4  ประสานงานกบัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมทั�งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน

ดา้นแผนปฏิบติัการและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน 
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  3.1.3.5  จดัทาํเอกสาร Dispatch Instruction เพื�อสั�งการโรงไฟฟ้าตามแผน

เดินเครื�องรายวนั 

  3.1.3.6  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในดา้นความตอ้งการรายวนั

หรือเหตุฉุกเฉินในกรณีการจ่ายก๊าซธรรมชาติมีปัญหา 

  3.1.3.7  รวบรวมขอ้มลูดา้นเทคนิคของโรงไฟฟ้าและขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบั

การผลิตเพื�อใชก้ารจดัทาํแผนการผลิตไฟฟ้า 

  3.1.3.8  จดัทาํสรุปผลการวิเคราะห์การผลิตและการใชเ้ชื�อเพลิงรายวนั

เทียบกบัแผน 

  3.1.3.9  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.3.10  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.1.3.11  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.1.4  แผนกวางแผนปฏิบตักิารพลงันํ�า มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

คือ 

  3.1.4.1  จดัทาํแผนการระบายนํ� าจากเขื�อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัการชลประทานและการผลิตไฟฟ้าล่วงหนา้ 5 ปี และจดัทาํแผน

รายปี รายเดือน และรายสปัดาห์ 

  3.1.4.2  วิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณนํ� า และปรับแผนการระบายนํ� าจาก

เขื�อนต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานงานกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

  3.1.4.3  ประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อปรับปรุง Rule Curve 

ของเขื�อนต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม 

  3.1.4.4  จดัทาํรายงานขอ้มลูสภาพนํ� าของเขื�อนต่าง ๆ ในรายวนั รายสปัดาห์ 

รายเดือน และรายปี ใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1.4.5  รวบรวมขอ้มูลสาํคญัของเขื�อนต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการปฏิบติัการ

ระบายนํ� า 
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  3.1.4.6  ประเมินผลการใชน้ํ� าและคาํนวณหามลูค่าของนํ� า (Water Value) 

ของเขื�อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื�อจดัสรรและปรับปรุงการใชน้ํ� าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  3.1.4.7  ใหค้าํปรึกษาและแนวทางในการบริหารนํ� ากบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1.4.8  ปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการของลุ่มนํ� าเจา้พระยาและแม่กลอง 

  3.1.4.9  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.4.10  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.1.4.11  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.1.5  แผนกบริหารและวิเคราะห์การใช้เชื�อเพลิง มีหน้าที�ความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังาน คือ 

  3.1.5.1  ติดตามความเคลื�อนไหวของราคาเชื�อเพลิง และประมาณราคา

เชื�อเพลิง 

  3.1.5.2  ประสานงานดา้นปฏิบติัการเชื�อเพลิงกบัผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งภายในและ

ภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแจง้ความสามารถการจ่ายใชเ้ชื�อเพลิงล่วงหนา้ 5 ปี 

รายปี รายเดือน รายสปัดาห์ และรายวนั 

  3.1.5.3  จดัทาํสรุปประเด็นสาํคญั (High Light) และขอ้จาํกดัต่าง ๆ ดา้น

ปฏิบติัการและสญัญาเชื�อเพลิง รวมทั�งจดัทาํรายงานปริมาณนํ� ามนัสาํรอง 

  3.1.5.4  ติดตามบริหารการจดัหาและสาํรองการใชเ้ชื�อเพลิงเพื�อการผลิต

ไฟฟ้า 

  3.1.5.5  จดัทาํรายงานแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบผลิตและจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติขดัขอ้งประจาํปี 

  3.1.5.6  บริหารสญัญาซื�อขายเชื�อเพลิงดา้นปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

  3.1.5.7  ร่วมเจรจาการร่างสญัญาซื�อขายเชื�อเพลิงเพื�อการผลิตไฟฟ้า 

  3.1.5.8  จดัทาํฐานขอ้มลูการผลิตและการใชเ้ชื�อเพลิงรายวนั 

  3.1.5.9  จดัทาํสรุปผลการวิเคราะห์การผลิตและการใชเ้ชื�อเพลิงรายเดือน

เทียบกบัแผน เพื�อให้หน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการไฟฟ้า สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง

พลงังาน 
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  3.1.5.10  จดัทาํสรุปผลการวิเคราะห์การผลิตและการใชเ้ชื�อเพลิงรายเดือน

เทียบกบัแผนงบประมาณ แผนรายปี แผน Ft แผนรายเดือน และเปรียบเทียบกบัเดือนที�ผ่านมาให้

หน่วยงานดา้นการเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.5.11  จัดทาํรายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนเฉพาะกิจตามที�

หน่วยงานอื�น ๆ ตอ้งการ 

  3.1.5.12  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.5.13  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.1.5.14  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.2  กองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า มีหน้าที�ความรับผิดชอบเกี�ยวกับ

การศึกษาวางแผนระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในสภาพปัจจุบนัจนถึง 3 ปี โดยคาํนึงถึงกาํลงัผลิต 

ระบบไฟฟ้า และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที�มีอยู่ในระบบและที�จะนําเข้าใชง้าน มีการจดัทาํข้อมูล

แผนผงัระบบไฟฟ้าตลอดถึงข้อมูลอุปกรณ์ระบบส่ง ติดตามประสานแผนงาน โครงการต่าง ๆ 

รวมถึงการศึกษาวางแผน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขระบบส่ง ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้า มีการพฒันาระบบสนบัสนุนการควบคุมระบบ เพื�อประสานระบบงานต่าง ๆ ใน

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า ทาํการศึกษา คน้ควา้ ติดตาม เผยแพร่ งานดา้นวิชาการการควบคุม

ระบบกาํลงัไฟฟ้า จดัอบรมให้ความรู้และทดสอบพนกังานปฏิบติัการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าดว้ย

ระบบไฟฟ้าจาํลอง จดัและดาํเนินการให้มีการสอบพนักงานปฏิบติัการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

(Operator Examination) และจดัทาํองคค์วามรู้ รวมทั�งดาํเนินการดา้นการออกใบรับรอง (Operator 

Certification) ใหพ้นกังานปฏิบติัการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 นอกจากนี� ทุกหน่วยงานในกองวางแผนปฏิบัติการระบบส่งไฟฟ้า ยงัทาํงาน

จดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม 5ส 

กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ QC กิจกรรมขอ้เสนอแนะ งานระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งาน

ควบคุมภายใน งานบริหารความเสี�ยง และอื�นๆ 

 กองวางแผนปฏิบติัการระบบส่งไฟฟ้า แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 แผนก ดงันี�  

 3.2.1  แผนกข้อมูลอุปกรณ์และแผนผงัระบบส่งไฟฟ้า มีหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติังาน คือ 
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   3.2.1.1  ศึกษาติดตามและจดัทาํระบบฐานขอ้มูลอุปกรณ์และแผนผงัระบบ

ไฟฟ้า 

   3.2.1.2  กาํหนด Switching Number ของอุปกรณ์ระบบส่ง 

   3.2.1.3  จดัทาํ Switching Diagram, Transmission Line Diagram, แผนที�

ระบบไฟฟ้า รวมทั�ง Relaying Layout 

   3.2.1.4  ศึกษาติดตามและสรุประบบป้องกนัพิเศษที�ใชง้านในระบบส่ง

ไฟฟ้า เพื�อใชใ้นงานควบคุมระบบไฟฟ้า 

   3.2.1.5  งานจดัการและพฒันาระบบงานคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   3.2.1.6  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

   3.2.1.7  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.2.2  แผนกศึกษาแผนงานระบบส่งไฟฟ้าระยะกลาง มีหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบติังาน คือ 

   3.2.2.1  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพระบบไฟฟ้า กรณีที�ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก (SPP) เสนอขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมจดัทาํรายงานถึง

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นกบัระบบไฟฟ้าตามผลการศึกษาวิเคราะห์ต่อผูม้ีหน้าที�รับผิดชอบในการ

พิจารณาขอ้เสนอของ SPP ดงักล่าว ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจ 

   3.2.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้จาํกัดหรือความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นกับ

ระบบไฟฟ้าทั�วประเทศล่วงหน้า 1 ปี เพื�อพิจารณาถึงผลกระทบหรือขีดจาํกัดในการจ่ายไฟฟ้า 

พร้อมทั�งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ที�อาจจะเกิดขึ�น เพื�อใหก้ารควบคุมระบบไฟฟ้ามีความมั�นคง

เชื�อถือไดสู้งสุด 

   3.2.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์แผนงานโครงการพฒันาและงานปรับปรุง

แกไ้ขระบบส่งไฟฟ้า รวมทั�งการปลดออกหรือนําเขา้ใช้งานของอุปกรณ์ระบบส่งไฟฟ้า เพื�อให้

การก่อสร้างโครงการระบบส่งไฟฟ้าต่าง ๆ  ดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบรื�นไม่ส่งผลกระทบกบัความมั�นคง

ในการจ่ายไฟฟ้า 

   3.2.2.4  ติดตามประสานงานและเร่งรัดความก้าวหน้าของโครงการ

ก่อสร้างที� เกี�ยวข้องกับระบบส่งไฟฟ้า ทั�งนี� เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 
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   3.2.2.5  ศึกษาพิจารณาการโยกยา้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หมอ้แปลง

ไฟฟ้า, Capacitor Bank และ Shunt Reactor ที�ใช้งานอยู่ในระบบให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ

ระบบไฟฟ้าเพื�อให้สภาพระบบไฟฟ้ามีคุณภาพอยูต่ลอดเวลา อีกทั�งยงัเป็นการทาํใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ ถกูใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

   3.2.2.6  ศึกษาพิจารณาติดตั�งอุปกรณ์ Capacitor Bank และ Shunt Reactor 

ในโครงการปรับปรุงระบบส่งระยะต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพระบบไฟฟ้าในอนาคต 

   3.2.2.7  จัดเก็บ รวบรวมและคาํนวณค่า Parameters ของสายส่งไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที�เขา้ใชง้านอยูใ่นระบบไฟฟ้าทั�งหมด 

พร้อมทั�งจดัทาํระบบฐานขอ้มลูร่วมกบัหน่วยงานอื�นเพื�อใชใ้นการศึกษาระบบไฟฟ้าทั�งประเทศ 

   3.2.2.8  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

   3.2.2.9  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

   3.2.2.10  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.2.3  แผนกศึกษาแผนงานระบบส่งไฟฟ้าระยะสั�น มีหนา้ที�ความรับผดิชอบใน

การปฏิบติังาน คือ 

   3.2.3.1  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพระบบไฟฟ้าทั�วประเทศ ตามแผนการ

เดินเครื�องของโรงไฟฟ้า พร้อมทั�งจดัทาํรายงานวิเคราะห์สภาพระบบไฟฟ้าล่วงหนา้ 1 เดือน 

   3.2.3.2  ศึกษาและวิเคราะห์คน้หาขอ้จาํกดัที�เกิดจากการเดินเครื�องของ

โรงไฟฟ้าแบบรายเดือน เพื�อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนเดินเครื�องผลิตไฟฟ้า และแนวทาง

ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ใหเ้กิดความปลอดภยัและมีความมั�นคงสูงสุด 

   3.2.3.3  ศึกษาหาค่ากระแสลดัวงจร (Fault Level) ตามสภาพโหลดและ

ปริมาณการเดินเครื�องของโรงไฟฟ้าแบบรายเดือน เพื�อเสนอแนะแนวทางในการปรับแผนการ

เดินเครื�องผลิตไฟฟ้าและแนวทางในการควบคุมระบบไฟฟ้าใหเ้กิดความปลอดภยัและมีความมั�นคง

เชื�อถือไดใ้นตน้ทุนที�เหมาะสม 

   3.2.3.4  ศึกษาและวิเคราะห์ ประโยชน์ของการนําอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

เขา้ใชง้านในระบบแบบรายเดือน 



310 
 

   3.2.3.5  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าจากการเปลี�ยนแปลงแผนการ

เดินเครื� องโรงไฟฟ้ากรณีเร่งด่วน เพื�อคน้หาและเสนอแนะแนวทางการปรับแผนการเดินเครื�อง

โรงไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 

   3.2.3.6  จัดเก็บ รวบรวมและคาํนวณค่า Parameters ของสายส่งไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที�เขา้ใชง้านอยูใ่นระบบไฟฟ้าทั�งหมด 

พร้อมทั�งจดัทาํระบบฐานขอ้มลูร่วมกบัหน่วยงานอื�นเพื�อใชใ้นการศึกษาระบบไฟฟ้าทั�งประเทศ 

   3.2.3.7  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

   3.2.3.8  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

   3.2.3.9  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.2.4  แผนกวชิาการควบคุมระบบ มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน คือ 

   3.2.4.1  จดัการและดาํเนินการให้มีการทดสอบดว้ย Dispatcher training 

Simulator, Operator Examination และจดัทาํองค์ความรู้ รวมทั�งดาํเนินการดา้นการออกใบรับรอง 

(Operator Certification) ใหพ้นกังานปฏิบติัการควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

   3.2.4.2  บริหารองคค์วามรู้ดา้นระบบกาํลงัไฟฟ้า 

   3.2.4.3  ศึกษาติดตามและเผยแพร่งานด้านวิชาการ วิทยาการ และ

เทคโนโลยกีารควบคุมระบบ 

   3.2.4.4  เป็นผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับ

เทคนิคระบบส่งไฟฟ้า ไดแ้ก่ คณะกรรมการอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นํ� าโขง คณะทาํงานด้านการทํา 

Benchmarking Exercise (HAPUA) คณะทาํงาน SO Workshop 

   3.2.4.5  จดัทาํ ทบทวน ปรับปรุงขอ้กาํหนดต่าง  ๆรวมทั�งรวบรวมมาตรฐาน 

ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน ปี 2550 

   3.2.4.6  ศึกษาผลกระทบสาํหรับโรงไฟฟ้าที�ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ เช่น โรงไฟฟ้า

พลงังานลม โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และอื�น ๆ 

   3.2.4.7  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 
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   3.2.4.8  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

   3.2.4.9  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.3  กองปฏิบัตกิารควบคุมระบบหลกั มีหนา้ที�ความรับผดิชอบเกี�ยวกบัการปฏิบติัการ

ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบส่งหลกั (Main Grid) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย โดยให้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความมั�นคง เชื�อถือได ้และตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า

ที�เหมาะสม ภายใตข้อ้จาํกดัของเชื�อเพลิง ทรัพยากร สภาวะแวดลอ้ม และขอ้สัญญาซื�อขายไฟฟ้า

ระหว่างโรงไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั�งการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

เกี�ยวกบัการสั�งการและการปฏิบติัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื�อประกอบการคาํนวณค่าไฟฟ้า 

   นอกจากนี� ทุกหน่วยงานในกองปฏิบติัการควบคุมระบบหลกั ยงัทาํงานจดัการ

และพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม 5ส กลุ่ม

กิจกรรมคุณภาพ QC กิจกรรมข้อเสนอแนะ งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งาน

ควบคุมภายใน งานบริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ  

   กองปฏิบติัการควบคุมระบบหลกั แบ่งส่วนงานออกเป็น 9 แผนก และส่วนกลาง

กอง ดงันี�  

   3.3.1  แผนกจดัการปฏิบัตกิารระบบส่ง มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

คือ 

  3.3.1.1  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการปลดและนาํเขา้

อุปกรณ์ในระบบส่ง 

  3.3.1.2  ศึกษาขอ้จาํกดัของระบบส่งหลกัในการปลดและนาํเขา้อุปกรณ์

ในระบบส่ง 

  3.3.1.3  ให้ความเห็นชอบและร่วมพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ

ทาํงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

  3.3.1.4  จดัทาํแผนรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระบบส่ง เช่น Blackout 

Restoration Plan 

  3.3.1.5  จดัทาํ Switching Order ในส่วนของโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์ในระบบ

ส่งหลกั รวมถึงการขอ Switching Order ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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  3.3.1.6  จดัทาํคู่มือประสานงาน หลกัปฏิบติั และขอบเขตในการติดต่อ

ประสานงานเพื�อขอปลดและนาํเขา้อุปกรณ์ในระบบส่ง 

  3.3.1.7  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.1.8  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.3.1.9  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.3.2  แผนกปฏิบัตกิารควบคุม � 

   3.3.3  แผนกปฏิบัตกิารควบคุม 2 

   3.3.4  แผนกปฏิบัตกิารควบคุม 3 

   3.3.5  แผนกปฏิบัตกิารควบคุม 4 

   3.3.6  แผนกปฏิบัตกิารควบคุม 5 

   แผนกปฏิบติัการควบคุม 1-5 มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน คือ 

  1.  ควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีความมั�นคงเชื�อถือได ้โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั สิ�งแวดลอ้ม และคุณภาพ 

  2.  ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าใหม้ีตน้ทุนที�เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัขอ้จาํกดัของเชื�อเพลิง ทรัพยากร และขอ้สญัญาซื�อขายไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าและการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.  ออกเอกสารทางสัญญาให้กับโรงไฟฟ้า เมื�อโรงไฟฟ้าไม่สามารถ

เดินเครื�องไดต้ามเงื�อนไข หรือการคืนความพร้อมจ่าย การปลด-ขนานเครื�อง ฯลฯ 

  4.  ใหค้วามเห็นชอบและกาํกบัดูแลในการทาํ Switching สายส่งและหมอ้

แปลงของศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าภาค/เขต และสั�งการทาํ Switching ระบบส่งหลกั 

  5.  เป็นศนูยก์ลางในการประสานงานระหว่างศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า

ภาค/เขต กบัโรงไฟฟ้า ในการนาํระบบไฟฟ้ากลบัเขา้สู่สภาวะปกติเมื�อเกิดเหตุขดัขอ้งต่าง ๆ  ในระบบ 

  6.  ดาํเนินการซื�อขายไฟฟ้าระหว่างโรงไฟฟ้าในประเทศและโรงไฟฟ้า

ต่างประเทศ 

  7.  ประสานงานการใชเ้ชื�อเพลิงและการระบายนํ� าเพื�อการผลิตไฟฟ้ากบั

หน่วยงานนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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  8.  จดัทาํขอ้มลู สรุปเหตุการณ์ประจาํวนั ขอ้มลูการใชเ้ชื�อเพลิง ขอ้มลูการ

ซื�อขายไฟฟ้าทั�งในและต่างประเทศ 

  9.  จัดทาํข้อมูลเปรียบเทียบการใช้เชื�อเพลิงจริงเทียบกับแผนการผลิต

ไฟฟ้าแบบรายวนั 

 10.  ตรวจสอบ รายงานประจาํวนัของศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 11.  ติดตาม วิเคราะห์หาสาเหตุ เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นในระบบไฟฟ้าเพื�อหา

แนวทางปรับปรุงแกไ้ข 

 12.  เป็นตวัแทนประชุม/สมันา กบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทั�งภายในและภายนอก 

 13.  จดัการทดสอบความพร้อมในการ Black Start ของโรงไฟฟ้า 

 14.  จดัการทดสอบความพร้อมในการใชง้าน ศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า

สาํรอง (BNCC) 

 15.  ฝึกจาํลองการใช ้ระบบ Dispatcher Training Simulator 

 16.  ทบทวน ปรับปรุง ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัการประกอบ

กิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 กบัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอนัไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า

นครหลวง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้า และอื�น ๆ 

 17.  ร่วมทาํแผน รองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบผลิตและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

ขดัขอ้ง และแผนฉุกเฉินอื�น ๆ เกี�ยวกบัก๊าซธรรมชาติ 

 18.  ร่วมทาํแผน ฝึกซอ้มสื�อสารในสภาวะวกิฤติสายงานระบบส่ง 

 19.  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

 20.  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

 21.  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.3.7  แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 1 มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.3.7.1  ศึกษาสญัญาซื�อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าในประเทศ และศึกษา Grid Code 

  3.3.7.2  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและโรงไฟฟ้า ในการพิจารณา

ขอ้สญัญาซื�อขายไฟฟ้า เพื�อกาํหนดแนวทางดา้นปฏิบติัการ และการตรวจรับรองขอ้มูลการสั�งการ

ซื�อขายไฟฟ้า 
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  3.3.7.3  ติดตาม และตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสั�งการซื�อขาย

ไฟฟ้าใหค้รบถว้นตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.7.4  ตรวจสอบผลปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าตามการสั�งการ พร้อมจดัทาํ

รายงานเหตุการณ์ 

  3.3.7.5  จดัทาํฐานขอ้มูลรายวนัดา้นปฏิบติัการที�สาํคญั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการวางแผนการผลิตและการสั�งการใหถ้กูตอ้งตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.7.6  ประชุมเจรจาร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้าและเป็นคณะกรรมการตรวจ

รับโรงไฟฟ้า 

  3.3.7.7  จดัทาํ และปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.7.8  ใหค้าํปรึกษาแก่ผูค้วบคุมระบบและโรงไฟฟ้าเกี�ยวกบัขอ้สัญญา

การสั�งการโรงไฟฟ้า 

  3.3.7.9  วิเคราะห์การจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตามขอ้สญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.7.10  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.7.11  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.3.7.12  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.3.8  แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 2 มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.3.8.1  ศึกษาสัญญาซื�อขายไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ประเภทสญัญา 

Firm และโรงไฟฟ้าพลงันํ� าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.8.2  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและโรงไฟฟ้า ในการพิจารณา

ขอ้สญัญาซื�อขายไฟฟ้า เพื�อกาํหนดแนวทางดา้นปฏิบติัการ และการตรวจรับรองขอ้มูลการสั�งการ

ซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.8.3  จดับรรยายสรุปหลกัการซื�อขายไฟฟ้าและขั�นตอนการปฏิบติัการ

ซื�อขายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า 

  3.3.8.4  ติดตาม และตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสั�งการซื�อขาย

ไฟฟ้าใหค้รบถว้นตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 
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  3.3.8.5  ตรวจสอบ และตรวจรับรองการปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าตามการ

สั�งการ พร้อมจัดทํารายงานสรุปข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ ให้ฝ่ายสัญญาซื�อขายไฟฟ้าใช้

ประกอบการคาํนวณค่าไฟฟ้า 

  3.3.8.6  จดัทาํฐานขอ้มูลรายวนั รายเดือน และเงื�อนไขการปฏิบัติการที�

สาํคญั เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และการสั�งการใหถู้กตอ้งตามสญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า 

  3.3.8.7  ประชุมเจรจา และให้ความเห็นกบัคณะทาํงานเจรจาสัญญาซื�อ

ขายไฟฟ้า ในการจดัทาํร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.8.8  ประชุมเจรจา ให้ความเห็น และให้ขอ้มูลในการแกไ้ขขอ้พิพาท

ประเด็นดา้นปฏิบติัการระหว่างโรงไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.8.9  จดัทาํ และปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้าตามสญัญาซื�อ

ขายไฟฟ้า 

  3.3.8.10  ให้คาํปรึกษา และแก้ไขปัญหาการโต้แยง้ด้านปฏิบัติการ แก่

หน่วยงานวางแผนการผลิตไฟฟ้า ศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าแห่งชาติ และโรงไฟฟ้า เกี�ยวกบัขอ้

สญัญาการสั�งการซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.8.11  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และโรงไฟฟ้า ก่อนเริ�ม

ทดสอบ First Synch, Commissioning Test, Trial Run และก่อนเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.8.12  วิเคราะห์การจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตามขอ้สญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า 

  3.3.8.13  ร่วมวางแผน ออกแบบ พฒันา และปรับปรุงเครื� องมือช่วยใน

การปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.8.14  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.8.15  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.3.8.16  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.3.9  แผนกตรวจรับรองการสั�งซื�อขายไฟฟ้า 3 มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 
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  3.3.9.1  ศึกษาสัญญาซื�อขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเอกชนต่างประเทศ และการ

ซื�อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ 

  3.3.9.2  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและโรงไฟฟ้า ในการพิจารณา

ขอ้สญัญาซื�อขายไฟฟ้า เพื�อกาํหนดแนวทางดา้นปฏิบติัการ และการตรวจรับรองขอ้มูลการสั�งการ

ซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.3  จดับรรยายสรุปหลกัการซื�อขายไฟฟ้าและขั�นตอนการปฏิบติัการ

ซื�อขายไฟฟ้าใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า 

  3.3.9.4  ติดตาม และตรวจสอบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสั�งการซื�อขาย

ไฟฟ้าใหค้รบถว้นตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.5  ตรวจสอบ และตรวจรับรองการปฏิบติัการของโรงไฟฟ้าตามการ

สั�งการ พร้อมจัดทํารายงานสรุปข้อมูลและรายงานเหตุการณ์  ให้ฝ่ายสัญญาซื� อขายไฟฟ้าใช้

ประกอบการคาํนวณค่าไฟฟ้า 

  3.3.9.6  จดัทาํฐานขอ้มลูรายวนั รายเดือน และเงื�อนไขการปฏิบติัการที�สาํคญั 

เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการผลิตไฟฟ้า และการสั�งการใหถ้กูตอ้งตามสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.7  ประชุมเจรจา และให้ความเห็นกบัคณะทาํงานเจรจาสัญญาซื�อ

ขายไฟฟ้า ในการจดัทาํร่างสญัญาซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.8  ประชุมเจรจา ให้ความเห็น และให้ขอ้มูลในการแกไ้ขขอ้พิพาท

ประเด็นดา้นปฏิบติัการระหว่างโรงไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.9.9  จดัทาํ และปรับปรุงคู่มือปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื�อ

ขายไฟฟ้า 

  3.3.9.10  ให้คาํปรึกษา และแก้ไขปัญหาการโต้แยง้ด้านปฏิบัติการ แก่

หน่วยงานวางแผนการผลิตไฟฟ้า ศนูยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าแห่งชาติ และโรงไฟฟ้า เกี�ยวกบัขอ้

สญัญาการสั�งการซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.11  ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และโรงไฟฟ้า ก่อนเริ�ม

ทดสอบ First Synch, Commissioning Test, Trial Run และก่อนเริ�มตน้ซื�อขายไฟฟ้า 

  3.3.9.12  วิเคราะห์การจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตามขอ้สญัญาซื�อขาย

ไฟฟ้า 

  3.3.9.13  ร่วมวางแผน ออกแบบ พฒันา และปรับปรุงเครื� องมือช่วยใน

การปฏิบติัการซื�อขายไฟฟ้า 
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  3.3.9.14  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.9.15  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.3.9.16  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.3.10  ส่วนกลางกอง มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน คือ 

  3.3.10.1  จดัทาํแผนปฏิบติัการกอง ติดตามและประเมินผล 

  3.3.10.2  จดัทาํ PA ระดบัแผนกของกอง ติดตามและประเมินผล 

  3.3.10.3  จดัทาํงบประมาณของกอง ติดตามและประเมินผล 

  3.3.10.4  จดัทาํการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในของกอง ติดตาม

และประเมินผล 

  3.3.10.5  จดัทาํคุณภาพการบริหารของกอง 

  3.3.10.6  รับผิดชอบทะเบียนวนัลา การเบิกพัสดุ การยืมเงินทดลอง 

คาํสั�งเดินทาง 

  3.3.10.7  ดูแลสภาพการใช้งานอาคารศูนยค์วบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า

แห่งชาติ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบดบัเพลิง Emergency Diesel/Main Circuit Breaker ระบบเตือนภยั

ดา้นอคัคีภยั ระบบปรับอากาศ ระบบประปา เครื�องสุขภณัฑ ์ระบบเฝ้าระวงั (กลอ้งวงจรปิดภายใน

อาคารและนอกอาคาร) ใหม้ีความปลอดภยัสูง 

  3.3.10.8  ควบคุมดูแลการใชง้านยานพาหนะและพนักงานขบัรถของ

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

  3.3.10.9  ควบคุมดูแลพนักงานรักษาความปลอดภยั พนักงานทาํความ

สะอาดในอาคาร และบริเวณโดยรอบ 

  3.3.10.10  จดัทาํ ทบทวน และปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอคัคีภยั 

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินนํ� าท่วมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม 

  3.3.10.11  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.3.10.12  งาน บ ริห ารจัดก ารค วาม ป ลอดภัย  อาชีวอน ามัยแล ะ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งาน

ควบคุมภายใน งานบริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.3.10.13  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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 3.4  กองสารสนเทศและประมวลผลข้อมูลการผลติและซื�อขายไฟฟ้า มีหนา้ที�ความ

รับผิดชอบในการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล จดัทาํสถิติ วิเคราะห์และประมวลผล เพื�อจดัทาํรายงาน 

และให้บริการงานขอ้มูลดา้นการผลิต การซื�อ การจาํหน่ายไฟฟ้า สถานภาพระบบไฟฟ้าเพื�อใชใ้น

การวางแผนและบริหารการผลิต ซื�อ และจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการบริการขอ้มลูใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั�ง

ภายในและภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 นอกจากนี�  ทุกหน่วยงานในกองสารสนเทศและประมวลผลขอ้มลูการผลิตและ

ซื�อขายไฟฟ้า ยงัทาํงานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย เช่น กิจกรรม 5ส กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ QC กิจกรรมขอ้เสนอแนะ งานระบบการจดัการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ  

 กองสารสนเทศและประมวลผลขอ้มลูการผลิตและซื�อขายไฟฟ้า แบ่งส่วนงาน

ออกเป็น 5 แผนก ดงันี�  

   3.4.1  แผนกบริการข้อมูลการผลิตและจ่ายไฟฟ้า มีหน้าที�ความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังาน คือ 

  3.4.1.1  สรุปภาพรวมการผลิตและซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เป็นรายเดือน รายปี และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

  3.4.1.2  สรุปเหตุการณ์สาํคญัที�ส่งผลกระทบต่อการผลิต การรับซื�อ และ

การส่งไฟฟ้า 

  3.4.1.3  จดัทาํรายงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าและเอกสารประกอบการ

ประชุม ของผูบ้ริหารระดบัสูง 

  3.4.1.4  บริการขอ้มูลการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ให้กบัหน่วยงานภายใน

และภายนอกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.1.5  ออกแบบและบริหารขอ้มลูบน website 

  3.4.1.6  รวบรวมและจดัทาํรายงานประกอบ Monthly Statistical Report 

และ Yearly Statistical Report 

  3.4.1.7  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.1.8  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.4.1.9  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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   3.4.2  แผนกวเิคราะห์และจดัการรายงานข้อมูล มีหนา้ที�ความรับผิดชอบในการ

ปฏิบติังาน คือ 

  3.4.2.1  วิเคราะห์และประเมินผลการผลิตและรับซื�อไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรายเดือน เพื�อรายงานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.4.2.2  รวบรวม ตรวจสอบขอ้มลู และจดัทาํรายงาน การผลิต การรับซื�อ

ไฟฟ้า ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak) และค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

  3.4.2.3  จดัการขอ้มูลการผลิต การรับซื�อไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยบนระบบบริหารการผลิต (PP/ERP) เพื�อสนับสนุนระบบงานสารสนเทศสาํหรับ

ผูบ้ริหาร (EIS/ERP) 

  3.4.2.4  ประมวลผลและจดัทาํ Co-incident Demand ของระบบจาํหน่าย

ไฟฟ้าและ Max Demand ของลกูคา้แต่ละประเภทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.2.5  รวบรวมข้อมูลการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า เปรียบเทียบกบัปีที�

ผ่านมาและกบัค่าพยากรณ์ของคณะอนุกรรมการพยากรณ์ไฟฟ้า (Compare) รวมทั�งการใชไ้ฟฟ้า

แยกตามรหสักิจการของธุรกิจ และอุตสาหกรรม (TSIC: Thailand Standard Industrial Classification) 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.2.6  ติดตามและรวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามประเภทผูใ้ช้

ไฟฟ้า (End Use) จากการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพื�อ

จดัทาํภาพรวมทั�งประเทศ 

  3.4.2.7  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.2.8  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.4.2.9  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.4.3  แผนกพฒันาระบบงานสนับสนุนการควบคุม มีหนา้ที�ความรับผดิชอบใน

การปฏิบติังาน คือ 

  3.4.3.1  วิเคราะห์ความตอ้งการและจดัทาํแผนตามความสาํคญัระบบงาน

สนบัสนุน 

  3.4.3.2  พฒันาระบบงานสารสนเทศสนบัสนุนงานควบคุม 
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  3.4.3.3  สร้างเครือข่ายผูเ้ชี�ยวชาญ และหน่วยงานสนบัสนุนทั�งภายในและ

ภายนอก 

  3.4.3.4  เชื�อมโยงข้อมูลจากระบบภายนอกที�จาํเป็นสาํหรับระบบงาน

สนบัสนุนงานควบคุม 

  3.4.3.5  พฒันาระบบคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) สนบัสนุนงานควบคุม 

  3.4.3.6  ประสานงานกบัผูใ้ชง้าน ปรับปรุง บาํรุงรักษา ระบบงานสนบัสนุน

งานควบคุมใหม้ีความคล่องตวั 

  3.4.3.7  ใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ และฝึกอบรมแก่ผูใ้ชร้ะบบงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

  3.4.3.8  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.3.9  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.4.3.10  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.4.4  แผนกจดัการระบบข้อมูล มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน คือ 

  3.4.4.1  วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายควบคุมระบบ

กาํลงัไฟฟ้า 

  3.4.4.2  พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบฐานขอ้มลูหลกั 

  3.4.4.3  พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศหลกั 

  3.4.4.4  พฒันาและปรับปรุงระบบความปลอดภยัสารสนเทศหลกั 

  3.4.4.5  จดัหาและบาํรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ 

  3.4.4.6  จดัทาํและปรับปรุง website ของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

  3.4.4.7  ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพื�อใชง้านสารสนเทศไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

  3.4.4.8  ใหค้วามรู้ คาํแนะนาํ และฝึกอบรมแก่ผูใ้ชง้านและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

  3.4.4.9  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.4.10  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.4.4.11  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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   3.4.5  แผนกสถิตสิถานภาพและสมรรถนะระบบไฟฟ้า มีหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ในการปฏิบติังาน คือ 

  3.4.5.1  รวบรวมและจดัทาํขอ้มลูสถิติกาํลงัผลิตของระบบไฟฟ้า 

  3.4.5.2  บริหารจดัการฐานขอ้มลูสมรรถนะและความเชื�อถือไดข้องระบบ

ไฟฟ้า 

  3.4.5.3  จดัทาํดชันีความเชื�อถือไดข้องระบบไฟฟ้าในกรณีต่าง ๆ 

  3.4.5.4  รวบรวมและจดัทาํรายงานการหยุดซ่อมเครื�องของโรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.5.5  รวบรวมและสอบทานขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพระบบส่งไฟฟ้า 

อนัไดแ้ก่ จาํนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง พิกดัหมอ้แปลง และความยาวสายส่ง แยกตามระดบัแรงดนั 

  3.4.5.6  จดัเตรียมข้อมูลสรุปสถิติข้อขดัข้องและดชันีสมรรถนะระบบ

ไฟฟ้า รวมทั� งสรุปเหตุการณ์สําคัญที�มีผลกระทบต่อความเชื�อถือได้ เพื�อนําเสนอในที�ประชุม

คณะกรรมการการปรับปรุงความเชื�อถือไดข้องระบบไฟฟ้า 

  3.4.5.7  รวบรวมและรายงานค่าตวัประกอบพลงัไฟฟ้า (Power Factor) 

  3.4.5.8  สรุปผลการดาํเนินงานของระบบส่งไฟฟ้ารายปี 

  3.4.5.9  บนัทึกขอ้มูลความเชื�อถือไดข้องระบบไฟฟ้าและกาํลงัผลิตบน

ระบบบริหารการผลิตและระบบงานสารสนเทศ สาํหรับผูบ้ริหารทุกเดือน หรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

ขอ้มลู 

  3.4.5.10  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.4.5.11  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.4.5.12  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 3.5  ส่วนกลางฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า มีหน้าที�ความรับผิดชอบเกี�ยวกบัการ

บริหารงานวิชาการและวางแผนงาน ประเมินผลการปฏิบติังาน งานจดัการระบบขอ้มลู งานเลขานุการ

และธุรการสาํหรับผูบ้ริหาร งานบริการ งานเอกสารและสารบรรณ และควบคุมดูแลงานคุณภาพ 

การดาํเนินงานเรื�องการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง 
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   ส่วนกลางฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า ประกอบดว้ย 2 หน่วยงาน ดงันี�  

   3.5.1  คณะทํางานวชิาการและวางแผน มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

คือ 

  3.5.1.1  จดัทาํข้อตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายและกอง

ภายในฝ่าย รวมทั�งติดตามความกา้วหนา้และประเมินผลเพื�อนาํเสนอผูบ้ริหาร 

  3.5.1.2  จดัทาํแผนปฏิบติัการและรายงานประจาํปีของฝ่าย 

  3.5.1.3  วิเคราะห์สภาวการณ์และนาํเสนอผูบ้ริหาร เพื�อพิจารณาปรับเปลี�ยน

แนวทางการดาํเนินงาน ร่วมจดัทาํแผนธุริกจของสายงาน 

  3.5.1.4  สนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ และคณะทาํงานที�

เกี�ยวขอ้ง 

  3.5.1.5  พฒันาระบบขอ้มลูและระบบการรายงาน 

  3.5.1.6  พฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการบริหาร

แผนปฏิบติัการ 

  3.5.1.7  ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันางานดา้นวิชาการ 

  3.5.1.8  ศึกษาและนาํเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาช่วยในการพฒันางาน 

  3.5.1.9  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.5.1.10  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.5.1.11  เป็นผูแ้ทนฝึกอบรม ผูแ้ทนวิจยัและพฒันาประจาํฝ่าย 

  3.5.1.12  สนบัสนุนและประสานงานในดา้นการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที�

เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน 

  3.5.1.13  ปฏิบติังานสนบัสนุน และช่วยการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 

  3.5.1.14  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

   3.5.2  งานเลขานุการและธุรการ มีหนา้ที�ความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน คือ 

  3.5.2.1  งานเลขานุการผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย 

  3.5.2.2  งานธุรการ บริหารจดัการระบบเอกสาร เขียนรายงาน จดัประชุม 

นาํเสนองาน 

  3.5.2.3  จดัทาํสารบรรณ และจดัเก็บเอกสาร 
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  3.5.2.4  จัดทาํเอกสารต่าง ๆ เช่น เตรียมการประชุม วาระการประชุม 

รายงานการประชุม ร่างบนัทึก โตต้อบหนงัสือ ฯ 

  3.5.2.5  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั�งภายในและภายนอก 

  3.5.2.6  จดัทาํคาํสั�งเดินทาง ยืมเงินทดรองเดินทาง และเคลียร์เบี� ยเลี� ยง

เดินทาง 

  3.5.2.7  เบิกพสัดุ และควบคุมเอกสารครุภณัฑ ์

  3.5.2.8  ดาํเนินการดา้นยานพาหนะและบริการ 

  3.5.2.9  งานจดัการและพฒันาระบบคุณภาพตามนโยบายการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.5.2.10  งานบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (EGAT SMS) งานประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) งานควบคุมภายใน งาน

บริหารความเสี�ยง และอื�น ๆ 

  3.5.2.11  ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 4.  นโยบายของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 4.1  มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและความมั�นคงของระบบไฟฟ้า โดยการทาํงานที�โปร่งใส 

ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบไดจ้ากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

 4.2  มุ่งเนน้การบริหารจดัการที�ทาํใหต้น้ทุนค่าไฟฟ้าของประเทศตํ�าสุด 

 4.3  มุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธแ์ละการประสานงานที�ดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าของเอกชนและของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานระบบส่ง 

 4.4  ส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานพฒันาตนเอง ใชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มที� และ

สร้างสรรคง์านเป็นทีม 

 5.  วตัถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 

 5.1  ดาํเนินการดา้นควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้าดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื�อ

ความมั�นคง เชื�อถือได ้คุณภาพไฟฟ้าในราคาที�เหมาะสม และคาํนึงถึงสิ�งแวดลอ้ม 

 5.2  ดาํเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.3  ดาํเนินการสร้างความสมัพนัธที์�ดีกบัหน่วยงานทั�งภายในและภายนอก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 



325 
 

รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 

 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการธุรกิจทั�วไป 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทิพยสุ์ดา พุฒจร  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการชุมชน 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

3.  อาจารยว์นัชยั เจือบุญ อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการชุมชน 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี�ยวชาญตรวจเครื�องมอืวจิยั 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกบัเนื�อหา 

และวตัถุประสงค์ของการวจิยั 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกบัเนื�อหาและวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

เรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ที�มผีลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน: กรณศึีกษา 

ผู้ปฏิบตังิานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

 

ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

 

1 

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

เมื�อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่า 

เกิดจากสาเหตุใด 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

2 ท่านสามารถบอกถึงอารมณ์ที�ท่าน 

ประสบอยูไ่ดว้่าเป็นอารมณ์ชนิดใด 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ท่านสามารถคาดคะเนถึงผลที�จะเกิด 

ตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ท่านรู้จกัจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ท่านมีความรู้สึกมั�นใจในความรู้ 

ความสามารถ และมองเห็นคุณค่า 

ของตนเอง 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

6 ท่านยอมรับขอ้ผดิพลาดของตวัเองและ 

พยายามหาทางแกไ้ข 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

 

7 

ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ท่านมีความสามารถในการจดัการและ 

ควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8 ท่านเป็นผูม้ีความซื�อสัตยไ์วว้างใจได ้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 ท่านมีความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บ 

มอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญ 

อยา่งรอบคอบ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 ท่านมีความยดืหยุน่และสามารถปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

11 ท่านชอบคน้ควา้หาแนวคิดใหมจ่ากแหล่งต่าง ๆ  +1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

12 ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น 

และเปิดใจกวา้งเสมอ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

 

13 

ด้านการจูงใจตนเอง 

ท่านมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที�ทา้ทาย 

ในชีวิต 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

14 ท่านเชื�อว่าสิ�งต่าง ๆ สามารถพฒันา 

ให้ดีขึ�นไดเ้สมอ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

�5 ท่านพยายามทาํงานใหไ้ดดี้ตามมาตรฐาน 

ที�ตั�งไว ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

�6 ท่านยดึเป้าหมายของฝ่ายฯ เป็นแนวทาง 

ในการทาํงาน 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

17 ท่านตั�งใจทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงตาม 

เป้าหมายของฝ่ายฯ 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

18 ท่านมีความคิดริเริ�มและแสวงหาวิธีการ 

ใหม่ ๆ ในการทาํงาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

19 ท่านมีความเพียรพยายาม แมม้ีอุปสรรค 

ท่านก็ทาํงานต่อไปจนสาํเร็จ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

 

20 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ท่านมีความเขา้ใจและรับทราบถึง 

ความรู้สึกของผูอ้ื�นได ้ถึงแมว้่าเขาจะ 

ยงัไม่ไดพู้ดอะไร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

21 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจถึง 

ความวิตกกงัวลใจของผูอ้ื�น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

22 ท่านสามารถรับทราบและเขา้ใจมุมมอง 

ของผูอ้ื�น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

23 ท่านสามารถบอกไดว้่าแต่ละคนมี 

ขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงอยา่งไร 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

24 ท่านใหก้าํลงัใจและส่งเสริมเพื�อนร่วมงาน 

อยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

25 ท่านเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นเสมอ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

26 ท่านสามารถรับรู้และตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

27 ท่านยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่างกนัไป 0 +1 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

28 ท่านสามารถรับรู้และบอกถึงความสัมพนัธ ์

ของคนในกลุ่มได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

 

29 

ด้านทกัษะทางสังคม 

ท่านสามารถกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิด 

ความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงานได ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

30 ท่านสามารถโนม้นา้วให้ผูอ้ื�นคลอ้ยตามได ้ +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

31 ท่านรับฟังข่าวสารและสามารถเก็บ 

ใจความได้ 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

32 ท่านสามารถทาํใหผู้อ้ื�นเขา้ใจในสิ�งที�ท่าน 

ตอ้งการจะบอก 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

33 ท่านชอบอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

เพื�อหาแนวทางแกไ้ข 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

34 เมื�อมีปัญหา ท่านสามารถหาทางออกและ 

ทางเลือกที�ทาํใหทุ้กคนเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

�5 ท่านเป็นคนที�ชอบแนะนาํแนวทางใหผู้อ้ื�น +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

�6 ท่านสามารถทาํใหก้ลุ่มมองเห็นเป้าหมาย 

ร่วมกนัได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

�7 ท่านสามารถริเริ�มและจดัการให้เกิด 

การเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

�8 ท่านมีเพื�อนที�สามารถพึ�งพาอาศยัซึ�งกนั 

และกนัได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

39 ท่านสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความ 

ร่วมมือในการทาํงานได ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

40 ท่านทาํให้คนในกลุ่มรู้สึกสนุกกบังาน +1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 

ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

 

1 

ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

ผลงานของท่านมีความถูกต้องและ 

เชื�อถือได ้สามารถนาํไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ และส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน 

ของฝ่ายฯ บรรลุเป้าหมาย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

� ท่านสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใน 

การทาํงานใหม่ ๆ เพื�อเป็นการพฒันา 

การดาํเนินงานของฝ่ายฯ ใหบ้รรลุ 

เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที�ไดรั้บ 

มอบหมาย และมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังาน 

เพื�อให้บรรลุผลสาํเร็จเป็นไปตาม 

วตัถุประสงค์ของฝ่ายฯ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ท่านมีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อน 

ร่วมงาน ผูบ้ังคบับญัชา และบุคคล 

ที�เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็นผลงานที�มี 

คุณภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ท่านมีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้สามารถ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและ

สามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ช้

ในการพฒันางานอยูเ่สมอ 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 

6 ท่านมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

ที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อให้งานสาํเร็จตาม 

ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 0 +1 +2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

 

7 

ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ท่านมีการทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน 

และปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ 

เพื�อลดการปฏิบติังานที�ซํ�าซ้อน และ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อฝ่ายฯ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

8 ท่านมกีระบวนการปฏิบติังานที�สอดคลอ้ง 

กนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํใหท่้านสามารถ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และ 

ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

9 ท่านมกีารกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� 

และขั�นตอนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน 

ช่วยทาํให้ท่านสามารถประสานงานได้

อย่างราบรื�นและลดขอ้ผิดพลาดในการ

ปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

10 ท่านมีการดาํเนินงานตามแผนการ

ปฏิบติังาน ทาํใหผ้ลงานสาํเร็จตามแผนงาน

และเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

11 ท่านมีการแสวงหาความรู้และพฒันา 

ทกัษะการปฏิบติังานอยู่เสมอ ช่วยให้ 

เกิดการพฒันาผลงานที�มีคุณภาพ และ 

ไดม้าตรฐานในการปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

12 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการ 

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อ 

เหตุการณ์ ทาํให้ลดข้อผิดพลาดใน 

การปฏิบัติงานและเกิดผลงานที�มี 

ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

 

13 

ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร 

ท่านไดรั้บจดัสรรงบประมาณและ 

ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที�เป็นปัจจยั

สนบัสนุนใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไป 

ตามแผนงานที�ฝ่ายฯ กาํหนดไว ้

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

14 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัตั�ง 

งบประมาณ การใชว้สัดุและทรัพยากร 

ของฝ่ายฯ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

15 ท่านใชท้รัพยากรอย่างประหยดั ทาํให้ 

การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

16 ท่านใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เทคโนโลยี 

ที�ทนัสมยั ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

17 ท่านมีกลไกการติดตาม และควบคุม 

การใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ 

ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

18 ท่านมีการใชท้รัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดั 

ให้คุ ้มค่า เช่น การนาํทรัพยากร 

ที�สามารถใช้ได้อีกกลบัมาใช้อีกครั� ง 

หรือนาํทรัพยากรที�มีการใชป้ระโยชน์ 

น้อยไม่คุ ้มค่ามาปรับปรุงแก้ไขให้ 

สามารถใช้ได้ดีขึ� น เป็นต้น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 
ผู้เชี�ยวชาญท่านที� 

R IOC สรุปผล 
1 2 3 

 

19 

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 

ท่านเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และ 

ทกัษะในการปฏิบติังานที�ดีและมีการ

พฒันาตนเองอยูเ่สมอ จนเป็นที�ยอมรับ

จากเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาได้

เป็นอยา่งดี 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+3 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

20 ท่านเต็มใจใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมอื 

ในการทาํงานกบัผูอ้ื�น เพื�อใหก้ารทาํงาน 

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

21 ท่านมีผลงานและขอ้เสนอแนะที�เป็น 

ประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชาในการนาํไปใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

22 ท่านมผีลงานที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์

หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงาน 

อื�นที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

23 ท่านไดรั้บการยกย่องชมเชยในการ 

ปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อน 

ร่วมงาน ซึ�งสะทอ้นถึงความสามารถ 

ของท่านที�สามารถปฏิบติังานให้เป็น 

ที�ยอมรับของทุกฝ่าย 

+1 +1 +1 +3 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 ผลค่าเฉลี�ยโดยรวมของค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามของแบบสอบถามกบั

เนื�อหาและวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Index of Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากบั 0.96 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื�องมอืวจิยั 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบับ 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

   SA1  231.4000   944.869  .643   .979 

   SA2  231.5000   934.190  .820   .979 

   SA3  231.6667   934.368  .746   .979 

   SA4  231.4333   935.289  .745   .979 

   SA5  231.5667   946.530  .560   .979 

   SA6  231.2333   948.461  .554   .979 

 SREG1  231.7000   938.355  .738   .979 

 SREG2  231.2667   942.616  .661   .979 

 SREG3  231.3000   939.872  .801   .979 

 SREG4  231.4667   939.982  .712   .979 

 SREG5  231.7333   939.444  .754   .979 

 SREG6  231.5333   945.568  .639   .979 

   SM1  231.7000   946.700  .521   .979 

   SM2  231.1000   940.162  .746   .979 

   SM3  231.3667   949.482  .555   .979 

   SM4  231.6333   950.723  .450   .979 

   SM5  231.4000   947.076  .702   .979 

   SM6  231.5333   936.326  .621   .979 

   SM7  231.2667   940.064  .719   .979 

  E1  231.6333   933.895  .694   .979 

  E2  231.4333   941.702  .747   .979 

  E3  231.6667   930.092  .792   .979 

  E4  232.0333   948.240  .586   .979 

  E5  231.6333   951.964  .529   .979 

  E6  232.1000   945.197  .552   .979 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบับ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

  E7  232.0000   952.759  .567   .979 

  E8  231.1333   932.947  .818   .979 

  E9  231.5667   941.840  .710   .979 

  SSK1  231.9667   946.930  .661   .979 

  SSK2  232.0333   951.964  .494   .979 

  SSK3  231.7667   944.875  .668   .979 

  SSK4  231.7667   952.737  .575   .979 

  SSK5  231.7667   937.771  .735   .979 

  SSK6  231.7000   948.769  .588   .979 

  SSK7  231.9000   946.990  .604   .979 

  SSK8  231.9000   949.059  .664   .979 

  SSK9  231.7333   941.651  .757   .979 

 SSK10  231.3000   942.355  .685   .979 

 SSK11  231.6333   951.895  .664   .979 

 SSK12  231.8000   940.924  .706   .979 

   GA1  231.6000   951.559  .616   .979 

   GA2  231.8667   942.740  .768   .979 

   GA3  231.3667   961.413  .228   .980 

    GA4  231.6667   953.540  .477   .979 

   GA5  231.7667   952.116  .380   .980 

   GA6  231.5667   941.289  .723   .979 

   IPO1  231.7000   930.010  .786   .979 

   IPO2  231.6667   938.575  .796   .979 

   IPO3  231.7000   932.631  .772   .979 

   IPO4  231.4667   940.464  .814   .979 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบับ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

   IPO5  231.9000   938.921  .744   .979 

   IPO6  231.5333   934.120  .803   .979 

  SRES1  232.0333   943.068  .555   .979 

  SRES2  232.6000   949.697  .314   .980 

  SRES3  231.8333   936.213  .760   .979 

  SRES4  231.8667   932.533  .596   .979 

  SRES5  232.1333   935.223  .662   .979 

  SRES6  231.7333   936.271  .775   .979 

  PS1  231.8000   938.579  .713   .979 

  PS2  231.3000   948.010  .598   .979 

   PS3  231.7000   932.217  .781   .979 

  PS4  231.7000   935.390  .683   .979 

  PS5  232.0333   936.723  .716   .979 

 จาํนวนคน 30 คน       จาํนวนขอ้คาํถาม 63 ขอ้ 

   ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบับ เท่ากบั 0.979 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

   SA1  147.7333   363.995  .653   .970 

   SA2  147.8333   357.799  .816   .969 

   SA3  148.0000   357.517  .754   .970 

   SA4  147.7667   359.564  .703   .970 

    SA5  147.9000   364.783  .577   .970 

   SA6  147.5667   365.013  .610   .970 

 SREG1  148.0333   359.757  .755   .970 

 SREG2  147.6000   362.248  .684   .970 

 SREG3  147.6333   360.861  .815   .969 

 SREG4  147.8000   360.441  .741   .970 

 SREG5  148.0667   361.651  .726   .970 

 SREG6  147.8667   364.395  .651   .970 

   SM1  148.0333   364.585  .546   .971 

   SM2  147.4333   360.806  .768   .970 

   SM3  147.7000   367.183  .553   .970 

   SM4  147.9667   369.620  .389   .971 

   SM5  147.7333   366.547  .663   .970 

   SM6  147.8667   359.361  .607   .970 

   SM7  147.6000   361.145  .725   .970 

  E1  147.9667   358.033  .676   .970 

  E2  147.7667   362.047  .758   .970 

  E3  148.0000   355.241  .788   .969 

  E4  148.3667   365.964  .601   .970 

  E5  147.9667   367.826  .565   .970 

  E6  148.4333   364.737  .541   .971 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

  E7  148.3333   369.678  .544   .970 

  E8  147.4667   355.982  .851   .969 

  E9  147.9000   361.679  .738   .970 

  SSK1  148.3000   366.079  .639   .970 

  SSK2  148.3667   368.378  .505   .971 

  SSK3  148.1000   364.369  .665   .970 

  SSK4  148.1000   368.231  .621   .970 

  SSK5  148.1000   359.541  .747   .970 

  SSK6  148.0333   365.275  .646   .970 

  SSK7  148.2333   366.047  .585   .970 

  SSK8  148.2333   366.323  .691   .970 

  SSK9  148.0667   361.926  .772   .970 

 SSK10  147.6333   362.309  .700   .970 

 SSK11  147.9667   368.378  .680   .970 

 SSK12  148.1333   363.085  .659   .970 

 จาํนวนคน 30 คน       จาํนวนขอ้คาํถาม 40 ขอ้ 

 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ เท่ากบั 0.971 
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ผลการหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน 

 

ขอ้คาํถาม ค่าเฉลี�ย  ค่าความแปรปรวน  ค่าสหสมัพนัธ ์    ค่าแอลฟา 

  ของมาตรวดั  ของมาตรวดั   Corrected   (Alpha) 

 ถา้ลบขอ้ความ ถา้ลบขอ้ความ   Item-total ถา้ลบขอ้ความ 

   GA1  79.8667   148.464  .597   .946 

   GA2  80.1333   144.326  .798   .944 

   GA3  79.6333   151.344  .258   .950 

   GA4  79.9333   148.202  .525   .947 

   GA5  80.0333   145.757  .502   .947 

   GA6  79.8333   144.971  .673   .945 

   IPO1  79.9667   138.999  .823   .943 

   IPO2  79.9333   142.754  .820   .943 

   IPO3  79.9667   140.033  .810   .943 

   IPO4  79.7333   143.444  .844   .943 

   IPO5  80.1667   142.971  .759   .944 

   IPO6  79.8000   141.269  .808   .943 

  SRES1  80.3000   146.079  .486   .947 

  SRES2  80.8667   147.085  .308   .952 

  SRES3  80.1000   143.472  .686   .945 

  SRES4  80.1333   140.257  .604   .946 

  SRES5  80.4000   139.697  .758   .944 

  SRES6  80.0000   142.621  .750   .944 

  PS1  80.0667   143.099  .710   .944 

  PS2  79.5667   148.254  .502   .947 

  PS3  79.9667   140.861  .766   .944 

  PS4  79.9667   142.033  .669   .945 

  PS5  80.3000   141.114  .781   .943 

 จาํนวนคน 30 คน       จาํนวนขอ้คาํถาม 23 ขอ้ 

  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน เท่ากบั 0.947 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพื�อการวจิยั 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพื�อการวจิยั 
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แบบสอบถามเพื�อการวิจัย 

เรื�อง 

ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา 

ผู้ปฏิบัตงิานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 

คาํชี�แจง 

 แบบสอบถามนี�  จดัทาํขึ�นเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสาํหรับการวิจยั

เรื� อง “ความฉลาดทางอารมณ์ที�มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา ผูป้ฏิบัติงาน 

ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ซึ�งประกอบดว้ย 4 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที� 2  แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

 ตอนที� 3  แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 ตอนที� 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ 
 
 คาํจาํกดัความที�ใชใ้นแบบสอบถามเพื�อการวิจยันี�  มีดงันี�  

 1.  ฝ่ายฯ  หมายถึง  ฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า 
 2.  ผูบ้ ังคบับญัชา  หมายถึง  ผูที้�มีตาํแหน่งหน้าที�ควบคุม สั�งการ และมอบหมายงาน

โดยตรงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน 
 
 ขอ้มูลที�ไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูป้ฏิบตัิงานฝ่ายควบคุมระบบกาํลงัไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 
 ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรงกบัความเป็นจริง

ที�สุด คาํตอบของท่านถือเป็นความลบั ผูว้ิจยัจะนําเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเท่านั�น โดยไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด 
 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่าน ที�กรุณาสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

มา ณ โอกาสนี�  

 

 นางสาวทิพยป์ระภา พิศาลกิตติคุณ 

 นกัศกึษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที� 1  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

คาํชี�แจง  โปรดทาํเครื�องหมาย  √  ลงใน    ตามขอ้มลูที�เป็นจริงเกี�ยวกบัท่าน 

 

1.  เพศ  

   ชาย   หญิง 
 
2.  อาย ุ  

   21-30 ปี   31-40 ปี 

   41-50 ปี   51 ปีขึ�นไป 
 
3.  ระดบัการศึกษา  

   ต ํ�ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
4.  สถานภาพสมรส  

   โสด   สมรส   หมา้ย 

   หยา่ร้าง   แยกกนัอยู ่ 
 
5.  เงินเดือน 

   ต ํ�ากว่า 20,000 บาท   20,000-40,000 บาท 
   40,001-60,000 บาท   60,001-80,000 บาท 

   80,001 บาทขึ�นไป 
 
6.  ตาํแหน่งงาน  

   วิศวกร   นกัคอมพิวเตอร์   เศรษฐกร 

   วิทยากร   ช่าง   พนกังานวิชาชีพ 

   ช่างชาํนาญการ   นกัวิทยาศาสตร์   อื�น ๆ (ระบุ) ........... 
 
7.  ระดบัตาํแหน่ง  

   ระดบั 3   ระดบั 4   ระดบั 5 

   ระดบั 6   ระดบั 7   ระดบั 8 

   ระดบั 9  
 
8.  ระยะเวลาการปฏิบติังานในฝ่ายฯ ของท่าน 

   ต ํ�ากว่า 1 ปี   1-5 ปี   6-10 ปี 

   11-15 ปี   16-20 ปี   21 ปีขึ�นไป 
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ตอนที� 2  แบบสอบถามวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

 

คาํชี�แจง  โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปนี�  แลว้ทาํเครื�องหมาย  √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

   ที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

 

ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

 

1 

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง 

เมื�อท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่า 

เกิดจากสาเหตุใด 

     

2 ท่านสามารถบอกถึงอารมณ์ที�ท่าน 

ประสบอยู่ไดว้่าเป็นอารมณ์ชนิดใด 

     

3 ท่านสามารถคาดคะเนถึงผลที�จะเกิด 

ตามมาจากการแสดงอารมณ์นั�น ๆ 

     

4 ท่านรู้จกัจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง      

5 ท่านมีความรู้สึกมั�นใจในความรู้ 

ความสามารถ และมองเห็นคุณค่า 

ของตนเอง 

     

6 ท่านยอมรับขอ้ผดิพลาดของตวัเองและ 

พยายามหาทางแกไ้ข 

     

 

7 

ด้านการจดัระเบียบอารมณ์ของตนเอง 

ท่านมีความสามารถในการจดัการและ 

ควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

8 ท่านเป็นผูม้ีความซื�อสัตยไ์วว้างใจได้      

9 ท่านมีความรับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บ 

มอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญ 

อยา่งรอบคอบ 

     

10 ท่านมีความยดืหยุน่และสามารถปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

11 ท่านชอบคน้ควา้หาแนวคิดใหมจ่ากแหล่งต่าง ๆ       

12 ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื�น 

และเปิดใจกวา้งเสมอ 

     

 

13 

ด้านการจูงใจตนเอง 

ท่านมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที�ทา้ทาย 

ในชีวิต 

     

14 ท่านเชื�อว่าสิ�งต่าง ๆ สามารถพฒันา 

ให้ดีขึ�นไดเ้สมอ 

     

�5 ท่านพยายามทาํงานใหไ้ดดี้ตามมาตรฐาน 

ที�ตั�งไว ้

     

�6 ท่านยดึเป้าหมายของฝ่ายฯ เป็นแนวทาง 

ในการทาํงาน 

     

17 ท่านตั�งใจทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงตาม 

เป้าหมายของฝ่ายฯ 

     

18 ท่านมีความคิดริเริ�มและแสวงหาวิธีการ 

ใหม่ ๆ ในการทาํงาน 

     

19 ท่านมีความเพียรพยายาม แมม้ีอุปสรรค 

ท่านก็ทาํงานต่อไปจนสาํเร็จ 

     

 

20 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ท่านมีความเขา้ใจและรับทราบถึง 

ความรู้สึกของผูอ้ื�นได ้ถึงแมว้่าเขาจะ 

ยงัไม่ไดพู้ดอะไร 

     

21 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจถึง 

ความวิตกกงัวลใจของผูอ้ื�น 

     

22 ท่านสามารถรับทราบและเขา้ใจมุมมอง 

ของผูอ้ื�น 
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

23 ท่านสามารถบอกไดว้่าแต่ละคนมี 

ขอ้บกพร่องที�สมควรปรับปรุงอยา่งไร 

     

24 ท่านใหก้าํลงัใจและส่งเสริมเพื�อนร่วมงาน 

อยูเ่สมอ 

     

25 ท่านเขา้ใจความตอ้งการของผูอ้ื�นเสมอ      

26 ท่านสามารถรับรู้และตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างดี 

     

27 ท่านยอมรับว่าคนเรามีความแตกต่างกนัไป      

28 ท่านสามารถรับรู้และบอกถึงความสัมพนัธ ์

ของคนในกลุ่มได ้

     

 

29 

ด้านทกัษะทางสังคม 

ท่านสามารถกระตุน้ใหเ้พื�อนร่วมงานเกิด 

ความรู้สึกกระตือรือร้นในการทาํงานได ้

     

30 ท่านสามารถโนม้นา้วให้ผูอ้ื�นคลอ้ยตามได ้      

31 ท่านรับฟังข่าวสารและสามารถเก็บ 

ใจความได้ 

     

32 ท่านสามารถทาํใหผู้อ้ื�นเขา้ใจในสิ�งที�ท่าน 

ตอ้งการจะบอก 

     

33 ท่านชอบอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

เพื�อหาแนวทางแกไ้ข 

     

34 เมื�อมีปัญหา ท่านสามารถหาทางออกและ 

ทางเลือกที�ทาํใหทุ้กคนเห็นพอ้งตอ้งกนัได ้

     

�5 ท่านเป็นคนที�ชอบแนะนาํแนวทางใหผู้อ้ื�น      

�6 ท่านสามารถทาํใหก้ลุ่มมองเห็นเป้าหมาย 

ร่วมกนัได ้
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ข้อ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

�7 ท่านสามารถริเริ�มและจดัการให้เกิด 

การเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี 

     

�8 ท่านมีเพื�อนที�สามารถพึ�งพาอาศยัซึ�งกนั 

และกนัได ้

     

39 ท่านสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความ 

ร่วมมือในการทาํงานได ้

     

40 ท่านทาํให้คนในกลุ่มรู้สึกสนุกกบังาน      
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ตอนที� 3  แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 

คาํชี�แจง  โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปนี�  แลว้ทาํเครื�องหมาย  √  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น 

   ที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด 

 

ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

 

1 

ด้านการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ 

ผลงานของท่านมีความถูกต้องและ 

เชื�อถือได ้สามารถนาํไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ และส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน 

ของฝ่ายฯ บรรลุเป้าหมาย 

     

� ท่านสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใน 

การทาํงานใหม่ ๆ เพื�อเป็นการพฒันา 

การดาํเนินงานของฝ่ายฯ ใหบ้รรลุ 

เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานที�ไดรั้บ 

มอบหมาย และมุ่งมั�นที�จะปฏิบติังาน 

เพื�อให้บรรลุผลสาํเร็จเป็นไปตาม 

วตัถุประสงค์ของฝ่ายฯ 

     

4 ท่านมีผลงานเป็นที�ยอมรับของเพื�อน 

ร่วมงาน ผูบ้ังคบับญัชา และบุคคล 

ที�เกี�ยวขอ้งเสมอ และเป็นผลงานที�มี 

คุณภาพ 

     

5 ท่านมีแรงจูงใจที�ดี ทาํให้สามารถ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถและ

สามารถนาํแนวคิดใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ช้

ในการพฒันางานอยูเ่สมอ 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

6 ท่านมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

ที�ไดรั้บมอบหมายเพื�อให้งานสาํเร็จตาม 

ระยะเวลาที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 

7 

ด้านกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ท่านมีการทบทวนกระบวนการปฏิบติังาน 

และปรับปรุงวิธีการทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ 

เพื�อลดการปฏิบติังานที�ซํ�าซ้อน และ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อฝ่ายฯ 

     

8 ท่านมีกระบวนการปฏิบติังานที�สอดคลอ้ง 

กนัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํใหท่้านสามารถ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา และ 

ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

     

9 ท่านมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� 

และขั�นตอนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน 

ช่วยทาํให้ท่านสามารถประสานงานได้

อย่างราบรื�นและลดขอ้ผิดพลาดในการ

ปฏิบติังาน 

     

10 ท่านมีการดาํเนินงานตามแผนการ

ปฏิบติังาน ทาํใหผ้ลงานสาํเร็จตามแผนงาน

และเป้าหมายของฝ่ายฯ ที�วางไว ้
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

11 ท่านมีการแสวงหาความรู้และพฒันา 

ทกัษะการปฏิบติังานอยู่เสมอ ช่วยให้ 

เกิดการพฒันาผลงานที�มีคุณภาพ และ 

ไดม้าตรฐานในการปฏิบติังาน 

     

12 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการ 

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน 

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัต่อ 

เหตุการณ์ ทาํให้ลดข้อผิดพลาดใน 

การปฏิบัติงานและเกิดผลงานที�มี 

ประสิทธิภาพ 

     

 

13 

ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร 

ท่านไดรั้บจดัสรรงบประมาณและ 

ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ที�เป็นปัจจยั

สนบัสนุนใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไป 

ตามแผนงานที�ฝ่ายฯ กาํหนดไว ้

     

14 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัตั�ง 

งบประมาณ การใชว้สัดุและทรัพยากร 

ของฝ่ายฯ 

     

15 ท่านใชท้รัพยากรอย่างประหยดั ทาํให้ 

การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

16 ท่านใชอุ้ปกรณ์ เครื�องมือ เทคโนโลยี 

ที�ทนัสมยั ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

17 ท่านมีกลไกการติดตาม และควบคุม 

การใชง้บประมาณดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายฯ 

ให้เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

     

18 ท่านมีการใชท้รัพยากรที�มีอยู่อย่างจาํกดั 

ให้คุ ้มค่า เช่น การนาํทรัพยากร 

ที�สามารถใช้ได้อีกกลบัมาใช้อีกครั� ง 

หรือนาํทรัพยากรที�มีการใชป้ระโยชน์ 

น้อยไม่คุ ้มค่ามาปรับปรุงแก้ไขให้ 

สามารถใช้ได้ดีขึ� น เป็นต้น 

     

 

19 

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 

ท่านเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และ 

ทกัษะในการปฏิบติังานที�ดีและมีการ

พฒันาตนเองอยูเ่สมอ จนเป็นที�ยอมรับ

จากเพื�อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาได้

เป็นอยา่งดี 

     

20 ท่านเต็มใจใหค้วามช่วยเหลือและร่วมมอื 

ในการทาํงานกบัผูอ้ื�น เพื�อใหก้ารทาํงาน 

มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

     

21 ท่านมีผลงานและขอ้เสนอแนะที�เป็น 

ประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชาในการนาํไปใช้

ประกอบการพิจารณาตดัสินใจแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที�สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที�สุด 

22 ท่านมผีลงานที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์

หรือใชอ้า้งอิงในการทาํงานของหน่วยงาน 

ที�เกี�ยวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

23 ท่านไดรั้บการยกย่องชมเชยในการ 

ปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อน 

ร่วมงาน ซึ�งสะทอ้นถึงความสามารถ 

ของท่านที�สามารถปฏิบติังานให้เป็น 

ที�ยอมรับของทุกฝ่าย 

     

 

ตอนที� 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�น ๆ 
 
………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที�กรุณาใหค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั� งนี�  
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชื�อ-สกุล นางสาวทิพยป์ระภา  พิศาลกิตติคุณ 

ที�อยู ่ 22/6 หมู่ที� 4 ซอยเจริญสุข ถนนเลียบคลองเจริญสุข 

 ตาํบลบางแม่นาง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

ที�ทาํงาน ประกอบธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตร 

 22/6 หมู่ที� 4 ซอยเจริญสุข ถนนเลียบคลองเจริญสุข 

 ตาํบลบางแม่นาง อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

 พ.ศ. 2544 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี 

 พ.ศ. 2548 สาํเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ. 2549-2551 เจา้หนา้ที�บริหารงานทั�วไป  

 หน่วยพฒันาบุคลากร (ภาษาองักฤษ) งานการเจา้หนา้ที� 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 พ.ศ. 2551-2553 นกัทรัพยากรบุคล 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอาํนวยการ 

 ศนูยสิ์รินธรเพื�อการฟื� นฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 

 พ.ศ. 2553-2554 เลขานุการ 

 ฝ่ายบริหารอาคาร อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

 บริษทั ซี.พี. แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกสินคา้เกษตร 
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