
ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
ของพนักงานบริษัท Egg digital 

EMOTIONAL SOFT SKILLS AFFECTING WORK ACHIEVEMENT  
OF EMPLOYEES AT EGG DIGITAL 

 
วรรณรัตน์ ชมภศูร1ี 

ณักษ์ กุลิสร2์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล และศึกษาทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัท Egg digital โดย
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท Egg digital จ านวน 110 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ตัวอย่างเป็นเพศชาย อายุ 30 - 
39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน 3-5 ปี สถานภาพ โสด เป็นพนักงานทั่วไป ท างานด้านเทคโนโลยี ทักษะด้าน
อารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดับดีมาก และความส าเร็จใน การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานบริษัท Egg digital อายุ 
และการศึกษา แตกต่างกนัมี ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ทักษะด้านอารมณ์ ประกอบด้วย ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ 
ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 49.7 ทักษะด้านอารมณ์ประกอบด้วย ด้านการจดระเบียบ
อารมณ์ตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านการจูงใจตนเอง มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้าน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 50.1 และทักษะด้าน
อารมณ์ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านการจูงใจตนเอง มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 59.1 
 
ค าส าคัญ: ทักษะด้านอารมณ ์ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the successful performance of Employees of EGG 
Digital Co. Ltd. and classified by personal data, and to study the emotional skills affecting the successful 
performance of EGG Digital employees. The sample consisted of 110 EGG Digital employees. Most of the 
samples were male, aged 30 - 39, graduated with a Bachelor's degree, 3-5 years of working experience, a 
single status, and worked as general employees in the field of technology.  The overall emotional skill of 
the samples was at a very good level. The overall successful performance was at a high level. The 
                                                           
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกจิเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



2 
 

samples of different ages and education levels had different successful performances in terms of 
effectiveness and overall, with statistical significance levels of 0.05 and 0.01, respectively. Emotional skills, 
including self-motivation, empathy, and self- regulation influenced successful performance in terms of 
effectiveness and with a statistical significance level of 0 .0 1  with an adjusted R2  equal to 4 9 .7 % . 
Emotional skills including self-regulation, empathy, and self-motivation influenced the successful 
performance in terms of effectiveness with a statistical significance level of 0 .0 1  with an adjusted R2 
equal to 50.1% . Emotional skills including self- regulation, empathy, and self-motivation influenced the 
overall successful performance of the samples with a statistical significance level of 0.01 with an adjusted 
R2 equal to 59.1%. 
 
Keywords: Emotional Skills, Achievement Work, Efficiency, Effectiveness 

 
บทน า 

จากสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก การปิดประเทศเพื่อหยุดเช้ือ ท าให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง แม้ปัจจุบัน
สถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสได้ในระดับที่เป็นที่น่า
พอใจ แต่ก็ส่งผลให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น และ
มีการดูแลความสะอาดของสุขอนามัยและระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างจากการหยุดพักมาเรียนรู้
พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด -19 ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วและแตกต่างจากวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิมที่
คุ้นเคย การด าเนินชีวิตด้วยวิถีการใช้ชีวิตแบบ New Normal เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหม่ เพื่อให้ปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของเชื้อ ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูสภาพทางเศรษฐกิจ น าไปสู่แนวคิด วิสัยทัศน์ และการจัดการใน
รูปแบบใหม่ (Bangkokbiznews, 2563) 

ในยุค New Normal ไม่เพียงแต่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์กรและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย อุตสาหกรรมขนาดเล็กใหญ่ในหลายแห่งทั่วโลกก าลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม 
และการก้าวเข้าสู่การท า Digital Transformation เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และเพิ่มความคล่องตัว สร้างความแตกต่าง รวมไปถึงการลดต้นทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และการ
สรรหา จัดสรร และ เก็บรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดการเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญปัจจั ยหนึ่งในกลยุทธ์การ
ด าเนินงานขององค์กรที่จะน าพาให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ การพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นในการพัฒนาและสร้างความส าเร็จให้ได้อย่างเร็วที่สุด (Techsauce, 2563) ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าทักษะที่
ผู้น าพึงมีมาใช้ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากทักษะที่ผู้น าควรมีย่อมน าพาให้องค์กรไปในทางที่ดีและประสบผลส าเร็จได้อย่างง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น การมีทักษะทางด้านอารมณ์ (Soft Skill) ช่วยให้บุคลากรสามารถมีความสามารถในการสื่อสาร แก้ไขปัญหา และมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้ดี เมื่อมีคุณสมบัติเหล่านี้ จึงท าให้บุคลากรสามารถประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ได้มากยิ่งขึ้น โดยทักษะทางด้านอารมณ์เหล่านี้ ได้แก่ทักษะการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง ทักษะการจัดระเบียบอารมณ์ของ
ตนเอง ทักษะการจูงใจตนเอง ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราและทักษะทางสังคม 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ที่จ าเป็นและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อ
ช่วยให้งานที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และท าให้พนักงานและองค์กรสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีการ
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ด าเนินวิถีชีวิตแบบ New Normal โดยจะท าการวิจัยและศึกษาทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท Egg digital เพื่อช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถประสบผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากบริษัท Egg digital เป็นบริษัททางด้าน IT ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาและดูแลให้บริการด้านการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าการตลาด และการบริหารจัดการ และเป็นบริษัทที่มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านอารมณ์ที่จ าเป็น เพื่อการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 2563) 
 

จุดประสงค์ของวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาทักษะด้านอารมณ์ทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการปฏบิัตงิานของพนักงานบริษัท Egg digital 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ

สมรส แผนก และต าแหน่ง แตกตา่งกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2. ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นเครื่องบ่งช้ีให้เห็นและเข้าใจถึงเรื่องราวหรือลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2562) โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) 
กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคลนั้นเป็นลักษณะที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล รวมถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ โดย
ระบุว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก ต าแหน่ง ที่เป็นลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ มาใช้ในการศึกษาวิจัยความแตกต่างทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนังาน  
 ทักษะด้านอารมณ์ หมายถึง ทักษะทางอารมณ์เป็นความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และความสามารถใน
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (Self-
Awareness) เป็นการตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึก ความชอบ ความโน้มเอียงของตน และความสามารถของตน ต่อมาคือ 2. 
การจัดระเบียบอารมณ์ของตนเอง (Self-Regulation) เป็นความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และ
ความสามารถในตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) คือ แนวโน้มของอารมณ์ ที่เกื้อหนุนหรือ
น าไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาซึ่งความรู้ใหม่ มีความเพียรพยายาม
ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหา 4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เป็นการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก 
ความต้องการ และความวิตกกังวลของผู้อื่น สามารถคาดการณ์ รับรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับทีมงาน และทักษะสุดท้ายคือ 5. ทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็นความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการเปิดกว้างที่จะรับ-ส่งสารที่
ชัดเจน เชื่อถือได้ (Goleman, 1998) 
 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน การตั้งเป้าหมายและ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ (อานันท์ ชินบุตร, 2554) โดยผลส าเร็จในการปฏิบัติงานนั้นสามารถพิจารณาได้จาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และประสิทธิผลของงาน คือ การท างานให้มีผลส าเร็จในแง่ของการจัดการ โดยการ
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บรรลุเป้าหมายขององค์การ คือการท าถูกต้องตามสิ่งที่ควรท า ซึ่งบางครั้งการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในแง่มุมของ
ประสิทธิผลอาจไม่ค านึงถึงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด  (พิมพรรณ กวางเดินดง, 2542; ภูริชญา 
มัชฌิมานนท,์ 2544)  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่พนักงานในบริษัท Egg digital ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 150 คน (เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด, 
2563) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท Egg digital เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร จากสูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดย
ก าหนดความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 ได้จ านวนขนาดตัวอย่าง 110 คน จากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 150 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) คือ แผนกในบริษัท Egg 
digital และสุ่มตัวอย่างแต่ละช้ันภูมิด้วยวิธีการก าหนดสัดส่วนร้อยละของจ านวนสมาชิกในแต่ละช้ันภูมิ (Proportional 
Stratified Sampling) โดยแบ่ งเป็ นแผนก Commercial จ านวน  15 คนคิด เป็ นร้อยละ 13.64 แผนก Product 
development จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00 แผนก Business Enabling  จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 14.54 และ
แผนก Technology จ านวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 61.82 และเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 110 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาทักษะทางด้าน
อารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
มากกว่า 0.7 ซึ่งแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว แบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ งาน สถานภาพ
สมรส แผนก และต าแหน่ง มีระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง  ด้านการจัด
ระเบียบอารมณ์ตนเอง  ด้านการจูงใจตนเอง  ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านสังคม โดยมีค าถามจ านวน 21 ข้อ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval 
Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital ก าหนดเป็นตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) โดยมีค าถามจ านวน 11 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส แผนก 

และต าแหน่ง โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ทักษะทางด้านอารมณ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
3) การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviations) 
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 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาณ  
1) การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน

โดยใช้ T-test ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เฉพาะเพศ และต าแหน่งงาน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใน สมมติฐานข้อที่ 1 ยกเว้น เพศ และ
ต าแหน่งงาน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงเริ่มทดสอบรายคู่โดยใช้ Least-
significant Different (LSD) หรือ Dunnett’ T3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างอีกข้ึนหนึ่ง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) 

2) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ สมการความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) 
 

ผลการวิจัย 
ส่ ว น ที่  1 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค ว า ม ถี่  ร้ อ ย ล ะ  ค่ า เฉ ลี่ ย  แ ล ะ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82 อายุ 30 - 39 ปี จ านวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 มีอายุงาน         
ต่ ากว่า 2 ปี จ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.63 สถานภาพโสด / หย่าร้าง / แยกกัน / หม้าย จ านวน 85 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 77.27 อยู่แผนก Technology (Development, QA, Development Operation, Mobile) จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.18 และต าแหน่ง พนักงานท่ัวไป จ านวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเองอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.45 รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และด้านการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีความคิดเห็นในระดับดี              
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ  

ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ เมื่อท่าน
มีความรู้สึกไม่สบายใจ ท่านรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ทางด้านอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการ
แสดงอารมณ์นั้น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และมีท่านรู้จุดเด่น -จุดด้อยของตนเอง และมีความรู้สึกมั่นใจในความรู้
ความสามารถ มองเห็นคุณค่าของตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09 ตามล าดับ 

ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านไม่
เปิดเผยความลับของบริษัทให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ท่านมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และท่านมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านมีความสามารถในการ
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จัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12 และท่านศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและน ามาพัฒนา
กับผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ 

ด้านการจูงใจตนเอง  อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาให้ดีขึ้นได้เสมอ และท่านตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เท่ากัน และท่าน
เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้าน
อารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านเรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื ่อหาแนวคิดหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาริเริ่มช่วยในการท างานอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15 ตามล าดับ 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านให้ก าลังใจและ
ส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และท่านเข้าใจและรับรู ้ถึงความต้องการของทีมได้เป็นอย่างดี  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ ์ด้านการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถเข้าใจ รับทราบถึงความรู้สึก และตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 และท่านสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนมีความแตกต่างและข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามล าดับ 

ด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ท่านให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู้อื่นเป็น
อย่างดีเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ท่านรู้สึกว่าสมาชิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทุก
คนร่วมมือร่วมใจท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านสังคม อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และท่านสามารถสื่อสารหรือน าเสนองานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถโน้มน้าว ผลักดัน
ทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.16 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.23 รองลงมาได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามล าดับ  

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ท่านมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และท่านมั่นใจในความสามารถของตนเองที่
จะสามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถท างานได้ถูกต้องตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ตามที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02 
ตามล าดับ 
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ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ท่านมีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน เพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.19 ท่านมีการพัฒนา
ทักษะการท างาน เพื่อน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 ท่านท างานได้อย่างมี
คุณภาพ และความส าเร็จตามเป้าหมาย ที่หน่วยงานตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ท่านมีผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ีน่าพอใจของหัวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
และท่านปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายในเวลาที่เร็วกว่าก าหนดทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ข้อดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน 

สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานโดยรวม ไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 

ปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ เมื่อพิจารณารายคู่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 30 - 39 ปี โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.210 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 50 ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.459 

สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม มากกว่า ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.263 

สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีอายุงาน แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงานโดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้  

สมมติฐานที ่1.6 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านแผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการ 
ปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้านต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
ทักษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และ ด้านการ

จูงใจตนเอง  (X3)  โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.000, 0.000 และ 0.002 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่น คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทกัษะทางด้านอารมณ์ ด้านการจูงใจตนเอง  (X3) ด้านการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ร้อยละ 59.1 (Adjusted R2 = 
0.591) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Eggdigital 

มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัท Egg digital ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ การศึกษา อายุงาน 

สถานภาพสมรส แผนก และต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
เพศ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายที่พนักงานทุกเพศต่างมีความ
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จ ดังนั้นเพศต่างกัน จึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสาร
สัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า เพศแตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับกิตติยา ฐิติ
คุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนลจ ากัด พบว่า พนักงานที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

อายุ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยอายุ 20-29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล 
และภาพรวมมากท่ีสุด เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงพลังในการท างาน โดยช่วงอายุ 20-29 ปี นับว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของ
วัยท างานอีกทั้งส่วนใหญ่ยังไม่มีภาระรับผิดชอบทางด้านครอบครัว ดังนั้นจึงช่วยให้กลุ่มดังกล่าวนั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ จนน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า อายุแตกต่าง
กัน มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555) ศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย 
พบว่า อายุต่างกับมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

ระดับการศึกษา แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลและภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีมี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลและภาพรวมมากท่ีสุด เนื่องจากระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน สามารถบอกได้ถึง
ระดับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่องค์กรได้
ก าหนดไว้ โดยผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีนั้นองค์กรมีการให้ผลตอบแทนในการท างานที่สูงกว่า ท าให้ความคาดหวัง
ขององค์กรที่มีต่อบุคลากรจึงสูงกว่า ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีสภาพของการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถน าไปสู่ผลส าเร็จได้ง่ายกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ดังนั้นระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี/ปริญญาตรีจึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลและภาพรวม มากกว่าผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สิริอัตตะกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ประเทศไทย พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของมารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 

อายุงาน แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละช่วงอายุงานนั้น มีการ
ตั้งเป้าหมายของความส าเร็จที่ต่างกันไป ดังนั้นจึงท าให้อายุงานท่ีแตกต่างกันก็มีเป้าหมายของความส าเร็จที่ต่างกันด้วย ดังนั้น
อายุงานจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชุดา จิวประพันธ์  (2553) ที่
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ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ พบว่า 
อายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า 
ประสบการณ์ในงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 

สถานภาพ แตกต่างกัน พบว่า มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพและภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้  เนื่องจากสถานภาพการสมรสของบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่
อธิบายถึงความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากภาระในที่ท างาน และทุกสถานภาพต้องการความส าเร็จในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลตอบแทนท่ีดี สามารถดูแลตนเองและเลี้ยงดูครอบครองได้ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับวันวิสาข์ สมร (2551) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท คาโตเล็ค (ประเทศไทย)  จ ากัด พบว่า สถานภาพ
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน 

แผนก แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละแผนกนั้น มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร จึงท าให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกแผนก ดังนั้นจึงไม่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับภิญโญ มนูศิลป์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของทีม พบว่า ทีมงานท่ีประกอบด้วยกลุ่มบุคคลซึง่ใช้ทักษะและความสามารถท่ีมีอยู่ร่วมกันปฏิบัตงิานขององค์การ
ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีพลังความผูกพันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ก็จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของแผนกนั้นประสบความส าเร็จได้และบรรลุเป้าหมายที่ร่วมกันก าหนดไว้ 

ต าแหน่ง แตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากแผนงานในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่งนั้นมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร จึงท าให้ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกต าแหน่งไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด พบว่า ต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
ทักษะด้านอารมณ์ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการจูงใจ

ตนเอง  (X3) ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  (X4) และด้านการจูงใจตนเอง (X3) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และส าหรับความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม พบว่า ทักษะด้าน
อารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิัติงานภาพรวม ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) ด้านการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา (X4) และด้านการจูงใจตนเอง (X3) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง (X2) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก ความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตนเอง แรงกระตุ้น และ
ความสามารถในตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นทักษะความสามารถของบุคคลในการ ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง 
รู้ที่จะแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบ และเวลาที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถที่จะ
เข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ ทั้ง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ พ่ึงบุญพานิชย์ (2563) 
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
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ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การจัดการอารมณ์ของตนเองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ 
เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในชีวิตของพนักงาน 

ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (X4) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการ และความวิตกกังวลของ
ผู้อื่น สามารถคาดการณ์ รับรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
สามารถสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้อื่นได้ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นซึ่งหากพนักงานต่างมีความเข้าอกเข้าใจกัน สามารถคาดเดาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงานด้วยกันได้ มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ท าให้การท างานประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ 
(2563) ศกึษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ 
เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา: บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น หรือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงาน 

ด้านการจูงใจตนเอง (X3) มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการจูงใจตนเองนั้นเป็นแนวโน้มของอารมณ์ ที่เกื้อหนุนหรือน า ไปสู่เป้าหมาย 
รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาซึ่งความรู้ใหม่ มีความเพียรพยายามที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหา กล่าวคือ เป็นความรู้สึกมีอิสระของบุคคลที่มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย ท่ีต้องการ
มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น ไม่ท้อแท้ง่าย ๆ มี ความสามารถในการรอคอยผลของความส าเร็จได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความยืดหยุ่น จึงเป็นปัจจัยที่น าพาตนเองไปสู่ความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพาภรณ์ พ่ึงบุญพานิชย์ 
(2563) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิภาพการท างาน และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่า การจูงใจตนเองส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร สุลักษณ์อนวัช (2559) ที่ศึกษาเรื่องความส าเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ 
และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัท
โทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้างแรงจูงใจในตนเอง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของ
พนักงาน 

ด้านสังคม (X5) ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital โดยรวม เนื่องจาก
ความสามารถในการท างานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมแรง
บันดาลใจในการท างาน ให้การแนะน า ผลักดัน และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลและกลุ่มได้ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าปัจจัยด้านสังคมนั้นอาจมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ลักษณะหรือรูปแบบในการ
ปฏิบัติงานนั้นไม่มีความจ าเป็นในการพึ่งพาสังคมในการท างาน หรือไม่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นด้านสังคมจึงไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ดังที่ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552) อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์ 
(2560) ได้ค้นพบว่า ตัวแปรสังคมในองค์กรนั้นเป็นตัวแปรที่แยกอยู่ห่างจากสภาพการท างาน จึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรน้อย ดังน้ันจึงไม่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ด้านการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง (X1) ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg 
digital โดยรวม เนื่องจากการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเอง เป็นการรับรู้ในสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง ความเข้าใจความรู้สึก 
ความชอบ ความโน้มเอียง รวมถึงความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการรับรู้เกี่ยวกับตนเองจึงไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
ความส าเร็จในการท างาน โดยเฉพาะถ้าหากสภาพของการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีการ
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติที่แน่นอนท่ีพนักงานจะต้องปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ ท าให้ตัวขับเคลื่อน
ให้บุคคลเกิดความส าเร็จในการท างานจึงไม่ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง วาสนา อุทัยแสง (2559) ที่ศึกษา
เรื่องการตระหนักรับรู้การบริหารความเสี่ยงและการน าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ซึ่งได้อธิบายว่า การตระหนักในอารมณ์
ของตนเอง หรือการรู้จักตน เป็นปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่
มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม หรืออาจกล่าวได้ว่า การตระหนักในอารมณ์ของตนเองจะมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเมื่อมีบางปัจจัยที่สามารถกระตุ้นการปฏิบัติงานของพนักงานร่วมด้วย ดังนั้นการตระหนักในอารมณ์ตนเองเพียงปัจจัย
เดียวจึงไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Egg digital 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Eggdigital มี

ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท Eggdigital แตกต่างกัน โดยบุคลากรกลุ่มที่มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิผล และภาพรวมมาก
ที่สุดคือ ตัวอย่างที่มีอายุ 20 - 29 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี สถานภาพโสด ดังนั้น องค์กรควรส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรกลุ่มอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น 

2. ทักษะด้านอารมณ์ ประกอบด้วย ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้านการจูงใจ
ตนเอง ดังนั้นผู้บริหาร และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะด้านอารมณ์สูงขึ้นดังนี้ 

   2.1 ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ควรกระตุ้นให้พนักงานเห็นความส าคัญของการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง 
สร้างความตระหนักให้บุคลากรไม่เปิดเผยความลับของบริษัทให้กับบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เกิดความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและมีการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ พัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และ
กระตุ้นให้บุคลากรเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอและน ามาพัฒนากับผลงานของท่านได้อย่างสร้างสรรค์ ที่มี
ความส าคัญความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

   2.2 ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักให้ความส าคัญต่อเพื่อร่วมงาน ท าให้เกิดการก าลังใจและส่งเสริมเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ เข้าใจและรับรู้ถึงความ
ต้องการของทีมงาน เข้าใจรับทราบถึงความรู้สึกและตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท าให้บุคลากร
รู้จักความแตกต่างของบุคคลและข้อบกพร่องที่สมควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกัน ซึ่งจะท าให้น าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

   2.3 ด้านการจูงใจตนเอง องค์กรควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อที่ดี เกิดความเชื่ออว่าสิ่งต่าง ๆ สามารถพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้เสมอ เกิดความตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของแผนก เกิดความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก เกิดเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอเพื่อหาแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาริเริ่มช่วยในการท างานอย่างสร้างสรรค์ เ พื่อ
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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