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The objectives of this research were to study the relationship between the emotional
quotient and job performance of the 4,314 staffs in Bangkok Area Revenue Office 30.
Data was collected from 179 staffs in Bangkok Area Revenue Office 30 using
cluster sampling technique. Questionnaire was used to solicit the data on personal
background, emotional quotient and job performance. Data was analyzed using percentage,
mean, standard deviation, and Pearson’s Coefficient.
The results were as follows:
1. The emotional quotient level of the staffs in Bangkok Area Revenue Office 30 was
moderate.
2. The job performance of the staffs in Bangkok Area Revenue Office 30 was at
the high level.
3. The emotional quotient had a positive relationship with job performance of the
staffs in Bangkok Area Revenue Office 30, with statistical significant difference (0.01) and
positive relationship.(r = 0.390).
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การคน ควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จ ลุลวงไปไดดว ยดีดว ยความอนุเคราะหอยางสูงของ
ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ที่ไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา
และคําปรึกษา และไดกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการคนควาอิสระนี้สําเร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุก ทา นที่ ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ความเขาใจใน
การศึกษา อันนํามาสูความสําเร็จของการศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจและ
แกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 ที่อนุญาตใหดําเนินการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ขอขอบพระคุณ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 และเจาหนาที่
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 ที่ใหความรวมมือในเก็บรวบรวมขอมูล และใน
การศึกษาครั้งนี้เปนอยางดี
สุดทายนี้ ขอมอบคุณความดี และประโยชนอัน พึงเกิดจากการคน ควาอิสระนี้ใ หแก
บิดา มารดา ตลอดจนครอบครัวของผูวิจัยที่เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยตลอดมา
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