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 งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงาน
ปกติและพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ และพนักงานที่เปน 
นักเรียนทวิภาคี 3) หาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงาน 4) เปรียบเทียบ 
ความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศและประสบการณการทํางาน  
5) เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติ โดยจําแนกตามเพศและประสบการณการทํางาน  
6) เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศและประสบการณ 
การทํางาน 7) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ โดยจาํแนกตามเพศและประสบการณ 
การทํางาน 
 กลุมตัวอยางเปนพนักงานปกติ จํานวน 180 คน และพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 180 คน รวมท้ังหมด 360 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random  Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ 
ฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t – test , F – test , เชฟเฟ และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. พนักงานปกติ และพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีมีความฉลาดทางอารมณโดยรวมไมแตกตางกัน แตพบ
ความแตกตางในรายดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. พนักงานปกติ และพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและ
รายดาน 
 3. ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกันมีความฉลาดทางอารมณ 
ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 
 5. พนักงานปกติที่มีเพศและประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันใน 
ภาพรวม แตพบความแตกตางในตัวแปรเพศ ในดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 6. พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงาน 
ไมแตกตางกันในภาพรวม แตพบความแตกตางในตัวแปรประสบการณการทํางานในดานรายได และผลประโยชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7. พนักงานปกติที่มีเพศและประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน  
ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
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 The  purposes  of  this  descriptive  research  were  1) to  compare  emotional  quotient  between  
Normal  and  Dual  Vocational  Training Student  Employees ,  2) to  compare job  satisfaction  between  
Normal  and  Dual  Vocational  Training Student  Employees , 3) to  find  the  relationship  between  the  
emotional  quotient  and  job  satisfaction , 4) to  compare  emotional  quotient  of  Dual  Vocational  Training 
Student  Employees  with  respect  to  gender  and  work  experience  5) to  compare  emotional  quotient  of  
Normal Employees  with  respect  to  gender  and  work  experience 6) to  compare  Job  Satisfaction of 
Dual  Vocational  Training Student  Employees  with  respect  to  gender  and  work  experience  and   
7) to  compare  Job  Satisfaction  of  Normal  Employees  with  respect  to  gender  and  work  experience  
 The  sample  consisted  of  360  subjects  who  were  selected  by  multi – stage  random  
sampling, 180  Normal Employees and 180 Dual  Vocational  Training  Student  Employees. For  Dual  
Vocational  Training  Student  employees, they  were  studying  in Certificate  degree, class 1 – 3 , in the  
first term  of  academic  year 2002. The  instruments  used  for  collecting  data  were  a  questionnaire  on  
emotional  quotient  and  job  satisfaction.  The  statistic  method  employed  for  analysis  data  were  
t – test, F – test, Scheffe’s  and Pearson’s Product  Moment  Correlation  Coefficient. 
 The  results  of  this  research  were  as  follows : 
 1. Normal  and  Dual  Vocational  Training  Student  Employees  were  not  significantly  different  in  
the  total  emotional  quotient  but  there  were  significantly  different  in  the  part  of  relationship  to  others  
at  the  .05  level. 
 2. Normal  and  Dual  Vocational  Training  Student  Employees  were  not  significantly  different  in 
the  total  and in  the  part  of  job  satisfaction. 
 3. Emotional  quotient   related  to  job  satisfaction significantly at  .01  level. 
 4. Dual  Vocational  Training  Student  Employees  who  were  different  in  gender  and  work  
experience  were  not  significantly  different  in  Emotional  quotient. 
 5. Normal  Employees  who  were  different  in  gender  and  work  experience  were  not  
significantly  different  in  the  total  of  Emotional  quotient, but  the  gender  variable  showed  significantly  
different  in  the  part  of  relationship  to  the  others  at  .05  level. 
 6. Dual  Vocational  Training  Student  Employees  who  were  different  in  gender  and  work  
experience  were  not  significantly  different  in  the  total  of  job  satisfaction, but  the  work  experience  
variable  showed  significantly  different  in  the  part  of  salary  and  benefit  at  .05  level. 
 7. Normal  Employees  who  were  different  in  gender  and  work  experience  were  not  
significantly  different  in the  total  and  in  the  part  of  job  satisfaction. 
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ประกาศคุณปูการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตรจารย ดร.ดวงเดือน  ศาสตรภัทร 
ประธานกรรมการปริญญานิพนธ และอาจารยสมเกียรติ  ทิพยทัศน กรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ ที่ไดให
คําแนะนํา ใหความรู ขอคิดเห็นและชวยแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยลัดดาวัลย  เกษมเนตร และผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ศรีสัตยวาจา ที่
กรุณารับเปนกรรมการแตงตั้งเพ่ิมเติมในการสอบปากเปลา และใหคําแนะนําตางๆ ดวยดี 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอัจฉรา  สุขารมณ  ผูชวยศาสตราจารยทองหอ  วิภาวิน และอาจารย
วิลาศลักษณ  ชัววัลลี ที่ใหความชวยเหลือ แนะนําในการสรางและพิจารณาตรวจเครื่องมืออยางละเอียดดวยดี 
 ขอขอบคุณคุณบัญชา วิชยานุวัติ รองผูจดัการทั่วไปดานการศึกษา และคุณนครินทร บรูเซอรแฟนเกอรโน 
รองผูจัดการทั่วไป ดานฝกอบรม บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ที่ใหความชวยเหลือ อนุเคราะห และ
อํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอมูล 
 ขอขอบคุณพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ ทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม ทําใหงานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบคุณพ่ีสาว และพ่ีชายที่แสนนารัก ที่ชวยแนะนําและเปนกําลังใจ 
 ขอขอบคุณคุณอธิษฐาน  อนุรักติพันธุ ที่ชวยใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้มาตลอด 
 ขอขอบคุณพ่ี เพ่ือน และนอง บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ทีช่วยเหลือ และเปนกําลังใจ
กระทั่งปริญญานิพนธนี้สําเร็จลงดวยดี 
 ขอขอบคุณพ่ี และเพ่ือน เอกจติวิทยาพัฒนาการที่ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจตลอดการทํา
ปริญญานิพนธ 
 ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอบรมเลี้ยงดูเปนอยางดี ขอระลึกถึงพระ
คุณครู อาจารยทุกทานที่ถายทอดความรูตางๆ ใหผูวิจัยไดนํามาใชในการศึกษาจนประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  

ภูมิหลัง 
 
 ในปจจุบัน ความรูดานวิทยาศาสตรมีความเจริญกาวหนาอยางมาก ทําใหมีการพัฒนาอุปกรณตางๆ 
ขึ้นมากมาย  ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานคมนาคม โทรคมนาคม เครื่องมือส่ือสาร รวมท้ังส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ (สาลี่  ตังคลิวางกูร. 2543 : 132) ดังนั้นองคกรตางๆ จึง พยายามมุงเนนที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือปรับตัวใหเขากับการแขงขันในเชิงธุรกจิที่สูงขึ้นทุกวัน 
 การบริหารทรัพยากรในองคกร ประกอบดวย คน (Man) , เงิน (Money) , วัสดุอุปกรณ (Material) 
และการจัดการ (Management) คนหรือทรัพยากรมนุษยนับวาเปนส่ิงที่สําคัญเปนอันดับแรก เนื่องจากคนเปน
ตัวการหรือผูกระทําการ ถาคนไมทํางาน เงินหรือวัสดุอุปกรณยอมไมเกิดประโยชนหรือคุณคาขึ้นมาได และ
ถาเปนคนที่ไมมีความรู ขาดกําลังกาย  สติปญญา งานหรือกิจกรรมนั้นก็จะลมเหลว (สุระ หีบโอสถ. 2540 : 
บทนํา) 
 องคกรตางๆ ในปจจุบัน จึงมุงเนนที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานของตนในรูปแบบตางๆมากขึ้น 
โดยพนักงานภายในองคกรก็จะมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของวุฒิภาวะทั้งดานอารมณ 
สังคม และสติปญญา จึงไมใชเรื่องงายหากองคกรแหงหนึ่งจะสามารถนําความแตกตางเหลานั้นมาผสมผสาน
กัน แลวทําใหองคกรเกิดประสิทธิภาพ  
 รูปแบบหนึ่งของพนักงานที่แตกตางจากพนักงานปกติทั่วไปก็คือพนักงานที่เปน นักเรียนทวิภาคี ซึ่ง
เปนผลสืบเนื่องจากการศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) โดยเปนความรวมมือระหวางสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษา เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ เพ่ือผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองตอความ
ตองการของตลาดแรงงาน (สนอง อินทพันธ. 2542 : 17 – 18 ) 
 การที่องคกรมีพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีนั้น กอใหเกิดประโยชนตอองคกร โดยเปนการสราง
พนักงานหรือแรงงานที่มีฝมือทั้งดานความรู ทฤษฎีและปฏิบัติ และทําใหประสิทธิผลขององคกรในระยะยาวดี
ขึ้น อีกทั้งยังกระตุนใหบุคลากรขององคกรมีการตื่นตัวตอการพัฒนาความรู ความสามารถ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 
2542 : 68) 
 ลักษณะการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีจะทํางานในสถานประกอบการประมาณ
สัปดาหละ 4 วัน และเรียนในสถานศึกษา สัปดาหละ 2 วัน หยุด 1 วัน โดยไดรับคาตอบแทนจากชั่วโมงหรือ
วันจากการทํางาน สวนพนักงานปกติจะทํางานในสถานประกอบการประมาณสัปดาหละ 6 วัน หยุด 1 วัน 
และไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน โดยบทบาทหนาที่ในการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและ
พนักงานปกติจะมีลักษณะที่เหมือนกัน เนื่องจากองคกรจะมองวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีเปนสวนหนึ่ง
ในโครงสรางขององคกรเชนเดียวกับพนักงานปกติ สวนความกาวหนาในหนาที่การงาน พนักงานที่เปน
นักเรียนทวิภาคีมีโอกาสกาวหนาเชนเดียวกับพนักงานปกติ 
 การทํางานในองคกรของพนักงานทั้งพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกตินั้นจะประสบ
ความสําเร็จไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ แตปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญคือ ความพึงพอใจในงาน
เพราะความพึงพอใจในงานนั้นจะสงผลดีตอการทํางาน และจะกอใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว (สมบัติ คงพิกุล. 2537 : 12)  
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 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เปนความรูสึกโดยรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานใน
ทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความ
มุงมั่นที่จะทํางาน สงผลตอความสําเร็จขององคกร หากบุคคลไมมีความพึงพอใจในงานแลว ก็จะสงผลตอการ
ทํางาน เชน อัตราการลางาน ขาดงาน เปนตน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2534 : 126) ความพึงพอใจในงาน
นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา ดังนั้นการทราบระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานจึงเปนส่ิงที่
สําคัญ 
 การสรางความพึงพอใจในงานจะทําใหพนักงานทํางานโดยไมมีแรงกดดันในการเรียกรองตางๆ ไม
กอใหเกิดปญหาพิพาทกัน และเกิดผลดีในหลายๆดาน แตถาพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงานก็จะ
กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน สุขภาพจิตที่เส่ือมโทรมและนําไปสูความเจ็บปวย การเฉื่อยชาในการ
ทํางาน การลักขโมย เปนตน (วิชัย โถสุวรรณจินดา.ม.ป.ป.118-120) 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงาน เริ่มมีการศึกษาอยางชัดเจนเมื่อราวป ค.ศ. 1930 เมื่อเมโยและ
คนอื่นๆ (Mayo and others) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจในงาน ตอมาก็มีนักจิตวิทยาไดศึกษาพฤติกรรมผูนํา 
และการบริหาร โดยเนนความสําคัญของมนุษยสัมพันธมากขึ้น และเนนการศึกษาแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
ในงาน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางคนกับงาน และหาเหตุผลที่คนตองการทุมเทใหกับงาน และระดับความ
พึงพอใจในงาน (สมชาติ คงพิกุล. 2537 : 278) ความพึงพอใจในงานของทั้งพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี
และพนักงานปกติจึงเปนเรื่องที่นาศึกษาอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปจจัยในการทํางานของพนักงานทั้งสอง
ประเภทนั้นมีความเหมือนและแตกตางกันหลายดาน ดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้น ถาองคกรสามารถทราบ
ถึงความพึงพอใจในงานของพนักงาน ก็จะทําใหสามารถปรับปรุงสภาพปจจัยในการทํางานใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะ
สงผลที่ดีตอองคกรทั้งดานปริมาณและคุณภาพของงาน 
 นอกจากนั้น การที่จะพัฒนาพนักงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพนั้นไมควรมองที่ระดับ
ความสามารถทางสติปญญาเทานั้น คานิยมเกาๆ ที่เชื่อวาผูที่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตจะตองมี
ระดับสติปญญาสูง จึงถูกเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากคนที่มีสติปญญาสูง อาจจะไมประสบความสําเร็จในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือมีปญหาในเรื่องการควบคุมอารมณก็ได (ทศพร  ประเสริฐสุข. 2543 : 89)  
 การศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณทําใหบุคคลเริ่มตระหนักวาการที่จะประสบความสําเร็จในดาน
ตางๆ เชน การเรียน  การทํางาน  การประกอบอาชีพ  จะตองอาศัยองคประกอบทางดานอารมณดวย  
นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณจะชวยใหบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับดานอารมณ  สามารถเขาใจ
และจัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม  ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากทั้งแกตนเอง และ
บุคคลอื่นดวย (สุภาพร  พิสิฎฐพัฒนะ. 2543 : 2)  
 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional  Quotient หรือ E.Q.) จึงเปนตัวแปรทางจิตวิทยาที่สําคัญ และ
ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน เพราะนักจิตวิทยาเชื่อวาระดับสติปญญา (Intelligence  Quotient : 
I.Q.) เปนเพียงองคประกอบหน่ึงเทานั้นที่สงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต แตความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional  Quotient : E.Q.) เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิต
ไดอยางมีความสุข (เทอดศักดิ์  เดชคง. 2542 : 8) 

การศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณนั้นมีมาตั้งแตป ค.ศ. 1980 โดยผูที่เสนอกรอบแนวคิด และ
บัญญัติศัพท คําวา E.Q. เปนคนแรก คือ John  D. Mayer  แหงภาควิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัย New  
Hampshier  และ Peter  Salovey แหงภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Yale ประเทศสหรัฐอเมริกา (วีระวัฒน  
ปนนิตามัย. 2542 : 50 - 51) ซึ่งใหนิยามของความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะ
รับรู  เขาใจ  จัดการ  และใชประโยชนจากอารมณ ความรูสึกของตนเอง   
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 การศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของพนักงานนั้นจึงเปนเรื่องที่จําเปนตอองคกร เพราะการที่
องคกรไดทราบถึงระดับของความฉลาดทางอารมณของพนักงานวาอยูในระดับใด และมีดานใดบางที่จําเปน
จะตองปรับปรุงแกไข ก็จะทําใหพนักงานมีคุณภาพมากขึ้นไมเพียงแตจะมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติ
หนาที่ไดแลว ยังมีวุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกรและสังคม 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนถึงคุณลักษณะตางๆ ของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน
ปกติ รวมถึงความสําคัญของความพึงพอใจในงาน และความฉลาดทางอารมณ ผูวิจัยซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
พนักงานทั้งสองประเภท จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณกับความพึงพอใจในงานวาทั้งสอง
กลุมนี้จะมีความแตกตางกันหรือไม โดยพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่ไดรับความรูทั้งภาคทฤษฎีจาก
สถานศึกษา และไดรับประสบการณทางสังคม จะมีความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานตางจาก
พนักงานปกติที่ไดรับประสบการณทางสังคมจากการปฏิบัติงานเพียงอยางเดียวหรือไม และยังสนใจดวยวาทั้ง
ความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกันหรือไม นอกจากนั้น ผูวิจัยตองการทราบ
วาเพศและประสบการณทํางานจะเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานหรือไม ทั้งนี้
เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานของทั้งพนักงานที่เปน
นักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติในสถานประกอบการตอไป 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงาน
ปกติ ในดานการตระหนักรูในตนเอง, การบริหารจัดการกับอารมณของตนเอง, การจูงใจตนเอง, การรูจัก
สังเกตความรูสึกของผูอ่ืน, การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติ ใน
ดานความสะดวกสบายในการทํางาน, งานที่ทาทาย, รายไดและผลประโยชน, สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน, 
ปจจัยบริหาร, ความกาวหนา 
 3. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงาน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศ 
และประสบการณการทํางาน 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติ โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ
การทํางาน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศ  
และประสบการณการทํางาน 
 7. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ โดยจําแนกตามเพศ  และประสบการณ
การทํางาน 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอองคกร ทําใหทราบระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานที่
เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ ทําใหทราบระดับความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียน
ทวิภาคี และพนักงานปกติ เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงสภาพปจจัยในการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ความพึงพอใจในงาน และเปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของพนักงาน 
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ขอบเขตการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 534 คน และ
พนักงานปกติ ในสถานประกอบการแหงหนึ่ง จํานวน 1,800  คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 180  คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Sampling)  และพนักงานปกติ ในสถาน
ประกอบการแหงหนึ่ง จํานวน 180  คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  
Sampling)   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ในการเปรียบเทียบ มีตัวแปรที่จะศึกษาดังนี้ 

ก. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 
1. ประเภทของพนักงาน แบงออกเปน 

1.1 พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี 
1.2 พนักงานปกติ 

       2. เพศ  แบงออกเปน 
 2.1  เพศชาย 

2.2 เพศหญิง 
       3. ประสบการณการทํางาน  แบงออกเปน 
 3.1  ประสบการณการทํางานนอย  (0 -  1  ป) 
 3.2  ประสบการณการทํางานปานกลาง  (1 ป 1 เดือน -  2  ป) 

3.3 ประสบการณการทํางานมาก  (2  ป 1 เดือน – 3 ป) 
ข. ตัวแปรตาม ไดแก  

1. ความฉลาดทางอารมณ 
2. ความพึงพอใจในงาน 

ในการหาความสมัพันธ  
  ตัวแปรที่จะศึกษา คือ ความฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี  หมายถึง พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 
 2. พนักงานปกติ หมายถึง พนักงานประจําที่ทํางานในสถานประกอบการแหงหนึ่ง 
 3. ประสบการณทํางาน หมายถึง อายุการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน
ปกติในสถานประกอบการ โดยแบงออกเปน 

 3.1  ประสบการณการทํางานนอย  หมายถึงอายุการทํางาน ระหวาง 0 - 1  ป 
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 3.2  ประสบการณการทํางานปานกลาง หมายถึงอายุการทํางานระหวาง 1 ป1 เดือน -       
2  ป 
  3.3  ประสบการณการทํางานมาก  หมายถึงอายุการทํางานระหวาง  2  ป 1 เดอืน – 3 ป 

4. ระบบการศึกษาทวิภาคี  หมายถึง ระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2538  ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีบทบาทหนาที่เสริมกัน คือสถานศึกษาจัดสอนดานทฤษฎีในสาขา
วิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน สวนสถานประกอบการจัดสอนดานทักษะปฏิบัติ 
 5. สถานศึกษา  หมายถึง วิทยาลัยในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งอยูในสังกัดของกรมอาชีวศึกษา 
 6. สถานประกอบการ  หมายถึง บริษัทเอกชนแหงหนึ่งที่เขารวมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กับสถานศึกษา 
 
นิยามปฏิบัติการ 
 1. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional  Quotient) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะรับรู  
เขาใจ  จัดการกับอารมณ  ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  โดยสามารถวดัไดจากแบบทดสอบความฉลาดทาง
อารมณ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 29 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 โดยแบงออกเปน  5  
องคประกอบดังนี้ 
  1.1 ขั้นตระหนักรูจักอารมณตน (Know  One’s Emotion) หมายถึงการเขาใจหยั่งรูความ
เปล่ียนแปลงในอารมณ ความตองการของตนในแตละชวงเวลาและสถานการณ  
  1.2 ขั้นบริหารจัดการอารมณของตน (Managing  Emotions) เปนความสามารถที่จะ
ควบคุมจัดการกับความรูสึก หรือภาวะอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 
  1.3 ขั้นสรางแรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเองได (Motivating  Oneself) เปนการกระตุนเตือนตนให
คิดริเริ่ม อยางมีความคิดสรางสรรค ผลักดันตนมุงสูเปาหมายที่ต้ังไว จะนํามาซึ่งความสําเร็จ สามารถอดได 
รอได มุงสูเปาหมายอยางมีพลังของความตั้งใจ 
  1.4 ขั้นสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืนได (Recognizing  Emotions  in  Others) เปน
ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา รูเทาทันในความรูสึก ความตองการของผูอ่ืนไดอยางชาญฉลาด มี
ไหวพริบ  
  1.5 ความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอ่ืน (Handling Relationships) เปน
ความสามารถในการสรางและรักษาเครือขายสายสัมพันธสวนตัวและที่เกี่ยวกับงานไว 
 2. ความพึงพอใจในงาน (Job  Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกที่ดีตองานที่ตนกําลัง
ปฏิบัติในสถานประกอบการ  ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงาน ซึ่งผูวิจัยไดดัดแปลง
ตามแนวคิดของ ควินน และสเตนส  แปลโดย วิจิตร  วรุตบางกูร  มีขอคําถาม 35 ขอ และมีความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ  0.86  โดยแบงออกเปน 6 ปจจัยดงันี้ 
  2.1 ความสะดวกสบายในการทํางาน หมายถึง สภาพของที่ทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
โดยมีบรรยากาศการทํางานที่ดี มีความเหมาะสมในเวลาทํางาน  การเดินทางมาสถานที่ทํางานสะดวกสบาย 
  2.2 งานที่ทาทาย หมายถึง ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีความยาก-งายเหมาะสมกับ
ความสามารถ  ความสนใจ และความถนัด 
  2.3 รายไดและผลประโยชน หมายถึง คาตอบแทนที่ไดจากการทํางาน ไดแก เงินเดือน 
และผลประโยชนอ่ืนๆ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความมั่นคงในการทํางาน 
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  2.4 สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง ความสามารถในการคบหาสมาคมกับเพ่ือน
รวมงานไดอยางดี มีความสนใจรักใครตอกัน ปราศจากความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน 
  2.5 ปจจัยบริหาร หมายถึง องคประกอบในการบริหารที่จะทําใหงานบรรลุลวงดวยดี เชน 
ความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา  อุปนิสัยใจคอของผูบังคับบัญชา 
  2.6 ความกาวหนา หมายถึงการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหมีโอกาส
เจริญกาวหนา และการเลื่อนตําแหนงหนาที่ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงานของ
นักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานในสถานประกอบการ ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาคนควาดําเนินไปตาม
ความมุงหมาย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับตอไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
  1.1 ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  1.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2538 ของกรมอาชวีศึกษา 
  1.3 ความแตกตางของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ  
  1.4 ลักษณะหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในระบบทวิภาคี 
  1.5 ประโยชนของการศึกษาระบบทวิภาคี 
  1.6 ลักษณะการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ 
  1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาระบบทวิภาคี 
 2. ความฉลาดทางอารมณ 
  2.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ 
  2.2 ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
  2.3 องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 
  2.4 การประเมนิความฉลาดทางอารมณ 
  2.5 ลักษณะของผูที่มีความฉลาดทางอารมณ 
  2.6 ลักษณะของผูที่มี EQ  สูง – ตํ่า 
  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ 
 3. ความพึงพอใจในงาน 
  3.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน 
  3.2 องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
  3.3 ผลที่องคกรไดรับจากความพึงพอใจในงาน 
  3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
  3.5 เครื่องมือวัดความพึงพอใจในงาน 
  3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
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1. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  
 1.1 ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
 ระบบทวิภาคี (Dual  System) คือการจัดฝกอบรมวิชาชีพ โดยสถานศึกษารวมมือกับสถาน
ประกอบการในการใหการฝกอบรม ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งในการจัดฝกอาชีพนี้จะเปนขอตกลงรวมกันทั้งในเรื่องหลักสูตร  
ระยะเวลาการฝก  คาใชจาย  เครื่องมืออุปกรณ  สถานที่  ครูฝก และอ่ืนๆ ซึ่งบางทีเรียกระบบนี้วา “ระบบ
โรงเรียน – โรงงาน” หรือ DVT (Dual  Vocational  Training)  
 แนวคิดของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คือ เปนการสรางพนักงานหรือแรงงานที่มีฝมือ ทั้งดาน
ความรูดานทฤษฎีและการปฏิบัติ ชวยสงเสริมการผลิต และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสถานศึกษา
เปนหนวยงานที่มีความชํานาญในการใหความรูทางดานทฤษฎี และทางสถานประกอบการจะเปนหนวยงานที่
พัฒนาความชํานาญในการฝกอาชีพ การฝกอาชีพในสถานประกอบการเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนฝก
อาชีพไดทาทายความสามารถของตนเองในการใหบริการกับลูกคาและความตองการในการเพิ่มกําไร โดย
สถานประกอบการจะกวดขันและฝกฝนใหนักเรียน  นักศึกษาไดมีทักษะทางสังคมดานหนึ่ง นับวาเปนส่ิง
สําคัญในชีวิตการทํางาน 
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเริ่มตนในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่อโรงเรียนเทคนิคพระนคร
เหนือ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันในเรื่องเศรษฐกิจและวิชาการ ซึ่งรูจักกันดีในนามของ “เทคนิคไทย-เยอรมนั” และในเวลานั้นก็ไดมี
การนําระบบทวิภาคีมาประยุกตใชฝกนักเรียนเปนตนมา นับเปนความรวมมือครั้งแรกที่ไดนําระบบทวิภาคีมา
เผยแพรในประเทศไทย  
 ตอมาใน พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการฝกชางชํานาญ
การประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมตามโครงการความรวมมือระหวางกรมอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการ เพ่ือจัดการอาชีวศึกษาระบบโรงเรียน – โรงงงาน ขึ้น ปการศึกษา 2532 เปดทดลองรับ
นักเรียนนักศึกษาแหงแรกที่วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซีเมนตไทยอนุสรณ ในสาขาชางซอมบํารุงโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 30 คน โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ปรากฏวาการ
จัดฝกอบรมวิชาชีพระบบนี้ไดผลเปนที่นาพอใจและมีผูสนใจมากขึ้น จึงไดมีนโยบายขยายการจัดการศึกษา
วิชาชีพระบบนี้ ไปยังประเภทวิชาชีพอื่นๆ ดวย (ทัศนา แสวงศักดิ์.2542 : 68-74) 
 1.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 
ของกรมอาชีวศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 เปดกวางใหสถานศึกษาและสถานประกอบการ
รวมกันจัดทําแผนการเรียนและการฝกภาคปฏิบัติใหแกนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีไดตามตองการ และ
ความพรอมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังนั้นการจัดทําแผนกาเรียนตามโครงสรางหลักสูตรในแต
ละภาคเรียนทั้ง  6 ภาคเรียน สถานศึกษาและสถานประกอบการ จึงสามารถกําหนดวันเวลาและคาบเรียนได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาใหครบตามหลักสูตร 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะกําหนดการใหนักเรียนนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีที่สถานศึกษา
สัปดาหละ 1 – 2 วัน และฝกอาชีพที่สถานประกอบการ สัปดาหละ 3 – 4 วัน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว        
นักเรียนจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิบัตร และใบรับรองการผานงาน 
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 หลักเกณฑในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีดังนี้ 
 1. เกิดจากความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ ตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 
 2. นักเรียนนักศึกษาเปนคนของสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการเปนผูรับสมัครและคัดเลือก
เอง หรืออาจทํารวมกับสถานศึกษา 
 3. หลักสูตรที่ใชตองไดรับความเห็นชอบทั้ง 2 ฝาย คือ สถานศึกษาและสถานประกอบการรวมกัน
จัดทําหลักสูตร 
 4. โดยทั่วไปหลักสูตรระดับนี้ใชเวลาในการเรียนและปฏิบัติ 3 ป โดยรับผูสําเร็จการศึกษาตอนตน 
 5. สถานศึกษามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการสอนวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบ้ืองตน สวนสถาน
ประกอบการจะดูแลรับผิดชอบในการฝกภาควิชาชีพเฉพาะตามหลักสูตร ซึ่งระยะเวลาเวลาเรียนและฝกอบรม
สวนใหญจะอยูในสถานประกอบการ  
 6. นักเรียนนักศึกษาจะตองทําขอตกลงการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ และสําเนาใหสถานศึกษา
รับทราบดวย 
 7. ในระหวางการฝกอบรม จะตองการมีรายงานผลการศึกษาประจําตัวนักเรียนนักศึกษาจัดทําโดย
นักเรียนนักศกึษา ครูอาจารยผูสอนจากสถานศึกษา และครูฝกจากสถานประกอบการ จะตองรวมกันพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาและสถานประกอบการไดเห็นชอบรวมกันตั้งแตตน 
 8. เมื่อส้ินสุดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรแลว นักเรียนนักศึกษาจะตองผานการทดสอบและ
ประเมินผลดวยขอสอบของคณะกรรมการรวมของสถานศึกษา 
 9. เมื่อสําเร็จการศึกษาอบรม จะไดรับการประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถานประกอบการปรือสมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวของ 
 1.3 ความแตกตางของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ หลักสูตร ปวช. 2538 
 นักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีหรือระบบปกติ จะตองเรียนรายวิชาตางๆ ใหครบโครงสรางของ
หลักสูตรตามที่กําหนดไวในแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  โดยทุกคนตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พ้ืนฐาน ประมาณ 30 หนวยกิต และเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (วิชาชีพพ้ืนฐาน และวิชาชีพเฉพาะ) ใหได
หนวยกิตเทากันตามที่กําหนดไว   สวนที่แตกตางกันสําหรับผูเรียนในระบบทวิภาคีและระบบปกติ คือ หมวด
วิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งโดยหลักการการจัดรายวิชาสําหรับการเรียนในระบบทวิภาคีควรใหมี
รายวิชานอยที่สุด และกําหนดเฉพาะจํานวนหนวยกิตรายวิชา  ซึ่งเมื่อรวมทุกรายวิชาแลวไมควรเกินจํานวน
หนวยกิตรวมที่กําหนดใหเรียนในกลุมวิชานั้นๆ สวนคาบการเรียนใหสถานประกอบการไปกําหนดระยะเวลาที่
จะใหผูเรียนฝกอาชีพในสถานประกอบการแตละแหงเอง   
 ในเรื่องการจัดแผนการเรียนและการจัดตารางเรียน ตารางฝก การบรรจุรายวิชาใดไวในภาคเรียนใด 
และการกําหนดวันเรียนใหผูเรียนเรียนในสถานศึกษาและฝกอาชีพในสถานประกอบการอยางไรจึงจะ
เหมาะสมนั้น สถานศึกษาจําเปนตองรวมปรึกษาหารือและวางแผนรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือใหรายวิชา
ที่เรียนในสถานศึกษาสอดคลองและเปนประโยชนตอการฝกอาชีพในสถานประกอบการ สถานศึกษาไมควร
จัดแผนการเรียนหรือตารางเรียนตามความตองการของสถานศึกษา หรือคํานึงถึงความสะดวกของ
สถานศึกษาเปนหลัก แตการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะประสบความสําเร็จไดตองคํานึงถึงสถาน
ประกอบการ หากสถานประกอบการพึงพอใจ ความรวมมือก็จะเกิดขึ้น 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบสาระสําคัญของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ หลักสูตร ปวช. 2538 
 

ระบบทวิภาคี ระบบปกติ 

การจัดการศึกษา 
1. การรับนักเรียน สถานประกอบการเปน
ผูดําเนินการ หรือมอบใหสถานศึกษาดําเนินการ หรือ
ดําเนินการรวมกัน 
2. มีอายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณ ในวันทําสัญญาการ
ฝกอาชีพและมีความตั้งใจท่ีจะรับการฝกอาชีพใน
สาขาวิชาที่สมัคร 
3. ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนกับสถานศึกษา และทํา
สัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ โดยการ
รับรูของสถานศึกษา 
4. ลงทะเบียนรายวิชากับสถานศึกษา 
5. วิธีดําเนินการเรียน 
      5.1 เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวด
วิชาชีพ กับสถานศึกษา 
      5.2 รายวิชาในหมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี 
แลวแตขอตกลงระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการวาใครจะเปนผูสอน 
       5.3 ฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการ 
6. กําหนดเวลาเรียนตอสัปดาห 
       6.1 เรียนในสถานศึกษา (ในความดูแลของ
สถานศึกษา) 1 – 2 วัน 
       6.2 ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 3–5วัน 
7. เอกสารการศึกษาที่นักเรียนจะไดรับเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร 
       7.1 รบ. 1 ปวช. 
       7.2 ประกาศนียบัตร 
       7.3 วุฒิบัตรของกรมอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ (หรือสมาคมวิชาชีพ) 
       7.4 หนังสือรับรองการผานงานของสถาน
ประกอบการ 

การจัดการศึกษา 
1. การรับนักเรียน สถานศึกษาเปนผูดําเนินการ 
 
 
2. คุณสมบัติพิเศษไมมี 
 
 
3. ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนกับสถานศึกษา 
 
 
4. ลงทะเบียนเปนรายวิชากับสถานศึกษา และแจง
ความประสงควาจะเลือกเรียนวิธีใด 
5. วิธีดําเนินการเรียน 
         5.1 เรียนทฤษฎีและปฏิบัติกับสถานศึกษา 
และ / หรือสถานฝกงานอาชีพ (แลวแตวิธีการจัดการ
ของสถานศึกษา) 
          5.2 ใหมีการฝกงานในสถานฝกงานอาชีพ 
หรือทําโครงการวิชาชีพ (ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา) 
6. กําหนดเวลาเรียนตอสัปดาห ขึ้นอยูกับวิธีการเรียน 
 
 
7. เอกสารการศึกษาที่นักเรียนจะไดรับเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร 
         7.1 รบ. 1 ปวช. 
         7.2 ประกาศนยีบัตร 

 
 การเรียนระบบทวิภาคีนับไดวาเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ นักเรียนนักศึกษาไดพึงปฏิบัติและเรียนรูชีวิตในการทํางาน ซึ่งจะเปนประโยชนในการประกอบ
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อาชีพ นอกจากนี้แลวยังทําใหเกิดความรวมมือประสานสัมพันธอยางเปนระบบระหวางภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการและสถานศึกษา ซึ่งนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนากําลัง
แรงงานของประเทศ 
 1.4 ลักษณะหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของในระบบทวิภาคี 
  1. สถานศึกษา 
  1.1 จัดสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบ้ืองตนใหกับนักเรียนซึ่งถือเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการ 
  1.2 ลงทะเบียนรายวิชาของผูเรียนตลอดหลักสูตร 
  1.3 ประเมินผลวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกบัสถานประกอบการตลอดหลักสูตร 
  1.4 ควบคุมดูแลใหการเรียนการสอนดําเนินไปตามเกณฑ และขอตกลงระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเครงครัด 
  1.5 ออกประกาศนียบัตรรับรองใหกับผูสําเร็จการศึกษา 
  1.6 จัดทําแผนการเรียนรวมกับสถานประกอบการ 
  1.7 จัดครู – อาจารยนิเทศการฝกงานในสถานประกอบการ 
  1.8 จัดการฝกงานเพิ่มเติมใหกับนักเรียนในสวนที่สถานประกอบการไมสามารถจัดการฝก
อาชีพใหได 
  1.9 อบรมครูฝกใหกับสถานประกอบการเพื่อใหสามารถควบคุมดูแลและฝก 
นักเรียนไดผลตามหลักสูตร 
  1.10 ประเมินผลโครงการรวมกับสถานประกอบการ 
  1.11 รวมกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน ปฐมนิเทศนักรเยนกอนเขาเรียนและ
ปจฉิมนิเทศกอนจบหลักสูตร 
  1.12 จัดสวัสดิการตางๆ ใหแกนักเรียนในระบบนี้ตามความเหมาะสม 
  2. สถานประกอบการ 
  2.1 ใหมีผูรับผิดชอบ (ครูฝก) ควบคุมดูแลการฝกอาชีพในสถานประกอบการรวมทั้งจัด
วัสดุอุปกรณประกอบการฝกใหสอดคลองกับหลักสูตร 
  2.2 ควรจายคาตอบแทนนักเรียนตามอัตราที่สถานประกอบการไดตกลงไว 
  2.3 ควรจัดสวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสม 
  2.4 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการกําหนดรวมกัน 
  2.5 ออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถใหแกนักเรียนที่ผานการประเมินผลตาม
เกณฑ 
  2.6 รับสมัครนักเรียนตามเกณฑคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด และตามจํานวนที่สถาน
ประกอบการไดตกลงรวมกับสถานศึกษาเพื่อเขารับการฝกตามหลักสูตร 
 1.5 ประโยชนของการศึกษาระบบทวิภาคี 
  ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการนั้น จะทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรับประโยชนจากการรวมมอื ดังนี้คือ 
  1. ชวยประหยัดงบประมาณการลงทุน เพ่ือการศึกษาในประเภทสาขาวิชาตางๆ 
  2. ชวยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
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  3. ชวยผลิตทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  4. ชวยแกปญหาที่จะมีผลกระทบตอภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
  5. ทําใหทราบความตองการของตลาดแรงงาน 
  6. ชวยในการวางนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
  7. ชวยทําใหหนวยงานมีความสัมพันธกันดีย่ิงขึ้น 
 การสรางความรวมมือทําใหสถานประกอบการจะไดรับประโยชน ดังนี้คือ 
  1. ประหยัดงบประมาณ และบุคลากร เพ่ือที่จะใชในการผลิตแรงงานของตน 
  2. ไดรับบริการทางวิชาการจากสถานศึกษาในสวนที่สถานประกอบการยังขาดอยู 
  3. กอใหเกิดการคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาผลผลิตของสถานประกอบการ 
  4. กระตุนใหบุคลากรของสถานประกอบการมีการตื่นตัวตอการพัฒนาความรู
ความสามารถ 
  5. ทําใหประสิทธิผลของสถานประกอบการในระยะยาวดีขึ้น 
  6. ทําใหภาพพจนของสถานประกอบการในสายตาของสังคมดีขึ้น เกิดความเขาใจและเห็น
ความสําคัญของประโยชนสวนรวมที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศในสวนรวมดีขึ้น 
  7. มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  8. ทําใหทราบความตองการของตลาดแรงงาน 
  9. ทําใหสถานประกอบการรูจักหนวยงานอื่นมากขึ้น 
  10. ชวยทําใหเขาใจระบบการบริหารของสถานศึกษาดีย่ิงขึ้น 
 การสรางความรวมมือทําใหสถานศึกษาจะไดรับประโยชนดังนี้ คือ 
  1. ชวยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา เชน เปนที่ปรึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรใหแกสถานศึกษา 
  2. เปดโอกาสใหนักเรียนและนักศึกษาเลือกเรียนวิชาที่มีความถนัด และมีโอกาสไดสัมผัส
กับประสบการณจริงจากการทํางาน  
  3. เปดโอกาสใหครูผูสอนมีโอกาสศกึษาดูงาน ฝกงาน แลกเปล่ียนความรูจากสถาน
ประกอบการทั้งในดานการปฏิบัติและวิทยาการใหมๆ อยางกวางขวางลึกซึ้ง 
  4. เปนการประหยัดในการจัดหาจัดซื้อเครื่องมือที่มีราคาแพง และคาใชจายในในการสราง
อาคารสถานที่ในการฝกปฏิบัติของสถานศึกษา 
  5. เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการทํางานวิจัยรวมกับสถานประกอบการ หรือขอทุนวิจัย
จากสถานประกอบการ 
  6. เปนการประหยัดคาใชจายดานบุคลากรในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไมตองหาบุคคล
มาเพิ่มเติมเปนจํานวนมากกลาวคือบุคลากรในสถานประกอบการเปนผูฝกงานใหแกนักเรียนและนักศึกษา 
  7. เปนการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน สถานศึกษาอาจเชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการมาใหความรูแกคณะครูและนักเรียนในเรื่องตางๆ นอกจากนี้สถานศึกษาอาจไปเปนวิทยากร
บรรยายใหแกบุคลากรในสถานประกอบการเรื่องการบริหารและการจัดการ 
  8. สถานศึกษาอาจไดบุคลากรจากสถานประกอบการมาเปนอาจารยพิเศษ 
  9. นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงในระหวางการฝกและไดรูจักกับบุคคลอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังรูจักชองทางหางานมากขึ้น 
  10. เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาจะมีสมรรถภาพเหมาะสม และพรอมที่
จะทํางานตอไป 
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 1.6 ลักษณะการทํางานของพนักงานท่ีเปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ 
 ลักษณะการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี 
 1. ทํางานในสถานประกอบการ สัปดาหละ 4 วัน 
 2. ศึกษาในสถานศึกษา สัปดาหละ 2 วัน 
 3. หยุด 1 วันตอสัปดาห 
 4. รายไดหรือผลตอบแทน คํานวณจากจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน โดยไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นในแตละภาค
การศึกษา 
 5. สถานประกอบการมีบทบาทในการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพเลือกจํานวน 48 หนวยกิต  
 6. เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. แลวสามารถบรรจุเปนพนักงานของบริษัทไดทันที 
 ลักษณะการทํางานของพนักงานปกติ 
 1. ทํางานในสถานประกอบการ สัปดาหละ 6 วัน 
 2. หยุด 1 วันตอสัปดาห 
 3. รายไดหรือตอบแทน ไดตามอัตราพนักงานปกติ โดยจะเพิ่มตามตําแหนงการทํางาน 

1.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาระบบทวิภาคี 
 ชาตรี  รัตนวงศ (2525 : 117-120) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการสงนักศึกษาชางเทคนิคของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ออกฝกงานในหนวยงาน   
อุตสาหกรรม พบวา หนวยงานอุตสาหกรรมมีความตองการและพึงพอใจในการรับนักศึกษาเขาฝกงาน และ
นักศึกษาก็มีความตองการและพึงพอใจในการออกฝกงานในหนวยอุตสาหกรรม เพราะทําใหนักศึกษาไดรับ
ความรู ทักษะ และประสบการณตางๆ จากการฝกงาน 
 สมมาตร สุนศักดิ์ (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยเกี่ยวกับการ
ฝกงาน สรุปไดดังนี้ การฝกงานมีความสําคญัตอการเรียนคหกรรม และมีความสัมพันธกับการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของนักศึกษา การจัดการฝกงานที่ผานมาสอดคลองกับวัตถุประสงคการฝกงานในระดับมาก ไดแก 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการทํางาน และเพ่ือทักษะในงานอาชีพ และมุงใหนักศึกษา
นําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน สถานที่ฝกงาน การจัดการฝกงานควรจัดนอกสถานศึกษา สถานที่ที่
เหมาะสมควรเปนสถานประกอบการ ระยะเวลาในการฝกงานตามที่หลักสูตรกําหนดมีความเหมาะสม สง
นักศึกษาชั้น ปวส. 1 ฝกงาน เขารับการฝกงานระหวางปดภาคเรียนที่ 2 วิธีการจัดการฝกงาน ควรให
นักศึกษาฝกงานตรงสาขาที่เรียน สถานศึกษาควรจัดการปฐมนิเทศในเรื่องวัตถุประสงคการฝกงาน สถานที่
ฝกงานควรจัดการปฐมนิเทศในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนของนักศึกษาเมื่อเขารับ
การฝกงานควรใหนักศึกษาไดหมุนเวียนการฝกงานดานตางๆ ในสถานที่ฝกงาน การนิเทศการฝกงาน ผูที่
เหมาะสมในการนิเทศการฝกงานควรเปนอาจารยผูสอนวิชาชีพที่ตรงกับนักศึกษาฝกงาน  การประเมินผลการ
ฝกงาน ควรใชวิธีการตรวจดูผลงาน ผูที่เหมาะสมในการประเมินผลการฝกงานควรเปนผูควบคุมการฝกงาน
ของสถานที่ฝกงาน ประโยชนจากการฝกงาน นักศึกษาไดรับประโยชนในระดับมากเกือบทุกดาน  
 ปวีณ  ตาบเพ็ชร (2538 : 186-196) ไดศึกษาสภาพการเปนจริงและความตองการของผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารสถานประกอบการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาระบบ        
ทวิภาคีของกรมอาชีวศึกษาทั้ง 5 ดาน คือ การวางแผน การแบงสรร การประสานงาน การประเมินผล และ
การกระตุนและจูงใจ พบวา การวางแผนเปนส่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานประกอบการตองการ
มาก คือ ตองการใหองคกรกลางที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารและประสานงานสถานศึกษา สถาน
ประกอบการรวมกันพิจารณาทบทวนนโยบาย มาตรการแนวปฏิบัติและพัฒนาระบบความรวมมือใหชัดเจน 
ดานการแบงสรร ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานประกอบการตองการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร
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ของสถานศึกษาและสถานประกอบการใหเขาใจนโยบายและแนวปฏิบัติ ดานการประสานงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารสถานประกอบการตองการใหหนวยงานที่ทําหนาที่เปนองคกรกลางจัด
ประชุมสัมมนารวม 
 
กันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมท้ังดานการประเมินผล ตองการใหสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการรวมกันตรวจสอบกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพ่ือไมใหขัดของในการปฏิบัติ ดานการกระตุนและจูง
ใจ ตองการใหผูบริหารระดับนโยบาย และหนวยงานที่องคกรกลางจัดทีมงานชวยชี้แจง เมื่อมีปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
 มงคล วานิกร (2539 : 65-71) ไดศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 8 ดาน  คือ การวางแผน การจัดองคกร 
การอํานวยการ การประสานงาน การควบคุม การนิเทศติดตาม ประเมินผล และการจูงใจ พบวา ดานการจัด
องคกรจะมีความพรอมในการจัดการโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง ในดานอํานวยการครูฝกและ
อาจารยที่รวมโครงการมีความเห็นตอความพรอมในดานการอํานวยการ โดยเฉลี่ยปานกลางคอนขางสูง 
โดยเฉพาะประเด็นการจัดแผนการสอนภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ในดานการวางแผนครูฝกและอาจารยที่
รวมโครงการ มีความคิดเห็นตอความพรอมในดานนี้โดยเฉล่ียในระดับปานกลาง แตมีประเด็นที่มีความพรอม
ในระดับปานกลางคอนขางสูง คือการวางแผนงานดานหลักสูตร ในดานการจูงใจครูฝกและอาจารยที่รวม
โครงการมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานประสานงานครูฝกและอาจารยที่รวมโครงการ
มีความคิดเห็นวามีความพรอมโดยเฉล่ียระดับปานกลางคอนขางนอย ในดานการนิเทศครูฝกและอาจารยที่
รวมโครงการมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะปฏิทินปฏิบัติงานอยางเปนระบบและความพรอม
ของแผนการนิเทศติดตาม ในดานการประเมินผลครูฝกและอาจารยที่รวมโครงการมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง โดยเฉพาะความเขาใจกฏเกณฑ การประเมินผล แผนการประเมินผล เครื่องมือและเกณฑที่ใช
ประเมินผล 
 กัลยา อยูบานคลอง (2540 : 133-156) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการปรับตัวทางสังคมกับ        
สุขภาพจิตของวัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จํานวน 175 คน พบวา วัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบ    ทวิภาคี มีการปรับตัวทางสังคมอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการปรับตัวทางสังคมของ
วัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา สาขาวิชาชางไฟฟาและชาง
เชื่อโลหะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระดับชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 มีความ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ วัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษา
ระบบ         ทวิภาคีที่อยูในสถานฝกงานที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ วัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่บิดามารดาอยู
ดวยกัน บิดามารดาแยกกันอยู และบิดาหรือมารดาถึงแกกรรม มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สุขภาพจิตทุกกลุมอาการของวัยรุนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อยูในระดับปกติ แตกลุมอาการที่มีระดับความเครียดมีแนวโนมคอนขางสูง คือ สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
รองลงมาคือ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส และที่มีระดับความเครียดต่ําสุดคือ ชางไฟฟา 
 เพียงใจ  คันธารัตน. (2540 : 111-123) ไดศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการ พบวา ความ
คิดเห็นของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร และ
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วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่มีตอการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2538 เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานสถานศึกษา ดานนักเรียน ดาน
ผูปกครอง และดานสถานประกอบการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการทั้ง 3 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ความคิดเห็นของ
สถานประกอบการที่รวมดําเนินการกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร และวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ที่
มีตอการจัด 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ดานสถานศึกษา ตองปรับปรุงบทบาทหนาที่ โดยเฉพาะในเร่ืองการประชาสัมพันธการจัดอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีใหแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น สถานประกอบการมีความคิดเห็นวา ดานสถานศึกษามีความเหมาะสม 
อยูในระดับปานกลาง ดานนักเรียนบทบาทหนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องที่          
นักเรียนตองปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของบังคับของสถานศึกษา และสถานประกอบการอยางเครงครัด ดาน           
ผูปกครองบทบาทหนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องยินยอมใหนักเรียนในความปกครอง
เขารับการฝกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไขและขอตกลงที่สถานศึกษาและสถานประกอบการกําหนด 
ดานสถานประกอบการบทบาทหนาที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องสถานประกอบการ
ควรจายเบี้ยเล้ียงใหนักเรียนตามอัตราที่สถานประกอบการไดตกลงไว โดยไมอยูภายใตกฎหมายแรงงานขั้น
ตํ่า เปนบทบาทหนาที่ที่สถานประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาเหมาะสมมาก 
 วรวิทย  ศรีตระกูล. (2540 : 72-78) ไดศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่เขารวมการจัด 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาชางยนตกับวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การวางแผน
และการเตรียมการมีระดับความคิดเห็นที่ประเมินอยูในระดับมาก คือสถานประกอบการเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเองตอการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ไดมีการกําหนดบุคลากรหรือทําหนาที่เปนผูควบคุม
การฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางเหมาะสม การดําเนินการมีระดับความคิดเห็นที่ประเมินอยูใน
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานประกอบการไดประโยชนจากการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
สถานประกอบการไดมีการแนะนําความรูเบ้ืองตนกอนการฝกอาชีพใหนักศึกษา การประเมินผลเกี่ยวกับพุทธ
พิสัย มีระดับความคิดเห็นที่ประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรูของตนเองได 
พรอมทั้งมีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานสาขาวิชาชางยนต หลังจากไดฝกอาชพีในสถานประกอบการ การ
ประเมินผลเกี่ยวกับจิตพิสัยมีระดับความคิดเห็นที่ประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ
กับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานและครูฝก การประเมินผลเกี่ยวกับ
ทักษะพิสัย มีระดับความคิดเห็นที่ประเมินอยูในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะฝมือ ในการฝกอาชีพสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานเองได 
 อํานวย  นาคทัต. (2540 : 81-91) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง พบวา การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
และผูปกครองของนักเรียน-นักศึกษาเปนผลจากการที่วิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาดวยวิธีการตางๆ ทําให
เกิดการประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน สถาน
ประกอบการและสถานศึกษามีความเขาใจในบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถแกปญหา
สถานประกอบการที่มีลักษณะปริมาณงานที่จัดใหนักเรียนฝกปฏิบัติไมครอบคลุมเนื้อหาทักษะที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยวิทยาลัยดําเนินการจัดฝกเพ่ิมเติมใหในสถานศึกษาหรือสงฝกยังสถานประกอบการอื่นๆ การ
พัฒนาบุคลากร ไดแก คร-ูอาจารยในสถานศึกษาใหตระหนักถึงความเปนครู มทีัศนคติตอการทํางาน มี
ความคิด              ริเริ่มสรางสรรคที่ดี อุทิศเวลาเพื่อการสอน การพัฒนาการจัดงบประมาณใหเพียงพอและ
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สะดวกตอการปฏิบัติงาน ทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพทําหนาที่ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ การ
พัฒนาการประชาสัมพันธ ทําใหการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนที่รูจักของชุมชนในทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
2. ความฉลาดทางอารมณ 

2.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ 
 คําวา EQ (Emotional  Quotient) ในภาษาไทยยังไมมีคําจํากัดความที่แนนอน จึงมีคําแปลมากมาย 
เชน สติอารมณ, เชาวนอารมณ, ความฉลาดทางอารมณ, อัจฉริยะทางอารมณ, ปญญาอารมณ ฯลฯ สวนใน
ปริญญานิพนธนี้จะใชคําวา “ความฉลาดทางอารมณ” 
 นอกเหนือจากคําวา Emotional  Quotient แลว ในภาษาอังกฤษยังมีคําเรียกที่ใกลเคียงกับ EQ อยู
อีกมาก (วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2542 : 22-31)  เชน 
 1) Social  Intelligence  
 เปนคําที่ Thorndike ใชในชวงทศวรรษ 1920 เพ่ือหมายถึงความมีไหวพริบในการเกี่ยวของสัมพันธ
กับผูคน และ Eysenck นํามาใชอธิบายอีกในป 1985 คูขนานกับคําวา Psychometric  Intelligence  ซึ่งเนน
ไปทางดาน IQ และ Biological  Intelligence ซึ่งเนนทางดานสรีระพันธุกรรมในการกําหนดความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
 2) Tacit  Knowledge 
 โดย Polanyi เสนอไวในป 1976 และ Sternberg นํามาใชอยางตอเนื่องโดยในรายงานการวิจัยของ 
Sternberg ใหความหมายวา เปนการเรียนรูเงียบๆ ไมเปนทางการ ไมพูดออกมา รูไดโดยการแสดงออก เปน
ผลจากการคิดใครครวญจากสิ่งที่ไดเรียนรู 
 3) Personal  Intelligence 
 โดย Gardner เสนอไวเปนสวนหนึ่งของทฤษฎี Multiple  Intelligence  ในป 1983 มีความหมายใน
ลักษณะของความเปนผูที่ “เกงคน” มีมนุษยสัมพันธ เขาถึง และรูจักภาวะอารมณของตน และรูจักภาวะ
อารมณของตนเพื่อชี้นําการปฏิบัติ โดยเฉพาะในดานของความสามารถทางสังคม Gardner ไดแบง Personal  
Intelligence ออกเปน 2 สวน คือ ความสามารถเขาถึงความรูสึกและภาวะอารมณของตนเองได จําแนก รูเทา
ทัน และระบุได ที่เขาเรียกวา Intrapersonal  Intelligence  ซึ่งมีขั้นสูงสุดคือ  การรูจักตนเอง และมีอีกดาน
หนึ่งซึ่งเรียกวา Interpersonal  Intelligence  ซึ่งเปนผลของการรูจักภาวะทางอารมณของตน ที่แสดงออกกับ 
ผูคน รูและเห็นความแตกตางของตนและคนอื่นได 
 4) Implicit  Learning  
 โดย Segar  เสนอไว โดยมุงหมายถึงการเรียนรูอันซับซอน โดยผูเรยีนไมจําเปนตองแสดงออกโดย
ทางภาษาถอยคํา แตรับรู เห็นได และจดจําไดดี 
 5) Meta-mood  Experience หรือ Meta-Experience 
 โดย Salovey, Mayer, Goleman, Turvey and Palfai เสนอไว โดยหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องของภาวะอารมณ (Moods) ของบุคคลที่แสดงออกผานทางอารมณ ความรูสึก ทั้งนี้ รวมถึงการ
รูเทาทันในความรูสึกนึกคิดและภาวะอารมณของตน กระบวนการติดตาม ควบคุมและประเมินภาวะอารมณ
ตนเองดวย 
 6) Emotional  Literacy  
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 โดย Cooper & Sawai  ไดใหความหมายวาเปนความฉลาดรูในอารมณตนเอง ซึ่งรวมถึงการบอก
เลาความคิด ความรูสึกตามจริง ความสามารถหยั่งรูเทาทันอารมณตน เล็งเห็นผล มีพลังและรูผลได  
 7) Practical  Intelligence 
 โดย Sternberg  ถือเปน 1 ใน 3 ดานของไตรลักษณะของจิต (Triarchic  Mind) ที่สะทอนใหเห็นได
จากความสามารถปรับตนเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี รูจักเลือกรับ และใหเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมุงสู
เปาหมายที่ต้ังไว  
 8) Emotional  Maturity 
 โดย Abrahamson  ไดเสนอวา คนมีความสุขสบายในอารมณ เมื่อมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตไดอยางเปนอิสระ และสนองความตองการของตนเอง เรียนรูจากประสบการณ และมีการ
ตรวจสอบตนเองอยูตลอดเวลา โดยเนนวามนุษยแตละคนจะสรางวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional  Maturity)  
เพ่ือนําไปสูความสุขสบายในอารมณของตน (Emotional  Comfort) จากการที่รูเขาใจภาวะอารมณของตนเอง 
(Emotional  Insight) เขาเชื่อวาความสุขสบายทางอารมณเปนดัชนีชี้ถึงสุขภาพจิตที่ดี มีความเปนสุข
สนุกสนานกับทุกกิจกรรมของชีวิต เปนผูที่ไมมีความขัดแยงใดๆ ในใจ เปดตนเองกับประสบการณใหมๆ  
 9) Emotional  Learning 
 เปนการเรียนรูดานอารมณ และความรูสึกของบุคคลโดย Damasio เห็นวาเด็กบางคนไมมีปญหา
ดานความสามารถในการเรียนรู แตมีความเสี่ยงที่จะเรียนไมจบ เปนอาชญากร เพราะขาดการเรียนรู และ
ระงับอารมณความรูสึกของตน เนื่องเพราะขาดสติอารมณชั่ววูบเดียว 
 10) Emotional  Capital 
 เปนคําศัพทลาสุดที่ใชเรียกขานกัน รับกับกระแสดานการบริหารจัดการในองคการ ที่มองบุคคลใน
ฐานะ Human  Capital  
 11) Emotional  Knowledge 
 ใหนิยามในดานของแหลงรวมขอมูลเกี่ยวกับอารมณ และประสบการณทางอารมณของบุคคล ที่เกิด
จากประสบการณของตนเองและของผูอ่ืน เพ่ือใชในการทําความเขาใจและการตีความภาวะแวดลอม 
 12) Emotional I.Q. 
 Salovey & Mayer ก็ใชคํานี้ที่สะทอนใหเห็นวา สติปญญาเปนคุณภาพของสมอง ขณะที่อารมณเปน
คุณภาพของความรูสึก อารมณไมสามารถแยกออกจากสติปญญาได  
 13) Emotional  Competence 
 ความสามารถทางอารมณ ก็เปนคําศัพทใหมอีกคําหนึ่งที่นิยมเรียกกัน โดย Goleman เรียกวา 
Emotional  Intelligence  Competencies ที่หมายรวมถึงคุณลักษณะ 6 ประการ ของ EQ ไดแก 
  - ความมั่นใจในตนเอง 
  - การเอาใจเขามาใสใจเรา 
  - ความมุงสูผลสัมฤทธิ์ 
  - การปรับปรุงตนอยูเสมอ 
  - การโนมนาวผูอ่ืน 
  - การสรางทีมงาน 
 มีนักวิชาการหลายทานไดพยายามใหความสําคัญของคําวา EQ ซึ่งหากพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวา 
EQ เปนกระบวนการของจติในการบริหารจัดการอารมณของตนและของผูอ่ืนใหเกิดประโยชนในทาง
สรางสรรค ตัวอยางเชน 
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 BarOn ไดใหนิยามของ EQ ในคูมือแบบวัด EQ ที่เขาสรางขึ้นวา “เปนชุดของขีดความสามารถ 
สมรรถนะ และทักษะทางจิตพิสัย (affective  domain) ที่สงผลตอความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการ
ตอสูกับขอเรียกรอง และแรงกดดันตางๆ ที่มาจากภาวะแวดลอม” ที่มีผลตอการมีสุขภาพจิตที่ดีและการ
ประสบความสําเร็จในชีวิต 
 Cooper & Sawaf  ไดใหความหมายของ EQ ไววา เปนความสามารถของบุคคลในการที่จะรับรู
เขาใจ และประยุกตใชพลังการรูจักอารมณ เปนรากฐานของพลังงาน ขอมูล การสรางสายสัมพันธเพ่ือการโนม
นําผูอ่ืนได 

Goleman  ไดใหความหมายของ EQ วา หมายถึง “ความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของ
ตนเอง และของผูอ่ืนเพ่ือการสรางแรงจูงใจในตัวเอง บริหารจัดการอารมณตางๆ ของตน และอารมณที่เกิด
จากความสัมพันธตางๆ ได” โดยเขาเชื่อวา เชาวนอารมณนั้นแตกตางจากเชาวนปญญา แตเสริมเกื้อกูลกัน 
คนที่มีสติปญญาดี แตขาด EQ มักจะมาทํางานใหกับคนที่มีสติปญญาต่ํากวาตน แตมีความสามารถทางดาน
อารมณ 
 จากนิยามที่กลาวมาแลว พอจะสรุปความหมายของความฉลาดทางอารมณไดวา หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักรูถึงอารมณของตนเอง  สามารถควบคุมและจัดการกับอารมณของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถรับรูและเขาใจอารมณของผูอ่ืน และสราง สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน
ได 

2.2 ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 
 ความฉลาดทางอารมณ ถือเปนการเรียนรูอารมณ ความรูสึกของตน ใหตระหนัก มีสติ รูเทาทัน
สาเหตุและความแปรผันดานอารมณของตน เปนการเรียนรู พูดคุยภายในตน (Intraindividual  Talk) บริหาร
จัดการอารมณ ภาวะอารมณ อุปนิสัยใจคอของตน ไปในทางที่สรางประโยชนแกทุกฝาย สรางแรงจูงใจท่ีดี
ใหแกตนเองในทางที่สรางสรรค 
 ดังนั้น ประโยชนจากการประยุกตใชความฉลาดทางอารมณมาใชในชีวิตประจําวันจึงเปนส่ิงที่สําคัญ
อยางยิ่ง ดังนี้ (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2542 : 35-37)   
 1) พัฒนาการดานอารมณ  บุคลิกภาพของเด็ก 
 ความฉลาดทางอารมณมีบทบาทในการกําหนดบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา สรางวุฒิภาวะทางอารมณ
ที่เจริญสมวัย สรางความสามารถในการปรับตัวในการแกไขปญหาความเครียดและแรงกดดันของชีวิต ใน
ภาวะการแขงขันไดดี 
 2) การสื่อสาร การแสดงความรูสึกอารมณของตน 
 ความฉลาดทางอารมณทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ เขาอกเขาใจ
ความรูสุกของผูอ่ืน ผูที่มี EQ จะรูจักยิ้มได แมในใจรูสึกเศรา รับฟงปญหาของผูอ่ืนไดอยางตั้งอกตั้งใจ ไมรูสึก
แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย จากธรรมชาติ และจากชีวิตของตนเอง 
 3) การปฏิบัติงาน 
 ความฉลาดทางอารมณเกื้อหนุนการยอมรับ  ความคิดริเริ่ม กอใหเกิดการสรางผลิตผลที่สนอง
เปาหมาย ลดการลา ขาดงาน หรือยายงาน เนื่องจากขอขัดแยงระหวางบุคคล เสริมสรางการทํางานที่ประสาน
สัมพันธกันใหมากขึ้น  การมีมนุษยสัมพันธที่ดี  การมี EQ ที่ดีในที่ทํางาน ทําใหเราเคารพรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน เอาใจเขามาใสใจเราไดมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวรับกับสถานการณตางๆ ไดดี 
 4) การใหบริการ 
 ความฉลาดทางอารมณกอใหเกิดการทําความรูจักลูกคา รับฟงความตองการของลูกคา และ
ตอบสนองไดดี  
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 5) การบริหารจัดการ 
 ความฉลาดทางอารมณชวยสงเสริมใหบุคคลมีความเปนผูนําที่มีศิลปะในการรูจักใชคน และครองใจ
คนได  เปดโอกาสใหผูบริหารไดเรียนรู และพัฒนาตน สามารถโนมนาวผูอ่ืนใหทําในสิ่งที่ตนตองการไดสําเร็จ 
งานก็ไดผล คนก็เปนสุข เกิดความรักงานและองคกร 
 6) การเขาใจชีวิตของตนและของผูอ่ืน 
 ความฉลาดทางอารมณเปนเรื่องของการศึกษาทําความเขาใจตน (Insight) การมองเขาไปในตนเอง
กอนทําความเขาใจผูอ่ืน เมื่อเขาใจตนเองและผูอ่ืนแลว การมีปฏิสัมพันธระหวางกันจึงเปนการมุงใชศักยภาพ
ของตนอยางเต็มที่ อยางสูงสุด ชีวิตก็จะเปนสุข 

2.3 องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ  
 2.3.1 Wagner และ Sternberg (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2542 : 22-31)   เสนอวา มี 3 องคประกอบ 
คือ 
  1) การครองตน (Managing  Self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองใน
แตละวันใหบรรลุเปาหมาย ไดผลผลิตสูงสุด อาทิ การจัดลําดับกิจกรรมที่ตองทําการกระตุนชี้นําตนใหมุงสู
ผลสัมฤทธิ์ การสรางแรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเอง กลาเสี่ยง ไมยอทอ รูขีดความสามารถและศักยภาพของตนดี 
  2) การครองคน (Managing  Others) หมายถึงทักษะความรูในการบริหารผูใตบังคับบัญชา 
และความสัมพันธทางสังคม ความสามารถเขากับผูอ่ืนได มอบหมายงานใหทําตรงกับทักษะความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติแตละคน ใหรางวัลตามผลงานที่ปฏิบัติ 
  3) การครองงาน (Managing  Career) หมายถึงความสามารถจัดความสําคัญของงานที่ตน
ปฏิบัติใหสอดคลองกับส่ิงที่องคการใหความสําคัญ 
 2.3.2 Salovey และ Mayer กลาวถึงความฉลาดทางอารมณใน 3 ลักษณะ คือ 
  1) ขั้นรูจักภาวะอารมณของตน หมายถึงการประเมินภาวะอารมณไดอยางถูกตอง และ
แสดงออกไดอยางเหมาะสม (Emotion  Awareness) การที่บุคคลสามารถรับรู ระบุ และจําแนกภาวะอารมณ
ที่เกิดกับตนได เปนปจจัยนําที่เอ้ือตอความสามารถในการปรับตัวการแสดงออกทางอารมณไดอยางดี 
  2) ขั้นควบคุมอารมณ หมายถึง การกํากับดูแลภาวะอารมณ (Regulation  of  Emotion) 
ของตนและของผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งในแงของกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  
  3) ขั้นใชเชาวนอารมณ โดยบุคคลแคละคนจะมีความสามารถใชประโยชนจากภาวะ
อารมณของตนตางกันในการแกไขปญหา หรือชวยในการปรับตัว หากอารมณดีอาจมีสวนชวยใหเกิดภาวะคิด
สรางสรรค และการคิดอยางมีเหตุผลในการตอบขอสอบการคิดวิเคราะห ขณะที่อารมณเศราทําใหการคิดแบบ
อุปมาอุปไมยชาลง 
 2.3.3 Goleman เสนอทัศนะวา ความฉลาดทางอารมณประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
  1) ขั้นตระหนักรูจักอารมณตน (Know  One’s Emotion) หมายถึงการเขาใจหยั่งรูความ
เปล่ียนแปลงในอารมณ ความตองการของตนในแตละชวงเวลาและสถานการณ  
  2) ขั้นบริหารจัดการอารมณของตน (Managing  Emotions) เปนความสามารถที่จะ
ควบคุมจัดการกับความรูสึก หรือภาวะอารมณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 
  3) ขั้นสรางแรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเองได (Motivating  Oneself) เปนการกระตุนเตือนตนให
คิดริเริ่ม อยางมีความคิดสรางสรรค ผลักดันตนมุงสูเปาหมายที่ต้ังไว จะนํามาซึ่งความสําเร็จ สามารถอดได 
รอได มุงสูเปาหมายอยางมีพลังของความตั้งใจ 



20 

  4) ขั้นสามารถรับรูอารมณของผูอ่ืนได (Recognizing  Emotions  in  Others) เปน
ความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา รูเทาทันในความรูสึก ความตองการของผูอ่ืนไดอยางชาญฉลาด มี
ไหวพริบ  
  5) ความสามารถในการจัดการความสัมพันธกับผูอ่ืน (Handling Relationships) เปน
ความสามารถในการสรางและรักษาเครือขายสายสัมพันธสวนตัวและที่เกี่ยวกับงานไว 
 2.3.4 Cooper & Sawaf ไดเสนอโมเดลความฉลาดทางอารมณวาประกอบไปดวยหลัก 4 ประการ 
ไดแก  
  1) ความรอบรูทางอารมณ (Emotional  Literacy) เปนการรูจักอารมณของตนเอง รูและ
ไหวเทาทันวาอารมณของตนผันแปรไปในทิศทางใด 
  2) ความเหมาะสมทางอารมณ (Emotional  Fitness) เปนการปรับวางอารมณของตนได
อยางยืดหยุน รูจักกาลเทศะแมจะเผชิญความลําบากใจ 
  3) ความลึกซึ้งทางอารมณ (Emotional  Depth) เปนระดับความลึกซึ้งของอารมณที่เอ้ือตอ
การพัฒนา 
  4) ความผันแปรทางอารมณ (Emotional  Alchemy) เปนความสามารถในการใชอารมณ
เพ่ือความคิดสรางสรรค 
 2.3.5 Baron ไดเสนอองคประกอบของความฉลาดทางอารมณเปน 5 หมวดไดแก 
  1) ความสามารถภายในตน มีลักษณะดังนี้ 
   1.1) ตระหนักรูจักตน 
   1.2) เขาใจภาวะอารมณของตน 
   1.3) กลาแสดงความคิดและความรูสึกของตน 
   1.4) การเปนอิสระเอกเทศ 
   1.5) การประจักษแจงแหงตน 
  2) ทักษะของความเกงคน มีลักษณะดังนี้ 
   2.1) ตระหนักรูเทาทันในความคิด ความรูสึกของผูอ่ืนไดดี 
   2.2) ความรับผดิชอบทางสังคม 
   2.3) สรางสายสัมพันธกับผูอ่ืนไดดี 
  3) ความสามารถในการปรับตัว 
   3.1) ตีความเขาใจสถานการณตางๆ ไดดี 
   3.2) ยืดหยุนในความคิดความรูสึกของตนไดดี 
   3.3) แกไขปญหาและสถานการณเฉพาะหนาไดดี 
  4) กลยุทธในการบริหารความเครียด 
   4.1) จัดการกับความเครียดไดดี 
   4.2) ควบคุมอารมณของตนไดดี 
  5) ปจจัยดานแรงจูงใจและภาวะอารมณ 
   5.1) มองโลกในแงดี 
   5.2) สรางความสนุกสนานใหเกิดแกตนเองและผูอ่ืนไดดี 
   5.3) รูสึกและแสดงออกซึ่งความเปนสุขใหปรากฏได 
 2.3.6 Weisinger ไดกําหนดความฉลาดทางอารมณออกเปน 2 สวน ไดแก 
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1) การพัฒนาใหมีความตระหนักรูจักตน การบริหารอารมณของตน และการสรางแรงจูงใจ
ที่ดีแกตน 

2) การใชความฉลาดทางอารมณของตนเพ่ือเสริมสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน ซึ่งประกอบ
จากการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี ชวยเหลือผูอ่ืนใหชวยตัวเองได 

2.4 การประเมินความฉลาดทางอารมณ 
 ในตางประเทศไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ และไดสรางแบบวัดความฉลาด
ทางอารมณที่มีการปรับปรุงพัฒนาในเชิงวิทยาศาสตรมาเปนเวลานาน โดยมีการใชกลุมตัวอยางประชากร
จํานวนมาก แบบวัดโดยทั่วไปจะเปนการวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของความฉลาดทางอารมณ เปน
การศึกษาและตอบคําถามตามความพึงพอใจท่ีมีตอความอยากรูอยากเห็นดวยตัวเองเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณของแตละคน การวัดความฉลาดทางอารมณจึงเปนการชวยใหบุคคลมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น และ
รูจักใชอารมณของตนในการแกไขปญหา ซึ่งบางสวนอาจจะมีขอบขายเนื้อหาซ้ําซอนกับสติปญญาโดยทั่วๆ 
ไป การที่บุคคลดําเนินการจัดการกับความฉลาดทางอารมณดวยการวัด เปรียบเสมือนเปนการฝกพฤติกรรม
ในทางบวกและเปนการพัฒนาทางดานสังคมดวย 
 การวัดความฉลาดทางอารมณใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่ยาก เพราะเปนส่ิงที่เปนนามธรรมหมุน
เปล่ียนแปลงไดรอบตัว เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับความคลองแคลวทางสังคม ความเพียรพยายามการเอาใจเขา
มาใสใจเรา ฯลฯ การใชแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณทําใหสับสนในการยอมรับการประเมินระดับ
อารมณของบุคคล  
 การวัดความฉลาดทางอารมณอาจจะใชหลายๆ วิธีประกอบกัน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง ความ
เชื่อถือไดของผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ สามารถแบงประเภทของแบบวัดความฉลาดทางอารมณ 
ไดดังนี้  
 1) การประเมนิดานแรงจูงใจภายในบุคคล 
 เพ่ือประเมินแรงจูงใจท่ีผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เกิดความรูสึก หรืออารมณนั้น โดยอาจจะมี
ส่ิงเรากระตุนความรูสึกนึกคิด เชน การใหเขียนเรียงความ (Essay  Tests) การตอบขอความใหสมบูรณ  การ
เขียนบันทึกประจําวัน  การใหเลาเหตุการณที่ฝงใจ หรือที่เคยประสบมา ทั้งนี้ผูประเมินตองระมัดระวังในการ
กําหนดคําตอบที่ “ถูกตอง” ใหแกความรูสึกนกึคิดและประสบการณตางๆ การประเมินความฉลาดทางอารมณ
วิธีนี้ จําตองใชผูประเมินที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมศาสตรและดาน EQ สูง 
 2) การใชเทคนิคเหตุการณสําคัญ 
 เปนการวิเคราะหพฤติกรรมในเชิงคุณภาพ โดยใหผูเลาบรรยายหรือเขียนเลาถึงเหตุการณที่บงชี้ถึง
การคิด รูสึก และการแสดงออกที่เกี่ยวกับ EQ ในระดับตางๆ แลวใหเลือกเรียงลําดับพฤติกรรมที่ผูตอบเคย
ปฏิบัติหรอืมีความตั้งใจจะปฏิบัติเพ่ือนําคะแนนมาประมวลสรุปอางอิงถึงระดับ EQ ของผูตอบ   
 3) สถานการณจําลอง (Simulation) 
 เปนการกําหนดเหตุการณขึ้นใหมีความสมจริง ใกลเคียงกับเหตุการณที่เปนส่ิงเรา เพ่ือกระตุนให
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สะทอนถึงความรูสึกและภาวะอารมณตางๆ ของตนออกมา โดยไมอาจเสแสรงหรือ
แกลงปฏิบัติได  สถานการณจําลองนี้อาจมีการกําหนดระดับความยาก หรือบทบาทใหแกผูปฏิบัติดวยก็ได  
โดยขอดีของวิธีนี้ คือเปนการกระตุนหรือดึงพฤติกรรมภาวะอารมณที่เปนตัวตนของผูทดสอบออกมา สวน
ขอเสียคือใชเวลาในการศึกษานาน และมีคาใชจายสูง ตองอาศัยผูสรางที่มีความรอบรูทางการวัดการประเมิน
พฤติกรรม และสามารถใชทดสอบในกลุมเล็กเทานั้น 
 4) การสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth  Interview) 
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 เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางที่มีความยืดหยุน ใหอิสระแกผูเขารับการสัมภาษณ เปนฝาย
ริเริ่มการสนทนาในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ทั้งในดานความสําเร็จและความลมเหลว เปาหมายของวิธี
นี้เพ่ือใหไดขอมูลเชิงพฤติกรรมในแงมุมตางๆ ของผูเขารับการสัมภาษณวา ในสถานการณตางๆ เขาไดแสดง
พฤติกรรม อารมณและมีความรูสึกใดบาง ปกติแลวใชเวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง และเปนการสัมภาษณ
แบบหนึ่งตอหนึ่ง  
 5) แบบทดสอบที่มีความเปนปรนัย การใหรายงานตนเอง และแบบวัดเชิงอัตวิสัย (Objective, Self-
Report and Subjective  Measure) 
 เปนวิธีที่ไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากเครื่องมือสรางไดงาย และใชไดกับผูเขารับการทดสอบ
เปนจํานวนมาก และไมเสียคาใชจายมาก และงายตอการแปลผล (วีระวัฒน ปนนิตามัย. 2542 : 85 -112)    
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะของแบบวัดความฉลาดทางอารมณที่สําคัญๆ ดังนี้  
 1. แบบสํารวจความฉลาดทางอารมณ (The Emotional Intelligence) ของ โกลแมน ซึ่งเปนผูที่ไดรับ
การยอมรับวามีความรูและประสบการณอยางกวางขวางเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ แบบสํารวจของ
โกลแมนมีหลายชุด ชุดที่สรุปยอที่สุดมีจํานวน 10 คําถาม เปนแบบกําหนดสถานการณใหเลือกตอบ ซึ่งไมมี
คําตอบใดถูกหรือผิด เปนการวัดความฉลาดทางอารมณทั้ง 5 ดาน คือ การตระหนักรูในตนเอง การจัดการกับ
อารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจตนเอง การเอาใจเขามาใสใจเรา และการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ดัง
ตัวอยาง  

คําถาม : คุณอยูบนเครื่องบินที่กําลังตกหลุมอากาศเพราะอากาศแปรปรวนอยางรุนแรง ทําให
เครื่องบินโคลงเคลงอยางนากลัว คุณจะทําอยางไร? 
 ก. อานหนังสือ หรือดูภาพยนตรตอไป และสนใจเล็กนอยกับความแปรปรวนของอากาศ 
 ข. ระมัดระวังและเตรียมพรอมสําหรับอุบัติเหตุ ระวังตามคําเตือนของสจวตและอานคูมือการปฏิบัติ
ตัวเมื่อมอุีบัติเหตุ 
 ค. ทั้งขอ ก. และ ข. เพียงเล็กนอย 
 ง. ไมแนใจ ไมเคยสังเกตเลย 
 2. แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence Test) ของ Cyberia Shrink เปน
แบบทดสอบที่ยึดแนวคิดของโกลแมนในการวัด 3 แบบ คือ 1) แบบเลือกตอบ 2) กําหนดสถานการณให
เลือกตอบ และ 3) ใหเติมคําที่บงบอกความรูสึกในชองวาง มีจํานวน 70 ขอ ดังตัวอยาง 
 คําถาม : เมื่อฉันรูสึกวาวุนใจ ฉันไมทราบวาใครหรืออะไรทําใหฉันวาวุนใจ 
 ก. ตลอดเวลา 
 ข. บอยๆ 
 ค. บางเวลา 
 ง. นานๆ ครั้ง 
 จ. ไมเคยเลย 

 คําถาม : เมื่อฉันมีปญหาที่สําคัญ ซึ่งพบวาเปนเรื่องยากที่จะจัดการกับปญหาน ั้น ฉัน .... 
 ก. จะจัดการกับปญหาดวยตัวเอง 
 ข. ใหสมาชิกในครอบครัวชวยแนะนําและใหกําลังใจ 
 ค. ใหเพ่ือนแนะนําและกําลังใจ 
 ง. พบจิตแพทยหรือผูใหคําปรึกษาชวยแนะนําและใหกําลังใจ 
 จ. พยายามหาทางหลีกเล่ียงปญหาดวยตัวเอง 
 ฉ. หลอกตัวเองโดยไมไปยุงเกี่ยวกับปญหานั้น 
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 ช. พยายามลืมปญหานั้น 
 ซ. แสรงทําเปนวาไมมีปญหา 
 คําถาม : ฉันมี เลือก 1 คําตอบ เชื่อมั่นในความสามารถของฉัน 
 3. แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณดานความโกรธและความรัก (E-IQ Test – Anger? Love? 
Emotional Intelligence Test) เปนแบบวัดใหเลือกตอบวา “จริง” หรือ “ไมจริง” แตไมมีคะแนนใหเหมือน IQ 
เปนแบบวัดความสัมพันธเกี่ยวกับความรักและความโกรธ มีทั้งหมด 20 ขอ ดังตัวอยาง 
 0 ถูก     0ผิด ..............ฉันไมรูสึกโกรธเมือถูกตําหนิ 
 0 ถูก     0ผิด ..............ฉันอยูไดอยางสบายทามกลางอารมณโกรธและเกลียดของผูอ่ืน 
 4. แบบทดสอบวัดการนับถือในตนเอง (Self – esteem Test) ของ Cyberia Shrink เปนการ
เลือกตอบ 5 อันดับ มี 30 ขอ ดังตัวอยาง 
 คําถาม : เมื่ออยูในแวดวงสังคม ฉันมีเรื่องที่นาสนใจที่จะพูด 
  ก. ไมเคย 
  ข. นานๆ ครั้ง 
  ค. บางครั้ง 
  ง. บอยๆ  
  จ. ตลอดเวลา 
 5. แบบสํารวจการมองโลกในแงดีและการมองโลกในแงราย (Optimism/Pessimism Inventory) ของ 
Cyberia Shrink เปนแบบสํารวจที่กําหนดสถานการณมาให แลวใหเลือกวาจะตอบสนองแบบใด มี 18 ขอ ดัง
ตัวอยาง 
 คําถาม : คุณตัดสินใจเลือกลงทะเบียนในวิชาที่คิดวานาสนใจมาก แตเมื่อเริ่มตนเรียนในชั่วโมงแรก 
คุณรูสึกเบ่ือ คุณควรทําอยางไร? 
  ก. พักการเรียนวิชานั้นทันที 
  ข. ตัดสินใจเรียนไปกอนและพักการเรียนวิชานั้นถายังทําใหเบ่ือตอไป 
  ค. ตัดสินใจเรียนไปอีกอยางนอย 2-3 ครั้ง และคิดวาจะพักการเรียนเมื่อตองการ 
  ง. หวังวามันชวยใหรูสึกดีขึ้น โดยไมตองคิดที่จะพักการเรียนวิชานั้น 
  จ. เชื่อวาจะสนใจในวิชานั้นไดถาใหเวลากับมัน 
  ฉ. ถาถูกชักจูงโนมนาวก็จะเรียนในวิชานั้นไดในที่สุด 
 6. แบบสํารวจความฉลาดทางอารมณ (The Emotional Quotient Inventory) เรียกยอๆ วา EQ-I 
หรืออาจเรียกวา “The BarOn EQ-I” เพราะเปนแบบสํารวจของ BarOn นักจิตวิทยาชาวอิสราเอล แบบสํารวจ
นี้ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนเครื่องมือที่เปนวิทยาศาสตรและมีความเที่ยงตรงมาก เพราะเปนแบบ
สํารวจที่ผานกระบวนการศึกษาคนควาวิจัยนานกวา 18 ป โดยใชกลุมตัวอยางกวา 20,000 คนจากทั่วโลก            
สามารถทํานายถึงความสําเร็จในชีวิตและการทํางานไดอยางแมนยํา เปนแบบวัดที่ใชในสถานที่ตางๆ เชน ใน
คลินิก สถานศึกษา สถานที่ทํางาน และโรงพยาบาล รวมท้ังในกรณีทําการวิจัย การคัดเลือกคนเขาทํางาน 
การประเมินความตองการในการฝกอบรม  
 EQ-I เปนแบบสํารวจที่ใชวัดความฉลาดทางอารมณในเรื่องตางๆ เชน การตระหนักรูในตนเอง การ
สรางแรงจูงใจในตนเอง การอดทนตอความเครียด การยืดหยุน การควบคุมอารมณและการมองโลกในแงดี 
แบบสํารวจนี้เปนแบบสํารวจประเภทใหเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” โดยการสรางสถานการณใหเลือก
ตอบสนอง แลวนําผลมาทํา “chart a profile” แบบสํารวจนี้ มีจํานวน 133 ขอ และใชเวลาในการทํา 30 นาที 
ดังตัวอยาง 
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         ใช ไมใช 
 คําถามแบบที่ 1 : 
  คุณมียุทธศาสตรในการควบคุมการตอตานจากผูอ่ืน  ....  ..... 
  คุณสามารถแสดงความรูสึกทางบวกไดงาย   ....  ..... 
 คําถามแบบที่ 2 :  
  คุณชอบที่เลือกจางบุคคลซึ่ง............ 
  ก. มีความรูและความรูสึกดีเกี่ยวกับตนเอง 
  ข. พ่ึงตนเองได เขมแข็ง เชื่อมั่น 
  ค. ถายทอดแนวคิดและความเชื่อ 
  ง. ผูซึ่งมีความรูสึกทางบวกเกี่ยวกับส่ิงที่ทําไดในชีวิต 

2.5 ลักษณะของผูท่ีมีความฉลาดทางอารมณ   
 1) รูจักตนเอง  รูเทาทันภาวะอารมณของตน รูจุดเดน จุดดอยของตนเอง 
 2) ควบคุมอารมณ ความรูสึก การแสดงออกของตนเองไดใหถูกกับกาลเทศะ ปรับตัวเองใหเขากับ
สถานการณตางๆไดดี 
 3) สามารถสรางแรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเอง มองโลกในแงดี มีความคิดริเริ่ม ไมทอถอยงายๆ 
 4) แสดงความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ตระหนักรูในความรูสึก ความตองการของผูอ่ืนไดดี สรางและ
รักษาสายสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
 5) มีทักษะทางสังคมที่ดี ทั้งนี้เปนผลมาจากพัฒนาการในขั้นแรกๆ ที่ทําใหผูที่มี EQ สูงสามารถเขา
กับผูอ่ืนไดดี มีมารยาท มีอารมณขัน สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาตางๆ  ไดเปนอยางดี มีไหวพริบ 
สรางความรวมมือจากคนหลายๆ ฝายได (วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2542 : 140-144)    

2.6 ลักษณะของผูท่ีมี EQ  สูง – ตํ่า 
 Steve  Hein ไดแสดงลักษณะของผูที่มี EQ สูงและต่ํา ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงลักษณะของผูที่มี EQ  สูง – ตํ่า 
 

ผูท่ีมี EQ สูง ผูท่ีมี EQ ตํ่า 

1. แสดงความรูสึกของตนออกมาไดชัดเจน            
ตรงไปตรงมา 
2. ไมถูกครอบงําโดยความรูสึกในทางลบตางๆ 
3. สามารถอานภาษาทาทางในการสื่อสารไดดี 
4. ชีวิตผสานจากเหตุผล ความเห็นจริง ตรรกะ 
ความรูสึกและสามัญสํานึกอยางสมดุล 
5. พ่ึงพาตนเองได มีความเปนอิสระดานการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรม 
6. สรางแรงจูงใจที่ดีใหเกิดภายในตนได 
7. สามารถนําภาวะอารมณของตนกลับคืนสูภาวะ
ปกติได 
8. มองโลกในแงดี ไมยอมแพกับอุปสรรคหรือปญหา 
9. สนใจและใหความสําคัญกับความรูสึกของผูอ่ืน 

1. ไมรับผิดชอบตอความรูสึกของตน แตตําหนิผูอ่ืน 
2. บอกไมไดวาทําไมตนถึงคิดรูสึกเชนนั้น 
3. กลาวหาโจมตี ตําหนิ ตัดสิน ทําลายขวัญ  กําลังใจ
ผูอ่ืน 
4. มุงวิเคราะหผูอ่ืนมากกวาแสดงความเขาอก เขาใจ 
5. แสดงความไมซื่อตรงเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดของ
ตน 
6. พูดสะทอนความรูสึกนึกคิดของตนสูงหรอืตํ่ากวา
ความเปนจริง 
7. ทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ 
8. ขาดสติสัมปชัญญะ ส่ิงที่พูดกับส่ิงที่กระทําไม
ตรงกัน 
9. ผูกใจเจ็บ อาฆาตแคน ใหอภัยคนไมได 
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10. ไมถูกครอบงําโดยความกลัวหรือความวิตกกังวล 
11. สามารถระบุความรูสึก หรือภาวะอารมณทางลบ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได 
12.รูสึกเปนธรรมชาติเมื่อพูดเกี่ยวกับความรูสึกนึก
คิดตางๆ  
13. ชีวิตไมถูกชี้นําโดยอํานาจ ความร่ํารวย 
14. กลาเผยความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมา 
15. มองหาแงมุมที่ดีจากภาวะอารมณในทางลบ 
16. แยกแยะสิ่งที่เปนความคิดออกจากความรูสึกได 

10. ชอบทําใหผูอ่ืนรูสึกวาเขาผิด 
11. ยัดเยียดความรูสึกนึกคิดตางๆ ใหผูอ่ืน 
12.ไมใสใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน 
13. ยึดมั่นในความคิดของตนเอง ไมเปดกวาง 
14. เปนผูฟงที่ไมดี พูดขัดจังหวะ บ่ันทอนขวัญและ
กําลังใจคูสนทนา 
 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณ 
งานวิจัยตางประเทศ 

 เมเยอรและคณะ (Mayer, et.al. 1990 : 772-781) ไดศึกษาการอานอารมณจากการมองภาพสิ่งเรา
ซึ่งเปนการวัดองคประกอบหนึ่งของเชาวนปญญาทางอารมณ ลักษณะของแบบทดสอบแบงเปน 2 สวน  
สวนแรกเปนตัวแปรตน เปนภาพสิ่งเรา 3 ประเภท ๆ ละ 6 ชนิด คือ ภาพใบหนาที่แสดงภาวะอารมณตางๆ  
6 ภาพ ภาพสีตางๆ  6 ภาพ และภาพศิลปะ 6 ภาพ ซึ่งภาพเหลานี้จะสะทอนถึงภาวะอารมณ 6 ประเภท คือ 
ความสุข  ความเศรา โกรธ กลัว ประหลาดใจ และขยะแขยง โดยใหผูตอบรายงานวาตนเองเกิดความรูสึก
ใดบางในระดับ 5 ระดับ เริ่มจาก 1 คือไมมคีวามรูสึกหรือภาวะอารมณเชนนั้นอยางมาก แบบทดสอบฉบับนี้มี
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .63 การใหคะแนนพิจารณาความสอดคลองของกลุม  
แบบทดสอบฉบับที่ 2 เปนแบบทดสอบที่ใชเปนเกณฑประกอบดวยแบบทดสอบ 3 ชุด คือ แบบวัดความ
เขาใจผูอ่ืน แบบทดสอบการแสดงอารมณ และแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพของไอแซงค กลุมตัวอยางเปนผูใหญ
อายุระหวาง 17-63 ป จํานวน 128 คน ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนจากการอานอารมณจาก
ภาพกับคะแนนจากตัวเกณฑ พบวา การอานอารมณจากภาพมีความสัมพันธกับความเขาใจผูอ่ืน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพการแสดงตัวและการแสดงความรูสึกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ชัทท และคณะ (Schulte, et.al. 1998 : 167-177) ไดพัฒนามาตรวัดเชาวนปญญาทางอารมณที่อิง
รูปแบบเชาวนปญญาทางอารมณของสโลเวยและเมเยอร โดยการวัดเชาวนปญญาทางอารมณเปนการ
รายงานตนเอง ชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีจํานวนทั้งหมด 33 ขอ โดยวัดดังนี้ กลุมการประเมินคา
และแสดงออกของอารมณ จํานวน 13 ขอ , กลุมการจัดระบบอารมณจํานวน 10 ขอ และกลุมการใชประโยชน
ทางอารมณ จํานวน 10 ขอ มาตรวัดเชาวนปญญาทางอารมณของชัทท มีคาความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟาของครอนบัค เทากับ .90 และมีคาความเชื่อมั่นชนิดการสอบซ้ําภายใน 2 
สัปดาห เทากับ .78 จากการตรวจสอบความเที่ยงพบวา มาตรวัดเชาวนปญญาทางอารมณฉบับนี้มี
ความสัมพันธกับโครงสรางที่เกี่ยวของทางทฤษฎี ไดแก การเอาใจใสความรูสึก ความกระจางชัดในความรูสึก 
การปรับปรุงสภาวะอารมณ การมองโลกในแงดี และการอดกล้ัน มาตรวัดนี้สามารถพยากรณผลการเรียนของ
นิสิตปหนึ่งได 
 ทาเปย (Tapia. 1999) ไดศึกษาความสัมพันธของเชาวนปญญาทางอารมณซึ่งวัดดวยแบบสํารวจ
เชาวนปญญาทางอารมณ (Emotional  Intelligence  Inventory : EQI) กับคะแนนเชาวนปญญาจาก
แบบทดสอบของโอติส เลนนอน (Otis – Lennon  Ability  Test) และตัวแปรอื่นๆ ไดแก ความสามารถดาน
ภาษา และดานจํานวน จากแบบทดสอบวัดความถนัดในการเรียน, เกรดเฉลี่ย, ภูมิหลัง , เพศ และระดับ
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การศึกษาของบิดามารดา แบบสํารวจเชาวนปญญาทางอารมณ (EQI) มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและมี
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .81 ผลการศึกษาพบวา คะแนนจากการวัดเชาวนปญญาทาง
อารมณมีความสัมพันธกับคะแนนจากแบบทดสอบของโอติส เลนนอน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ , มี
ความสัมพันธกับเชาวนปญญาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธกับภูมิหลังและระดับการศึกษา
ของบิดามารดาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เพศหญิงมีคะแนนเชาวนปญญาทางอารมณสูงกวาเพศชายอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติ  
 ซูทารโซ และคณะ (Sutarso and others. 1996) ไดศึกษาผลของเพศและเกรดเฉลี่ยที่มีตอเชาวน
ปญญาทางอารมณ โดยใชแบบสํารวจเชาวนปญญาทางอารมณ กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
จํานวน 138 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหพหุตัวแปร มีตัวแปรตามคือ เชาวนปญญาทางอารมณ 3 
องคประกอบ คือ การชวยเหลือผูอ่ืน การรับรูตัวเอง และการจัดการกับอารมณ และตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ 
เพศและเกรดเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา เพศมีผลตอเชาวนปญญาทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ไมมีความแตกตางระหวางเพศตอองคประกอบดานการจัดการกับอารมณ สวนผลของเกรดเฉล่ียที่มีตอเชาวน
ปญญาทางอารมณทั้ง 3 องคประกอบแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 รอคฮิลและกรีนเนอร (Rockhill & Greener.1999) ไดวัดความสามารถในการรายงานตนเองเกี่ยวกับ
เชาวนปญญาทางอารมณในดานการใสใจในความรูสึก ความชัดเจนของอารมณและการปรับปรุงภาวะอารมณ 
โดยใชแบบสอบถามมาตราวัดอารมณสําหรับเด็ก จํานวน 28 ขอ และแบบวัดความรูสึกตอการมองโลกในแงดี 
ซึ่งประกอบดวยแบบทดสอบยอย 4 ฉบับ คือ การแสดงความกดดัน ความวิตกกังวลในการเขาสังคม การ
หลีกเล่ียงการเขาสังคม และความพอใจในชีวิต กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับประถมศึกษาเกรด 3 – 7 
จํานวน 691 คน การหาความเที่ยงตรงเชิงจําแนกหาจากความสัมพันธระหวางการตอบแบบทดสอบมาตราวัด
อารมณกับความสามารถในการเขาสังคม ผลจากการทดสอบพบวาคะแนนจากแบบทดสอบมาตราวัดอารมณ
แตละฉบับมีความสัมพันธกับความสามารถในการปรับปรุงตนเองซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความพอใจในชีวิต 
และการแสดงอารมณของเด็กมีสวนสัมพันธกับความสามารถในการเขาสังคมและความสามารถในการ
ปรับปรุงตนเอง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 อรพินทร  ชูชม, อัจฉรา  สุขารมณ และวิลาสลักษณ  ชัววัลลี (2542 : 1 - 4) ไดทดลองใชและ
ตรวจสอบคุณภาพมาตราวัดเชาวนปญญาทางอารมณของชัททและคณะ ซึ่งมีลักษณะการวัดแบบใหผูตอบ
รายงานตนเอง ประกอบดวยขอความตางๆ ที่บรรยายความสามารถทางเชาวนปญญาทางอารมณจํานวน 33 
ขอ โดยมาตราวัดเชาวนปญญาทางอารมณนี้ มี 3 องคประกอบ คือการประเมินคาและการแสดงออกทาง
อารมณ, การควบคุมอารมณ และการใชประโยชนจากอารมณ แตละขอประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 
ระดับ กลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎพระนคร จํานวน 51 คน และนิสิตปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 11 คน ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2542 ผลการศึกษาพบวา มาตราวัดเชาวน
ปญญาทางอารมณของชัททและคณะ เมื่อนํามาทดลองใชกับนิสิตปริญญาตรีและโทของไทย โดยทําการ
วิเคราะหความเชื่อมั่นชนิดสอดคลองภายใน มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .80 และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง พบวา เชาวนปญญาทางอารมณมีความสัมพันธทางบวกกับความคิดสรางสรรค (r = .37) มี
ความสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวล (r = - .47) และความเศราหดหู  (r = - .42) ไมมีความสัมพันธกับ
ความตองการทางสังคม (r = .11) และมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธทางบวกกับอายุ  (r = .22) 
 วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2542 : 112 – 119) ไดสรางเครื่องมือวัดเชาวนปญญาทางอารมณรวมกับ
อุสา  สิทธิสาคร โดยใชกรอบแนวคิดของเมเยอรและสโลเวย และโกลแมน เพ่ือศึกษาองคประกอบดวย
ลักษณะเชาวนปญญาทางอารมณ 7 ดาน ไดแก การรูจักอารมณตนเอง, การตระหนักรูอารมณของผูอ่ืน, การ
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ควบคุมอารมณตนเอง, วุฒิภาวะทางอารมณ, ความเอื้ออาทร, การมีแรงจูงใจท่ีดี และทักษะทางสังคม 
ลักษณะแบบทดสอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 90 ขอ โดยใหผูตอบรายงานวาขอความ
นั้นๆ เกิดขึ้นกับตนในแงความคิด ความรูสึก อารมณและการแสดงออกในระดับใด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 – 4 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํานวน 464 คน ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบดานความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบดวยวิธีวัดซ้ํา โดยเวนชวงระหวางการสอบ 10 สัปดาห ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบแตละดานเรียงลําดับดังนี้ .70, .85, .86, .78, .83, .85, .76 รวมท้ังฉบับ .93 และหาความ
เที่ยงตรงดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงมีความสามารถดานความเอื้ออาทร วุฒิ
ภาวะทางอารมณ และการควบคุมดานอารมณของตนเองสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวมีผลตอเชาวนปญญาทางอารมณ ดานความเอื้ออาทร การตระหนักรูถึง
ภาวะอารมณของผูอ่ืนของผูอ่ืน การรูจักอารมณของตนเองและการมีแรงจูงใจท่ีดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
การปรึกษาหารือกับพ่ีนองและครูอาจารย เมื่อเวลามีปญหา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ทักษะทางเชาวนปญญา  สภาพความสัมพันธ กับบิดามารดา มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเอื้อ
อาทร การมีแรงจูงใจท่ีดี การควบคุมอารมณของตน และทักษะทางสังคมของนักศึกษา การประเมินตนเองวา
เปนคนมุงความสําเร็จใฝสัมพันธและมุงสูอํานาจมีผลตอความสามารถดานความเอื้ออาทรและการมแีรงจูงใจท่ี
ดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับคะแนนรวมจากการวัดเชาวน
ปญญาทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3. ความพึงพอใจในงาน 
 3.1 ความหมายของความพึงพอใจในงาน 
 โยเดอร และคนอ่ืนๆ (Yoder and others. 1958 : 6) ใหความเห็นวาความพึงพอใจในงานเปนความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลจะมีความพึงพอใจในงานที่ทํา เมื่องาน
นั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความตองการของบุคคลได 
 สเตราสและเซลล (Strauss and Sayles. 1960 : 119-121) ใหความหมายของความพึงพอใจในงาน
วาเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นไดผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ รวมท้ัง
สามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได 
 วรูม (Vroom. 1964 : 99) ใหทศันะวา ความพึงพอใจในงานหมายถึงประสิทธิผลที่ไดจากการมีสวน
รวมของบุคคล ซึ่งตางก็มีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน การมีทัศนคติทางบวกจะแสดงใหเห็นถึงความพึง
พอใจในงาน และทัศนคติทางลบจะแสดงใหเห็นถึงความไมพึงพอใจในการทํางาน 
 แอปเปลไวน (Applewhite. 1965 : 8) ใหความหมายวาความพึงพอใจในงานเปนความสุขสบายที่ได
จากสภาพที่ทํางาน ความสุขจากปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือรวมงาน การมีเจตคติที่ดีตองาน และพอใจเก่ียวกับ
รายไดจากองคกร 
 กิลเมอร (Gilmer. 1966 : 252-253) ใหความหมายวาความพึงพอใจในงานเกี่ยวของกับ
องคประกอบภายใน ไดแก แรงจูงใจ และองคประกอบภายนอก เชน รางวัล รายได เปนตน 
 กิติมา  ปรีดิลก (2529 : 321) ใหความหมายของความพึงพอใจในงานวาหมายถึง ความรูสึกที่ชอบ
หรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงาน และผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองความ
ตองการ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.(2535 : 321) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกที่ชอบ
หรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงาน และผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองความ
ตองการ 
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 จากความหมายของความพึงพอใจในงานที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานเปน
ความรูสึกพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางาน รวมท้ังไดรับผลตอบแทนในดานตางๆ ที่ทําใหบุคคลรูสึกมี
กําลังใจในการทํางานและสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3.2 องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
 เสถียร  เหลืองอราม (2527 : 94-95) กลาวไววา ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน
ประกอบดวย 
 1. คาจางแรงงาน โดยบุคคลจะพึงพอใจในงานที่ทําก็ตอเมื่อไดรับคาตอบแทนที่คุมคากับความ
เหนื่อยและความคิดที่ตนใหแกนายจาง 
 2. ลักษณะงานท่ีทํา ลักษณะของงานที่ทํายอมสําคัญกวาเงิน เพราะงานบางอยางอาจสกปรก ใช
แรงงานมากหรือสถานท่ีทํางานไมเหมาะสม งานบางอยางอาจจะสบายแตอาจจะไดคาจางถูก 
 3. เพ่ือนรวมงาน หากมีเพ่ือนรวมงานที่ถูกใจ แมคาจางหรือสภาพการทํางานไมดี แตก็ทําใหงานที่
ทํานาอยูย่ิงขึ้น 
 4. หัวหนางานและฝายจัดการ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางยอมมีอิทธิพลตอคนงาน เพราะผูที่มี
อํานาจ เปนผูกําหนดนโยบาย ถาหัวหนางานหรือฝายจัดการมีความยุติธรรม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีแลว     
ผูใตบังคับบัญชาก็สบายใจ ทํางานอยางมีความสุข 
 5. ความมั่นคงในงาน ถาลักษณะงานที่ทํามีความมั่นคง บุคคลก็จะตั้งใจทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหดี
ย่ิงขึ้น 
 6. โอกาสที่จะกาวหนา เปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะบุคคลที่มีความสามารถ หากเขารูวาไมมี
โอกาสกาวหนาแลว ก็ยอมทําใหไมเกิดความพึงพอใจในงานนั้นตอไป 
 7. มีความเปนประชาธิปไตย ผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือรวมงาน โดยทั่วไปไมชอบการบังคับกดขี่ 
ชอบการใหเกียรติ มีสิทธิเสรีภาพในการทํางาน 
 8. ความมีระเบียบวินัย หมายถึงองคกรมีระเบียบคงเสนคงวา มีกฎระเบียบที่วางไวอยาง  ชัดเจน 
 9. สภาพของส่ิงแวดลอมในการทํางาน ไดแก ลักษณะของทําเลที่ต้ัง  อาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมทาง
วัตถุ เชน สี แสงไฟ ความรอน ความเย็น รวมท้ังเคร่ืองมือเครื่องใช ชั่วโมงการทํางานก็เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหบุคคลมีความพึงพอใจในงาน 
 3.3 ผลท่ีองคกรไดรับจากความพึงพอใจในงาน 
 วิชัย  โถสุวรรณจินดา (ม.ป.ป. : 118-120) กลาววา การสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้นใน      
องคกร จะสงผลดีตอองคกร คือ 
 1. ลดอัตราการเขาออกของพนักงาน 
 ย่ิงพนักงานมีความพึงพอใจในงานเทาใด อัตราการเขาออกของพนักงานก็ย่ิงนอยลงเทานั้น องคกร
ที่ไมตองการใหเกิดอัตราการเขาออกของพนักงานสูง ก็ควรสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดมากขึ้น 
 2. ลดการขาดงาน 
 ความสัมพันธระหวางการขาดงานจะสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน นั่นคือ ย่ิงคนมีความพึงพอใจ
ในงานมาก การขาดงานจะยิ่งนอยลง แตถาความไมพอใจงานมีมากขึ้น พนักงานก็จะมีแนวโนมขาดงานมาก 
และการขาดงานนั้นจะไมมีเหตุผลสมควรดวย 
 3. ลดการเรียกรองของพนักงาน 
 องคกรที่มีการจัดระบบการแกไขขอเรียกรองของพนักงานที่ดี ไมวาจะเปนขอเรียกรองเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางบุคคล จะมีขอเรียกรองนอยลงถาพนักงานมีความพึงพอใจในงาน
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มากขึ้น จะเปนการลดความขัดแยงในการทํางาน รวมท้ังประหยัดเวลาในการแกไขปญหาขอเรียกรองตางๆ 
ดวย 
 4. ลดขอพิพาทแรงงาน 
 การสรางความพึงพอใจในงานจะทําใหพนักงานทํางานโดยไมมีแรงกดดันในการเรียกรองใหปรับปรุง
สภาพการทํางานหรือผลตอบแทนในการทํางาน ปญหาขอพิพาทแรงงานที่เกิดจากการเรียกรองและเจรจา
ตอรองที่ตกลงกันไมไดจึงมีนอยลง แตถาพนักงานมีความไมพอใจในงานมาก ขอพิพาทแรงงานก็อาจมีความ
รุนแรงถึงขั้นนัดหยุดงานได 
 5. สุขภาพของพนักงานดีขึ้น 
 ความไมพึงพอใจในการทํางานจะนํามาซึ่งสุขภาพจิตที่เส่ือมโทรม โดยเฉพาะความเครียด และความ
กังวลจะนําไปสูความเจ็บปวย เชน โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร ความเครียดในงานอาจเกิดจากความไม
แนใจในบทบาท การไดรับมอบหมายงานเกินความสามารถ หรือการมีสัมพันธภาพที่ไมดีในที่ทํางานก็ได 
 6. ลดพฤติกรรมกาวราว 
 พนักงานที่มีระดับความพึงพอใจในงานต่ําอาจกอพฤติกรรมกาวราวไดดวย เชน การจงใจทําผิด การ
เปดเผยความลับขององคกรแกหนวยงานอื่น การเฉื่อยงาน การลักขโมย การละเมิดขอบังคับในการทํางาน 
การขัดคําส่ังผูบังคับบัญชา การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนรวมงาน เปนตน การสรางความพึงพอใจในงานจึงเปน
การลดพฤติกรรมกาวราวเหลานี้ดวย 
 7. การเพิ่มผลผลิต 
 ความพึงพอใจในงานสงผลตอการลดการสูญเสียในการทํางาน กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีการ
ทํางานเปนทีม และทําใหบุคคลสามารถทํางานในองคกรไดอยางมีความสุข และเมื่อองคกรมีระดับความพงึ
พอใจในงานที่ดีแลว ผูบริหารยอมสามารถสงเสริมใหมีการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบและกิจกรรมตางๆ ไดงายขึ้น 
 3.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
 เมโย (Mayo : 1963 : 156-160) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮารวารด ศึกษาความพึงพอใจในงาน
ของคนงานที่โรงงานฮอวธอรน (Hawthorne  Industry ) ของบริษัทเวสเทิรน  อีเล็คตริค  คอมปานี (Western  
Electric  Company) ในป ค.ศ. 1930 ซึ่งเมโยไดทดลองโดยดัดแปลงความเขมของแสงสวางในบริเวณที่
ทํางาน การกําหนดมาตราสวนของการจายคาจาง การกําหนดชวงเวลาพักผอน และสภาพแวดลอมในดาน
ตางๆ ของโรงงานเพื่อจะทดสอบดูวา ผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ดังกลาวขางตน จะมีผลตอการผลิต
อยางไรบาง ผลปรากฏวา ผลผลิตของคนงานที่ทําการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ถึงแมวาสภาพแวดลอมของการ
ทํางานจะเลวกวาเดิมก็ตาม เมโย อธิบายสรุปไววา ผลผลิตของคนงานจะสูงขึ้น เมื่อมีการเอาใจใสเปนพิเศษ
ตอตัวคนงาน การเอาใจใสดังกลาวจะทําใหคนงานรูสึกวาตนมีสถานภาพพิเศษในสายตาของเพื่อนรวมงาน 
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทัศนคติของคนงานเปนปจจัยสําคัญตอความพึงพอใจในงาน การปฏิบัติอยางยุติธรรมจะ
ชวยสรางทัศนคติที่ดีของคนงาน คนงานจะไมพึงพอใจหากรูสึกวาตนถูกหลอกหรือถูกปฏิบัติเสมือนเครื่องจักร 
จะเห็นไดวา ขวัญกําลังใจและความพึงพอใจเปนเรื่องสําคัญอยางมากในการทํางาน 
 เฮิรสเบิรก (สมชาติ คงพิกุล . 2537 ; อางอิงจาก Herzberg. 1959 : 113-115) ไดสรางทฤษฎี
เกี่ยวกับความพึงพอใจ และไมพึงพอใจในการทํางาน โดยทําการทดลองที่เมืองพิทสเบอรก รัฐเพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐฯ เพ่ือพิสูจนวา มนุษยมีความปรารถนาที่จะขจัดความทุกขทางกาย (เชน ความหิว ความ
เหนื่อย ความทารุณ) ในขณะเดียวกัน มนุษยก็มีความปรารถนาความสุขทางใจ (เชน ความสําเร็จในงาน การ
ยอมรับนับถือ) ผลการศึกษาชี้ใหเหน็วา องคประกอบที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้นมี 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ปจจัยกระตุน (Motivator  Factors) เปนปจจยัที่เกี่ยวกับงาน และความสําเร็จของงานโดยตรง ซึ่ง
มีอยู 5 ประการ ไดแก 
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  1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทํางาน
ใหเสร็จส้ิน และประสบความสําเร็จเปนอยางดี สามารถแกปญหา และปองกันปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได 
รวมถึงการแสดงสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่สงผลใหเห็นถึงผลงานของบุคคลได 
  1.2 การไดรับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่บุคคลไดรับความยอมรับ
นับถือจากบุคคลที่ตนเกี่ยวของ ซึ่งอาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง หรือการ
ไดรบัเงินเดือนเพ่ิมขึ้น 
  1.3 ลักษณะของงาน (Work  Itself) หมายถึง ความรูสึกที่ดี หรือไมดีของบุคคลที่มีตอ
ลักษณะของงาน 
  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 
  1.5 ความกาวหนาในตําแหนงงาน (Advancement) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานะหรือ
ตําแหนงของบุคคลในองคกรในทางสูงขึ้น 
 2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene  Factors) เปนปจจัยที่เปนส่ิงแวดลอมในการทํางานมี 10 ประการ ไดแก 
  2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือนหรือความพึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอเงินเดือนที่ไดรับเพ่ิมขึ้น 
  2.2 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Relationship  with  Subordinates) หมายถึง การ
ติดตอส่ือสารทั้งทางพฤติกรรม และการติดตอส่ือสารที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน 
  2.3 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ปจจัยตางๆ ท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึกตองาน 
เชน การมีรถประจําตําแหนง การมีเลขานุการ การมีอภิสิทธิ์ตางๆ  
  2.4 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relationship  with  Superior) หมายถงึ การ
ติดตอส่ือสารในลักษณะคลายคลึงกับความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา แตเปนไปในลักษณะผูใตบังคับบัญชา
ใหความเคารพผูบังคับบัญชา 
  2.5 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship  with  Peers)  หมายถึง ความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคคลกับเพ่ือนรวมงานในองคกร 
  2.6 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company  Policy  and  Administration) 
หมายถึง การจําแนกบทบาท อํานาจหนาที่ และกําหนดนโยบายโดยเดนชัด เพ่ือใหบุคคลดําเนินงานถูกตอง 
  2.7 สภาพการทํางาน (Working  Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพในสถานที่
ทํางาน ไดแก ลักษณะสิ่งแวดลอม ชั่วโมงการทํางาน วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ  
  2.8 ความเปนอยูสวนตัว (Factor  in  Personal  Life) หมายถึง สถานการณบางประการ
ของงานที่สงผลตอชีวิตสวนตัว เชน การยายที่ทํางานใหมทําใหตองเดินทางไกลครอบครัวมาก 
  2.9 ความมั่นคงในงาน (Job  Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคง
ของงานหรือความมั่นคงขององคกร 
  2.10 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision  Technical) หมายถึง ความรู 
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของ
ผูบังคับบัญชาในการนิเทศงานแกผูใตบังคับบัญชา 
 3.5 เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจในงาน 

เนื่องจากความพึงพอใจในงานเปนคุณลักษณะทางจิตของบุคคลที่ไมอาจวัดไดโดยตรง การวัดความ
พึงพอใจในงานจึงเปนการวัดโดยออม (indirect measure) วิธีการวัดความพึงพอใจในงานที่ใชกันอยาง
กวางขวางในปจจุบัน มี 3 วิธี (สุรพล พยอมแยม. 2537 : 51 – 52) ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ และการ
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ใชแบบสอบถาม โดยที่วิธีการสังเกตและการสัมภาษณเปนวิธีการที่ใชเวลามาก ดังนั้นจึงนิยมใชวิธีการวัดโดย
ใชแบบสอบถาม และมีผูพัฒนาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลในการวัดความพึงพอใจในงานเปนจํานวน
มาก เครื่องมือที่ใชวัดความพึงพอใจในงานที่เปนที่รูจักแพรหลายมีดังนี้ 
 1. แบบวัดจากการประเมินใบหนาของ Kunin (Kunin Face Scale) เปนแบบวัดที่ใชการสอบถาม
โดยใหผูตอบใสเครื่องหมายใตภาพใบหนา 6 ภาพ ที่บงถึงลักษณะความพอใจอยางยิ่งจนถึงไมพอใจอยางยิ่ง 
หลักการของแบบสอบถามชนิดนี้เปนแบบเดียวกับแบบสอบถามชนิดมาตรประเมินคา 6 อันดับ ตอมาในป 
ค.ศ. 1975 Dunham and Herman ไดพัฒนาจาก 6 ภาพ เปน 11 ภาพ เพ่ือใหเกิดการจําแนกความรูสึก
คิดเห็นไดมากขึ้น 
 2. แบบสอบถามทีเจเอสคิว (Teacher Job Satisfaction Questionnaire : TJSQ) แบบสอบถาม
ชนิดนี้เปนแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชกับครู ขอคําถามในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงานของครู มี 
9 องคประกอบดวยกัน ไดแก  

- การบังคับบัญชา (supervision) 
- ผูรวมงาน (colleagues) 
- สภาพการทํางาน (working condition) 
- คาจางหรือเงินเดือน (pay) 
- ความรับผิดชอบ (responsibility) 
- ลักษณะงาน (work itself) 
- ความกาวหนา (advancement) 
- ความมั่นคงหรือความปลอดภัย (security) 
- การไดรับการยอมรับ (recognition) 

 โดยที่แตละขอคําถามจะวัดดวยการประเมินคา 5 อันดับ ต้ังแตไมเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง และจะมีขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบจํานวนเทาๆ กัน ผูที่ไดคะแนนต่ําจะจัดเปนพวกที่ที่มคีวาม
พึงพอในในงานต่ํา หากมีคะแนนสูงก็จะเปนพวกที่มีความพึงพอใจในงานสูง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในงานมินนีโซตา (Minnesota Satisfaction Questionnaire : MSQ) 
แบบสอบถามชนิดนี้เปนแบบวัดความพึงพอใจในงานที่ไดรับความนิยมมากแบบวัดหนึ่ง แบบสอบถามเปน
แบบใหบุคคลเลือกตอบในลักษณะมาตรประเมินคา (rating scale) รวม 26 ดาน เชน ความพึงพอใจใน
ผลตอบแทน โอกาสกาวหนาในอาชีพ เพ่ือรวมงาน การไดรับการยอมรับ ตอมาแบบสอบถามนี้ไดรับการ
พัฒนาใหส้ันลงเหลือ 20 ขอ ทําใหเปนแบบวัดที่ส้ันและงาย สามารถใชกับคนจํานวนมากและหลายประเภท 
 4. แบบสอบถามเจดีไอ (Job Description Index : JDI) เปนแบบสอบถามที่ใชวัดความพึงพอใจใน
งาน 5 ดาน คือ ตัวงาน คาจาง โอกาสกาวหนา และเพ่ือนรวมงาน ลักษณะแบบสอบถามในแตละดานเปน
คําคุณศัพทเกี่ยวกับลักษณะงานแตละดาน ในการตอบแบบสอบถาม ผูตอบจะระบุความคิดเห็น (ใชหรือ ไมใช 
หรือไมแนใจ) ทีม่ีตอลักษณะของงานทั้ง 5 ดานขางตน 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได (Pay Satisfaction Questionnaire : PSQ) เปน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได มีลักษณะเปนการประเมินคา 5 อันดับ คลายกับลักษณะ
แบบสอบถามความพึงพอใจในงานมินนีโซตา แตวัดดานรายไดเพียงดานเดียวเทานั้น ประเด็นการวัด
ครอบคลุมเรื่องผลประโยชน รายไดจากการเลื่อนตําแหนง ลักษณะการบริหารรายได และระดับรายได 
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของแฮคแมน และโอลดแฮม (Hackman and Oldham’s 
Satisfaction Scale) โดยแฮคแมน และโอลดแฮมไดพัฒนาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของบุคคลมี
ลักษณะคลายกับแบบวัดความพึงพอใจในงานมินนีโซตา ประกอบดวยการประเมินคา 7 อันดับ จํานวน 25 
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ขอ เปนขอคําถามวัดความพึงพอใจในงานดานบริบทของงานหรือความพึงพอใจภายนอกรวม 10 ขอ และขอ
คําถามวัดความพึงพอใจดานความรูสึก หรือความพึงพอใจภายในรวม 15 ขอ  
 นอกจากที่ไดกลาวมาแลวยังมีผูศึกษาในแบบวัดความพึงพอใจในงานอีก เชน เดวิส (Davis. 1985 : 
118-119) แบงแบบวัดความพึงพอใจในงานตามลักษณะขอความที่ถามเปน 2 แบบ คือ แบบสํารวจปรนัย 
(Objective  Surveys) โดยมีคําถามและคําตอบใหเลือกตอบ ผูตอบจะตอบตามที่ตนเองมีความคิดเห็นและ
ความรูสึก สวนแบบสํารวจเชิงพรรณนา (Descriptive  Surveys) จะเปนคําถามที่ผูตอบตอบดวยคําพูดและ
ขอเขียนของตนเอง แบบสํารวจปรนัยงายตอการจัดการ และวิเคราะหดวยสถิติ สวนแบบสํารวจเชิงพรรณนา
เปนการสัมภาษณที่ไดขอมูลเชิงคุณภาพ 
 นักจิตวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตรพยายามสรางเครื่องมือวัดความพึงพอใจในงานไวหลายแบบ
ดวยกัน ที่ใชกันแพรหลาย เชน แบบวัดของมิสเกล ที่ชื่อวา แบบวัดความพึงพอใจโดยรวม ๆ (Overall  Job  
Satisfaction  Questionaire) ซึ่งมีขอคําถาม 7 ขอ มีความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.84 , แบบวัดของ 
ควินนและสเตนส ชื่อ Facet  Specific  Job  Satisfaction ก็เปนแบบวัดที่มีผูนิยมนํามาใช เนื่องจากมีขอ
คําถามละเอียด และวัดไดครอบคลุมทั้ง 6 ดาน ซึ่งไดแก ความสะดวกสบาย, งานที่ทาทาย, รายไดและ
ผลประโยชน, สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน, ปจจัยบริหาร และความกาวหนา แบบสอบถามมีขอคําถาม 33 
ขอ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชแบบวัดความพึงพอใจในงานของควินนและส
เตนส ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดย วิจิตร วรุตบางกูร (2536) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
 3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 

งานวิจัยตางประเทศ 
 วิคสตรอม (Wickstrom. 1971 : 1249 – A) ไดทําการวิจัยเพ่ือหาระดับ และส่ิงที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจในการทํางานของครู และหาความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานี้กับอายุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ระดับชั้นที่สอน และตําแหนงหนาที่ ศึกษาจากกลุมตัวอยางครู 373 คน ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยซัสกาทูน (Saskatoon) โดยวิธีใหครูบอกถึงส่ิงที่ทําใหครูเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 4 ประการ ไดแก ความรูสึกไดรับความสําเร็จ ลักษณะของงานที่ทํา ความสัมพันธอันดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา และความรับผิดชอบ สวนส่ิงที่ทําใหครูเกิดความไมพึงพอใจสูงสุด 4 ประการแรก ไดแก การ
ไมประสบความสําเร็จ นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน และผลงานที่มีผลกระทบตอชีวิตสวนตัวของ
ครู ตัวแปรอื่นๆ เชน เพศ และตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธกับองคประกอบของสิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูอยางมีนัยสําคัญ 
 ชมิด (Schmidt. 1975 : 7583 – A) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบิรก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 
75 คน ผูชวยผูบริหาร จํานวน  24 คน และศึกษานิเทศก จํานวน 25 คน ผลการศึกษาพบวา องคประกอบ
ของปจจัยกระตุนสวนมากเปนปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีปจจัยดานความรับผิดชอบ
เทานั้นที่ไมทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ในสวนผูบริหารมีความพึงพอใจอยางสูงในองคประกอบดาน
ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ และความกาวหนาในตําแหนงการงาน สวนองคประกอบที่ไมพึงพอใจ
ในการทํางาน ไดแก เงินเดือน ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน นโยบาย และการบริหาร 
 อาสการ (Askar. 1981 : 466 – A) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของครูใน
ประเทศคูเวต ผลการวิจัยพบวา 
 1. ครูมีความรูสึกวา ผลตอบแทนทางการเงินไมเพียงพอและไมเปนธรรม 
 2. สภาพแวดลอมของโรงเรียนไมชักนําใหเกิดความเจริญกาวหนาในอาชีพครู 
 3. โอกาสศึกษาตอของครูยังมีนอย 
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 4. การมองงานการสอนของสังคมอยูตํ่ากวาที่ครูคาดคิด 
 5. ความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียนมีนอย 
 วีเซิรม (Wezermes 1985 : 2033 – A) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครูพลศึกษากับครู
ที่สอนวิชาการในประเทศจอรแดน โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 208 คน เครือ่งมือที่ใชใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย , คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน , t – test และ F – test ผลการวิจัยสรุปวา ครูพลศึกษาและครูที่สอนวิชาการมีความพึง
พอใจในการทํางานไมแตกตางกัน ครูพลศึกษาที่ทําการสอนในเมืองมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาครู
พลศึกษาที่ทําการสอนในชนบท วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน อายุและเพศของครูไมมีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางาน 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จรุง  ผาสุวรรณ (2517 : 65-67) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การดัดแปลงทฤษฎีของเฮอรซเบอรก เกี่ยวกับ
ความพอใจและความไมพอใจในการทํางานมาใชกบัครูอาชีวะในประเทศไทย” ผลการวิจัยสรุปวา 
 1. ครูอาชีวะสวนมากมีความพึงพอใจในอาชีพครูอาชีวศึกษา 
 2. ครูอาชีวะที่ไดรับการศึกษาจากภายในประเทศและตางประเทศ มีความพอใจในอาชีพครูไม
แตกตางกัน 
 3. ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจและไมพอใจในการทํางานของครูอาชีวศึกษา สวนใหญมีลักษณะ
คลายคลึงกันกับการศึกษาของเฮอรซเบอรก แตมีรายละเอียดบางประการที่แตกตางกันออกไป 
 4. อายุและสถานที่ปฏิบัติราชการ ไมสงผลกระทบตอระดับความพึงพอใจในอาชีพแตอยางใด 
 ปราณี  อารยะศาสตร (2519 : 116-120) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารโรงเรียนและวิทยาลัย ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา”  ไดผลการวิจัยสรุปวา 
 1. ความพึงพอใจของผูบริหารระดับโรงเรียนและวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง และความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารวิทยาลัยสูงกวาผูบริหารระดับโรงเรียน 
 2. ความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารทั้งสองระดับ มีความเห็นตรงกันในเรื่องความมั่นคงใน
การทํางานเปนอันดับสูงสุด รองลงมาไดแก ลักษณะของงาน ความรบัผิดชอบ และความสัมพันธกับผูรวมงาน 
 3. ความไมพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารทั้งสองระดับ ปรากฏวา เงินเดือน และผลประโยชน
เกื้อกูลอยูในระดับต่ําสุด สูงขึ้นมาไดแก สภาพการทํางาน นโยบายการบริหารงาน ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา 
 อุษณีย  พาณิชยไพศาลกุล (2527 : บทคัดยอ) ทารวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูอาจารยใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครที่มีตอองคประกอบในการ
ปฏิบัติงาน พบวา ความพึงพอใจของครู อาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา ใน
กรุงเทพมหานครที่มีตอองคประกอบในการปฏิบัติงานโดยสวนรวมอยูในระดับกลาง องคประกอบในการ
ปฏิบัติงานที่ครู อาจารยมีความพึงพอใจสูงสุดไดแก ลักษณะของงาน  รองลงมาไดแก ความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน สวนองคประกอบการปฏิบัติงานที่ครู อาจารยมีความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน 
และสวัสดิการ รองลงมาไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 มาลี  บะวงษ (2534 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
อาจารยในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบวา อาจารยที่สอนอยูในโรงเรียนสาธิตที่ต้ัง
อยูในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน อาจารยที่มีระดับ
เงินเดือน และตําแหนงทางวิชาการแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน  เมื่อพิจารณา
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ความสัมพันธระหวางปจจัยการทํางานกับสถานท่ีต้ัง พบวา อาจารยที่สอนอยูในโรงเรียนสาธิตที่ต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นในปจจัยดานเพื่อนรวมงานสูงกวา  
 สังคม  โทปุรินทร (2536 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศการบริหาร
กับความพึงพอใจในงานของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานของอาจารยอยูในระดับปานกลาง ทุกขนาดโรงเรียน และความพึง
พอใจมีความสัมพันธทางบวกกับบรรยากาศการบริหารทุกองคประกอบ 
 ถนัดกิจ  นวมอินทร (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตพิษณุโลก ภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตพิษณุโลก ภาคเหนือ เมื่อจําแนกตามหนาที่สังกัด และประสบการณ
ทํางานพบวาไมสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 นเรศ  ภูโคกสูง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา พนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธระหวางผูรวมงานอยูในระดับมาก และพนักงานที่มี
เพศ สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งหก
ดานไมแตกตางกัน 
 ญาดา  พงศบริพัตร (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชี
และการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัย ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และพนักงานที่มีอายุ  สถานภาพ
ทางครอบครัว และวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
พนักงานเพศชายมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมมากกวาเพศหญิง 
  
  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีและพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
 2. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีและพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
 3. ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 4. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาด
ทางอารมณแตกตางกัน 
 5. พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
 6. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และอายุการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจใน
งานแตกตางกัน 
 7. พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
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กรอบแนวคดิทางการวิจยั (Conceptual  Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ประเภทของพนักงาน 
- พนักงานที่เปนนักเรยีนทวภิาคี 
- พนักงานปกติ 

                 เพศ 
- เพศชาย  
- เพศหญิง 

      ประสบการณการทํางาน 
- มาก 
- ปานกลาง 
- นอย 

   ความฉลาดทางอารมณ

   (Emotional Quotient) 

ความพึงพอใจในงาน

      (Job Satisfaction) 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล  
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 534 คน และ
พนักงานปกติ ในสถานประกอบการแหงหนึ่ง จํานวน 1,800  คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 180  คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Sampling)  และพนักงานปกติ จํานวน 180  
คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Sampling)  ดังตอไปนี้ 
  1 แบงพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ ออกเปน 3 ภาค ไดแก ภาคเหนือ 
ภาคใต และภาคตะวันออก 
  2. แบงพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ ในแตละภาค ออกเปน 3 กลุม 
โดยแบงเปนประสบการณทํางานนอย , ประสบการณทํางานปานกลาง และประสบการณทํางานมาก 
  3. สุมอยางงายจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติที่ไดแบงตามภาค
และประสบการณทํางานเปนกลุมละ 20 คน ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี  
 

     ประสบการณการทํางาน 
 
 
             ภาค 

นอย 
(0 – 1ป) 

(คน) 

ปานกลาง 
(1ป1เดือน – 2ป) 

(คน) 

มาก 
(2ป1เดือน -3ป) 

(คน) 

รวม 
 

(คน) 

ภาคเหนือ 20 20 20 60 
ภาคใต 20 20 20 60 
ภาคตะวันออก 20 20 20 60 

รวม 60 60 60 180 
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ตาราง 4 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานปกติ  
 

     ประสบการณการทํางาน 
 
 
             ภาค 

นอย 
(0 – 1ป) 

(คน) 

ปานกลาง 
(1ป1เดือน – 2ป) 

(คน) 

มาก 
(2ป1เดือน -3ป) 

(คน) 

รวม 
 

(คน) 

ภาคเหนือ 20 20 20 60 
ภาคใต 20 20 20 60 
ภาคตะวันออก 20 20 20 60 

รวม 60 60 60 180 
   
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งผูวิจัยไดสรางแบบวัดขึ้นมาเอง และปรับปรุงจากแบบวัดที่มี
ผูสรางอยูแลว โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของนักเรียนทวิภาคี และพนักงานในสถานประกอบการ โดย
แบงเปนประเภทของกลุมตัวอยาง  เพศ และประสบการณการทํางาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ
โกลแมน (Goleman , 1998) เปนขอคําถาม แบงออกเปน 5 ดาน  ไดแก ดานการตระหนักรูในตนเอง,  การ
บริหารจัดการกับอารมณของตนเอง, การจูงใจตนเอง ,  การรูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน และการสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งแบบทดสอบมีลักษณะเปนคําถามชนิดใหเลือกตอบแบบมาตรสวนประมาณคา 
(Rating  Scale) มีระดับความสําคัญ 4 ระดับ ดังนี้ 

4  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นที่สุด 
  3  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นเปนสวนใหญ 
  2  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นเพียงเล็กนอย 
  1 หมายถึง  ไมตรงกับความคิดเห็นเลย 
 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ 
ขอความ จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 
(0) ขาพเจารูตัววาขณะนี้กําลังรูสึกอยางไร     
(00) ขาพเจารูสึกโกรธ เมื่อผูอ่ืนคิดไมตรง
กับขาพเจา 

    

 
เกณฑการใหคะแนน 

1. ถาเปนขอความที่มีความหมายทางบวก (Positive  Statement) คือ มีความฉลาดทางอารมณ       
ยกตัวอยางเชน ขอ (0) การใหคะแนน คือ 
  ถาตอบในชอง จริงที่สุดให  4  คะแนน 
  ถาตอบในชอง คอนขางจริงให  3 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมคอยจริงให  2 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมจริงเลยให  1 คะแนน 
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 2. ถาเปนขอความที่มีความหมายทางลบ (Negative  Statement) คือ ไมมคีวามฉลาดทางอารมณ 
ยกตัวอยางเชน ขอ (00) การใหคะแนน คือ 

ถาตอบในชอง จริงที่สุดให  1 คะแนน 
  ถาตอบในชอง คอนขางจริงให  2 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมคอยจริงให  3 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมจริงเลยให  4 คะแนน 
 ตอนที่ 3  เปนแบบทดสอบวัดความพึงพอใจในงาน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบวัดความ
พึงพอใจในงานของควินนและสเตนส ซึ่งแปลเปนภาษาไทยโดย วิจิตร วรุตบางกูร เปนขอคําถาม แบง
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ความสะดวกสบายในการทํางาน, งานที่ทาทาย, รายไดและผลประโยชน, สัมพันธภาพ
กับเพ่ือนรวมงาน, ปจจัยบริหาร และความกาวหนา ซึ่งแบบทดสอบมีลักษณะเปนคําถามชนิดใหเลือกตอบ
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) มีระดับความสําคัญ 4 ระดับ ดังนี้ 
  4  หมายถึง  ตรงกับความคิดเหน็ที่สุด 
  3  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นเปนสวนใหญ 
  2  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นเพียงเล็กนอย 
  1 หมายถึง  ไมตรงกับความคิดเห็นเลย 
 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดความพึงพอใจในงาน 
ขอความ จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 
(0) ขาพเจาพอใจในระดับรายไดที่ไดรับ     
(00) ขาพเจามีโอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ 

    

 
เกณฑการใหคะแนน 

ทุกขอความเปนขอความที่มีความหมายทางบวก (Positive  Statement) คือ มีความพึงพอใจในงาน  
ยกตัวอยางเชน ขอ (0) และ (00)  ดังนั้นการใหคะแนนจึงมีเพียงวิธีการเดียว คือ 
  ถาตอบในชอง เปนจริงที่สุดให  4  คะแนน 
  ถาตอบในชอง คอนขางจริงให  3 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมคอยจริงให  2 คะแนน 
  ถาตอบในชอง ไมจริงเลยให  1 คะแนน 
การสรางเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ 
 2. นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และขอคําแนะนําเพ่ิมเติม 
 3. นําคําแนะนําและขอเสนอแนะของประธานและกรรมการที่ปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข แลวนําแบบทดสอบไปทดลองใช (Try  out) เพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 40 คน แลวนําแบบทดสอบที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  
 4. นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยางจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
ประสานมิตร ไปขอความรวมมือจากบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากพนักงาน
ที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติในสถานประกอบการ 
 2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบไปการเก็บขอมูลจาก พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติใน
สถานประกอบการ 
 3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่ตอบเรียบรอยสมบูรณ จํานวน 360 ฉบับ มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical  Package  for  the  Social  Science  Version 9.01 : SPSS)  
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 
  1.1 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) 
  1.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.2 คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   2.2.1 คาสถิติ t – test ในการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก 
สมมติฐานขอที่ 1, 2  
   2.2.2 คาสถิติ F – test ในการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก 
สมมติฐานขอที่ 4, 5, 6 และ 7 และถาพบความแตกตางกัน จะใชการทดสอบรายคู โดยใชการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’) 
  2.3 คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( rxy ) ในการหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว ไดแก 
ความฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงาน (สมมติฐานขอที่ 3)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ และพนักงานที่เปน
นักเรียนทวิภาคี โดยผลการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอ 8 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของพนักงาน เพศ และประสบการณการทํางาน 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานปกต ิ
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานแตละดานของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงาน
ปกติ 
 ตอนที่ 4 การศ ึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับความพึงพอใจในงาน 
 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และ
ประสบการณการทํางานตางกัน 
 ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน 
 ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการ
ทํางานตางกัน 
 ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน 
 

สัญลักษณเก่ียวกับการวเิคราะหและการแปลผล 
 
 ในการวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณที่ใชแทน
ความหมายตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 X  แทน คาเฉล่ีย 
 S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t – Distribution 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F – Distribution 
 df  แทน Degrees  of  Freedom 
 SS  แทน Sum  of  Squares 
 MS  แทน Mean  Square 
 EQ1  แทน ความฉลาดทางอารมณ ดานตระหนักรูตนเอง 
 EQ2  แทน ความฉลาดทางอารมณ ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
 EQ3  แทน ความฉลาดทางอารมณ ดานการจูงใจตนเอง 
 EQ4  แทน ความฉลาดทางอารมณ ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอ่ืน 
 EQ5  แทน ความฉลาดทางอารมณ ดานสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 EQ Total  แทน ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 
 JS1  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
 JS2  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานงานที่ทาทาย 
 JS3  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานรายไดและผลประโยชน 
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 JS4  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
 JS5  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานปจจัยบริหาร 
 JS6  แทน ความพึงพอใจในงาน ดานความกาวหนา 
 JS Total  แทน ความพึงพอใจในงานโดยรวม 
 p  แทน คาของระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของพนักงาน เพศ และประสบการณการทํางาน ดัง
ปรากฏผลตามตาราง 5 
 
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของพนักงาน เพศ และประสบการณการทํางาน  
 

ตัวแปร ระดับของตัวแปร จํานวน รอยละ 
1. ประเภทของพนักงาน  

ทวิภาคี 
ปกติ 

 
180 
180 

 
50 
50 

2. เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
135 
225 

 
37.5 
62.5 

3. ประสบการณการทํางาน  
นอย 

ปานกลาง 
มาก 

 
119 
121 
120 

 
33.1 
33.6 
33.3 

 
 จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน
พนักงานปกติจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 50 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เปนเพศชาย จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 
37.5 และเปนเพศหญิง จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 62.5 เมื่อจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา มีประสบการณ
การทํางานนอย จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 33.1 มีประสบการณการทํางานปานกลาง จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
33.6 และมีประสบการณการทํางานมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 33.3 

 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานปกติ เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน ดังผล
ที่แสดงไวในตาราง 6 ดังนี้ 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณแตละดานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ 
 

ความฉลาดทางอารมณ พนง.ที่เปนนักเรียนทวิภาคี พนง.ปกติ t p 
 N X S.D N X S.D   

1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

1.80 
179 
180 
180 
180 

3.09 
2.84 
2.82 
2.79 
2.95 

0.39 
0.55 
0.53 
0.57 
0.59 

179 
180 
180 
180 
180 

3.03 
2.79 
2.88 
2.80 
3.09 

0.45 
0.56 
0.58 
0.48 
0.61 

1.24 
0.87 
-0.99 
-0.16 
-2.23* 

0.217 
0.385 
0.319 
0.873 
0.027 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 179 2.90 0.30 179 2.92 0.34 -0.60 0.547 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณโดยรวมของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน แตเมื่อเปรียบเทียบเปนรายดานแลวพบวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และ
พนักงานปกติมีความแตกตางในดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานปกติ 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี และพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน  
ดังผลที่แสดงไวในตาราง 7 ดังนี ้
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานแตละดานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติ 
 

ความพึงพอใจในงาน พนง.ที่เปนนักเรียนทวิภาคี พนง.ปกติ t p 

 N X S.D N X S.D   

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

180 
179 
180 
180 
180 
180 

2.79 
2.96 
2.67 
3.08 
3.03 
3.10 

0.58 
0.53 
0.54 
0.56 
0.66 
0.53 

180 
180 
180 
180 
180 
179 

2.96 
2.86 
2.64 
3.12 
3.00 
3.14 

0.59 
0.54 
0.45 
0.55 
0.61 
0.58 

-0.45 
1.71 
0.62 
-0.69 
0.36 
-0.72 

0.964 
0.888 
0.536 
0.488 
0.718 
0.474 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 179 2.96 0.33 179 2.95 0.37 0.33 0.742 

 
 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน
ทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
 

ตอนที่ 4 การศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับความพึงพอใจในงาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ที่วา ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธ กับความพึงพอใจในงาน ดังผลที่แสดงไวในตาราง 8 ดังนี้ 

 

ตาราง 8  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความฉลาดทางอารมณภาพรวมและรายดาน 
 
ตัวแปร           JS1                  JS2                   JS3                   JS4                    JS5                   JS6                   JStotal 
EQ1                 0.18**                0.18**               0.05                  0.17**                 0.11*                0.09                   0.21** 

EQ2                 0.30**                0.33**               0.15**                0.22**                 0.01                -0.18                  0.27**      
EQ3                 0.47**                0.46**               0.05                   0.42**                 0.06                0.09                   0.42**         
EQ4                -0.16**               -0.08                 0.14**                -0.08                  0.22**              0.25**                 0.07   
EQ5                 0.31**                0.28**               0.02                   0.40**                 0.06                0.09                   0.32** 
EQTotal          0.40**                 0.42**               0.13**                 0.41**                0.14**              0.16**                0.45** 
 
 

**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณโดยรวมที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณรายดาน พบความสัมพันธในรายดานกับดานการตระหนักรู
ตนเอง , ดานการจัดการกับอารมณตนเอง , ดานการจูงใจตนเอง และดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ที่ระดับ .01 แตไม
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พบความสัมพันธในดานการรูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน และในทํานองเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานที่ระดับ .01 และพบความสัมพันธในรายดานกับดานความสะดวกสบายในการทํางาน , ดานงานที่ทาทาย 
, ดานรายไดและผลประโยชน  , ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน , ดานปจจัยบริหาร และดานความกาวหนา ที่ระดับ .01 

 
ตาราง 9  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความฉลาดทางอารมณภาพรวมและรายดานของพนักงาน   
     ที่เปนนักเรียนทวิภาคี 
 
ตัวแปร           JS1                  JS2                   JS3                   JS4                    JS5                   JS6                   JStotal 
EQ1                 0.18*                  0.24**               0.01                  0.25**                 0.08                -0.01                   0.21** 

EQ2                 0.24**                0.36**               0.19**                0.16*                  -0.03                -0.09                  0.24**      
EQ3                 0.47**                0.42**               0.01                   0.43**                -0.12                0.03                   0.39**         
EQ4                -0.16*                -0.13                 0.16*                 -0.06                  0.29**              0.25**                 0.10   
EQ5                 0.34**                0.32**               0.01                   0.42**                 0.06                0.07                   0.35** 
EQTotal          0.39**                 0.44**               0.14                   0.44**                0.13                 0.08                    0.47** 
 
 

**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวา ในกลุมพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีนั้น ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ

ความฉลาดทางอารมณโดยรวมที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณรายดาน พบ
ความสัมพันธในรายดานกับดานการตระหนักรูตนเอง , ดานการจัดการกับอารมณตนเอง , ดานการจูงใจตนเอง และดานการ
สรางความสัมพันธกบัผูอ่ืน ที่ระดับ .01 แตไมพบความสัมพันธในดานการรูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน และในทํานอง
เดียวกัน ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานที่ระดับ .01 และพบความสัมพันธในรายดานกับดาน
ความสะดวกสบายในการทํางาน , ดานงานที่ทาทาย, ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ที่ระดับ .01 แตไมพบความสัมพันธ
ในดานรายไดและผลประโยชน , ดานปจจัยบริหาร  และดานความกาวหนา 

 
ตาราง 10  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับความฉลาดทางอารมณภาพรวมและรายดานของ 
     พนักงานปกติ 
 
ตัวแปร           JS1                  JS2                   JS3                   JS4                    JS5                   JS6                   JStotal 
EQ1                 0.19**                0.13                   0.10                  0.12                   0.15*                 0.18*                  0.22** 

EQ2                 0.36**                0.31**               0.09                   0.27**                 0.06                  0.05                  0.29**      
EQ3                 0.48**                0.52**               0.11                  0.42**                 0.14                 0.15*                  0.46**         
EQ4                -0.16*                -0.02                 0.12                 -0.10                   0.14                  0.25**                 0.04   
EQ5                 0.30**                0.28**               0.05                 0.39**                 0.07                  0.11                   0.30** 
EQTotal          0.42**                 0.43**               0.15                  0.39**                0.17*                 0.23* *                  0.45** 
 
 

**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *   นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา ในกลุมพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีนั้น ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ
ความฉลาดทางอารมณโดยรวมที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณรายดาน พบ
ความสัมพันธในรายดานกับดานการตระหนักรูตนเอง , ดานการจัดการกับอารมณตนเอง , ดานการจูงใจตนเอง และดานการ
สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ที่ระดับ .01 แตไมพบความสัมพันธในดานการรูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน และในทํานอง
เดียวกัน ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานที่ระดับ .01 และพบความสัมพันธในรายดานกับดาน
ความสะดวกสบายในการทํางาน , ดานงานที่ทาทาย, ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน และดานความกาวหนา ที่ระดับ .01 
และพบความสัมพันธในรายดานกับดานกับดานปจจัยบริหาร ที่ระดับ .05   แตไมพบความสัมพันธในดานรายไดและ
ผลประโยชน  

 
ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และ

ประสบการณการทํางานตางกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณ
การทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน ดังผลที่แสดงไวในตาราง11 , 12 และ 13 ดังนี้ 
 
ตาราง 11 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ เพศชาย เพศหญิง t p 

 N X S.D N X S.D   

1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

67 
67 
67 
67 
67 

3.16 
2.90 
2.84 
2.76 
2.97 

0.43 
0.55 
0.51 
0.61 
0.55 

113 
112 
113 
113 
113 

3.05 
2.80 
2.81 
2.80 
2.95 

0.36 
0.55 
0.55 
0.56 
0.62 

1.72 
1.18 
0.39 
-0.48 
0.18 

0.088 
0.240 
0.698 
0.634 
0.855 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 67 2.93 0.31 112 2.89 0.29 0.98 0.330 

 
จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ ตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไม

แตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
ตาราง 12  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มี 
     ประสบการณการทํางานแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ ประสบการณการทํางาน
นอย 

ประสบการณการทํางาน 
ปานกลาง 

ประสบการณการทํางาน 
มาก 

 N X S.D N X S.D N X S.D 
1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

60 
60 
60 
60 
60 

3.11 
2.79 
2.70 
2.80 
2.92 

0.37 
0.56 
0.45 
0.61 
0.53 

60 
59 
60 
60 
60 

3.10 
2.84 
2.91 
2.71 
2.97 

0.35 
0.53 
0.58 
0.59 
0.68 

60 
60 
60 
60 
60 

3.06 
2.88 
2.86 
2.85 
2.98 

0.46 
0.56 
0.55 
0.52 
0.56 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 60 2.86 0.33 59 2.91 0.29 60 2.93 0.29 

 
จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานมากมีคะแนนเฉลี่ย

ของความฉลาดทางอารมณโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาไดแกพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางาน
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ปานกลาง และประสบการณนอย และเพ่ือตรวจสอบวามีความแตกตางกันจริงหรือไม จึงไดทดสอบโดยใช F – test ดังตาราง 
13 

 
ตาราง 13 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบ 
     การณการทํางานแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ Between Group Within Group F p 
 SS MS df SS MS df   

1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

0.101 
0.256 
1.432 
0.630 
0.135 

0.05 
0.128 
0.716 
0.315 
0.067 

2 
2 
2 
2 
2 

27.477 
53.546 
49.466 
58.343 
62.966 

0.155 
0.304 
0.279 
0.330 
0.356 

177 
176 
177 
177 
177 

0.33 
0.42 
2.56 
0.96 
0.19 

0.723 
0.657 
0.80 
0.387 
0.827 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 0.134 0.066 2 16.089 0.091 176 0.73 0.482 

  
จากตาราง 13 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางาน ตางกัน มีความ

ฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 

ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน  
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
ดังผลแสดงไวในตาราง 14 , 15 และ 16 
 
ตาราง 14 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีเพศแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ เพศชาย เพศหญิง t p 
 N X S.D N X S.D   

1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

68 
68 
68 
68 
68 

3.05 
2.79 
2.82 
2.79 
2.96 

0.44 
0.55 
0.52 
0.47 
0.62 

111 
112 
112 
112 
112 

3.02 
2.79 
2.92 
2.80 
3.18 

0.46 
0.57 
0.61 
0.48 
0.58 

0.47 
-0.01 
-1.05 
-0.06 
-2.44* 

0.639 
0.996 
0.294 
0.956 
0.016 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 68 2.89 0.30 111 2.95 0.36 -1.15 0.253 

 
*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีเพศตางกัน มีความฉลาดทางอารมณในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน  แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบความแตกตางกันในดานสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ที่ระดับ 
.05 
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ตาราง 15 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีประสบการณการ 
     ทํางานแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ ประสบการณการทํางาน
นอย 

ประสบการณการทํางาน 
ปานกลาง 

ประสบการณการทํางาน 
มาก 

 N X S.D N X S.D N X S.D 
1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

59 
59 
59 
59 
59 

3.03 
2.73 
2.84 
2.74 
3.01 

0.48 
0.53 
0.53 
0.51 
0.61 

60 
61 
61 
61 
61 

3.05 
2.89 
2.97 
2.86 
3.15 

3.05 
2.89 
2.97 
2.86 
3.15 

60 
60 
60 
60 
60 

3.02 
2.73 
2.83 
2.78 
3.12 

0.43 
0.49 
0.56 
0.53 
0.54 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 59 2.88 0.30 60 2.99 2.99 60 2.90 0.31 

 
 จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยของความฉลาดทาง
อารมณโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาไดแกพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานมาก และประสบการณการทํางานนอย และ

เพ่ือตรวจสอบดูวามีความแตกตางกันจริงหรือไม จึงไดทดสอบโดยใช F – test  
 
ตาราง 16 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานแตก 
     ตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ Between Group Within Group F p 
 SS MS df SS MS df   

1. ดานตระหนักรูตนเอง 
2. ดานจัดการกับอารมณตนเอง 
3. ดานการจูงใจตนเอง 
4. ดานรูจักสังเกตความรูสึกผูอื่น 
5. ดานสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

0.033 
1.099 
0.779 
0.447 
0.644 

0.016 
0.55 
0.389 
0.224 
0.322 

2 
2 
2 
2 
2 

36.598 
55.015 
58.637 
40.231 
65.024 

0.208 
0.311 
0.331 
0.227 
0.367 

176 
177 
177 
177 
177 

0.08 
1.77 
1.18 
0.98 
0.88 

0.922 
0.174 
0.311 
0.376 
0.418 

ความฉลาดทางอารมณโดยรวม 0.449 0.224 2 19.961 0.113 176 1.98 0.142 

 
 จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไมแตกตาง
กันทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการ
ทํางานตางกัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความ
พึงพอใจในงานแตกตางกัน ดังผลแสดงไวในตาราง 17 , 18 , 19 และ 20 

 
ตาราง 17 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจในงาน เพศชาย เพศหญิง t p 
 N X S.D N X S.D   

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

67 
67 
67 
67 
67 
67 

3.00 
2.98 
2.66 
3.04 
3.06 
3.14 

0.64 
0.55 
0.52 
0.61 
0.69 
0.54 

113 
112 
113 
113 
113 
113 

2.93 
2.95 
2.67 
3.09 
3.01 
3.08 

0.54 
0.51 
0.55 
0.54 
0.64 
0.52 

0.86 
0.35 
-0.02 
-0.66 
0.49 
0.80 

0.392 
0.724 
0.981 
0.510 
0.618 
0.424 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 67 2.98 0.36 112 2.95 0.55 0.55 0.584 

  
จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ ตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน

ทั้งในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
ตาราง 18 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการ 
     ทํางานแตกตางกัน 
 

ความฉลาดทางอารมณ ประสบการณการทํางาน
นอย 

ประสบการณการทํางาน 
ปานกลาง 

ประสบการณการทํางาน 
มาก 

 N X S.D N X S.D N X S.D 
1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

3.00 
3.03 
2.69 
3.14 
3.18 
3.09 

0.64 
0.57 
0.55 
0.64 
0.66 
0.53 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

2.87 
2.91 
2.52 
3.09 
2.95 
3.09 

0.58 
0.51 
0.45 
0.54 
0.72 
0.55 

60 
59 
60 
60 
60 
60 

3.00 
2.94 
2.79 
2.99 
2.95 
3.12 

0.51 
0.49 
0.58 
0.50 
0.56 
0.52 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 60 3.02 0.38 60 2.90 0.33 59 2.96 0.26 

 
จากตาราง 18 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานนอย มีคะแนนเฉล่ียของ

ความพึงพอใจในงานโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาไดแกพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานมาก และ

ประสบการณการทํางานปานกลาง และเพ่ือตรวจสอบดูวามีความแตกตางกันจริงหรือไม จึงไดทดสอบ F – test ดังผลในตาราง 
19 และ 20 ดังนี้ 
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ตาราง 19 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณ 
     การทํางานแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจในงาน Between Group Within Group F p 
 SS MS df SS MS df   

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

0.773 
0.512 
2.098 
0.691 
2.179 
0.028 

0.386 
0.256 
1.049 
0.346 
1.089 
0.014 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

59.429 
48.549 
49.789 
56.382 
75.627 
50.091 

0.336 
0.276 
0.281 
0.319 
0.427 
0.283 

177 
176 
177 
177 
177 
177 

1.15 
0.93 
3.73* 
1.09 
2.55 
0.50 

0.319 
0.397 
0.026 

0.340 
0.081 
0.951 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 0.433 0.216 2 19.012 0.108 176 2.00 0.138 

 
*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง 19 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจใน

งานไมแตกตางกันในภาพรวม ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานแตพบความแตกตางกันในรายดานดานรายไดและผลประโยชนที่
ระดับ .05  

เมื่อพบความแตกตางดานรายไดและผลประโยชนของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางาน

ตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe ดังตาราง 20 
 
ตาราง 20 เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของคะแนนความพึงพอใจในงานดานรายไดและผลประโยชนของพนักงานที่เปนนักเรียน 
     ทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานตางกัน 
 

ประสบการณทํางาน x ปานกลาง 
2.52 

นอย 
2.69 

มาก 
2.79 

ปานกลาง 
นอย 
มาก 

2.52 
2.69 
2.79 

- 0.17 
- 

0.27* 
0.10 

- 

 
*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 20 แสดงใหเห็นวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานสูง (2-3 ป) มคีวามพึงพอใจ
ในงานดานรายไดและผลประโยชนสูงกวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานปานกลาง (1-2 ป)  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน  
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่วา พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน ดัง
ปรากฏในตาราง 21 , 22 และ 23 ดังนี้ 
 
ตาราง 21 เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีเพศแตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจในงาน เพศชาย เพศหญิง t p 
 N X S.D N X S.D   

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

68 
68 
68 
68 
68 
68 

2.91 
2.78 
2.65 
3.03 
2.92 
2.89 

0.58 
0.58 
0.44 
0.58 
0.61 
0.61 

112 
112 
112 
112 
112 
111 

2.99 
2.91 
2.63 
3.17 
3.06 
2.98 

0.59 
0.59 
0.46 
0.52 
0.59 
0.56 

-0.89 
-1.54 
0.33 
-1.67 
-1.47 
-1.07 

0.373 
0.126 
0.746 
0.097 
0.145 
0.290 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 68 2.89 0.38 111 2.98 0.36 -1.60 0.111 

 
 จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและ 
รายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 
ตาราง 22 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางาน 

     แตกตางกัน 

 
ความฉลาดทางอารมณ ประสบการณการทํางาน

นอย 
ประสบการณการทํางาน 

ปานกลาง 
ประสบการณการทํางาน 

มาก 
 N X S.D N X S.D N X S.D 

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

59 
59 
59 
59 
59 
59 

2.85 
2.81 
2.59 
3.12 
2.90 
3.14 

0.54 
0.50 
0.47 
0.54 
0.57 
0.51 

61 
61 
61 
61 
61 
60 

3.10 
2.90 
2.70 
3.17 
3.13 
3.24 

0.59 
0.57 
0.39 
0.56 
0.60 
0.56 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

2.93 
2.87 
2.62 
3.06 
2.98 
3.06 

0.61 
0.55 
0.48 
0.55 
0.63 
0.65 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 59 2.89 0.33 60 3.03 0.41 60 2.91 0.37 

 
 จากตาราง 22 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ในงานโดยรวมสูงที่สุด รองลงมาไดแก พนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานมาก และประสบการณการทํางานนอย และ
เพ่ือตรวจสอบดูวาความแตกตางที่พบนั้นจริงหรือไมจึงไดทดสอบโดยใช F – test ดังผลปรากฏในตาราง 21 ดังนี้ 
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ตาราง 23 การวิเคราะหความแปปรวนของคะแนนความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางาน 
     แตกตางกัน 
 

ความพึงพอใจในงาน Between Group Within Group F p 
 SS MS df SS MS df   

1. ดานความสะดวกสบายในการทํางาน 
2. ดานงานที่ทาทาย 
3. ดานรายไดและผลประโยชน 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน 
5. ดานปจจัยบริหาร 
6. ดานความกาวหนา 

1.973 
0.254 
0.444 
0.411 
1.585 
1.015 

0.988 
0.127 
0.222 
0.205 
0.793 
0.507 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

59.848 
51.996 
35.713 
53.695 
64.079 
58.427 

0.338 
0.294 
0.202 
0.303 
0.362 
0.332 

177 
177 
177 
177 
177 
176 

2.92 
0.43 
1.10 
0.68 
2.19 
1.53 

0.056 
0.650 
0.335 
0.509 
0.115 
0.220 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม 0.692 0.346 2 24.085 0.137 176 2.53 0.083 

 
 จากตาราง 23 แสดงใหเห็นวาพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตาง
กันทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปน
นักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงาน
ปกติ ในดานการตระหนักรูในตนเอง, การบริหารจัดการกับอารมณของตนเอง, การจูงใจตนเอง, การรูจัก
สังเกตความรูสึกของผูอ่ืน, การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติ ใน
ดานความสะดวกสบายในการทํางาน, งานที่ทาทาย, รายไดและผลประโยชน, สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน, 
ปจจัยบริหาร, ความกาวหนา 
 3. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงาน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศ 
และประสบการณการทํางาน 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติ โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ
การทํางาน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี โดยจําแนกตามเพศ  
และประสบการณการทํางาน 
 7. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ โดยจําแนกตามเพศ  และประสบการณ
การทํางาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีและพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
 2. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีและพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
 3. ความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
 4. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาด
ทางอารมณแตกตางกัน 
 5. พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน 
 6. พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และอายุการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจใน
งานแตกตางกัน 
 7. พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
 
กลุมตวัอยางในการศึกษาคนควา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคี ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 – 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 180  คน ซึ่ง
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ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Sampling)  และพนักงานปกติ จํานวน 180  
คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Sampling)   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งผูวิจัยไดสรางแบบวัดขึ้นมาเอง และปรับปรุงจากแบบวัดที่มี
ผูสรางอยูแลว โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของนักเรียนทวิภาคี และพนักงานในสถานประกอบการ โดย
แบงเปนประเภทของกลุมตัวอยาง  เพศ และประสบการณการทํางาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ เปนขอคําถาม แบงออกเปน 5 ดาน  ไดแก 
ดานการตระหนักรูในตนเอง,  การบริหารจัดการกับอารมณของตนเอง, การจูงใจตนเอง ,  การรูจักสังเกต
ความรูสึกของผูอ่ืน และการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งแบบทดสอบมีลักษณะเปนคําถามชนิดใหเลือกตอบ
แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) มีระดับความสําคัญ 4 ระดับ 

ตอนที่ 3  เปนแบบทดสอบวัดความพึงพอใจในงาน เปนขอคําถาม แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 
ความสะดวกสบายในการทํางาน, งานที่ทาทาย, รายไดและผลประโยชน, สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน, 
ปจจยับริหาร และความกาวหนา 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical  Package  for  the  Social  Science  Version 9.01 : SPSS)  
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 
  1.1 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) 
  1.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.2 คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   2.2.1 คาสถิติ t – test ในการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก 
สมมติฐานขอที่ 1, 2  
   2.2.2 คาสถิติ F – test ในการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก 
สมมติฐานขอที่ 4, 5, 6 และ 7 และถาพบความแตกตางกัน จะใชการทดสอบรายคู โดยใชการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’) 
  2.3 คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ( rxy ) ในการหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว ไดแก 
ความฉลาดทางอารมณ และความพึงพอใจในงาน (สมมติฐานขอที่ 3)  
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สรุปผลการวเิคราะหขอมูล 
 ตอนที่1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทของพนักงาน เพศ และประสบการณการ
ทํางาน พบวา 
 1.1 การจําแนกตามประเภทของพนักงาน พบวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนทวิภาคี และกลุม
พนักงานปกติมีจํานวน 180 คน (50 %) เทากัน 
 1.2 การจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 
225 คน (62.5 %) และเปนเพศชาย จํานวน 135 คน (37.5 %)  
 1.3 การจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณการทํางานใกลเคียง
กัน กลาวคือ มีประสบการณการทํางานปานกลาง จํานวน 121 คน (33.6 %) , ประสบการณการทํางานมาก 
จํานวน 120 คน (33.3 %) และประสบการณการทํางานนอย จํานวน 119 คน (33.1 %) 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน
ปกติ พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณโดยรวมไมแตกตาง
กัน แตเมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณรายดานแลว พบวาพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณดาน
การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนสูงกวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน
ปกติ พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันทั้งใน
ภาพรวม และรายดาน 
 ตอนที่ 4 การศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับความพึงพอใจในงาน พบวา 
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณโดยรวมที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความฉลาด
ทางอารมณรายดาน พบความสัมพันธในรายดานการตระหนักรูตนเอง , ดานการจัดการกับอารมณตนเอง , 
ดานการจูงใจตนเอง และดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ที่ระดับ .01 แตไมพบความสัมพันธในดานการ
รูจักสังเกตความรูสึกของผูอ่ืน และแสดงใหเห็นวาความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานที่ระดับ .01 และพบความสัมพันธในรายดานความสะดวกสบายในการทํางาน , ดานงานที่ทาทาย , ดาน
รายไดและผลประโยชน  , ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน , ดานปจจัยบริหาร และดานความกาวหนา ที่
ระดับ .01 

ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และ
ประสบการณการทํางานตางกัน พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนในระบบทวิภาคีที่มีเพศ และประสบการณการ
ทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน 

ตอนที่ 6 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติมีเพศ และประสบการณการ
ทํางานตางกัน พบวา พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไม
แตกตางกันทั้งในภาพรวม และรายดาน 
 ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศและ
ประสบการณการทํางานตางกัน พบวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในงาน
ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน และเมื่อพิจารณาในดานประสบการณการทํางาน พบวา พนักงานที่
เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันในภาพรวม แต
พบความแตกตางกันในดานรายไดและผลประโยชนที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการ
ทํางานตางกัน พบวา พนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในงานไม
แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณและความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติและ
พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ 
พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งอาจเปนจากสาเหตุที่กลุมของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน

ปกตมิีปจจัยตางๆ ที่ใกลเคียงกันมาก ไดแก อายุ โดยทั้ง 2 กลุมจะมีชวงอายุที่ใกลเคียงกัน คือประมาณ 15 – 
18 ป กลาวคือเปนชวงวัยรุนเหมือนกัน มีการเปล่ียนแปลงตางๆ ทางรางกาย ซึ่งสงผลกระทบตอทางอารมณ
เหมือนกัน (โสภาพรรณ สุขเฟองฟู.2545 : 15) , ระดับการศึกษา โดยพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่ศึกษา
นั้นอยูในชวง ปวช. 1 – ปวช. 3 ซึ่งใกลเคียงกับกลุมพนักงานปกติที่มีระดับการศึกษาในชวง ม.3 ขึ้นไปถึง ม.
ปลาย  แตเมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณรายดาน พบวา พนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณดาน
การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนสูงกวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยความฉลาดทางอารมณดานการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน ในที่นี้หมายถึงการที่สามารถสรางและรักษา
สัมพันธกับเพ่ือรวมงาน ซึ่งผลที่ปรากฏมาพบวา พนักงานปกติมีความฉลาดทางอารมณดานนี้สูง ก็อาจเปน
เพราะการที่พนักงานปกติทํางาน 6 วัน ตอสัปดาห สวนพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีทํางาน 4 วัน ตอ
สัปดาห จึงทําใหพนักงานปกติมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานไดมากกวาพนักงานที่เปนนักเรียน
ทวิภาคี 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ 
พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวม
และรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปน
นักเรียนทวิภาคี และพนักงานปกติ พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติมีความพึงพอใจ
ในงานไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
พนกังานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติไดรับปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงานไม
แตกตางกันมากนัก ไดแก ปจจยัดานความสะดวกสบายในการทํางาน, ดานงานที่ทาทาย, ดานรายไดและ
ผลประโยชน, ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือรวมงาน, ดานปจจัยบริหารและดานความกาวหนา เชน อยูใน
สภาพแวดลอมการทํางานที่ใกลเคียงกัน, ไดรับความรับผิดชอบในงานที่ใกลเคียงกัน, มีโอกาสเรียนรูทักษะใน
งานเหมือนกัน, มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานที่ใกลเคียงกัน เปนตน แตจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา 
คาเฉล่ียของความพึงพอใจในงานทุกดานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีและพนักงานปกติอยูในระดับ
คอนขางสูง ยกเวนดานรายไดและผลประโยชนที่อยูในระดับต่ํา (2.67 และ 2.64 ตามลําดับ) 
 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับความพึงพอใจในงาน พบวา 
ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
โดยสอดคลองกับวีระวัฒน ปนนิตามัย (2542 : 35 - 37) ที่กลาววา ความฉลาดทางอารมณเกื้อหนุนการ
ยอมรับ ความคิดริเริ่ม กอใหเกิดการสรางผลิตผลที่สนองเปาหมาย ลดการลา ขาดงาน หรือยายงาน เนื่องจาก
ขอขัดแยงระหวางบุคคล เสริมสรางการทํางาน การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การมีความฉลาดทางอารมณที่ดีในที่
ทํางาน ทําใหเราเคารพ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เอาใจเขามาใสใจเรามากขึ้น มีความสามารถในการ
ปรับตัว และรับกับสถานการณตางๆ ไดดี และทําใหเกิดความรักงาน และองคกร  
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 4. การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศและ
ประสบการณการทํางานตางกัน พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศตางกัน มีความฉลาดทาง
อารมณไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งไมสอดคลองกับซู

ทารโซ และคณะ (Sutarso and others.1996) ที่ทดสอบความฉลาดทางอารมณกับนักเรียนระดับอาชีวศึกษา 
พบวาเพศมีผลตอความฉลาดทางอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพนกังานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งอาจเปนผลมาจากที่ประสบการณการทํางานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิ

ภาคีไมตางกันมาก ไดแก ประสบการณการทํางานมาก (2 – 3 ป) , ประสบการณการทํางานปานกลาง (1 – 2 
ป) และประสบการณการทํางานนอย (ตํ่ากวา 1 ป) จึงสงผลใหวุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณไม
แตกตางกัน 
 5. การเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางาน
ตางกัน พบวา พนักงานปกติที่มีเพศตางกัน มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว แตพบความแตกตางกันในรายดานสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนที่ระดับ .05 ซึ่งไม
สอดคลองชนันภรณ  ลักษมีพิเชษฐ (2545 : 52) ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 พบวา เพศสงผลตอความฉลาดทางอารมณ สวนพนักงานปกติที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีความฉลาดทางอารมณไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งอาจเปนผลจากประสบการณการทํางานของพนักงานปกติที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้ไมแตกตางกันมาก ไดแก ประสบการณการทํางานมาก (2 – 3 ป) , ประสบการณการทํางานปานกลาง 

(1 – 2 ป) และประสบการณการทํางานนอย (ตํ่ากวา 1 ป) จึงสงผลใหความฉลาดทางอารมณของพนักงาน
ปกติไมแตกตางกนั 
 6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศ และ
ประสบการณการทํางานตางกัน พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในงาน
ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับณัฐณิชา 

ปานศักดิ์ (2544 : 73) ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทมั่นยิ่ง พบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน 
มีระดับความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน  สวนพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันในภาพรวม ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตพบความ
แตกตางกันในดานรายไดและผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
รายคู พบวา พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานสูง (2 – 3 ป) มีความพึงพอใจในงาน

ดานรายไดและผลประโยชนสูงกวาพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มีประสบการณการทํางานปานกลาง (1 – 
2 ป) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากรายไดของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีที่มี
ประสบการณตางกัน มีรายไดและผลประโยชนแตกตางกันเพียงเล็กนอย จึงทําใหความแตกตางนี้ไมสงผลตอ
ความพึงพอใจในงานโดยรวม สวนปจจัยอื่นๆ ของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคีไดรับนั้นมีความใกลเคียง
กันจึงทําใหไมสงผลตอความพึงพอใจในงาน  
 7. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติที่มีเพศ และประสบการณการทํางาน
ตางกัน พบวา พนักงานปกติที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยสอดคลองกับนเรศ ภูโคกสูง (2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนพนักงานปกติที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความ
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พึงพอใจในงานไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลอง
กับ 
ถนัดกิจ นวมอินทร (2537 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขตพิษณุโลก ภาคเหนือ พบวา ประสบการณการทํางานไมสงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. จากการวิจัยครั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของไดแก สถานประกอบการและสถานศึกษาควรจะศึกษาขอมูลทั้งใน
เรื่องของความฉลาดทางอารมณและ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี และพนักงาน
ปกติ เพ่ือนําไปปรับปรุง แกไขเพ่ือใหมีการพัฒนาที่ดีย่ิงขึ้น  
 2. กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ อาจมีลักษณะของการตอบที่กลาที่จะตอบเทาที่ควร 
เพราะเนื่องจากวาถาตอบไมดีแลวจะสงผลกระทบตอหนาที่การงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงควรที่จะศึกษาเพื่อตัดตัว
แปรเหลานี้ออกไป เชน ใชวิธีการสังเกตสมรรถนะการทํางานของพนักงาน หรือการประเมินจากหัวหนางาน 
เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่มีแนวโนมสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ หรือ ความพึงพอใจใน
งาน เชน พฤติกรรมการปรับตัว หรือ แรงจูงใจใฝสัมพันธ , แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน 
 2. ควรจะมีการศึกษาในหลายองคกร เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ หรือความพึงพอใจใน
งาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมของแตละองคกรวาสงผลกระทบตอความฉลาดทางอารมณ หรือความ
พึงพอใจในงานเพียงใด 
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ตาราง 24 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอ ของแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ โดยใชคาสหสัมพันธแบบ 
     เพียรสัน ระหวางคะแนนเปนรายขอ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

.234 

.320 

.311 

.642 

.212 

.640 

.420 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

.408 

.339 

.464 

.620 

.244 

.503 

.501 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

.493 

.488 

.564 

.516 
-.296 
-.235 
-.347 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

.105 

.436 

.371 

.409 

.463 

.480 

.588 

.605 

 
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.8613 
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ตาราง 25 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอ ของแบบทดสอบความพึงพอใจในงาน โดยใชคาสหสัมพันธแบบ 
     เพียรสัน ระหวางคะแนนเปนรายขอ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

ขอที่ คา
Correlation 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.397 

.421 

.437 

.384 

.695 

.646 

.337 

.343 

.379 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

.306 

.468 

.332 

.046 

.263 

.135 

.238 
-.023 
.023 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

.440 

.521 

.542 

.460 

.503 

.305 

.448 

.515 

.526 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

.503 

.450 

.389 

.424 

.351 

.493 

.423 

.433 

 
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.8606 
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แบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามสถานภาพ 
ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ 
ตอนที่ 3  แบบทดสอบวัดความพึงพอใจในงาน 
 
************************************************************************************************** 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพ 

คําชี้แจง กรุณาขีดเครื่องหมาย   ลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
 1. ประเภทของพนักงาน 
  (           ) พนักงานที่เปนนักเรียนทวิภาคี 
  (           ) พนักงานปกติ 
 
 2. เพศ 
  (            ) เพศชาย 
  (            ) เพศหญิง 
 
 3. ประสบการณการทํางาน 
  (            ) 0 ถึง 1 ป 
  (            ) 1 ปขึ้นไป ถึง 2  ป 
  (            ) 2 ปขึ้นไป ถึง 3  ป 
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ตอนท่ี 2  แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ  คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิด 

      กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 โดยมีหลักในการเลือกดังนี้ 
 จริงที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานทั้งหมด 
 คอนขางจริง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานเปนสวนใหญ 
 ไมคอยจริง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงเล็กนอย 
 ไมจริงเลย หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของทานเลย 
 

ขอความ จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 
1. ขาพเจารูตัววากําลังรูสึกอยางไร เมื่อมีคนมาตอวา
อยางรุนแรง 

    

2. เมื่อขาพเจาดีใจ ขาพเจาไมสามารถควบคุมอารมณได     
3. เมื่อมีเหตุการณที่กอใหเกิดความทุกขหรือสุข ขาพเจา
รูตัววาตนเองมีอารมณอยางไร 

    

4. เมื่อเกิดความตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขาพเจาจะตองเอา
ใหได ไมวาจะราคาจะแพงเพียงใด 

    

5. เมื่อพบกับบุคคลที่ถูกใจมากเปนพิเศษ ขาพเจารูตัววา 
สามารถควบคุมอารมณได 

    

6. เมื่ออายุมากขึ้น ขาพเจารูตัววาสามารถควบคุม ปรับ 
เปล่ียนอารมณไดดีขึ้น 

    

7.เมื่อรูสึกเครียด ขาพเจาจะปรึกษากับบุคคลที่ขาพเจาไว 
วางใจ 

    

8. ขาพเจาไมพอใจที่ผูอ่ืนมาวิจารณงานของขาพเจา และ 
มักจะระเบิดอารมณออกมา 

    

9. เมื่อเกิดปญหาขึ้น ขาพเจาวิตกกังวลมากจนทําอะไร 
ไมถูก 

    

10. ขาพเจาจะทําใจไมได เมื่อรูสึกผิดหวังตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
อยางมาก 

    

11. เมื่อขาพเจาไดส่ิงที่ถูกใจมากๆ ขาพเจาจะรูสึกตื่นเตน 
จนกระทั่งไมสามารถควบคุมอารมณนั้นได 

    

12. เมื่อรูสึกอยางไร ขาพเจาก็จะแสดงออกอยางนั้นทันที     
13. เมื่อผิดหวัง ขาพเจารูสึกทอแท ไมอยากทําอะไรแม
งานที่ไดรับมอบหมาย 

    

14. ขาพเจารูสึกวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน จึงทําใหขาด 
แรงจูงใจท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
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ขอความ จริงที่สุด คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 
15. เมื่อขาพเจาถูกตําหนิ ขาพเจาจะไมกลาที่จะทําส่ิงนั้น 
ตอไป 

    

16. ขาพเจารูสึกวาความสําเร็จนั้นอยูหางไกลเหลือเกิน     
17. เมื่อขาพเจาเห็นผูคนจํานวนมากตอแถวซื้ออาหาร  
ขาพเจามักแซงแถวผูอ่ืน 

    

18. ขาพเจาทํางานไปตามที่กําหนด และไมมีความจําเปน
ที่จะแสดงการริเริ่มสรางสรรคส่ิงใหม 

    

19. ขาพเจาสามารถรูถึงความรูสึกของผูอ่ืนได แมผูนั้นจะ
ไมพูดออกมา 

    

20. ขาพเจาสามารถบอกไดวาผูอ่ืนรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ
ขาพเจา 

    

21. ขาพเจาสามารถรับรูไดวาผูอ่ืนกําลังตองการสิ่งใด     
22. เมื่อเห็นผูอ่ืนไมสบายใจ ขาพเจาจะเขาไปสอบถาม
ทันที 

    

23. ขาพเจารูสึกเห็นใจ เมื่อเพ่ือนรวมงานถูกหัวหนา
ตําหนิ 

    

24. ขาพเจาไมมั่นใจที่จะพูดคุยกับบุคคลที่ไมรูจักมากอน     
25. เมื่อเกิดปญหาภายในกลุม ขาพเจาจะคุยแตเฉพาะคน
ที่มีความคิดเห็นตรงกับขาพเจาเทานั้น 

    

26. ขาพเจาสนใจแตในงานของขาพเจาเทานั้น     
27. ขาพเจาไมสามารถจัดการเขากับเพ่ือนใหมๆได     
28. ขาพเจาสามารถดํารงชีวิตเพียงลําพังในสังคมได     
29. เมื่อเพ่ือนมาขอความชวยเหลือ ขาพเจาจะคอยหลบ
หนา 
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ตอนท่ี 3  แบบทดสอบวัดความพึงพอในในงาน 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบทดสอบวัดความพึงพอใจในงาน  คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิด 

      กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 โดยมีหลักในการเลือกดังนี้ 
 เปนจริงมาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานทั้งหมด 
 คอนขางจริง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานเปนสวนใหญ 
 ไมคอยจริง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงเล็กนอย 
 ไมจริงเลย หมายถึง  ขอความนั้นไมตรงกับความคิดเห็นของทานเลย 
 

ขอความ เปนจริง
มาก 

คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 

1. ขาพเจารูสึกเหนื่อยลาในการเดินทางมาทํางาน     
2. ขาพเจารูสึกวาที่ทํางานของขาพเจายังขาดอุปกรณ
อํานวยความสะดวก 

    

3. ขาพเจาไมชอบบรรยากาศในที่ทํางาน     
4. ขาพเจาตองเสียคาใชจายสูงในการเดินทางไปทํางาน     
5. ที่ทํางานของขาพเจามีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา     
6. สถานที่ทํางานของขาพเจาไมถูกสุขลักษณะ     
7. งานที่ขาพเจาทําตรงกับความถนัดของขาพเจา     
8. ขาพเจารูสึกวางานที่ไดรับมอบหมายนั้นยากเกินไป     
9. ขาพเจารูสึกวางานที่ทํานาเบ่ือหนาย และซ้ําซากจําเจ     
10. ขาพเจารูสึกมีปญหาและเครียดกับงานที่ทํา     
11. ขาพเจาไมไดใชความสามารถเต็มที่กับงานที่ทํา     
12.ขาพเจารูสึกวางานที่ทําอยูนี้ไมตรงกับความสามารถ     
13. ขาพเจาพอใจในระดับรายไดของตน     
14. งานของขาพเจามีความมั่นคงดี     
15. ขาพเจาไดรับสวัสดิการตางๆ ที่นาพอใจ     
16. ขาพเจาไดรับผลประโยชนไมคุมกับงานที่ทํา     
17. ขาพเจารูสึกวาวันหยุดของพนักงานมีนอยเกินไป     
18. เมื่อขาพเจาเจ็บปวย ขาพเจาสามารถเบิกจายคา
รักษาพยาบาลจากบริษัทไดอยางเต็มที่ 

    

19. มิตรภาพของขาพเจากับเพ่ือนรวมงานเปนไปอยางดี     
20. ขาพเจามักมีขอขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน     
21. เพ่ือรวมงานของขาพเจาชอบการแขงขัน ชิงดีชิงเดน     
22. ขาพเจาไมมีโอกาสพูดคุยกับเพ่ือนรวมงานในที่
ทํางาน 

    

23. เพ่ือนรวมงานของขาพเจาชอบนินทาวารายซึ่งกัน 
และกัน 

    

24. ขาพเจายินดีที่จะชวยเหลืองานของเพ่ือนรวมงาน     
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ขอความ เปนจริง
มาก 

คอนขางจริง ไมคอยจริง ไมจริงเลย 

25. หัวหนางานใหความชวยเหลือขาพเจาเปนอยางดี     
26. หัวหนางานของขาพเจาเปนคนมีความสามารถในการ 
บริหารงาน 

    

27. ผูบังคับบัญชาของขาพเจาหวงใยในสวัสดิภาพและ
ความเปนอยูของพนักงาน 

    

28. ผูบังคับบัญชาของขาพเจาสามารถสรางความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานรวมกันของพนักงาน 

    

29. หัวหนางานของขาพเจามีความยุติธรรมกับพนักงาน 
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

    

30. เมื่อพนักงานมีความดีความชอบ จะไดรับคําชมเชย
จากหัวหนางาน 

    

31. การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานไดรับ
ความเปนธรรม 

    

32. พนักงานทุกคนมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงหนาที่     
33. ผูบริหารสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสกาวหนา     
34. ผูบริหารมีเกณฑในการเลื่อนตําแหนงของพนักงานไว 
อยางชัดเจน 

    

35. ขาพเจาหวังวาจะไดรับความกาวหนาในตําแหนง 
หนาที่จากความสามารถของตน 

    

 



ประวตัิยอผูวิจัย 
  

ชื่อ  - นามสกุล  นายสุทธพงศ แสงอุไร 
 เกิด   1 มกราคม 2520 
 ที่อยูปจจุบัน  224 ซอยทาเตียน  ถนนมหาราช 
    ตําบลพระบรมมหาราชวัง  อําเภอพระนคร   
    กรุงเทพฯ 10200 
 ตําแหนง   เจาหนาที่ฝกอบรม 
 สถานที่ทํางาน  บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 
 
 ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2535  มัธยมศึกษาตอนตน  ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี 
 พ.ศ. 2537  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี  
 พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2546  การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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