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Abstract 

 

 Emotional intelligence considerably influences the achievement of school administrators 

leading to job performance efficiency. This research aimed: 1)  to investigate the level of 

emotional intelligence of school administrators as perceived by teachers under the jurisdiction of 

Trat Primary Educational Service Area Office, and 2 )  to compare the emotional intelligence of 

school administrators as perceived by teachers under the jurisdiction of Trat Primary Educational 

Service Area Office, classified by gender, age, working experience, academic degree and school 

size. The sample used in this research was a group of 285 teachers under the jurisdiction of Trat 

Primary Educational Service Area Office, derived from Krejcie and Morgan’s comparison table 

and proportional stratified random sampling method. The instrument for collecting data was a 

five-rating scale constructed questionnaire involving the emotional intelligence of school 

administrators as perceived by teachers under the Trat Primary Educational Service Area Office, 

which had a discrimination power between 0.41 - 0.93 and a reliability of 0.97. The data were 

analyzed by using: percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of 

variance.   

 The results were as follows: 1) emotional intelligence of school administrators as 

perceived by teachers under the jurisdiction of Trat Primary Educational Service Area Office, 

overall was shown at a high level,  2) the comparison of emotional intelligence of school 

administrators as perceived by teachers under the jurisdiction of Trat Primary Educational Service 

Area Office, classified by gender, age, and school size, overall was statistically different at the .05 

significance level. When classified by working experience and academic degree, overall was 

different, but not at a statistically significant level. School administrators can adopt the research 



 

findings as a guideline to encourage their own emotional intelligence leading to fewer conflicts of 

interests for employees and better school administration. 
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บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 การศึกษาเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลที�มีคุณภาพเพื�อความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคมโดยผ่านการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์

จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมแห่ง

การเรียนรู้และปัจจยัเกื�อหนุนต่าง ๆ ซึ� งจะทาํให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต การศึกษาเป็น

กระบวนการทางสังคมที�จะทาํให้คนในสังคมมีทกัษะในการดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข หรืออาจกล่าว

ไดว้่าเป็นกระบวนการหล่อหลอมให้คนสามารถประพฤติปฏิบติัตน พฒันาตนเพื�อประกอบอาชีพ

และอยูร่่วมกบัคนอื�นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข การศึกษาในยุคปัจจุบนัจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งใน

การเตรียมความพร้อมให้กบัคนเพื�อเป็นพลงัในการพฒันาประเทศโดยมีเป้าหมายหลกัที�สําคญัเพื�อ

มุ่งเนน้ประโยชน์ใหเ้กิดขึ�นกบัตวับุคคล เมื�อคนในสังคมมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะที�พร้อม

จะรับมือกับการเปลี� ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจก็จะนําพาให้สั งคมนั� นไปสู่                     

ความเข้มแข็ง มีเอกภาพ เป็นสังคมที� ดีมุ่งสู่การพัฒนาและก้าวทันต่อการเปลี�ยนของโลกใน                    

ยคุปัจจุบนั (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557 : 4) 

 การบริหารสถานศึกษาในสังคมแห่งการเปลี�ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูที้�มี

ความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการบริหารที�ทันสมัยเพื�อสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายใน                       

การปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผลอย่างแทจ้ริงโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์

และเป็นที�รักของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีทกัษะในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม สามารถติดต่อสื�อสาร

กับผูอื้�นได้เป็นอย่างดี รู้จักตัดสินใจแก้ไขปัญหาที� เกิดขึ� นอย่างมีเหตุมีผล รวมทั� งเป็นผูส้ร้าง

บรรยากาศในการทํางานให้ เกิดความสุขแก่ผู ้ร่วมงาน ในอดีตที�ผ่านมา มนุษย์เชื� อกันว่า

ความกา้วหนา้หรือความสําเร็จของคนเกิดจากเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกว่า                      

ไอคิว (I.Q.) ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาเป็นการคิด การใชเ้หตุผล การคาํนวณ การเชื�อมโยงสิ�งต่าง ๆ

รอบตวัมนุษยท์าํใหเ้กิดความคิดที�ถูกตอ้ง สามารถแกไ้ขปัญหาได ้แต่ทวา่ในปัจจุบนันกัจิตวิทยาเชื�อวา่

เชาวน์ปัญญาเป็นเพียงองคป์ระกอบหนึ�งเท่านั�น ยงัมีปัจจยัอื�น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะความฉลาด

ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ที�มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้คนเราประสบความสาํเร็จ

ใน ชีว ิต อย ่างแ ท ้จ ริง  ซึ� งสอดคล้องกับ โกลเมน (Goleman. 1995 : 45 – 46) ได้กล่าวว่า ถึงแม ้              

เชาวปั์ญญาหรือทกัษะทางเทคนิคจะมีความสําคญัต่อการทาํงาน แต่ความฉลาดทางอารมณ์ก็นบัวา่
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มีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้าํที�ประสบความสําเร็จมากเช่นกนั เชาวปั์ญญาจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้

เพียงร้อยละ�� ส่วนที� เหลืออีกร้อยละ �� เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ ทําให้ผู ้บริหาร                  

มีความตื�นตัวที� จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มากขึ� น ทั� งนี�  ความฉลาดทางอารมณ์ เป็น

ความสามารถในการเขา้ใจสามารถรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผูอื้�น รู้จกัเห็นใจผูอื้�น รวมทั�ง

การจดัการอารมณ์ให้เป็นไปในทิศทางที�ก่อให้เกิดความสงบสุขและความสําเร็จในชีวิต ดังที�                 

กิ�บ (Gibbs. 1995 : ��) กล่าววา่ ผูที้�ตระหนกัถึงความรู้สึกของตนเองและผูอื้�นเพื�อสร้างแรงจูงใจใน

ตวัเอง สามารถจดัการอารมณ์ต่าง ๆของตนเองและอารมณ์ที�เกิดจากความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นได้

นั� นเรียกว่า ผู ้ที� มีความฉลาดทางอารมณ์ ดังนั� นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นหัวใจสําคัญต่อ

ความสําเร็จของผู ้บริหารในแต่ละองค์การ ซึ� งจะนําไปสู่แนวทางใหม่ของการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีนโยบายที�มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

เพื�อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เช่นเดียวกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ���� - ���� ที�ใหค้วามสาํคญักบั

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื�อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ การยอมรับ และเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการจดัทาํแผนฯ เพื�อให้สามารถขบัเคลื�อนแผนไปสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ���� : 3) จากนโยบายขา้งตน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็น

จะตอ้งมีความฉลาดทางอารมณ์ เพื�อใหก้ารบริหารงานโดยเนน้การมีส่วนร่วมสามารถดาํเนินการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที�สุด  

 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อจะไดท้ราบขอ้มูลเกี�ยวกบั

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา               

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

 �. เพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 �. เพื�อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ใน

การทาํงาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  
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ประโยชน์ของการวจัิย  

  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานสามารถนําผลการวิจัยครั� งนี� ไปใช้เป็นแนวทางใน                   

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ซึ� งจะช่วยลดความขัดแยง้ในการทาํงานร่วมกัน            

และนาํไปสู่การบริหารงานภายในสถานศึกษาที�มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 �. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 2563  จาํนวน 1,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 143 คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด. 

ออนไลน.์ 2563)  

 �. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 256� จํานวน  ���  คน แบ่งออกเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก �� คน สถานศึกษาขนาดกลาง               

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 37 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี�และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั� นตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั� นของการแบ่ง 

หลังจากนั� นผูว้ิจ ัยจึงทําการคัดเลือกครูผู ้สอนในสถานศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling)  

 ตัวแปรที�ศึกษา 

  �. ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

      1.1 เพศ ประกอบดว้ย 

   �.�.� ชาย 

   �.�.� หญิง 

   1.2 อายขุองครูผูส้อน ประกอบดว้ย 

                   1.2.� อาย ุ��-�� ปี 

    �.�.� อาย ุ��-�3 ปี 

    �.�.� อาย ุ��-�� ปี 

     1.3 ประสบการณ์ในการทาํงาน ประกอบดว้ย 

   1.3.� ประสบการณ์นอ้ย 

   1.3.� ประสบการณ์มาก 
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      1.4 วฒิุการศึกษา ประกอบดว้ย 

             1.4.� ปริญญาตรี  

             1.4.� สูงกวา่ปริญญาตรี 

   1.5 ขนาดสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1.5.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก  

                   1.5.� สถานศึกษาขนาดกลาง  

1.5.� สถานศึกษาขนาดใหญ่  

 �.  ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบดว้ย 

     2.1 การตระหนกัรู้ในตนเอง   

     �.� การควบคุมตนเอง 

     �.� การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

     2.4 การเขา้ใจบุคคลอื�น 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั� งนี�  มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั ดงันี�   

 การรับรู้ หมายถึง การแปลความขอ้มูลที�ได้จากการสัมผสัทางกายต่อสิ�งเร้าต่าง ๆ ของ

ครูผูส้อนโดยใชป้ระสบการณ์หรือความรู้ที�มีอยูเ่ดิม 

 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การรับรู้สภาวะอารมณ์ของ

ตนเอง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองใหมี้จิตใจที�มั�นคง มองโลกใน

แง่ดี การสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองไปสู่เป้าหมายที�ตอ้งการ และการรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา

เพื�อปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ซึ� งจะช่วยใหก้ารดาํเนินชีวติเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละ

อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบดว้ย  

1. การตระหนกัรู้ในตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการรับรู้

ภาวะอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถประเมินตนเองไดต้ามความเป็นจริง รู้จุดดอ้ยของ

ตนเอง มีความมั�นใจในตนเอง เขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของตนเอง เห็นคุณค่า

ของตนและยอมรับความเห็นของผูอื้�นใช้ความคิดเกี�ยวกบัอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดประโยชน์ได้

อยา่งสร้างสรรค ์

  �. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการกบั

อารมณ์และแรงกระตุ้นภายในได้อย่างเหมาะสม เป็นคนซื� อสัตย์ น่าเชื�อถือ มีคุณธรรมและ
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รับผิดชอบ มีความสามารถในการปรับตวั ยืดหยุน่ต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ มีความคิดเปิดกวา้งกบั

ขอ้มูลใหม่  

  3. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน                 

การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง รู้จกัโนม้นา้วใจตนเองไปสู่เป้าหมายที�กาํหนดไว ้ยืดมั�นในเป้าหมาย

ของกลุ่มและสถานศึกษา มีความคิดริเริ�มและพร้อมที�จะปฏิบติัสิ�งใหม่เมื�อมีโอกาส มองโลกในแง่ดี 

รวมทั�งไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคทั�งปวง 

 4. การเข้าใจบุคคลอื�น หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการล่วงรู้

อารมณ์ของผูอื้�น สามารถรับรู้ความรู้สึกและมุมมองของผูอื้�น มีความรัก ความห่วงใย และความเอื�ออาทร

ต่อผูอื้�น 

               ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและรองผู ้อาํนวยการโรงเรียน                   

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 ครูผู้สอน หมายถึง  บุคลากรวชิาชีพครูซึ� งปฏิบติัหนา้ที�หลกัในดา้นการจดัการเรียนการสอน

และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาขั�นพื�นฐานของรัฐซึ� งอยู่ภายใตก้ารดูแลรับผิดชอบของ

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  

    ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานกังาน

เขตพื� นที� การศึกษาประถมศึกษาตราด นับตั� งแต่ว ันที� ได้ รับการบรรจุแต่งตั� งจนถึงปั จจุบัน                          

แบ่งออกเป็น 

 �. ประสบการณ์น้อย หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูน้อยกว่าค่าเฉลี�ยของ

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง ในงานวจิยัฉบบันี�  คือ นอ้ยกวา่ �� ปี 

 �. ประสบการณ์มาก หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูมากกว่าหรือเท่ากับ

ค่าเฉลี�ยของประสบการณ์ในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่าง ในงานวิจยัฉบบันี�  คือ มากกว่าหรือ

เท่ากบั �� ปี 

 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ประเภทของสถานศึกษาซึ� งจาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน            

โดยใชเ้กณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  แบ่งเป็น 3 ขนาด ดงันี�   

   1. สถานศึกษาขนาดเล็ก    หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ � - ��� คน  

                 2. สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 - 600 คน 

  3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 601 คนขึ�นไป 

 อายุของครูผู้สอน หมายถึง ช่วงเวลานบัตั�งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนัของครูผูส้อนใน

สถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งจาํแนกออกเป็น � กลุ่มใหญ่ๆ 
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ตามหลกัเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต. ออนไลน์. ����) 

ดงันี�   

1. อาย ุ�1 – 37 ปี  

2. อาย ุ�� – 53 ปี  

3. อาย ุ�� – 72 ปี 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 การวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา                   

ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยวิเคราะห์จาก

แนวคิดของ จนัทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์ (���� : 35) โดนาลด์ซัน (Donaldson. 1997 : 2)  คูเปอร์ และ

ซ าวาฟ  (Cooper and Sawaf. 1997 : 13) เม เยอร์  และซ าโลเวย์  (Mayer and Salovey. 1997 :  10 - 11) 

โกลแมน (Goleman. 1998 : 26 - 27) ไวซิงเจอร์ (Weisinger. 1998 : 19 - 21) บาร์ออน (Bar - On. 

2000 : 108) และการ์ดเนอร์ (Gardner. 2004 : 39) ดงัภาพประกอบ 1  
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                       ตัวแปรอสิระ                                                       

 

  

 

              ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

                1.  ครูผูส้อนที�มีเพศต่างกนัมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่างกนั 

                2.  ครูผูส้อนที�มีอายุต่างกนัมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่างกนั  

                3.  ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่างกนั 

        ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามการรับรู้ของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบดว้ย 

       1.  การตระหนกัในตนเอง   

       2.  การควบคุมตนเอง 

       3.  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

       4.  การเขา้ใจบุคคลอื�น 

�. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

2. อายขุองครูผูส้อน 

     2.� อาย ุ�� - �� ปี 

     2.2 อาย ุ�� - �� ปี 

     2.3 อาย ุ��-�� ปี 

3. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

     3.1 ประสบการณ์นอ้ย 

     3.2 ประสบการณ์มาก 

4. วฒิุการศึกษา  

     4.� ปริญญาตรี  

     4.� สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. ขนาดสถานศึกษา  

     5.� ขนาดเล็ก  

     5.� ขนาดกลาง  

     5.� ขนาดใหญ่  
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                4.  ครูผูส้อนที�มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกต่างกนั 

                5.  ครูผู ้สอนซึ� งปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที� มีขนาดต่างกันมีการรับรู้ต่อความฉลาด             

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดแตกต่างกนั 
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บทที� � 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

        

              การวิจัย เรื� อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู ้สอน       

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั                 

ที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี�  

1. ความฉลาดทางอารมณ์ 

 1.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

  �.� ทฤษฎีที�เกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

  �.� องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

  �.� ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 

 �.  แนวคิดเกี�ยวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

�.� ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

�.� ความสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

�.� บทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

�.� คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 3.  บริบทของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 4.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

       4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

       4.2 งานวจิยัในประเทศ 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

 อารมณ์เป็นสิ�งสําคญัในการดาํเนินชีวิต นอกเหนือจากระดบัสติปัญญาเป็นพลงัทางจิต  

ทาํให้เกิดความหวงั แรงบนัดาลใจ เพื�อการดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ การรู้จกั 

ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง เพื�อพัฒนาและการใช้ศักยภาพของตนเองและครอบครัว                   

ในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข ซึ� งมีนกัวิชาการและนกัการศึกษา 

ใหค้วามหมาย ความฉลาดทางอารมณ์ ไวด้งันี�  

 เอกชัย อภิศักดิ� กุล (2555 : 31) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที�มั�นคง มองโลกในแง่ดี รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอื้�น รู้จกั
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เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งมั�นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง ตลอดจนการรับรู้ถึง

ความตอ้งการของคนอื�น และการรู้จกัมารยาททางสังคม  

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 3) ไดใ้ห้ความหมายความฉลาดทางอารมณ์

ไวว้า่เป็นความสามารถทางอารมณ์ที�จะช่วยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2556 : 345) ได้ให้

ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไวว้า่ ความเฉียบแหลม ไหวพริบดี ปัญญาดี 

 วิ กิพี เดีย  (ออน ไลน์ . 2560) ได้ให้ ความ หม ายของความ ฉลาดท างอารมณ์ ไว้ว่า 

ความสามารถในการรับรู้ของตนเอง การประเมิน และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ของผูอื้�น หรือ

ของกลุ่ม ความสามารถดา้นการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้ดาํเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์

และมีความสุข 

 คูเปอร์ และซาวาฟ (Cooper and Sawaf. 1997 : 42) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์

หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการที�จะรับรู้เขา้ใจและประยุกต์ใช้พลงัของตนเอง การรู้จกั

อารมณ์เป็นรากฐานของขอ้มูล การสร้างสายสัมพนัธ์เพื�อโนม้นา้วใจผูอื้�น  

 เม เยอ ร์  แล ะ ซ าโล เวย์  (Mayer and Salovey. 1997 : 185 - 211) ก ล่ าวว่ า  ค วาม ฉ ล าด                     

ทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถหรือศกัยภาพของแต่ละบุคคลในการที�จะสนองอารมณ์และ

ความตอ้งการของผูอื้�นอยา่งถูกตอ้ง  

 โกลแมน (Goleman. 1998 : 317) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไวว้่า

ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผูอื้�นเพื�อสร้างแรงจูงใจในตนเอง และบริหาร

จดัการอารมณ์ซึ� งจะส่งผลดีต่อตนเองและความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น 

 บาร์ออน (Bar - On. 2000 : 247) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็น

องคป์ระกอบของความสามารถของบุคคลดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ์ และสังคม ที�มีผลต่อความสาํเร็จ

ในชีวิต โดยปรับตวัให้เขา้กบัความตอ้งการสิ� งแวดลอ้มในชีวิต รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา การขาด

ความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นการทาํลายความเจริญกา้วหนา้ในความสาํเร็จของบุคคลและองคก์าร 

สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ                 

การรับรู้ความรู้สึกของตนเอง ใหมี้จิตใจที�มั�นคง มองโลกในแง่ดี รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอื้�นเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา มีความมุ่งมั�นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ และมีความสุข เพื�อตอบสนองอารมณ์ความตอ้งการ

ของผูอื้�นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 ทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

 นกัวชิาการต่างประเทศหลายท่านได ้กล่าวถึงทฤษฎีความฉลาดทางอารมณ์ ไวห้ลายท่าน 

ดงัต่อไปนี�   (สุพรรษา มากงลาด. ���� : 15 - 18) 

 ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 1983 : 35) จาํแนกความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ลักษณะ 

ดงัต่อไปนี�  

 1. ความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างบุคคล คือ การรับรู้และการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูอื้�นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. ความฉลาดทางอารมณ์ภายในบุคคล คือ การรับรู้อารมณ์ของตนเองและสามารถแยกแยะ 

ตลอดจนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองซึ�งนาํไปสู่พฤติกรรมที�เหมาะสม 

 ทฤษฎีของเมเยอร์และสโลเวย ์

 เมเยอร์ และซาโลเวย์ (Mayer and Salovey. 1997) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็น

ความสามารถในการให้เหตุผลเกี�ยวกบัอารมณ์ เพื�อเพิ�มความคิด รวมถึงความสามารถในการรับรู้

อารมณ์อย่างถูกตอ้งเขา้ใจอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ได้ และได้แสดงทศันะว่าความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นเรื�องของทกัษะ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. การรับรู้อารมณ์ เป็นความสามารถในการระบุอารมณ์ของตวัเอง การรับรู้อารมณ์เป็น

แง่มุมพื�นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ เพราะทาํให้การประมวลผลข้อมูลทางอารมณ์อื�น ๆ

เป็นไปได ้

 2. การใช้อารมณ์ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เพื�ออาํนวยความสะดวกใน

กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การคิดและการแกปั้ญหา คนฉลาดทางอารมณ์สามารถใชป้ระโยชน์

อยา่งเตม็ที�กบัอารมณ์ที�เปลี�ยนแปลงเพื�อใหพ้อดีกบังานที�ทาํ 

 3. เขา้ใจอารมณ์ เป็นความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์ ความสามารถในการรับรู้และ

อธิบายวา่อารมณ์เปลี�ยนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์อยา่งไร 

 4. การจดัการอารมณ์ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในตนเองและผูอื้�น ดงันั�น

คนที�มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได ้

 ทฤษฎีของโกลแมน 

 โกลแมน (Goleman. 1998 : 45) ไดศึ้กษาและเสนอโมเดลเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์

ในดา้นความสามารถและทกัษะที�หลากหลาย โมเดลของ Goleman สรุปโครงสร้างของความฉลาด

ทางอารมณ์ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 
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 1. ตระหนกัรู้อารมณ์ของตนเอง (Knowing One’s Emotion) คือ ความสามารถในการรับรู้

ตนเองว่าเป็นบุคคลที�แยกออกจากสิ� งแวดล้อมและบุคคลอื�น ไม่ควรสับสนกับความสํานึกใน

ความรู้สึกของตนเอง การรับรู้ตนเองเป็นวิธีที�บุคคลรู้และเขา้ใจตวัตนความรู้สึกแรงจูงใจและ

ความปรารถนาของตนเองอย่างมีสติ รับรู้ความรู้สึกภายในของตนเองและการรับรู้สิ� งแวดล้อม

ภายนอกที�ตนเองตอ้งพบเจอ แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ สถานการณ์ สามารถเขา้

ใจความเปลี�ยนแปลงในอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได ้

 2. บริหารจดัการอารมณ์ตน (Managing Emotion) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อ 

ช่วงของอารมณ์ในลกัษณะที�สามารถทนต่อสังคม สามารถที�จะควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ที�

เกิดขึ� นอย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที�จะสามารถพาอารมณ์ของตนให้กลับคืนสู่

สภาพปกติไดเ้ร็ว 

 3. สร้างแรงจูงใจที� ดีให้กับตนเอง (Motivating Oneself) ความสามารถในการจูงใจ

สามารถใชอ้ารมณ์และความรู้สึกของตนมาสร้างพลงัในการกระทาํสิ�งต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาํเร็จ และ

ให้กําลังใจตนเองในการคิด และแสดงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีผลทําให้ เป็นคนที� มี                 

การตื�นตวัและประสบความสาํเร็จ 

 4. สามารถรับรู้อารมณ์ของผูอื้�น (Recognizing emotions in Others) ความสามารถใน             

การเขา้ใจหรือรู้สึกถึงสิ� งที�บุคคลอื�นกาํลงัประสบอยู่ เขา้ใจความตอ้งการและความกงัวลของ

ผูอื้�นมีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่าง

เหมาะสมความสามารถดา้นนี� เป็นพื�นฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 5. ความสามารถในการจดัการด้านความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น (Handling Relationships) 

เป็นความสามารถที�เอื�อต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ และการสื�อสารกบัผูอื้�นทั�งด้วยวาจาและอวจันภาษา 

และทกัษะในการจดัการกบัอารมณ์ของผูอื้�นไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํตนให้เป็นที�ยอมรับของบุคคลอื�น

มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี สามารถสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�นไวไ้ด ้เป็นผูน้าํที�มีความสามารถ 

ซึ� งความสามารถดา้นนี� มีผลทาํใหเ้ป็นที�ชื�นชอบของผูอื้�น 

 โกลแมนไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัเชาวอ์ารมณ์วา่ เป็นสมรรถนะทางดา้นอารมณ์แบ่งเป็น 

2 หมวด ประกอบดว้ย สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competence) สมรรถนะทางสังคม (Social 

Competence) ดงัต่อไปนี�  

 หมวดที� 1 : สมรรถนะส่วนบุคคล 

 �. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) หมายถึง การตระหนักรู้และเข้าใจ

ความรู้สึกอารมณ์ ความโนม้เอียงของตน ความชอบ และความสามรถของตนเอง หย ั�งรู้ความเป็นไป

ไดข้องตนและความพร้อมต่าง ๆ 
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 �. การจูงใจตนเอง (Self - Motivation) หมายถึง แนวโน้มของอารมณ์ที�เกื�อหนุนหรือ

นาํไปสู่เป้าหมาย 

 หมวดที� 2 : สมรรถนะทางสังคม 

 �. การเห็นใจผูอื้�น (Empathy) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการและ

ความห่วงใยของผูอื้�น 

 �. ทักษ ะท างสั งคม  (Social skills) ห ม ายถึง  ค วาม ค ล่องแคล่ วใน การก่อให้ เกิ ด             

การเปลี�ยนแปลงที�พึงประสงค ์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือของผูอื้�นได ้

 โกลแมน (Goleman. 1998 : 94) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นผลรวมของ                

ความสามารถ (Ability) และลกัษณะทางจิต (Trait) เกิดจากการเรียนรู้ไปเรื�อย ๆ และเกี�ยวขอ้งกบั

นิสัยการคิด ความรู้สึกที�สะสมต่อเนื�องมานาน การพฒันาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ให้เพิ�มขึ�น

นั�น ต้องลบพฤติกรรมแล้วจึงเรียนรู้พฤติกรรมที�พึงประสงค์เข้าแทน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน                        

โดยประสบการณ์ และการมีแรงจูงใจที�ดีต่อการปรับปรุงเปลี�ยนแปลง 

 ทฤษฎีของคูเปอร์และซาวาฟ 

 คูเปอร์และซาวาฟ (Cooper and Sawaf. 1998 : 62) ได้เสนอโมเดลที�สําคัญของความฉลาด 

ทางอารมณ์ แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 

 1. ความรู้ทางอารมณ์ (Emotional Literacy) ความสามารถในการระบุถึงความรู้สึกของ

ตนเองได ้หมายรวมถึงความซื�อสัตยท์างอารมณ์ มีความเชื�อมั�นในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ

อารมณ์ตนเอง 

 2. ความเหมาะสมทางอารมณ์ (Emotional Fitness) ประกอบดว้ย ความน่าเชื�อถือ ความยืดหยุน่

ทางอารมณ์ สามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงได ้สามารถแสดงความไม่พอใจในเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

 3. ความลึกทางอารมณ์ (Emotional Depth) เกี� ยวข้องกับการพัฒนาทางอารมณ์และ

สามารถทาํงานไดต้ามศกัยภาพไดบ้รรลุเป้าหมายมีความพอใจในชีวติ 

 4. การแปรเปลี�ยนอารมณ์ (Emotional Alchemy) เป็นการผสมและการปรับอารมณ์                  

เพื�อหาโอกาสและการรับรู้ของโอกาสต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับเปลี�ยนและ

ตอบสนองตามเวลาหรือสถานการณ์ที�เปลี�ยนไป 

 ทฤษฎีของบาร์ - ออน 

 บาร์ - ออน (Bar - On. 1988 : 51) ไดพ้ฒันาแบบจาํลองของความฉลาดทางอารมณ์ หรือ 

“ความสามารถทางอารมณ์และสังคม” เขาไดอ้า้งถึงโครงสร้างนี� ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขา 

และตั�งแต่ปี 1982 ได้มีการตรวจสอบความสามารถของแบบจาํลองนี� ในแง่มุมต่าง ๆ ของมนุษย ์  

โดยเฉพาะแบบจาํลองของ Bar - On ถือเป็นหนึ�งในสามของโมเดลความฉลาดทางอารมณ์ที�สําคญั 
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ซึ� งอธิบายถึงความสามารถทางอารมณ์และสังคมที�เชื�อมโยงกัน บุคคลที�มีประสิทธิภาพนั� นมี             

ความเขา้ใจ การแสดงออก และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นอยูด่ว้ยกนั 5 องคป์ระกอบดงันี�  

 1. ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เขา้ใจความแตกต่างของอารมณ์ 

รวมถึงเขา้ใจศกัยภาพที�เป็นไปไดข้องตนเอง 

 2. ความสามารถในการเขา้ใจวา่ผูอื้�นรู้สึกและโตต้อบกบัพวกเขาอยา่งไร 

 3. ความสามารถในการจดัการและควบคุมอารมณ์ ใหส้ามารถแสดงออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. ความสามารถในการจัดการการเปลี�ยนแปลงปรับตัว และแก้ปัญหาในลักษณะ                   

ส่วนบุคคลและระหวา่งบุคคลได ้

 5. ความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวก เพื�อเพิ�มแรงจูงใจในตนเองให้มี

พฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมอยา่งชาญฉลาด 

 ทฤษฎีของแวกเนอร์และสเติร์นเบริ� ก 

 แวกเนอร์ และสเติร์นเบริ� ก (Wagner and Sternberg. 1986 : 21) กล่าววา่ ผูที้�มีความฉลาด

ทางอารมณ์ซึ� งจะประสบความสาํเร็จในชีวติได ้ประกอบดว้ย 3 ประการ ดงันี�  

 1. การครองตน (Managing Self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการตนเองให้

ไดผ้ลผลิตมากที�สุด อาทิ การจดัลาํดบัสิ�งที�ตอ้งทาํ สร้างแรงจูงใจในการทาํสิ�งต่าง ๆ 

 2. การครองคน (Managing Other) หมายถึง ความสามารถในการบริหารความสัมพนัธ์

ทางสังคม การเขา้กบัผูอื้�น 

 3. การครองงาน (Managing Career) หมายถึง การสร้างสิ�งที�ดีแก่สังคม องคก์าร จดัลาํดบั 

ความจาํเป็นของตนใหส้อดคลอ้งกบัสิ�งที�องคก์ารใหค้วามสาํคญั 

 กล่าวโดยสรุป นกัวิชาการต่างประเทศหลายท่านไดอ้ธิบายทฤษฎีเกี�ยวกบัความฉลาด

ทางอารมณ์ไปในแนวทางเดียวกนัวา่ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์

ของตนเองอย่างถูกตอ้ง การเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและบุคคลอื�นที�เปลี�ยนแปลงไป

ในแต่ละสถานการณ์ การจดัการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสม การกระตุน้ทางอารมณ์

ที�ก่อให้เกิดพลงัในทางบวก รวมทั�งการสื�อสารทางอารมณ์ของตนเองและบุคคลอื�นเพื�อการอยู่

ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 

 การทาํงานร่วมกบัผูอื้�นให้ประสบความสําเร็จนั�นตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั สามารถ

ควบคุมและบริหารจดัการอารมณ์ของตนเองได ้เขา้ใจผูอื้�น มีความเห็นอกเห็นใจกบัเพื�อนร่วมงาน 

นกัวชิาการและนกัจิตวทิยาไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ไวด้งันี�  



 

15 
 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 4 - 5) ได้พฒันาแนวคิดเรื� องความฉลาด 

ทางอารมณ์ โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น คือ 

 1. ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเองรู้จกัเห็น

ใจผูอื้�นและมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ประกอบดว้ย ความสามารถต่อไปนี�  

  1.1 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

   1.1.1 รู้จกัอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 

   1.1.2 ควบคุมตนเองและอารมณ์ได ้

   1.1.3 แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

  1.2 ความสามารถในการเห็นใจผูอื้�น 

   1.2.1 ใส่ใจผูอื้�น 

   1.2.2 เขา้ใจและยอมรับผูอื้�น 

   1.2.3 แสดงความเห็นใจอยา่งเหมาะสม 

  1.3 ความสามารถในการรับผิดชอบ 

   1.3.1 รู้จกัการให ้รู้จกัการรับ 

   1.3.2 รู้จกัรับผดิ รู้จกัใหอ้ภยั 

   1.3.3 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 2. เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตดัสินใจแก้ปัญหา

และแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีสัมพนัธภาพดีกบัผูอื้�น 

  2.1 ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

   2.1.1 รู้ศกัยภาพตนเอง 

   2.1.2 สร้างขวญัและกาํลงัใจใหต้นเองได ้

   2.1.3 มีความมุ่งมั�นที�จะไปใหถึ้งเป้าหมาย 

  2.2 ความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

   2.2.1 รับรู้และเขา้ใจปัญหา 

   2.2.2 มีขั�นตอนในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   2.2.3 มีความยดืหยุน่ 

  2.3 ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกบัผูอื้�น 

   2.3.1 รู้จกัการสร้างสัมพนัธภาพที�ดีกบัผูอื้�น 

   2.3.2 กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

   2.3.3 แสดงความเห็นที�ขดัแยง้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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 3. สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวติอยา่งเป็นสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

พอใจในชีวติ และมีความสุขสงบทางใจ 

  3.1 ภูมิใจในตนเอง 

   3.1.1 เห็นคุณค่าในตนเอง 

   3.1.2 เชื�อมั�นในตนเอง 

  3.2 พึงพอใจในชีวติ 

   3.2.1 มองโลกในแง่ดี 

   3.2.2 มีอารมณ์ขนั 

   3.2.3 พอใจในสิ�งที�ตนมีอยู ่

  3.3 มีความสงบทางใจ 

   3.3.1 มีกิจกรรมที�เสริมสร้างความสุข 

   3.3.2 รู้จกัผอ่นคลาย 

   3.3.3 มีความสงบทางจิตใจ 

 จนัทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์ (���� : 35) กล่าวถึงองค์ประกอบพื�นฐานของความฉลาดทาง

อารมณ์ไวด้งันี�  

1. ความตระหนกัในตนเอง (Self  Awareness) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกของตนเอง มีความเชื�อมั�นในตนเอง และตดัสินใจไดต้ามวยั 

2. การควบคุมอารมณ์ (Managing Emotion) หมายถึง ความสามารถที�จะควบคุมความกลวั 

ความกงัวล ความโกรธ ฯลฯ ของตนเองได ้และแสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  

3. การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself) หมายถึง ความมุ่งหวงัและการคิดบวกเพื�อแกไ้ข 

ปัญหา ฟันฝ่าอุปสรรค ยอมรับความผิดพลาด ซึ� งจะมีผลระยะยาวต่อเด็กในการตั�งเป้าหมายและ                 

การสร้างความสาํเร็จในอนาคต 

4. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการสังเกตรับรู้ความรู้สึกของ

ผูอื้�นจากนํ�าเสียง สีหนา้ ท่าทาง และตอบสนองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

5. ทกัษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกต่อผูอื้�น แก้ปัญหาความขดัแยง้ ด้วยวิธีประนีประนอม รวมไปถึงความมีนํ� าใจ ช่วยเหลือ 

แบ่งปัน 

 แ ว ก เน อ ร์  แ ล ะ ส เต อ ร์ น เบิ ร์ ก  (Wagner and Sternberg. 1986 : 55 - 56 อ้ าง ถึ ง ใ น 

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ. ���� : 22) เสนอว่า พฤติกรรมของผูที้� มีความฉลาดในการปฏิบัติงาน 

(Practical Intelligence) ตอ้งเรียนรู้ที�จะปรับตนให้เขา้กบัสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ไดดี้ รู้จกัการรับและการให้
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ด้วยตนเองโดยมุ่งไปสู่เป้าหมายที�กาํหนดไวซึ้� งจะช่วยให้ประสบความสําเร็จในการทาํงานและ          

การดาํเนินชีวติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. การครองตน (Managing Self) หมายถึง การบริหารจดัการตนเองในแต่ละวนัให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุด เช่น การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที�ต้องทํา การกระตุ้นตนเองไปสู่

ผลสัมฤทธิ�  การสร้างแรงจูงใจที�ดีให้แก่ตนเอง กล้าเสี� ยง ไม่ย่อทอ้ เขา้ใจศกัยภาพของตนเองเป็น

อยา่งดี 

 2. การครองคน (Managing Others) หมายถึง ทกัษะความรู้ในการบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และความสัมพนัธ์ทางสังคม การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น การมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัทกัษะ

ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานแต่ละคน การใหร้างวลัโดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลกั 

 3. การครองงาน (Managing Career) หมายถึง การจดัลาํดบัความสําคญัและความจาํเป็น

ของตนเองให้สอดคล้องกบัสิ� งที�องค์การมุ่งหวงั รวมทั�งสามารถโน้มน้าวผูที้�เกี�ยวขอ้งให้เห็นถึง

ความสาํคญัของงานและเป้าหมายสูงสุด 

 โกลแมน (Goleman. 1995 : 46 – 47 อา้งถึงใน อิสริยาภรณ์  ชยักุหลาบ. ���� : 23) ไดใ้ห้

ความสนใจงานของซาโลเวย ์และเมเยอร์โดยทาํการศึกษาอยา่งจริงจงัและไดเ้ขียนเป็นหนงัสือเรื�อง

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ� งกรอบแนวคิดเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์

ของโกลแมน ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัต่อไปนี�  

 1. การรับรู้อารมณ์ตนเอง (Knowing One’s Emotions) คือ การรู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง

เข้าใจสาเหตุที�ทาํให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที�แท้จริงของตนเองได้รู้จุดเด่น                

จุดดอ้ยของตนเอง 

 2. การจดัการกบัอารมณ์ (Managing Emotions) คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไวไ้ด ้และแสดงออกในสถานการณ์ที�เหมาะสมมีความรู้สึก

ต่อตนเองและสิ�งต่าง ๆ ในทางที�ดี มีจิตใจหนกัแน่น มั�นคง ไม่หว ั�นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 3. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivating Oneself) คือ ความสามารถในการสร้าง

กาํลงัใจใหก้บัตนเองเพื�อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายที�ตั�งไว ้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที�ตั�งความหวงัไว ้และ

สามารถควบคุมตนเองและคิดแกไ้ขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได ้

 4. ความเขา้ใจอารมณ์ของบุคคลอื�น (Recognizing Emotions in Others) คือ ความสามารถ

ในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผูอื้�นอ่อนไหวต่อ

ความรู้สึกของผูอื้�นยอมรับฟังปัญหาของผูอื้�น 
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 5. การจดัการความสัมพนัธ์ (Handling Relationships) คือ การใชศิ้ลปะในการสร้างมิตร

ไมตรีกับบุคคลอื�น มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื�น สามารถแก้ไขปัญหา              

ความขดัแยง้ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอื้�น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 

 นอกจากนี�  โกลแมน ยงัได้เสนอกรอบแนวความคิดเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์

ไว ้5 องคป์ระกอบหลกั  25 องคป์ระกอบยอ่ย ดงันี�   

1. การตระหนกัรู้ในตนเอง หมายถึง การตระหนกัรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองตาม 

ความเป็นจริง รวมทั� งผลของอารมณ์ที�เกิดขึ� นสามารถประเมินได้ตามความเป็นจริง รู้จุดเด่น          

จุดด้อยของตนเอง มีความมั�นใจในตนเอง เชื�อมั�นในความสามารถและคุณค่าของตนเอง 

แบ่งออกเป็น  

  1.1 การตระหนกัรู้ในอารมณ์ของตนเอง มีความสามารถในการระบุภาวะอารมณ์ของ 

ตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง รู้ถึงสาเหตุที�ทาํให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกนั�น ๆ และสามารถคาดคะเน

ผลที�จะเกิดขึ�นในภายหลงัได ้

  1.2 ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง

รู้ถึงจุดดอ้ยของตนเอง  

  1.3 ความเชื�อมั�นในตนเอง มีความมั�นใจในตนเอง เชื�อมั�นในความสามารถและคุณค่า 

ภายในตนเอง  

 2. ความสามารถในการควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์

และแรงกระตุน้ภายในไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นคนซื�อสัตย ์น่าเชื�อถือ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

มีความสามารถในการปรับตวั ยืดหยุ่นต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ชอบสร้างสรรค์สิ�งใหม่ ๆ เปิดกวา้ง

ทางความคิดกบัขอ้มูลใหม่ แบ่งออกเป็น 

  2.1 การควบคุมตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้นภายในตนเองได ้             

อยา่งเหมาะสม  

  2.2 เป็นที�ไวว้างใจ เป็นคนซื�อสัตย ์เป็นที�ไวว้างใจ มีคุณธรรม  

  2.3 รู้จกัคิดในการกระสิ�งต่างๆ แสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัของตน  

  2.4 มีความสามารถปรับตวัยืดหยุน่ในการจดัการกบัความเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ  

  2.5 สร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ หมายถึง การเปิดกวา้งกบัความคิด วธีิการ และขอ้มูลใหม่ ๆ  

 3. มีแรงจูงใจ สามารถสร้างแรงจูงใจและจูงใจตนเองได ้โดยใชอ้ารมณ์นาํไปสู่เป้าหมาย

ที�กาํหนดไว ้มีความผูกพนัยดึมั�นกบัเป้าหมายของกลุ่มและองคก์าร มีความคิดริเริ�มและพร้อมที�จะ

ปฏิบติัเมื�อมีโอกาส มองโลกในแง่ดี เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคไดโ้ดยไม่ยอ่ทอ้จนบรรลุผลสาํเร็จ 

แบ่งออกเป็น 
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  3.1 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ�  หมายถึง พยายามที�จะปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐานอนัดีเลิศ  

  3.2 มีความผกูพนั ยดึมั�นกบัเป้าหมายของกลุ่มและองคก์าร 

  3.3 มีความคิดริเริ�ม หมายถึง ความคิดใหม่ๆ และพร้อมจะปฏิบติัเมื�อมีโอกาส  

  3.4 มองโลกในแง่ดี หมายถึง สามารถเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคไดอ้ยา่งไม่ย่อทอ้ 

จนสาํเร็จตามเป้าหมาย  

 4. ความสามารถในการหยั�งรู้ความรู้สึกและความตอ้งการของผูอื้�น (Empathy) หมายถึง   

ความสามารถในการรับรู้ถึงความรู้สึกและมุมมองของบุคคลอื�น สนใจและห่วงใยในผูอื้�น รับรู้

ความตอ้งการของผูอื้�นไดเ้ป็นอย่างดี เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้โอกาสผูอื้�นเสมอ

ตระหนกัถึงความคิดเห็นของกลุ่ม รวมทั�งสามารถคาดคะเนถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มได ้ 

  4.1 การเขา้ใจผูอื้�น มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก และมุมมองของผูอื้�นสนใจ 

และห่วงใยผูอื้�น  

  4.2 การพฒันาผูอื้�น สามารถทราบถึงขอ้ควรปรับปรุงของผูอื้�นและการส่งเสริมพฒันา 

ตามความรู้ความสามารถของเขา  

  4.3 การมีจิตใจใฝ่บริการ หมายถึง การรับรู้คาดคะเนถึงความตอ้งการของผูที้�มาติดต่อ 

สัมพนัธ์กบัเราไดดี้  

  4.4 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง การให้โอกาสผู ้อื�น  มองเห็น                

ความ เป็นไปไดจ้ากการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไม่ถือเขาถือเรา  

  4.5 ตระหนักรู้ถึงความคิดเห็นในกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้ถึง

ความคิดเห็นของกลุ่ม และทราบถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มได ้ 

 5. ทกัษะทางสังคม เป็นความคล่องตวัในการติดต่อกบัผูอื้�นเพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

และแสวงหาความร่วมมือจากผูอื้�นไดดี้ โดยสามารถโน้มน้าวบุคลอื�นไดอ้ย่างนุ่มนวล แนบเนียน 

และไดผ้ล มีทกัษะในการสื�อสาร และการบริหารจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ มีความเป็นผูน้าํกระตุน้ใหเ้กิด

การเปลี�ยนแปลง สร้างพนัธะผูกพนั ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย 

สร้างสมรรถนะของทีมงานเพื�อใหเ้กิดพลงัความร่วมมือ  

  5.1 การมีอิทธิพลต่อผูอื้�น หมายถึง กลยทุธ์ในการโนม้นา้วบุคคลอื�นอยา่งไดผ้ล  

  5.2 การสื� อสาร หมายถึง การมีทักษะในการสื� อสาร คือสามารถสื� อสารได้ชัดเจน

ถูกตอ้ง นุ่มนวล น่าเชื�อถือ  

  5.3 การบริหารขอ้ขดัแยง้ หมายถึง การเจรจาแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  5.4 ความเป็นผูน้าํ สามารถแนะนาํและเป็นตวัอยา่งใหบุ้คคลหรือกลุ่มได ้ 

  5.5 กระตุน้ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง สามารถกระตุน้ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี  
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  5.6 การสร้างพนัธะผกูพนั การสร้างความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

  5.7 การร่วมมือร่วมใจ หมายถึง การทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งดี และการให้ความร่วมมือ 

  5.8 การสร้างทีมงาน หมายถึง การสร้างพลงัร่วมของกลุ่มในการมุ่งสู่เป้าหมาย 

 คูเปอร์ และซาวาฟ (Cooper and Sawaf. 1997 : 13  อ้างถึงใน พชัรี สุรินทร์ธรรม. ���� : 14) 

ได้เสนอแบบทดสอบการวดัเชาวปั์ญญาทางอารมณ์ (Mapping Your Emotional Intelligence: EQ 

Map) ซึ� งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี�   

 1. ความรู้รอบในอารมณ์ ซึ� งจะเป็นปัจจยัที�ทาํให้เกิดการรับรู้ การควบคุมตวัเอง และ

ความเชื�อมั�นในตนเอง ประกอบดว้ย  

  1.1 ความซื�อสัตยใ์นอารมณ์ (การรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง)  

  1.2 การสร้างพลงัอารมณ์ (การพฒันาอารมณ์ใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค)์  

  1.3 ตระหนกัรู้ในอารมณ์  

  1.4 การรับผลยอ้นกลบัของอารมณ์  

  1.5 การหยั�งรู้ดว้ยตนเอง  

1.6 การรับผิดชอบ  

  1.7 การสร้างความเชื�อมโยงสัมพนัธ์ซึ� งกนั  

 2. ความเหมาะสมทางอารมณ์ ประกอบดว้ย  

  2.1 สร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ตนเอง 

  2.2 มีความเชื�อ ศรัทธา และมีความยดืหยุน่  

  2.3 สร้างสรรคอ์ยูต่ลอดเวลา ไม่พอใจกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั  

  2.4 ความสามารถที�จะกลบัคืนสู่สภาพปกติและเดินหนา้ต่อไป  

 3. ความลึกซึ� งทางอารมณ์ เป็นการสาํรวจแนวทางที�จะปรับชีวติและหนา้ที�การงานใหเ้หมาะสม

กบัศกัยภาพและเป้าหมายของตวัเอง ประกอบดว้ย  

  3.1 มีความผกูพนัในงาน รู้จกัรับผดิชอบและมีสติสัมปชญัญะ  

  3.2 มีเป้าหมายและศกัยภาพที�โดดเด่น  

  3.3 มีความซื�อตรง ทาํงานอยา่งซื�อสัตย ์ยึดหลกัจริยธรรม รักษามาตรฐานส่วนบุคคล 

รับผดิชอบต่อคาํพูด ยอมรับในขอ้ผดิพลาดที�ตนเองไดก้ระทาํอยา่งเปิดเผย  

 4. ความกลมกลืนและความเป็นได้ทางอารมณ์ โดยใช้สัญชาตญาณด้านความคิดริเริ�ม

สร้างสรรคแ์ละมีศกัยภาพพร้อมที�จะเผชิญกบัปัญหาและแรงกดดนัต่าง ๆ  ประกอบดว้ย  

  4.1 การแสดงออกดา้นการหย ั�งรู้  

  4.2 สามารถคิดใคร่ครวญ  
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  4.3 การเล็งเห็นโอกาส  

  4.4 การสร้างอนาคต  

 โดนาลดซ์นั (Donaldson. 1997 : 2 อา้งถึงใน พชัรี สุรินทร์ธรรม. ���� : 15) เสนอวา่ โครงสร้าง

ที�สาํคญัของความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย  

 1. การรับรู้ตระหนกัอารมณ์ของตนเอง (Motional Self – Awareness)  

 2. มีแรงจูงใจตนเอง (Self – Motivation)  

 3. สามารถอดทน อดกลั�น ยืนหยดัต่อความเครียดได ้(Stress Tolerance)  

 4. มีความยดืหยุน่ (Flexibility)  

 5. มีแรงบนัดาลใจที�จะควบคุมตนเอง (Impulse - Control)  

 6. มองโลกในแง่ดี (Optimism) 

 ต่อมาในปี 1997 เมเยอร์ และซาโลเวย์ (Mayer and Salovey. 1997 : 10 – 11 อ้างถึงใน 

ประสิทธิ�   ชาญประไพร. ���� : 26)  ไดป้รับปรุงรูปแบบของความฉลาดทางอารมณ์โดยเสนอว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย 4 ประเภท ดงันี�  

 1. การรับรู้การตีความการแสดงออกภาวะอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม (Perception, 

Appraisal and Expression of Emotion) คือ ความสามารถในการระบุอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

ได ้สนใจและระบุอารมณ์ของผูอื้�นได ้แสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แสดงความตอ้งการไดต้รงกบั

ความรู้สึกอยา่งเหมาะสมถูกกาลเทศะและสามารถจาํแนกความรู้สึกต่าง ๆ ไดว้า่ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง

จริงใจหรือไม่จริงใจ 

 2. การใช้ความสามารถทางอารมณ์ในการเกื�อหนุนการคิด (Emotional Facilitation of 

Thinking) คือ การใช้อารมณ์ ความรู้สึก ช่วยในการจดัลาํดบัความสําคญัของสิ� งต่าง ๆ ตดัสินใจ 

จดจาํและช่วยทาํความเขา้ใจตนเองและผูอื้�น 

 3. การเข้าใจอารมณ์  (Understanding and Analyzing Emotions; Employing Emotional 

Knowledge) คือ การเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง ตีความหมายของอารมณ์ที� เกิดขึ� นได้เข้าใจ            

ความแปรผนัของภาวะอารมณ์ต่าง ๆ และเขา้ใจว่าคนจะมีปฏิกิริยาต่อภาวะอารมณ์ที�แตกต่างกนั

อยา่งไร 

 4. ก ารบ ริห ารอารม ณ์  (Reflective Regulation of Emotion to Promote Emotional and 

Intellectual Growth) คือ ความสามารถในการจดัการอารมณ์ของตนเองและผูอื้�น โดยรู้สึกถึงอารมณ์

ที�เกิดขึ�น แสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสมและใช้อารมณ์ที�เกิดขึ�น ประกอบการตดัสินใจไดดี้ขึ�น 

ซึ� งเมเยอร์ และซาโลเวย ์(Mayer and Salovey) เห็นวา่ กระบวนการของความฉลาดทางอารมณ์ควร
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พฒันาเป็นขั�นตอนจากขั�นแรก ๆ ซึ� งง่ายไม่ซับซ้อนไปสู่กระบวนการของจิตใจซึ� งซับซ้อนมากขึ�น

เรื�อย ๆ ในขั�นต่อ ๆ ไป 

 ไวซิงเจอร์ (Weisinger. 1998 : 19 – 21 อา้งถึงใน ประสิทธิ�   ชาญประไพร. ���� : 27) 

ไดเ้สนอองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปนี�   

 1. การใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ภายในตนเอง หมายถึง การพฒันาและการใชค้วามฉลาด

ทางอารมณ์เพื�อพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย 

  1.1 การรู้จกัตนเองให้มากขึ�น เป็นความสามารถในการสังเกตตนเองจากการกระทาํ

และสามารถมีอิทธิพลต่อการกระทาํของตนเองเพื�อประโยชน์ต่อตนเอง  

  1.2 การจัดการอารมณ์  เป็นการเข้าใจอารมณ์และใช้ความเข้าใจนั� นจัดการกับ 

สถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  1.3 การกระตุน้ตนเอง เป็นความสามารถในการกระตุน้ตนเองเพื�อมุ่งไปสู่ความสําเร็จ

สามารถจดัการกบัความท้อแท้ใจที� เกิดขึ� นโดยใช้แรงบันดาลใจในการกระตุน้ตนเองจากเพื�อน 

ครอบครัว หรือสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ 

 2. การใช้ค วาม ฉ ลาดท างอารมณ์ เพื� อพัฒ นาความ สั มพัน ธ์ของตน เองกับ ผู ้อื� น 

ประกอบดว้ย  

  2.1 การพัฒนาทักษะการสื� อสารที� ดี ประกอบด้วย การเปิดเผยตนเอง การฟังที� มี

ประสิทธิภาพ การวจิารณ์ และการสื�อสารแบบเป็นทีม  

  2.2 การพฒันาความเชี�ยวชาญระหว่างบุคคล การมีความสัมพนัธ์ที�ดีกับบุคคลอื�น 

สามารถติดต่อกบัผูอื้�นเพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลอยา่งมีความหมายและเหมาะสม 

  2.3 การช่วยเหลือผูอื้�นให้ช่วยเหลือตนเองได ้โดยสามารถเขา้ใจตนเองอย่างชัดเจน                

และรู้วา่จะสามารถควบคุมบุคคลอื�นไดอ้ยา่งไร 

 บาร์ออน (Bar - On. 2000 : 108 อ้างถึงใน ประสิทธิ�   ชาญประไพร. ���� : 28) ได้แบ่ง

องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ออกเป็น  5 ดา้น 15 องคป์ระกอบ ดงันี�  

 1. ความสามารถภายในตน (Intrapersonal Skill) หมายถึง การนบัถือตนเอง การรู้จกัและ

เขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง แสดงออกทางความรู้สึก ความเชื�อ ความคิดของตนดว้ยวิธีอยา่ง

สร้างสรรค์ สามารถรับรู้และเขา้ใจในความสามารถของตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระ

ทางความคิด สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง มีความกลา้ที�จะแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของ

ตนเองอยา่งมีสติ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  1.1 การนบัถือตนเอง (Self - Regard) ความสามารถในการเคารพและยอมรับตนเองวา่         

มีพื�นฐานที� ดี  การเคารพตนเองเป็นความชอบในสิ� งที�ตนเองเป็นอยู่ การยอมรับตนเองเป็น
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ความสามารถที�จะยอมรับการรับรู้ของตนเองทั�งดา้นบวกและดา้นลบ ทั�งขีดจาํกดัและความเป็นไป

ได้โดยองค์ประกอบการนบัถือตนเองนี� จะเกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึกโดยทั�วไป ความรู้สึกปลอดภยั 

พลงัภายในตนเอง ความแน่ใจ ความมั�นใจ และความรู้สึกพึงพอใจตนเอง ความรู้สึกแน่ใจในตนเอง

ขึ�นอยูก่บัการนบัถือตนเองและความเชื�อมั�นใน บุคคลที�มีความนบัถือตนเองจะสามารถเติมเต็มความ

พอใจของตนเอง ในทางกลับกันบุคคลที� มีความนับถือตนเองตํ� าจะรู้สึกไม่พอใจตํ� าต้อย               

ดอ้ยค่า 

  1.2 การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Emotional Self - Awareness) เป็นความสามารถ           

ในการรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ตนเอง ทั�งยงัไดรู้้ถึงความแตกต่างระหวา่งอารมณ์และความรู้สึก              

ต่าง ๆ ได้ รู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรและเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั� น โดยผู ้ที� มีความบกพร่องมากใน

องค์ประกอบนี� จะเป็นผูที้�ไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นคําพูดได ้

(Alexithymia) 

  1.3 การกลา้แสดงความรู้สึกของตนเอง (Assertiveness) เป็นความสามารถที�แสดงออก

ถึงความรู้สึก ความเชื�อ ความคิด และการปกป้องสิทธิของตน โดยการกระทาํที�ไม่เป็นพิษเป็นภยั 

การยนืหยดัประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบพื�นฐาน คือ 

   1.3.1 ความสามารถในการแสดงออกถึงความรู้สึก เช่น การยอมรับและการแสดงออก

ถึงความโกรธ ความอบอุ่น และ ความรู้สึกทางเพศ 

   1.3.2 ความสามารถในการแสดงออกถึงความเชื�อและความคิดอย่างเปิดเผย เช่น 

พูดแสดงความไม่เห็นด้วยและยืนหยดัสุดขั�ว แมเ้ป็นการยากที�จะทาํและจะตอ้งสูญเสียบางสิ� งที�               

จะทาํเช่นนั�นก็ตาม 

   1.3.3 ความสามารถในการยืนหยดัเพื�อสิทธิส่วนบุคคล เช่น ไม่อนุญาตให้ใครมา

รบกวนหรือเอาเปรียบ ผูที้� รู้จกัยืนหยดัจะไม่เป็นคนที�ควบคุมตนเองหรือเหนียมอายมากเกินไป           

จะสามารถแสดงความรู้สึกโดยปราศจากความกา้วร้าวหรือเป็นโทษ 

  1.4 ความเป็นอิสระ (Independence) เป็นความสามารถที�จะชี� นําตนเองและควบคุม

ตนเองในการคิดและการกระทาํของตน ทั�งยงัมีความเป็นอิสระจากอารมณ์ บุคคลที�มีความเป็น

อิสระจะไวว้างใจในตนเองที�จะวางแผนและตดัสินใจครั� งสําคญั แต่ถึงอย่างไรก็ยงัแสวงหา และ

พิจารณาความคิดเห็นของผูอื้�นก่อนที�จะทาํการตดัสินใจอย่างถูกต้องให้กับตนเองในท้ายที�สุด 

เพราะการปรึกษาผูอื้�นไม่ใช่สิ�งแสดงถึงการพึ�งพา การเป็นอิสระเป็นความสามารถที�จะทาํหนา้ที�ได้

อยา่งเป็นอิสระจากความตอ้งการปกป้องและส่งเสริม ผูมี้ความเป็นอิสระจะหลีกเลี�ยงการยึดติดกบั

คนอื�น ความเป็นอิสระนี� ขึ�นอยู่กบัความมั�นใจในตนเอง พลงัภายในและความตอ้งการที�จะไปถึง              

สิ�งที�คาดหวงัและผกูพนัต่าง ๆ โดยไม่ตกเป็นทาสของสิ�งนั�น 



 

24 
 

  1.5 ความตอ้งการบรรลุสิ�งที�ตนปรารถนา (Self - Actualization) เป็นความสามารถใน

การเขา้ใจศกัยภาพที�เป็นไปได้ของตนเอง องค์ประกอบนี� จะเห็นได้จากการเข้าไปเกี�ยวข้องกับ               

การกระทาํในสิ�งที�มีความหมาย ความพยายามที�จะรู้ประจกัษแ์จง้แห่งตนจะเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา

กิจกรรมที�ทาํให้เกิดความสุขใจ และมีความหมายต่อความอุตสาหะในระยะยาวของชีวิต และ                  

มีความกระตือรือร้นที�จะเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของชีวิต การประจกัษ์แจง้แห่งตน

เป็นกระบวนการที�ไม่หยุดนิ�งของความพยายามที�จะไปถึงการพฒันาขั�นสูงสุด จากความสามารถ

ศกัยภาพ และพรสวรรค์ของตวับุคคลเอง องค์ประกอบนี� จะมีส่วนร่วมกบัความพยายามอย่างไม ่              

ยอ่ทอ้ที�จะทาํสิ�งต่าง ๆ อย่างดีที�สุดและพยายามที�จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ สิ�งเร้าที�เกี�ยวขอ้งกบั               

ความสนใจของบุคคลจะให้พลงัจูงใจต่อบุคคลที�จะทาํการตดัสินต่อไป ซึ� งเกี�ยวพนักบัความรู้สึก               

พึงพอใจในตนเอง 

 2. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) หมายถึง ความสามารถใน 

การสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น แสดงออกอยา่งมีนํ� าใจ เอื�ออาทร ห่วงใย เอาใจใส่ รู้จกั

การให้และรับความรักจากผู ้อื�น มีความสามารถในการยอมรับและนับถือผู ้อื�น รู้และเข้าใจ               

ในความรู้สึกนึกคิดของผูอื้�น มีความรับผิดชอบต่อสังคมที�ตนเกี�ยวขอ้งเป็นอย่างดี ประกอบด้วย               

3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  2.1 ความเข้าใจผูอื้�นหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เป็นความสามารถใน           

การตระหนกั เขา้ใจ และชื�นชมกบัความรู้สึกของผูอื้�น ซึ� งตอ้งเป็นบุคคลที�ไวต่อความรู้สึกของผูอื้�น

โดยรู้วา่ผูอื้�นกาํลงัรู้สึกอะไร อย่างไรและสาเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั�น การเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา

หมายความถึงความสามารถในการอ่านอารมณ์ผูอื้�นได้ ห่วงใยผูอื้�น แสดงความสนใจและเขา้ใจ

เกี�ยวกบัผูอื้�น 

  2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เป็นความสามารถที�จะแสดงตน

ในการให้ความร่วมมือ การให้การสนับสนุนและสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มสังคมนั�นเป็น

ความสามารถที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํที�จะแสดงความรับผิดชอบ แมว้า่บุคคลนั�นอาจจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์ส่วนตวัก็ตาม ผูที้�มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีจิตสํานึกต่อสังคมและเป็นห่วงเป็นใย

ต่อผูอื้�น ซึ� งเห็นไดจ้ากความสามารถที�จะรับผิดชอบการจดัการปรับปรุงชุมชน องค์ประกอบนี� จะ

เกี�ยวข้องกับการที�จะทําสิ� งต่าง ๆ สําหรับผูอื้�นร่วมกับผูอื้�น การยอมรับผูอื้�น การกระทําใด ๆ                   

จะขึ�นอยูก่บัการมีจิตสํานึกและสนบัสนุนกฎเกณฑ์ทางสังคม บุคคลที�ขาดความสามารถดา้นนี� จะ

เป็นพวกที�มีทศันคติต่อตา้นสังคมปฏิบติัตนในทางไม่ดีและเอาเปรียบผูอื้�น 
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  2.3 ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relationship) 

เป็นความสามารถที�จะสร้างและรักษาความพึงพอใจในความสัมพันธ์ซึ� งกันและกันด้วย                   

ความใกล้ชิดด้วยการให้และการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความพึงพอใจซึ� งกันและกันจะรวมถึง                         

การแลกเปลี�ยนทางสังคมที�มีความหมาย ซึ� งเป็นสิ� งตอบแทนและทําให้มีความสุขได้ทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลบ่งบอกได ้โดยความสามารถในการให้และการรับอารมณ์ความรู้สึก 

และสามารถที�จะถ่ายทอดความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูอื้�น องคป์ระกอบนี�ไม่เพียงแต่จะเกี�ยวขอ้งกบั

การสร้างความสัมพันธ์กับผูอื้�นเท่านั� น แต่ยงัเชื�องโยงกับความสามารถที�จะรู้สึกไร้กังวลและ                   

มีความสบายใจในความสัมพนัธ์ อีกทั�งยงัควบคุมความคาดหวงัทางบวกที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดต่อกนั

ในสังคมด้วยทักษะทางอารมณ์โดยทั�วไปจะต้องการความไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู ้อื�น                     

ความตอ้งการที�จะสร้างความสัมพนัธ์และความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ 

 3. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึงการรับรู้และเข้าใจปัญหาคิด

วิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที�จะลงมือแก้ไขปัญหา สามารถที�จะตรวจสอบความคิด ความรู้สึก              

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง มีความยืดหยุ่นในความคิด ความรู้สึกและสามารถปรับ

พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มได้เป็นอย่างดี มีความสามารถ             

ในการแกปั้ญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  3.1 ความสามารถในการตีความเป็นจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Reality Testing) เป็นความสามารถ

ในการประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ� งที�เคยประสบมากบัสิ� งที�ปรากฏอยู่จริงจะเกี�ยวขอ้งกบั              

การค้นหาหลักฐานเพื�อยืนยนั ตัดสิน และสนับสนุนความรู้สึก การรับรู้ และความคิดต่าง ๆ                    

ซึ� งการทดลองนั� นจะเกี�ยวข้องกับสถานการณ์ ที� เกิดขึ� นอย่างทันทีทันใด โดยมีเจตนาที� จะ               

ทาํให้สิ�งต่าง ๆ อยูใ่นมุมมองที�ถูกตอ้งโดยปราศจากจินตนาการเกี�ยวกบัสิ�งนั�น ๆ เนน้ไปที�ความจริง 

ทําให้ความคิดของบุคคลเป็นสิ� งที� จะประเมินและจัดการสถานการณ์  ซึ� งจะเกี� ยวข้องกับ

ความสามารถเอาใจจดจ่อ และการพิจารณาจะแสดงถึงความชดัเจนในการรับรู้และกระบวนการคิด 

  3.2 ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นความสามารถในการปรับอารมณ์ ความคิด และ

พฤติกรรมของบุคคลเพื�อเปลี�ยนแปลงเงื�อนไงและสถานการณ์ต่าง ๆ องคป์ระกอบนี�จะเกี�ยวขอ้งกบั 

ความสามารถโดยรวมของบุคคลที�จะปรับตวัเขา้กบัสิ�งที�ไม่คุน้เคย ทาํนายไม่ไดแ้ละสถานการณ์ที�

เปลี�ยนแปลงผูที้�รู้จกัยืดหยุน่จะสามารถเปลี�ยนแปลงจิตใจของตนเมื�อตนเองทาํผิดพลาด โดยทั�วไป

จะเป็นบุคคลที�เปิดเผยและใจกวา้งกบัความคิด ทิศทาง แนวทางที�แตกต่างกนัออกไป 

  3.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นความสามารถใน                

การอธิบายและบ่งชี� ถึงปัญหาต่าง ๆ ทาํให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหา และทาํให้การแก้ปัญหานั�น
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ประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ การแกปั้ญหาโดยทั�วไปแลว้เป็นงานที�มีความหลากหลายและ

จะรวมเอาความสามารถที�จะตอ้งผา่นกระบวนการในการแกปั้ญหา 

 4. การจดัการกบัความเครียด (Stress Management) หมายถึง การรับมือกบัความเครียด

อดทนต่อเหตุการณ์ที�ร้ายแรง ภาวะกดดนัและความรุนแรงทางอารมณ์ได ้รวมทั�งตอบสนองไดอ้ยา่ง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถจดัการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความเครียด 

อย่างมีสติ ควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถอดทนต่อความปรารถนาและสิ� งย ั�วยุได้

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  4.1 ความทนต่อความเครียด (Stress Tolerance) เป็นความสามารถที�จะอดทนต่อ

เหตุการณ์ร้าย ๆ และสถานการณ์ที�ตึงเครียดได้โดยปราศจากความล้มเหลว ด้วยการจดัการกับ

ความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพแม้เผชิญกับสถานการณ์ที�ยาก การอดทนกับความเครียดจะมี              

การตอบสนองต่อความเครียดอยา่งเหมาะสม ซึ� งจะเกี�ยวขอ้งกบัความสามารถที�จะผอ่นคลาย การตั�งสติ

และการเผชิญหน้ากับความยากลาํบากได้อย่างสงบปราศจากอารมณ์ที�รุนแรง บุคคลที�ควบคุม

อารมณ์ไดดี้จะเลือกที�จะเผชิญหน้ากบัวิกฤตและปัญหามากกว่าการยอมแพ ้และปล่อยให้ตนรู้สึก 

ทาํอะไรไม่ถูกและสิ�นหวงัหากองค์ประกอบนี� มีไม่เพียงพอจะเกิดความวิตกกังวล ซึ� งมีผลต่อ                  

การแสดงออกเนื�องจากมีใจจดจ่อนอ้ยการตดัสินใจจึงทาํไดย้าก 

  4.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Impulse Control) เป็นความสามารถที�จะ              

อดกลั�นและชะลอแรงกระตุ้นแรงขับ หรือสิ� งล่อใจที�จะให้กระทําได้นํามาซึ� งสมรรถภาพใน                   

การยอมรับกบัแรงกระตุน้ สามารถตั�งสติ และควบคุมพฤติกรรมกา้วร้าว คดัคา้นและการกระทาํที�

ไร้ความรับผิดชอบผูที้� มีปัญหาในการควบคุมแรงกระตุ้นจะมีความอดทนต่อความคบัข้องใจ                 

ต ํ�าหุนหันพลันแล่น ควบคุมปัญหาด้วยความโกรธ ทาํในสิ� งที�เป็นโทษ ขาดการควบคุมตนเอง                  

และแสดงพฤติกรรมอยา่งกะทนัหนัและไม่สามารถทาํนายได ้

 5. ภาวะอารมณ์ทั�วไป (General Mood) หมายถึง ความสามารถที�จะรับรู้ความพึงพอใจ              

ในชีวิตของตนเอง มีความสุข สร้างความสนุกสนานให้เกิดแก่ตนเองและผูอื้�น มีเจตคติที�ดีต่อตนเอง

และผูอื้�นคิดในทางที�ดี มองโลกในแง่ดี สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละแสดงออกถึงความรู้สึกที�เป็น

สุขให้ผูอื้�นสังเกตเห็นและสัมผสัความรู้สึกนั�นได ้มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 

และพยายามทาํใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมาย ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  5.1 มองโลกในแง่ดี (Optimism) ความสามารถในการมองในด้านที�ดีของชีวิต และ

รักษาทศันคติทางดา้นบวกแมก้าํลงัเผชิญกบัสิ�งเลวร้าย การมองโลกในแง่ดี การมีความหวงัในชีวิต

เป็นวธีิการดาํรงชีวติในทางบวกตรงกนัขา้มกบัการมองโลกในแง่ร้ายที�โดยปกติจะมีการเก็บกด 
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  5.2 มีความสุขกบัชีวติ (Happiness) เป็นความสามารถที�จะรู้สึกพึงพอใจกบัชีวติตนเอง

มีความสุขสนุกสนานกับตัวเองและผูอื้�น ความสุขประกอบด้วยความพึงพอใจในตนเอง และ                  

สิ� งทั�วไปเป็นความสามารถที�จะมีความสุขกับชีวิต รู้สึกดีและสบายใจทั� งในขณะทํางานและ                    

ในยามว่างรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับโอกาสต่าง ๆ เพื�อทําให้ เกิดความสนุกสนาน                      

การมีความสุขจะเกี�ยวขอ้งกบัความร่าเริงและกระตือรือร้น 

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2004 : 39 อ้างถึงใน รดาการ ภูริพงษ์. ���� : 11) ได้กล่าวถึง              

ความฉลาดทางอารมณ์ว่า ความฉลาดของมนุษย์นอกเหนือจากเรื� องของเชาว์ปัญญาแล้วยงัมี

ความสามารถในเรื�องของภาวะอารมณ์ ซึ� งสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะไดด้งันี�  

 1. ความฉลาดในตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ การเข้าใจในความรู้สึกของ

ตนเอง สามารถแบ่งแยกความรู้สึกได ้ระบุความรู้สึกได ้รู้ถึงผลกระทบของความรู้สึกนั�น ๆ และ         

ใชค้วามรู้สึกนั�นเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสม 

 2. ความฉลาดต่อบุคคลอื�น (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรับรู้

เขา้ใจอารมณ์ และเขา้ใจในสิ�งที�เป็นแรงจูงใจของผูอื้�น และตอบสนองต่ออารมณ์และความตอ้งการ

ของผูอื้�นอยา่งเหมาะสม 

 จากองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ของนักวิชาการ และหน่วยงานที�กล่าวถึง

ข้างต้น สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้อารมณ์ตนเอง                 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง และความเขา้ใจอารมณ์ของบุคคลอื�น 

 จากทศันะของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์เพื�อให้ได้

ขอ้สรุปเป็นองคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัแสดงในตาราง � 
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ตาราง 1  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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คว
าม

ถี� 

1. ดา้นดี   - - - - - - - - - 1 

�. ดา้นเก่ง  - - - - - - - - - 1 

3. ดา้นสุข  - - - - - - - - - 1 

�. การครองตน  - -  - - - - - - - 1 

�. การครองคน  - -  - - - - - - - 1 

�. การครองงาน - -  - - - - - - - 1 

�. การรับรู้อารมณ์ตนเอง -  -     - -  6 

�. การควบคุมอารมณ์ 

     ตนเอง 

 

- 
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�. การสร้างแรงจูงใจใน 

    ตนเอง 

 

- 

 

 

 

- 
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��. ความเขา้ใจอารมณ์ 

      ของบุคคลอื�น 

 

- 
 

 

 

- 
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 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากทศันะ

นักวิชาการต่างๆ ได้แก่ จนัทน์กฤษณา ผลวิวฒัน์ (���� : 35) โดนาลด์ซัน (Donaldson. 1997 : 2)              

คูเปอร์ และซาวาฟ (Cooper and Sawaf. 1997 : 13) เมเยอร์ และซาโลเวย์ (Mayer and Salovey. 1997 :                   

10 - 11) โ ก ล แ ม น  (Goleman. 1998 : 26 - 27) ไ ว ซิ ง เจ อ ร์  (Weisinger. 1998 : 19 - 21) บ า ร์ อ อ น                 

(Bar - On. 2000 : 108) และการ์ดเนอร์ (Gardner. 2004 : 39) สรุปได้ว่าองค์ประกอบความฉลาด          

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีความถี�ตั�งแต่ � คะแนนขึ�นไป ไดแ้ก่ การรับรู้อารมณ์ตนเอง 
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การควบคุมอารมณ์ตนเอง  การสร้างแรงจูงใจในตนเอง และความเขา้ใจอารมณ์ของบุคคลอื�น ซึ� ง

ผูว้จิยัไดน้าํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  

 ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ 

 การบริหารงานในองคก์ารนั�น ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ 

เพื�อนําไปพัฒนาศักยภาพขององค์การในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึ� งความสําคัญ                 

ของความฉลาดทางอารมณ์ จะมีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลที� จะนํามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ได ้                      

โดยมีนกัวชิาการใหแ้นวคิดเกี�ยวกบัประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ ดงันี�  

 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ออนไลน์ . 2554) ได้ให้ประโยชน์ของ             

ความฉลาดทางอารมณ์ต่อดา้นต่าง ๆ ไวด้งันี�  

 1. ประโยชน์ต่อการทาํงาน นกัจิตวทิยาพบวา่คนที�มีอารมณ์ดี จะมีความเขา้ใจตนเองและ

ผูอื้�นไดง่้าย ตลอดจนมีทกัษะอารมณ์ที�ดีในการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอื�น ทั�งที�บา้นและที�ทาํงาน

หรือในเวลาที�ตอ้งออกสังคม ขณะเดียวกนัความฉลาดทางอารมณ์ก็จะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดี  

ทาํให้มีพลงัในการต่อสู้กบัอุปสรรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง ไม่ทอ้ถอยสามารถสร้างกาํลงัใจให้กบัตวัเองใน

ยามล้มเหลว หรือมีปัญหาได้ ต่างจากคนที�มองโลกในแง่ร้ายที�มักจะมองเห็นแต่ปัญหาและ                  

ความยุง่ยาก ทาํใหข้าดกาํลงัใจที�จะผลกัดนัใหฟั้นฝ่าอุปสรรคไปไดด้ว้ยดี 

 2. ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว ครอบครัวที�จะอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขตอ้ง

อาศยัความรัก ความเขา้ใจและยอมรับไดใ้นขอ้บกพร่องของผูอื้�น อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ 

จึงมีผลอยา่งมากต่อความสงบสุขในบา้น หรือในชีวิตคู่ เมื�อมีปัญหาก็ไม่ปรึกษาหารือกนัหรือบางที

ก็ใชค้วามรุนแรง 

 3. ประโยชน์ต่อการที�เด็กจะเรียนดี มีอนาคตที�ดี นอกจากความสามารถทางวิชาการแลว้ 

ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัอื�น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัที�เต็มไปดว้ยสิ�งย ั�วย ุพบวา่มีเด็กจาํนวน

ไม่น้อยที� เผชิญปัญหาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก จนทําให้เสียโอกาสทางการศึกษาไปอย่าง           

น่าเสียดาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั�งครรภ์ในวยัเรียน หรือปัญหาด้านพฤติกรรมอื�น ๆ 

ปัญหาเหล่านี� ไม่ไดเ้กิดขึ�นจากความอ่อนแอทางเชาวน์ปัญญา แต่มาจากความอ่อนแอทางอารมณ์                

ที�ไม่สามารถรู้เท่าทนั และจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกทั�งของตนเองและผูอื้�นได ้

 4. ประโยชน์ ต่อความเครียด ซึ� งเป็นบ่อเกิดที�สําคัญของโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด            

ทั� งทางตรงและทางอ้อม เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง             

ไปจนถึงโรคร้ายอย่างมะเร็ง เมื�อเรามีอารมณ์ดีก็จะส่งผลดีให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วยใน         
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ทางตรงกนัขา้ม เมื�อเราเครียด วิตกกงัวล หดหู่ เศร้าซึม ภูมิคุม้กนัในร่างกายก็จะลดระดบัลงทาํให้

ง่ายที�จะติดเชื�อหรือเจบ็ไขไ้ม่สบาย 

 โกลแมน (Goleman. 1998 : 38) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสําคญัมากกว่า

ความฉลาดดา้นอื�น ๆ โกลแมน (Goleman) เชื�อวา่บุคคลที�ขาดความฉลาดทางอารมณ์ยอ่มก่อใหเ้กิด

ปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ลดประสิทธิภาพในการทาํงานขององค์การโดยเฉพาะในสังคม

ปัจจุบันที�เต็มไปด้วยการแข่งขนั และการเปลี�ยนแปลงในทางสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี               

อย่างรวดเร็ว ทาํให้ผูน้ ํายุคใหม่ จาํเป็นจะต้องมีคุณลกัษณะอื�น ๆ นอกเหนือจากสติปัญญาและ     

ความเชี�ยวชาญ ซึ� งจะช่วยให้ผูน้าํสามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ โดยอาศยัการบริหาร

จดัการตนเองและสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอื้�นไดดี้ คุณลกัษณะดงักล่าวนี� คือความฉลาดทางอารมณ์ 

การประยกุตใ์ชค้วามฉลาดทางอารมณ์ในชีวติประจาํวนั และการปฏิบติังานในหนา้ที�จะมีประโยชน์

อย่างยิ�งกับทุกคน เช่น พัฒ นาการด้านอารมณ์  บุคลิกภาพของเด็กการสื� อสาร การแสดง

ความสามารถ การปฏิบัติงาน การให้บริการ การบริหารจดัการ การเข้าใจชีวิตตนเองและผูอื้�น              

ซึ� งอาจจาํแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงันี�  

�. ประโยชน์ต่อการทาํงาน 

 ผูที้�ตอ้งการประสบความสําเร็จในการทาํงานจาํเป็นตอ้งฉลาดในเรื�องงานและเรื�องคน

ปัญหาความยุ่งยากในการทาํงานมกัมาจากตวัคน คือ ผูบ้ริหารเองและผูร่้วมงานมากกว่าตวังาน

โดยเฉพาะในการทาํงานที�ตอ้งเกี�ยวกบัคนหมู่มาก ตอ้งมีการติดต่อประสานความร่วมมือเพื�อให้งาน

บรรลุเป้าหมาย จึงทําให้เกิดความหงุดหงิด ขัดแยง้ ไม่พอใจขึ� นได้เสมอ หากไม่มีวิธีจัดการ                     

ที�เหมาะสมจะทาํใหก้ลายเป็นปัญหาในองคก์ารได ้

 2. ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว 

 ครอบครัวที�จะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ตอ้งอาศยัความรัก ความเขา้ใจและยอมรับไดใ้น 

ขอ้บกพร่องของผูอื้�น อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์จึงมีผลอยา่งมากต่อความสงบสุขในบา้นหรือ

ในชีวิตคู่ ปัญหาความแตกแยกและการหย่าร้างที�เกิดขึ� นล้วนมีสาเหตุมาจากการไม่พยายามทาํ              

ความเขา้ใจ ซึ� งกนัและกนั ยอมรับขอ้บกพร่องของอีกฝ่ายไม่ได ้เมื�อมีปัญหาไม่ปรึกษาหารือกนั 

หรือใช้ความรุนแรง ความฉลาดทางเชาว ์ปัญญาจึงไม่ใช่ปัจจยัที�จะทาํให้คนสองคนอยู่ร่วมกัน             

อย่างมีความสุขในทางตรงกันขา้ม ถ้าคนเก่งสองคนอยู่ด้วยกนั ต่างฝ่ายพยายามที�จะเอาชนะกัน 

อนาคต ก็คงไม่พน้ การหยา่ร้าง ดว้ยเหตุนี�  คนเก่ง ๆ จาํนวนไม่นอ้ยที�ประสบความสําเร็จในหน้าที�

การงาน  แต่ประสบกบัความลม้เหลวในชีวิตคู่ครอง ในทางจิตวิทยาไดอ้ธิบายถึงความฉลาดทาง

อารมณ์กบัการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวไวว้า่ แต่ละคนตอ้งสนใจ เขา้ใจในความกงัวลของคน                        

ในครอบครัว รับรู้ และตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในครอบครัวไดดี้ รู้และเขา้ใจศกัยภาพ 
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ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม และมีความจริงใจต่อกัน                

ซึ� งเป็นรากฐานของความผกูพนัที�มั�นคง 

 3. ประโยชน์ต่อการศึกษา 

 ในโลกของความเป็นจริง การที� เด็กจะเรียนดี มีอนาคตที� ดี นอกจากความสามารถ                    

ทางวิชาการแลว้ ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัอื�น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัที�เต็มไปดว้ยสิ�งย ั�วย ุ

พบวา่ เด็กจาํนวนไม่น้อยที�ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาการตั�งครรภใ์นวยัเรียน หรือปัญหาดา้นพฤติกรรมอื�น ๆ จนทาํใหเ้สียโอกาสทางการศึกษา 

 4. ประโยชน์ต่อตนเอง 

 ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยใหค้นมองโลกในแง่ดี มีความสุข มีความพอใจและยอมรับได้

กบัสภาพที�เป็นอยูถึ่งแมว้า่สภาพนั�นอาจไม่เป็นที�พึงปรารถนาเพียงใดก็ตาม 

 ภาลีโร และ ชามา (Bhalerao and Sharma. 2017 : 35) ได้ทําการศึกษ าและสรุป ถึง

ประโยชน์ของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ไวด้งันี�  

 1. ประโยชน์ต่อตนเอง (Personal Benefits) ผูที้�มีเชาวอ์ารมณ์สูงจะมีเชาวภ์ายในบุคคลสูง

คือ สามารถตรวจสอบ และตระหนกัรู้เกี�ยวกบัจุดแข็งจุดอ่อนทางอารมณ์ของตนเองขณะเดียวกนั

รู้จกัวธีิการจดัการอารมณ์ที�เหมาะสม ทาํให้ไม่เก็บกดอารมณ์จนทาํให้เกิดการเจบ็ป่วยทางกาย และ

ไม่ปลดปล่อยอารมณ์แบบไร้ทิศทาง ป้องกันปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลความสามารถ                

ในการปรับตวัประกอบกบัความสามารถ ในการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองเกิดพลงัสร้างสรรคแ์ละ

ทาํงานอย่างมีความสุข นอกจากนั�น เชาวปั์ญญาระหว่างบุคคล คือ ความสามารถในการอ่านอารมณ์ 

ความปรารถนา ความตั�งใจในการทาํสิ�งต่าง ๆ  ของบุคคลและแสดงการตอบสนองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถจูงใจคนอื�นให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ อีกทั�งตอบสนองความตอ้งการของตนไดใ้ห้ลด

ภาระที�ตอ้งทาํงานคนเดียว ลดความเครียดแต่เพิ�มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ทาํใหชี้วิต

ประสบความสุข ความสาํเร็จและมีสุขภาพที�ดี 

 2. ประโยชน์ต่อสถาบนัครอบครัว (Family Benefits) ผูที้�มีเชาวอ์ารมณ์สูงที�มีการตระหนกัรู้

เกี�ยวกบัตนเองและพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง ช่วยให้มีโอกาสประสบความสุขความสําเร็จ และ             

มีสุขภาพที�ดี ช่วยเสริมรายไดแ้ละลดภาระให้กบัครอบครัว นอกจากนั�นความสามารถในการเห็น 

อกเห็นใจคนอื�นและทกัษะทางสังคมช่วยให้เขา้ใจ และปรับตวักบัคนในครอบครัวได ้ทาํใหส้มาชิก

ในครอบครัวมีความสุข ความภูมิใจ อีกทั� งยงัเป็นแบบอย่างที� ดีแก่สมาชิกในครอบครัวหรือ                   

เป็นแบบอยา่งที�ดีสาํหรับลูกหลานต่อไป 

 3. ประโยชน์ต่อสถานที�ทาํงาน (Workplace Benefits) ผูที้�มีเชาวอ์ารมณ์สูงเป็นผูที้� รู้จกั

เห็นอกเห็นใจคนอื�นและมีทกัษะทางสังคมย่อมเป็นที�รักและที�ไวว้างใจของผูบ้งัคบับญัชาและ
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เพื�อนร่วมงาน สัมพนัธภาพที�ดีระหวา่งบุคคลนาํมาซึ� งความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน ลดการสูญเสีย

พลังจากปัญหาทางอารมณ์ เนื�องจากความขดัแยง้หรือการขดัขวางจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อน

ร่วมงาน ทาํให้สามารถนําพลงัมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที�ผลงานมี

ประสิทธิภาพย่อมได้รับการเสริมแรงจากที�ทาํงาน เป็นวงจรให้เกิดพลงัจูงใจในการทาํงานยิ�งขึ�น             

ทาํใหส้ามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์อยา่งเตม็ที�แก่สถานที�ทาํงาน 

 4. ประโยชน์ต่อสังคม (Social Benefits) ผูที้�มีเชาวอ์ารมณ์สูงเป็นแบบอยา่งที�ดีสาํหรับคน 

ในสังคมช่วยเสริมสร้างนวตักรรม ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขใหแ้ก่สังคม 

 สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีประโยชน์อยู่มากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นหน้าที�การงาน ความอบอุ่นในครอบครัว โอกาสทางการศึกษา การดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

คนที�มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นคนที�สามารถรับรู้ เขา้ใจ จดัการกบัความรู้สึกของตนเองได ้

รวมทั� งเข้าใจความรู้สึกของบุคคลอื�น จึงมักประสบความสําเร็จในการทํางานร่วมกับผู ้อื�น                          

โดยสร้างสรรคผ์ลงานใหม ่ๆ อยูเ่สมอ  

 

แนวคิดเกี�ยวกบัผู้บริหารสถานศึกษา 

 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 

                 นักวิชาการไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา              

ไวแ้ตกต่างกนั ดงันี�  

 ธีระ รุญเจริญ (2553 : 12) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลผูมี้หน้าที�หรือ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานอย่างมีระบบอันเกี�ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ที� มีความเกี�ยวข้อง               
ระหว่างกนั เพื�อความสําเร็จของเป้าหมายที�ตอ้งการบริหารสถานศึกษาเป็นการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
ที�เกิดจากความร่วมมือกัน เพื�อพฒันาสมาชิกของสังคมเป็นการดาํเนินงานที�มีเป้าหมายสําคญั คือ              
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 จรัส  อติวิทยาภรณ์ (2554 : 26) กล่าววา่ ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูที้�แบ่งงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตามความรู้ความสามารถแลว้นิเทศงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คาํแนะนาํอยา่งเหมาะสมเพื�อให้งาน
บรรลุผลอยา่งมีคุณภาพ 
 นิรภยั  จนัทร์สวสัดิ�  (2556 : 25) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที�ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึ� งมีบทบาทในฐานผูน้ําสามารถ
ควบคุมและดูแลการดาํเนินงาน ในด้านบริหารจดัการภายในสถานศึกษาให้บรรลุตามแผนและ
นโยบายที�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สมนึก ผดุงจนัทน ์(2557 : 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และ     
รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโดยให้มีขึ� นในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศ
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กระทรวงและเป็นตาํแหน่งที�มีวิทยฐานะ ได้แก่ รองผูอ้าํนวยการชํานาญการ รองผูอ้าํนวยการ
ชาํนาญการพิเศษ รองผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ 
ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ และผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญพิเศษ 

สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2557 : 16)

ให้ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�รับผิดชอบ หรือได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบกาํกับดูแลการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและ

วตัถุประสงค์ของการจดัตั�ง รวมทั�งการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคคลในความรับผิดชอบปฏิบติั

หนา้ที�ในการดูแลและพฒันาเด็กอยา่งเตม็กาํลงัและความสามารถ 

 ถวิล  อรัญเวศ (2560 : 5) กล่าวว่า ผู ้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู ้บริหารที� มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะในทางการบริหารจดัการองค์กร หน่วยงาน หรือสถานศึกษามีทักษะ                   
ในการกําหนดนโยบายเป้าหมายและวิธีการทํางานที� ชัดเจน สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใชศ้าสตร์และศิลป์ควบคู่กบัยุทธศาสตร์หรือหลกัการต่าง ๆ                            
ในการบริหารงานอยา่งสูงสุด 

 กอร์ตัน (Gorton. 1983 : 210) กล่าวว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ตําแหน่งซึ� ง                         

เป็นผูบ้ริหารในหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีลักษณะงานเกี�ยวกับการวางแผน การดําเนินงาน                          

การประสานงาน การควบคุมดูแล และการนิเทศงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงาน                      

ดา้นวิชาการ การปกครอง ธุรการหรือบริหารทั�วไป ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและปฏิบติัหน้าที�อื�น ๆ                  

ที�เกี�ยวขอ้ง  

 เบนนิส (Bennis. 1989 : 7) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูที้�ได้รับการแต่งตั�ง มีตาํแหน่ง

อย่างเป็นทางการ มีอาํนาจอย่างเป็นทางการในหน่วยงานของตน เป็นผูส้ามารถออกคาํสั�งให้

ผู ้ใต้บังคับ บัญ ชาปฏิบัติตามกฎระเบี ยบได้ มีหน้าที� จ ัดองค์กร วางแผนและป ระเมินผล                          

การปฏิบติังาน  

 นานัส (Nanus. 1992 : 13) กล่าว่า ผูน้าํตอ้งทาํหน้าที�เป็นเพียงผูชี้� ทิศทางเป็นที�ทาํให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ และเป็นผูฝึ้กสอนแนะนาํแก่ผูต้าม 

 ยุคล์ (Yukl. 1998 :132) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที�มากด้วยพลัง

อาํนาจ เป็นบุคคลที�มีการปรับเปลี�ยนเพื�อชัยชนะ และเป็นบุคคลที�มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม                

ในการดาํรงชีวติอยูเ่สมอ และใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ แก่บุคคลได ้ 

เซอร์จิโอแวนนี�  และคณะ (Sergiovanni and et al., 1999 : 81 - 144) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา หมายถึง ผูที้�มีวิสัยทศัน์ในเชิงพฒันา จะตอ้งสร้างสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที�มี

คุณภาพและประสบผลสาํเร็จ  
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 อับ เบน และคณ ะ (Ubben and et al. 2001 : 87 - 98) กล่าวว่า ผู ้บ ริหารสถานศึกษา
หมายถึง ผูที้�เป็นกลไกสําคญัที�จะตอ้งแสดงถึงภาวะผูน้าํเพื�อสร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่ง            
การเรียนรู้ให้มีกระบวนการตดัสินใจโดยอาศยัสถานศึกษาเป็นฐาน ให้มีการพฒันาสถานศึกษา            
โดยมีการวางแผนที�เป็นระบบ 
 สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที�ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที�ใน
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโดยรับผิดชอบในการกาํกบัดูแล
การดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุตามแผนและนโยบายที�กําหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ความสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 

                  นกัวิชาการต่างประเทศหลายท่านไดใ้ห้ความสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวแ้ตกต่างกนั 

ดงันี�  

 ไฮมัน  วิล เลี� ยม  และคอนเนอร์ (Haiman,  William and Connor. 1985 : 422) เห็นว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความสามารถในการทาํงานและคุณสมบติัหลายประการร่วมกนัตามที�

หน่วยงานต้องการจึงจะทาํให้บริหารงานบังเกิดผลดี จะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ขาด

ความสามารถยอ่มจะขาดความเชื�อถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อนัเป็นตน้เหตุแห่งปัญญาของการบงัคบั

บญัชาในที�สุด ความสามารถในการทาํงานของผูบ้ริหารนอกจากจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื�อมใส

จากผูร่้วมงานและบุคคลทั�วไปแล้ว ยงัเป็นองค์ประกอบที�สําคัญยิ�งในการนําพาองค์การไปสู่

เป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

 คอนเจอร์ (Conger. 1989 : 79) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสาํคญัในการวางแผนนโยบาย 

ในเรื�องโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอนบุคลากร นกัเรียน ครูอาจารย ์การเงิน และ

งานธุรการต่าง ๆ  

 แบส (Bass. 1998 : 92) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสําคญัเป็นผูน้าํที�รับผิดชอบ

ของสถานศึกษาทั�งหมดที�จะช่วยใหก้ารจดัการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การ์ดเนอร์ (Gardner. 2004 : 21) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูที้�มีบทบาทสําคญั            

ในการสร้างเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกันของ

สถานศึกษาเป็นผูที้�จะนาํกลุ่มใหพ้น้จากความทุกขย์าก ขจดัความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นในกลุ่ม และฟันฝ่า

อุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษาที�วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

มีประสิทธิผล 

 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสําคญัในฐานะเป็นผูน้าํองคก์ารเพื�อไปสู่เป้าหมายของ

สถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารมีส่วนร่วมของผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 
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 บทบาทหน้าที�ของผู้บริหารสถานศึกษา 

                 นักวิชาการไทยและต่างประเทศหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ไวแ้ตกต่างกนั ดงันี�  

 ธร สุนทรายุทธ (2553 : 1 - 3) กล่าวว่า หน้าที� หลักของผู ้บ ริหารสถานศึกษา คือ                    

การประสานงานบุคคลต่าง ๆ ใหป้ฏิบติังานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ช่วยธาํรงรักษาหน่วยงานให้อยู่

อยา่งมั�นคงและเจริญกา้วหนา้ยิ�ง ๆ ขึ�นไป  

 เวยีงชยั  วชัรนิรันดร์ (ออนไลน์. 255�) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษาคือ 

ลักษณะงานเกี�ยวกับการวางแผน การดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมดูแล และ                   

การนิเทศงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลงานดา้นวชิาการ การปกครอง ธุรการหรือบริหาร

ทั�วไป ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและปฏิบติัหนา้ที�อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

 บวร ปภสัราทร (ออนไลน์. 2557) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดงันี�   

 �. จดัทาํนโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวชิาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั�วไป 

 �. จดัตั�ง/รับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณ  

 �. พฒันาหลกัสูตร จดัการเรียนการสอน 

 �. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั 

 �. กาํกบั ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

 �. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นฯ   

 �. จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 �. ส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน สร้างความสัมพนัธ์  

 เนเซวิซ (Knezevich. 1984 : 27) ไดก้ล่าวเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ประกอบดว้ย  

 �. นาํนโยบายของหน่วยเหนือไปปฏิบติั  

 �. กาํหนดจุดมุ่งหมายทิศทาง และจดัลาํดบัความสําคญัก่อนหลงัของภารกิจให้ชัดเจน

และปฏิบติัตามนั�น  

 �. จดัหาทรัพยากรต่าง ๆ และใชด้ว้ยความสุขมุรอบคอบ 

 �. ช่วยเพิ�มผลผลิตของบุคลากรทุกคน  

 �. ประสานความพยายามของบุคลากรเข้าด้วยกันและสร้างความสัมพันธ์ที� ดีใน                   

การทาํงานภายในองคก์าร  
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  6. ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ที�ใช้ในการปฏิบติังานและบุคลากร

ในองคก์ารเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  7. ช่วยสร้างภาพพจน์ให้แก่สถาบนัและบุคคล เพื�อให้เห็นว่าองค์การที�มีประสิทธิผล               

จะมีผลผลิตและการเคลื�อนไหวที�กระฉบักระเฉง  

 8. รายงานกิจการใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาชั�นสูงไดท้ราบ 

 เคนเนทส์ และเจน (Kenneth and Jane. 2000 : 103) ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา              

ควรปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทของกลุ่มและกิจกรรม โดยแบ่งเป็น � กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

 �. ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ บทบาทดา้นการเป็นหวัหนา้องคก์ารและเป็นผูน้าํของหมู่คณะ  

 �. ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ไดแ้ก่ บทบาทในการเป็นศูนยก์ลางขององคก์ารซึ� งประกอบดว้ย 

การรับขอ้มูลข่าวสารที�เป็นปัจจุบนัและเป็นรูปธรรมมากที�สุด  

 �. ด้านการตดัสินใจ ได้แก่ บทบาทในการเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ               

เป็นผูจ้ดัการกบัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เป็นผูข้จดัความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ภายในองคก์าร 

 สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที�ในการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา 

จดัทาํนโยบายแผนพฒันาการศึกษาดา้นวิชาการ บุคลากร งบประมาณ การบริหารทั�วไป รวมทั�ง   

การกาํกบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง 

 คุณลกัษณะของผู้บริหารสถานศึกษา  

                 นักวิชาการไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาไวแ้ตกต่างกนั ดงันี�  

 ธีระ รุญเจริญ (2553 : 128) กล่าววา่ คุณลกัษะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ที�จะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารและการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 

 1. ลักษณะพื� นฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุนผู ้นําตามธรรมชาติ ได้แก่ ความถนัดใน                 

การเป็นผูน้าํลกัษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกบัผูอื้�น ไดแ้ก่ ร่วมทาํงาน เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์

 2. การศึกษาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาขึ�นไปครอบคลุมเนื�อหาสาระ ได้แก่ 

บริหารและการจดัการศึกษา จิตวิทยาการทาํงานกับผูอื้�น พื�นฐานการศึกษา ค้นควา้วิจยับริบท

ทางการบริหารการศึกษา อันประกอบด้วย ระเบียบกฎหมาย สังคมวิทยาปรัชญา เศรษฐกิจ                     

การปกครอง 

 3. บุคลิกภาพน่าเชื�อถือ ได้แก่ นํ� าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย อารมณ์มั�นคง เขม้แข็ง               

แต่ถ่อมตน กิริยามารยาทเป็นที�ยอมรับของสังคม การแต่งกายเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 4. คุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ  ได้แก่  มีวิสั ยทัศน์ก้าวหน้าทัน                       

การเปลี�ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรมเป็นที�ตั�ง โปร่งใส ยติุธรรม ซื�อสัตย ์ไม่คอรัปชั�น อดทน อดกลั�น 

รับทั�งผดิและชอบเป็นคนดีของสังคม 
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 5. ความสามารถ ชาํนาญในการบริหารและจดัการศึกษาตามหลกัวิชาและการปฏิบติันาํ

องค์การไปสู่เป้าหมาย โดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม 

ประสานงานเพื�อผลงานตามหน้าที�ความรับผิดชอบและปรับเปลี�ยนเทคนิค เพื�อสอดคล้องกับ                

การเปลี�ยนแปลง 

 6. ความรู้ลึกและรู้รอบ การบริหารจดัการ การจดัการศึกษา ระเบียบกฎหมาย บริบท              

ทางสังคม การวจิยั จิตวทิยาการบริหาร 

 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา เพื�อเป็นหลกัประกนัเพื�อการบริหารที�มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จดัการศึกษาที�มีประสิทธิภาพเป็นหลกัประกนัคุณภาพ ยกระดบั

มาตรฐานวชิาชีพ พฒันาและปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเนื�อง มุ่งมั�นปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ทองทิพภา  วิริยะพนัธ์ุ (2554 : 127) กล่าวว่า คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูบ้ริหารมืออาชีพ 

ประกอบดว้ย  

 1. เป็นผูบุ้กเบิก (Pioneer) ผูบ้ริหารควรมีจิตใจที�ชอบค้นหาสิ� งใหม่ ๆ เพื�อปรับปรุง             

การดาํเนินงานใหดี้ยิ�งขึ�น เช่น ใชเ้ทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ 

 2. มีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการบริหารงาน ผู ้บริหารต้องมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและปรับปรุงเปลี�ยนแปลงทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อมที�แปรเปลี�ยน โดยต้องยอมรับความเป็นจริงและปรับตัวเพื�อเพิ�มศักยภาพ                   

ในการแข่งขนัใหม้ากขึ�น 

 3. มีความทันสมัย (Modern) ก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์และต้องก้าวทันคู่แข่งขัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นเทคโนโลยี ผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งพร้อมที�จะนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่             

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดา้นการบริหารจดัการ ทั�งนี� เพื�อจะไดเ้พิ�มความสามารถในการแข่งขนักบั

ผูอื้�นไดดี้ยิ�งขึ�น 

 4. มีการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงผลประโยชน์

ระยะยาวขององคก์ร โดยการให้ความสําคญัแก่การวิจยัและพฒันา เพื�อปรับปรุงและพฒันารูปแบบ

การทาํงานให้แก่องคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่การพฒันาเป็นหวัใจขององคก์รที�เป็น

ภารกิจสาํคญั ซึ� งผูบ้ริหารตอ้งกระทาํเป็นประจาํ 

 5. เป็นนกัสู้ (Determined Fighter) เพราะโลกในยุคไร้พรมแดน แมจ้ะมีการพึ�งพาอาศยั

กัน แต่ก็มีการแข่งขันต่อสู้ในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย ทําให้ผู ้ริหารมืออาชีพจะต้องมี             

ความพร้อมที�จะแข่งขนักบันานาประเทศในระดบัโลกทุกรูปแบบ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคใด ๆ 

แมจ้ะมีการเปลี�ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ�นก็พร้อมจะเผชิญกบัความไม่แน่นอนที�อาจส่งผลกระทบต่อ

องคก์รทั�งในมุมบวกและมุมลบ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถปรับตวัและแกไ้ขสถานการณ์ที�เลวร้าย

ใหก้ลายเป็นดี 
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 6. เป็นนกัประสาน (Coordinator) ผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งสามารถประสานทุกฝ่ายเขา้

หากนัเพื�อจะไดช่้วยเหลือเกื�อกูลซึ� งกนัและกนั มีบทบาทร่วมกบัภาครัฐในการประสานประโยชน์

ของส่วนรวมร่วมกนั เพื�อจะได้ขจดัปัญหาและอุปสรรคที�ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

ประเทศชาติโดยรวม 

 7. มีจรรยาบรรณและจริยธรรม (Ethics) ผูบ้ริหารมืออาชีพควรมีความรับผิดชอบใน

วชิาชีพและมีจริยธรรมและคุณธรรม สําหรับเป็นกรอบแนวคิดในทางปฏิบติัผูบ้ริหารควรประพฤติ

และปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม เพื�อสร้างศรัทธาโดยการยึดมั�นในธรรมมะไม่ใช้

อาํนาจหนา้ที�ในทางมิชอบ 

 ถวลิ  อรัญเวศ (2560 : 5) กล่าววา่ นกับริหารมืออาชีพควรมีลกัษณะที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

 1. กล้าตดัสินใจ การตดัสินใจเป็นคุณลกัษณะที�สําคญัประการหนึ� งของนักบริหารตอ้งมี

ขอ้มูลที�เพียงพอในการตดัสินใจหรือวินิจฉยัสั�งการ เป็นคนสุขุม รอบคอบ มีเหตุมีผลในการตดัสินใจ 

ไม่ ด่วนเชื� อ แต่ต้องมีความรอบคอบ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายส่วนที� เป็นปัจจุบันทันสมัย 

ประกอบการตดัสินใจ 

 2. ไวต่อข้อมูล นักบริหารมืออาชีพ จําเป็นต้องเป็นคนที�ทันสมัยไวต่อข้อมูลหรือ               

การเปลี�ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั�นจาํเป็นตอ้งเป็นผูที้�ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยูเ่สมอ โดยสามารถสืบคน้

จากอินเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตต่์าง ๆ หรือสื�อสารที�ไร้พรมแดนในรูปแบบต่าง ๆ 

 3. เพิ�มพูนวิสัยทศัน์ นักบริหารจะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์อนักวา้งไกล สามารถมองเห็น

ภาพในอนาคตและวางแผนหาแนวทางที�จะแกไ้ขปัญหาในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. ซื�อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากจะต้องเป็นคนซื�อสัตย์ ซึ� งเป็นคุณธรรม

ลกัษณะที�สําคญัประการหนึ� งแล้ว ยงัจะตอ้งพยายามสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�นอยู่เสมอ

และนาํมาเผยแพร่ผา่นการสื�อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์และเวบ็ไซต ์

 5. ประสานสิบทิศ นักบริหารตอ้งเป็นบุคคลที�ประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กรหรือ

บุคคลต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถไกล่เกลี�ยขอ้กรณีพิพาทได ้และสามารถขจดัปัดเป่าปัญหาต่าง ๆ 

ในหน่วยงานไดอ้ยา่งสันติวธีิ โดยอาศยัหลกัการปรองดองและสมานฉนัทเ์ป็นบรรทดัฐาน 

 6. คิดสร้างสรรค์วิธีการทาํงานใหม่ ๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งคิดหาวิธีการใหม่ ๆ หรือหาวิธี

ปฏิบติัที�เป็นเลิศ เพื�อประกอบการบริหารงานเป็นระยะ ๆ ตามแต่โอกาสอนัสมควร 

 7. จูงใจเพื�อนร่วมงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะในการใชภ้าวะผูน้าํเพื�อโนม้นา้วหรือจูงใจ

เพื�อนร่วมงาน ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทาํงานและมีความรับผดิชอบต่องานสูง ประเมินผล

การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม รู้จกัให้การชมเชย ให้รางวลัหรือบาํเหน็จความชอบใน
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ระบบคุณธรรมและคุณงามความดีของแต่ละคนที�ได้สะสมมา โดยความชอบเพื�อให้ขวญัและ

กาํลงัใจเพื�อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเสมอภาคและทั�วถึง 

 8. อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ผู ้บริหารจะต้องมีความอดทนอดกลั� นต่อปัญหา

อุปสรรคที�กาํลงัเผชิญและพร้อมที�จะต่อสู้เพื�อการแกไ้ขปัญหาให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยอย่าง

สันติสุข ไม่หนีปัญหาและไม่หมกัหมดปัญหาไวใ้หพ้อกพูนขึ�นเรื�อย ๆ 

 9. รู้จกัยืดหยุน่ตามเหตุการณ์ ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัยืดหยุน่และอ่อนตวัตามเหตุการณ์นั�น ๆ 

ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หยอ่นเกินไป บางครั� งก็ตอ้งดาํเนินการในสายกลางหรือที�ทางพระพุทธศาสนา

แนะนาํให้ดาํเนินในทางสายกลางแต่บางครั� งตอ้งมีความเด็ดขาดและฉบัไว เพื�อฟันธงในการแกไ้ข

ปัญหาใหห้มดไปอยา่งรวดเร็ว 

 10. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารต้องบริหารงานโดยอาศยัการมีส่วนร่วมจาก             

ทุก ๆ ฝ่าย จะต้องบริหารงานในรูปแบบให้ ทีมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนิน                        

การร่วมตดัสินใจ และร่วมรับผดิชอบ 

 บุรัญชัย จงกลนี (ม.ป.ป. : 14) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที�พึงประสงค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาไว ้ดงันี�                   

   1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใช้ความฉลาดและไหวพริบมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที�สําคญั              

ในการบริหาร (Application of Intelligence to Life Problems) 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสให้บุคคลจาํนวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการกระทาํ โดยไม่ทาํงานตามลาํพงั (Necessity of Social Group Action) 

 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเคารพความเป็นคนของแต่ละคนและจะตอ้งใหค้วามยอมรับ

นบัถือในความเห็นธรรมชาติและความสามารถของผูอื้�น (Respect of the Individual) 

 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งยึดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็นหลกัการบริหาร

การศึกษาจะไม่มีความหมายถา้ขาดเป้าหมายดงักล่าว นอกจากนี�ขา้ราชการครูจะตอ้งถือวา่ เป้าหมาย

หรือจุดประสงคข์องการศึกษายอ่มเปลี�ยนแปลงไปตามเหมาะสมกบัสภาพของสังคม ในฐานะผูน้าํ

ข้าราชการครูจะต้องปรับปรุงการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที� เปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 

(Function Social Organization) 

 5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งถือวา่ตนเป็นเพียงผูท้าํหน้าที�ประสานประโยชน์ ซึ� งเขา้มา

ให้บริการแก่บุคคลอื�นทุกๆ คนในการที�จะช่วยให้เขาดาํเนินงานต่างๆ ในการใหก้ารศึกษาใหไ้ดผ้ล

และมีประสิทธิภาพที�สุด (Administrator As Group Instrument) 
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 6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั�งหลายมาทาํความเขา้ใจกนัไดทุ้กเมื�อ

และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนที�สถานศึกษาตั�งอยู ่(Freedom 

of Communication) 

 7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งถือวา่ตนเองเป็นผูน้าํ มิใช่เจา้นายผูท้รงอาํนาจ (Administrator 

as A Leader) 

 8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งถือวา่ตนเองคือ นกัการศึกษาผูย้ดึมั�นในปรัชญาของการศึกษา 

จึงตอ้งปฏิบติัและวางตนอยา่งนกัการศึกษา (Administrator as An Educator) 

 9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเสียสละทุกอยา่งเพื�อใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนและเพื�อให้

สังคมดีขึ�นทุก ๆ ทาง (Dedication of Pubic Education to Community Betterment) 

 10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งประสานงานประสานนํ� าใจระหวา่งชาวบา้นกบัสถานศึกษา

ในการดาํเนินงานการศึกษา (School Community Integration in Education) 

 11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องประเมินผลงานตนเองอยู่เสมอ การประเมินจะตอ้งทาํ           

ทั� งสองอย่าง คือ ประเมินวิธีการหรือกระบวนการทํางานพร้อมๆ กันไปกับการประเมิน                      

การปฏิบัติงาน เพราะการทํางานจะมุ่งเอาแต่ผลอย่างเดียวไม่ได้วิธีการก็จาํเป็นเช่นเดียวกัน                 

(Two Fold Evaluation of Administration Means and Ends) 

 12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเคารพในวิชาชีพของการบริหารและมีความรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพ จะไม่ทาํความเสื�อมเสียให้ผูค้นเหยียดหยามวิชาชีพของนกับริหาร (Professional Integrity 

and Responsibility) 

 13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยูเ่สมอและแสวงหาความชาํนาญ

ทุกวถีิทางเพื�อใหก้ารบริหารงานของตนเองทนัสมยั (Necessity for Professional Growth) 

 ดับบริน (Dubrin. 1998 : 460) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาควรมี

องคป์ระกอบ � ประการ ดงันี�  

 1. มีทักษะด้านความรู้คิดหรือความเข้าใจ เป็นทกัษะที�ผูบ้ริหารสามารถใช้ในการคิด

แกปั้ญหา โดยเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาและมองเห็นความสัมพนัธ์ของสิ�งแวดลอ้มกบัปัญหาแลว้

สามารถแกปั้ญหาได ้

 2. มีคุณลกัษณะเฉพาะดา้นบุคลิกภาพอนัเป็นความสามารถในการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร

ประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

 3. มีมนุษยสัมพันธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ริหารที� มีประสิทธิผลต้องเป็นบุคคลที�มี                  

มนุษยสัมพนัธ์ที�ดีไม่ถือตวั และพบปะพูดคุยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เป็นนิจ รวมทั�งมีทศันคติที�ดี             

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูอื้�น 
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 4. การเป็นตวัอย่างที�ดี กล่าวคือ ต้องเป็นตวัอย่างในแง่บวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั�งใน 

ดา้นความซื�อสัตย ์การทาํงานเป็นทีม ความระมดัระวงัในการทาํงานและความรอบรู้ทั�งในงานและ               

สิ�งแวดลอ้มในตวั เป็นตน้ 

 5. มีสัมผสัที�อ่อนไหว กล่าวคือ มีความคล่องตวั หลากหลาย สามารถเขา้ถึงหรือรู้จิตใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนการหลีกเลี�ยงการใชถ้อ้ยคาํในลกัษะที�ถากถางเยาะเยย้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม 

 6. มีความคาดหวงัที�คงเส้นคงวา ผูบ้ริหารที�มีความความคาดหวงัสูงอยูต่ลอดเวลาในทาง

ที� เจริญก้าวหน้า ย่อมรักษาความคาดหวังที� สูงไว้ เพื�อก้าวไปสู่จุดหมายไม่ทํางานไปวนั ๆ                      

โดยปราศจากความคาดหวงั  

 7. มีการสนับสนุนผูใ้ต้บังคบับญัชา กล่าวคือ เป็นผูบ้ริหารที�แสดงความเอาใจใส่ต่อ      

ความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สนบัสนุนให้แสดงออกหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นทีม

รู้จกัใช้กลยุทธ์ในการจูงใจให้ทาํงานกบัองค์กรดว้ยความเต็มใจหรือจูงใจ โดยการกระตุน้และให ้                 

คาํชมเชยเพื�อเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

 เดฟท์ลี  (Daftly. 1999 : 334) ได้เสนอคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้บริหารที� ดีที� สุด                     

9 ประการ คือ 

 1. ความสามารถพิเศษ (Charisma) น่าศรัทธา น่านบัถือและน่าไวใ้จมีความสามารถใน

การที�จะเขา้ใจความตอ้งการของผูอื้�น สามารถนาํให้บุคคลอื�นสํานึกในจุดมุ่งหมายและวิสัยทศัน์

ร่วมกนั 

 2. ให้ความสนใจเอาใจใส่ในแต่ละบุคคล (Individual Consideration) เป็นพี�เลี� ยงคอยชี� แนะ            

รับฟังเหตุผล สนบัสนุนและช่วยเหลือผูที้�มาปฏิบติังานใหม่ 

 3. กระตุ้นอย่างชาญฉลาด (Intellectual Stimulation) ส่งเสริมให้ผูอื้�นคิดโดยใช้เหตุผล

และใชข้อ้มูลประกอบ สามารถกระตุน้ใหผู้อื้�นคิดแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางใหม่ ๆ 

 4. มีความกล้าหาญ (Courage) ยืนย ันในความคิดและความเชื� อไม่กดดันให้ผู ้อื�น                         

มีความเห็นสอดคลอ้งกบัตนเอง 

 5. มีความเชื�อถือไวใ้จได ้(Dependability) รักษาไวซึ้� งขอ้ผกูพนั ยอมรับในความผิดพลาด 

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ 

 6. มีความยืดหยุน่ (Flexibility) สามารถปรับเปลี�ยนแนวทางการปฏิบติัตามสภาพแวดลอ้ม

และสถานการณ์ 

 7. มีความซื�อสัตย ์(Integrity) ประพฤติเป็นแบบอยา่งในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  
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 8. มีความสามารถในการพิจารณาเหตุผล (Judgment) ในการประเมินวตัถุประสงค์จาก

หลายทางเลือกประกอบการนาํขอ้เท็จจริง มาพิจารณาอยา่งมีเหตุผล และอยา่งเป็นจริง นาํประสบการณ์           

ที�ผา่นมาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจในสภาพปัจจุบนั 

 9. ยอมรับนบัถือผูอื้�น (Respect for Others) ทั�งในความคิด แนวคิดและขอ้เสนอแนะของ

บุคคลอื�นตามสถานภาพ และตาํแหน่ง 

 ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel. 2001 : 169) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์อง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไวด้งันี�  

 �. คุณลกัษณะดา้นการตดัสินใจ 

  การตดัสินใจคือ การให้ผูบ้ริหารตดัสินใจจะทาํการหรือละเวน้การกระทาํใด ๆ เป็น

ความรับผิดชอบหลกัของนกับริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที�การตดัสินใจจะไดรั้บการปฏิบติั

กระบวนการตดัสินใจจะไม่มีสิ�นสุด จนกวา่การตดัสินใจจะไดรั้บการปฏิบติัเป็นที�เรียบร้อยและเป็น

กระบวนการเลือกหนทางที�ดีที� สุดไปสู่การปฏิบัติ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�ตนเองคาดหวงัไว ้             

ผูท้าํการตดัสินใจจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจคิดพิจารณาในทุกขั�นตอนของกระบวนการตดัสินใจ 

 �. คุณลกัษณะดา้นการจูงใจ 

  การจูงใจ เป็ น ความ เต็มใจที� จะใช้ความพ ยายามอย่างมาก โดยมี เงื� อนไขว่า                     

ความพยายามนั�นสามารถทาํให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลตามที�ตอ้งการ เพื�อปฏิบติังานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที�องค์การต้องการความต้องการของบุคคล ความสําเร็จของงาน ความต้องการใน                  

พลงัอาํนาจและคุณงามความดี 

 �. คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพ 

  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความสามารถใน                     

การบริหารจดัการ มีวิสัยทศัน์ในการบริหารการศึกษาให้ทนัสมยักบัการเปลี�ยนแปลง มีภาวะผูน้าํ                  

มีมนุษยสัมพนัธ์เป็นที�ยอมรับของผูที้�เกี�ยวขอ้ง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื�อนาํไปสู่การปฏิรูป

การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบติัตามหลักสูตร

การศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งแทจ้ริง  

 �. คุณลกัษณะดา้นความรับผิดชอบ 

  ความรับผิดชอบ สภาพทางอารมณ์ของบุคคลที�มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื�อไม่ได้

ทาํในสิ�งอนัควรทาํ หรือไม่ไดล้ะเวน้สิ�งอนัควรละเวน้ เป็นความรู้สึกดว้ยตนเองว่าสิ� งใดถูกสิ�งใด

ควรในเชิงศีลธรรม และคุณธรรมตามสภาพสังคมที�บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผูน้าํ ที�ดียอ่มยินดีรับผิด

เมื�อผิดพลาดและเต็มใจรับคาํตาํหนิ ขณะเดียวกนัเมื�อรับหน้าที�ใดมาแล้ว  และเป็นสิ�งที�ผูบ้ริหาร 
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ควรมีและประพฤติปฏิบติั ประกอบดว้ย ความกลา้หาญทาํให้ผูร่้วมงานรู้สึกปลอดภยั เมื�อผิดพลาด

ตอ้งเตม็ใจรับคาํตาํหนิและตอ้งทาํหนา้ที�ใหดี้ที�สุด  

 �. คุณลกัษณะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

  มนุษยสัมพนัธ์ เป็นศิลปะและการปฏิบติัในการนําความรู้เกี�ยวกับพฤติกรรมของ

มนุษยม์าใชใ้นการติดต่อเกี�ยวขอ้งกนัเพื�อให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตวัและส่วนรวม เป็นการติดต่อ 

พูดคุยหรือประสานงานกบับุคคล หรือหน่วยงานอื�น ๆ เพื�อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ� ง หรือ              

เพื�อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสงบสุข และเป็นกระบวนการบริหารการครองใจคน 

เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจความร่วมมือร่วมใจกนัช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั ใหมี้ความสุขในการทาํงาน

สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู ้ปฏิบัติงานโดยการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย                       

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงาน 

 สรุปได้ว่า คุณลกัษณะที�ดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นบุคคลที�มีภาวะผูน้าํสูง 

กลา้ตดัสินใจ เป็นนกัประชาธิปไตย แสดงความรับผดิชอบ และมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี 

 

บริบทของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

         สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใตก้ารกาํกับ         

การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขั�นพื�นฐาน มีหน้าที�ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที�

ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั ระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2544 โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ตราด เป็นผูบ้ริหาร และแบ่งงานออกเป็น �� กลุ่มงาน  ตามประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ                

เรื�องการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพิ�มเติม 

(ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 127 ตอนพิเศษ 109 วนัที� 14 กนัยายน 2553) ดงันี�  (สํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2563) 

1. กลุ่มอาํนวยการ 

 2. กลุ่มนโยบายและแผน 

 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 6. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
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 8. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ที�ตั�ง 

         สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 356 หมู่ 2 ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมือง

ตราด จงัหวดัตราด 23000 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

           มุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษา นาํพาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาํหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 พนัธกจิ (Mission)  

              �. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

    �. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

    �. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 

    �. สนบัสนุนการดาํเนินชีวิตดว้ยวิถีความเป็นไทยบนพื�นฐานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

    �. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพื�นที�พิเศษ 

 เป้าประสงค์ (Goal) 

  �. ไดรั้บการศึกษาอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

  �. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลกั

ของคนไทย �� ประการ  

  3. สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการ

แบบมีส่วนร่วมที�มีประสิทธิภาพ 

 �. ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาํเนินชีวติดว้ยวิถีตราด บนพื�นฐานความเป็นไทย

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 �. ผูเ้รียนในเขตพื�นที�พิเศษไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาที�เหมาะสม 
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 โครงสร้างการบริหารงาน สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ภาพประกอบ � โครงสร้างการบริหารงาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน์. 2563. 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ  

 �.  กลุ่มอาํนวยการ มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ปฏิบติังานสารบรรณสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

  1.2  ดาํเนินการเกี�ยวกบังานช่วยอาํนวยการ 

  1.3  ดาํเนินการเกี�ยวกบัอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้ม และยานพาหนะ 

  1.4  จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์ร 

  1.5  ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการขอ้มูลข่าวสาร 

  1.6  ประสานการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื�นที�การศึกษา 

  1.7  ดาํเนินการเลือกตั�งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

  1.8  ประสาน ส่งเสริมการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ 

  1.9  ปฏิบติัหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการภายในของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาที�

มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและนิเทศการศึกษา 

(ก.ด.ป.น.) 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาตราด 

รักษาราชการแทน 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 

 

 

 

กลุ่มอาํนวยการ 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา

ทางไกล  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มพฒันาและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
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  1.10  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �  กลุ่มนโยบายและแผน มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  จดัทาํนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั�นพื�นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถิ�น 

  �.�  วิเคราะห์การจัดตั� งงบประมาณเงินอุดหนุนทั�วไปของสถานศึกษาและแจ้ง              

การจดัสรรงบประมาณ 

  �.�  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ                     

ผลการปฏิบติัตามนโยบายและแผน 

  �.�  ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี�ยวกับการจัดตั� ง ยุบ รวม เลิก และ            

โอนสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มีอาํนาจหนา้ที�

ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ศึกษา วเิคราะห์ ดาํเนินการ และส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 

  �.�  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหารและ                  

การจดัการศึกษา 

  �.�  ดาํเนินงานสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศึกษา 

  �.�  ดาํเนินการวิเคราะห์ และปฏิบติังานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสาร 

  �.�  ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือ           

ที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารการเงิน 

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานบญัชี 

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารงานพสัดุ 

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานบริหารสินทรัพย ์
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  �.�  ให้คาํปรึกษาสถานศึกษาเกี�ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี                 

งานพสัดุ และงานบริหารสินทรัพย ์

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  วางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง 

  �.�  ส่งเสริม สนบัสนุนการมีหรือเลื�อนวทิยฐานะ 

  �.�  วิเคราะห์และจดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบัการสรรหา บรรจุและแต่งตั�ง ยา้ย โอน และ

การลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  �.�  ศึกษา วเิคราะห์ และดาํ เนินการเกี�ยวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อน

เงินเดือน การมอบหมายหนา้ที�ใหป้ฏิบติัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  �.�  จดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบับาํเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 

  �.�  จดัทาํขอ้มูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 

  �.�  ปฏิบติัการบริการและอาํนวยความสะดวกในเรื�องการออกหนงัสือรับรองต่าง ๆ 

การออกบตัรประจาํตวั และการขออนุญาตต่าง ๆ 

  �.�  ศึกษา วิเคราะห์ และจดัทาํข้อมูลเพื�อดาํเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ            

การดาํเนินคดีของรัฐ 

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ดาํเนินงานฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั�ง 

  �.�  ดาํเนินงานฝึกอบรมพฒันาเพื�อเพิ�มศกัยภาพการปฏิบติังาน 

  �.�  ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ 

  �.�  ปฏิบติังานส่งเสริม สนบัสนุน และยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  �.�  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 

  �.�  ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานหลกัสูตร

การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 

  �.�  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื�อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  �.�  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี�ยวกับการวดัและ                 

การประเมินผลการศึกษา 

  �.�  วิจยั พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมทั�งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  �.�  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

  �.�  ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาสื�อนวตักรรมการนิเทศทางการศึกษา 

  �.�  ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษา 

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา มีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ศึกษา วเิคราะห์ ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินงานเกี�ยวกบัศาสตร์พระราชา 

  �.�  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

  �.�  ส่งเสริม สนบัสนุน และดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัเตรียมขอ้มูลการจดัการศึกษา

ขั�นพื�นฐานของบุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบนัสังคมอื�น 

  �.�  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้สามารถจดัการศึกษา

สอดคลอ้งกบันโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

  �.�  ส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถพิเศษ 

  �.�  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามยั กีฬา และนนัทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนารี 

ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย วนิยันกัเรียน การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน 

และงานกิจการนกัเรียนอื�น 

  �.�  ส่งเสริม สนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 
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  �.�  ประสานการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกนั

แกไ้ขและคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั�งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

  �.�  ดาํเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 

  �.��  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 

  �.��  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ�งแวดลอ้มทางการศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

  �.��  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

  �.��  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 �.  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติังานขึ�นตรงกบัหัวหน้าส่วนราชการ และมีอาํนาจ

หนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

  �.�  ดําเนินงานเกี�ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ             

การดูแลทรัพยสิ์น 

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบังานตรวจสอบการดาํเนินงานหรือกระบวนการปฏิบติังาน 

เปรียบเทียบกบัผลผลิตหรือเป้าหมายที�กาํหนด 

  �.�  ดาํเนินงานเกี�ยวกบัการประเมินการบริหารความเสี�ยง 

  �.�  ดาํเนินการอื�นเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายในตามที�กฎหมายกาํหนด 

  �.�  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 ��.  กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ� นตรงกับผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาและมีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี�  

  ��.�  ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาการมีวนิยัและรักษาวนิยั 

  ��.�  ดาํเนินการสืบสวนเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียน 

  ��.�  ดาํเนินการสอบสวนเกี�ยวกบัวนิยัและการตรวจพิจารณาวนิยั 

  ��.�  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

  ��.�  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการร้องทุกขแ์ละการพิจารณาร้องทุกข ์

  ��.�  ดาํเนินการเกี�ยวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที� 

  ��.�  ดาํเนินการเกี�ยวกบังานคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอาญา และคดีอื�น ๆ ของรัฐ 

  ��.�  ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ��.�  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื�อพัฒนางาน

กฎหมายและงานคดีของรัฐ 
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  ��.��  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง

หรือที�ไดรั้บมอบหมาย 

 เขตพื�นที�รับผดิชอบ 

 สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที�อยู่ภายใต ้การกาํกับ               

การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการขั�นพื�นฐาน มีหน้าที�ดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที�

ของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด

มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานครอบคลุม � อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมืองตราด 

อาํเภอเกาะกูด อาํเภอเกาะช้าง อาํ เภอเขาสมิง อาํเภอคลองใหญ่ อาํ เภอบ่อไร่ และอาํเภอ

แหลมงอบ รวมทั�งสิ�น ���โรงเรียน  ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ  

 คิง (King. 1988 : 48) ได้วิจัยเรื� อง ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับผูน้ํา

โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกที�เรียนเพื�อเตรียมเป็นผูบ้ริหาร 

จาํนวน 39 คน ผูบ้ริหารจาํนวน 34 คน พบว่า 1. ผูบ้ริหารรับรู้อารมณ์ได้สูงกว่าผูที้�ก ําลังเรียน             

เพื�อเป็นผูบ้ริหาร 2. เพศหญิงมีระดบัความฉลาดทางอารมณ์สูงวา่เพศชาย 3. ประสบการณ์การเป็น

ผูน้ํามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ 4. ผูมี้อายุตั� งแต่ 40 ปีลงมา จะจดัการ           

กบัอารมณ์ไดม้ากกวา่ผูมี้อายมุากกวา่ 40 ปีขึ�นไป 

 โกลแมน (Goleman. 1998 : 7) ไดศึ้กษาเรื�อง ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ในชายหญิง 

1,000 คน พบวา่ ผูห้ญิงมีความตระหนกัรู้ในอารมณ์ตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ และความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลสูงกว่าผูช้าย ส่วนใหญ่ผูช้ายจะมีความเชื�อมั�นในตนเอง ความสามารถในการเผชิญ

ปัญหาการควบคุมความเครียดไดดี้กว่าในผูห้ญิง แต่พบว่าองค์ประกอบโดยรวมของความเฉลียว

ฉลาดทางอารมณ์ในชายและหญิง ไม่แตกต่างกนั  

 เมนฮาร์ท (Manhart. 1998 : 10) ได้ศึกษาถึงผลของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 

Quotient) ที�มีต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อดูความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) กบัคะแนนสัมภาษณ์การเขา้ทาํงาน งานวิจยัครั� งนี�                    

เมนฮาร์ทได้ใช้องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 4 ประการ คือ 

ความเห็นอกเห็นใจ การจดัการและควบคุมอารมณ์ การรอคอยผลเลิศ และการสร้างความประทบัใจ 
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กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 116 คน มีโครงสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับ                 

การสัมภาษณ์ เข้าทํางาน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotient)                            

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคะแนนการสัมภาษณ์ 

 ซาทาร์โซ (Sutarso. 1998 : 69) ได้ศึกษาเรื� องความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับ                   

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 5 องค์ประกอบ คือ การจูงใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู ้อื�น                

การดาํรงความสัมพนัธ์กบัผูอื้�น การรู้อะไรควรไม่ควร และการจดัการหรือการควบคุมอารมณ์ของ

ตนเองผลการศึกษาพบวา่ ผูห้ญิงจะมีระดบัความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ผูช้าย  

 นาตาลี และคณะ (Natalie and et al. 2010 : 110) ศึกษาผลกระทบของ ความฉลาดทาง

อารมณ์จาํแนกตามอาย ุประสบการณ์ในการทาํงาน และผลงานทางวชิาการพบวา่  ความฉลาดทาง

อารมณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสบการณ์ในการทาํงาน ผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานมี

ความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าผูไ้ม่มีประสบการณ์ในการทาํงาน ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจยั

หนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัผลงานทางวิชาการ ซึ� งวดัจากเกรดเฉลี�ยของนกัเรียน แต่ความฉลาดทางอารมณ์

ไม่ไดขึ้�นอยูก่บัความฉลาดการเรียนรู้ทางดา้นวิชาการเสมอไป เช่น นกัเรียนที�มีผลการเรียนสูงมาก 

ไม่ไดมี้ความฉลาดทางอารมณ์มากกวา่นกัเรียนที�มีผลการเรียนปานกลาง และไม่พบขอ้สรุปของอายุ

กบัความฉลาดทางอารมณ์ 

 งานวจัิยในประเทศ  

 อิสริยาภรณ์ ชยักุหลาบ (2553 : 62) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์

เพื�อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 และเขต 3 และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จาํแนกตามอาย ุ                  

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทํางาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้บ ริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัสําน ักงานเขตพื �นที �การศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3               

จาํนวน 214 คน เครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร              

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด คือ การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง รองลงมา คือ 

การมีทกัษะทางสังคมการตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ของผูอื้�น และการควบคุม

อารมณ์ตนเอง ตามลาํดับ และความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเมื�อ

จาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดโรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารที�มีอายุ
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ตํ� ากว่า 50 ปี และตั� งแต่ 50 ปี  ขึ� นไป และที� มีขนาดโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่                      

มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริหารที�มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ปริญญาตรี และประสบการณ์การการทาํงานน้อยกว่า 15 ปี กบัตั�งแต่ 15 ปีขึ� นไป ความฉลาดทาง

อารมณ์แตกต่างกนัที�นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 กลัยมน อินทุสุต (2554 : 85) ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา �) องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน �) รูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน และ �) ผลการยนืยนัรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

วิธีดาํเนินการวิจยัประกอบด้วย ขั�นตอนที� � การศึกษาคน้ควา้ตวัแปรที�เกี�ยวกับความฉลาดทาง

อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ขั�นตอนที� � การพฒันาเครื�องมือและจดัเก็บขอ้มูล และ

ขั�นตอนที� � การวิเคราะห์ขอ้มูลและการยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบที�ได้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยผูเ้ชี�ยวชาญ กลุ่มตวัอย่างและเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย  

�) กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน � คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ� งโครงสร้าง �) กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย

โรงเรียนประถมศึกษา ��� โรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูล คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ครูผู ้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ใช้แบบสอบถามที� เกี� ยวกับความฉลาด                      

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน �) กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน � คน ใชแ้บบสอบถาม

ความคิดเห็น สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี�  (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่ าเฉลี� ย  (mean) ค่ าส่วน เบี� ยงเบ นมาตรฐาน (standard deviation) การวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ                   

(path analysis) และวิ เคราะห์ เนื� อหา (content analysis)  ผลการวิจัยพ บ ว่า 1. องค์ป ระกอบ                   

ความฉลาดของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดงันี�  1) ภาวะผูน้ํา                        

2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) การสร้างสมรรถนะทีมงาน 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม                    

5) การเป็นผูน้ําการเปลี�ยนแปลง 6) การมีความสุขในชีวิต และ 7) การตระหนักในอารมณ์ของ

ตนเอง  �. รูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุของพหุองค์ประกอบที�มีความสัมพนัธ์กนัประกอบดว้ย ภาวะผูน้ํา ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู ้นําการเปลี�ยนแปลง การมีความสุขในชีวิต และ                    

การตระหนกัในอารมณ์ตนเอง ซึ� งมีอิทธิพลต่อการสร้างสมรรถนะทีมงานทั�งโดยตรงและทางออ้ม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� �. การยืนยนัรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์และถูกต้อง

ครอบคลุม  
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 ประสิทธิ�  ชาญประไพร (���� : 56) ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน                  

ในอาํเภอบางคลา้ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � การวจิยัครั� งนี�

มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนในอาํเภอบางคลา้และในสํานกังาน

เขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและอาย ุ                   

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ไดแ้ก่ ครูในอาํเภอบางคลา้ สังกดั สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � จาํนวน ��� คน เครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามความฉลาด        

ทางอารมณ์ ดา้นความดี ดา้นความเก่ง และดา้นความสุข จาํนวน �� ขอ้ สถิต◌ิที�ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ( ) ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบแบบที (t-test)  ผลการวิจยั

พบวา่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน อาํเภอบางคลา้ สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � สรุปไดด้งันี�  ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน ในอาํเภอ

บางคล้า สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � โดยรวมและรายดา้น  

อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงอนัดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านดี            

ดา้นสุข และดา้นเก่ง �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน ในอาํเภอบางคลา้ 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � จําแนกตามเพศ พบว่า                  

มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

โดยเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขมากกวา่เพศชาย เมื�อจาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า    

มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ                

เมื�อจาํแนกตามอายุ พบว่า มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัมีนัยสําคญั       

ทางสถิติที�ระดบั .�� โดยครูผูส้อนที�อาย ุ�� - �� ปี มีความฉลาดทางอารมณ์มากกวา่ครูผูส้อนที�อาย ุ

�� - �� ปี  

 สุภิญญา งามพริ�ง (2556 : 74) ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต � การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์          

เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน           

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การสอน ระดบัชั�นที�

สอน และรายอาํเภอ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว้ เขต 2 จาํนวน 313 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way ANOVA) และการท ดส อบ ค่ าวิกฤ ติที  (t - test) ผลก ารวิจัยพ บ ว่า ความ ฉ ลาด             

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว             

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปกติ การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การสอน

โดย รวม แตก ต่ างกัน อย่างไม่ มี นั ยสํ าคัญ ท างส ถิ ติ  ยกเว้นด้านการควบ คุ มอารมณ์  และ                                

ด้านความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 การเปรียบเทียบ                    

ความฉลาด ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว้ เขต 2 จาํแนกตามระดบัชั�นที�สอนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้                      

ด้านการควบคุมอารมณ์ ดา้นเก่งการตดัสินใจ และดา้นการแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญั ทางสถิติที�ระดบั .05 การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาํแนกตามรายอาํเภอโดยรวม

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

สุรียพ์ร รุ่งกาํจดั (2556 : 60) ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการดาํเนินงานดา้นบุคคลของสถานศึกษาอาํเภอองค์รักษ์ สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา �) ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา �) ระดับการดาํเนินงานด้านบุคคลของสถานศึกษา และ �) ความสัมพนัธ์

ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานด้านบุคคลของ

สถานศึกษา อําเภอองครักษ์ สั งกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก                       

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในอาํเภอองครักษ ์                

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา ���� จาํนวน ��� คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบมาตราวดัประเมินค่า � ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค ่า เฉลี �ย  ค ่า เบี �ยงเบ นมาตรฐานและค่าส ัมป ระสิท ธิ� ส หสัมพ นัธ์แบบ เพ ียร์ส ัน

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผ ล ก า ร ว ิจ ยั พ บ ว ่า  1) ระดับ ค วาม ฉ ล าด               

ทางอารมณ์ของผู ้บ ริหารสถานศึกษาอําเภอองครักษ์ สั งกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัการดาํเนินงาน ดา้นบุคคล

ของสถานศึกษา อาํเภอองครักษ์ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัการดาํเนินงานดา้นบุคคลของสถานศึกษาอาํเภอองครักษ ์สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษานครนายกมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 เจนวิทย ์จงใจ (2557 : 69) ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 - 4  การวิจยัครั� งนี�                

มี ว ัต ถุ ป ระส งค์ เพื� อ ศึกษ าความ ฉ ล าดท างอารม ณ์ ข องผู ้บ ริห ารส ถ าน ศึก ษ าขั� น พื� น ฐาน                          

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษากาญจนบุรี เขต � - � และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษากาญจนบุรี เขต � - � จาํแนก

ตามประสบการณ์การบริหาร กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน                 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษากาญจนบุรี เขต � - � จ ํานวน ��� คน เครื� องมือที�ใช้ใน                          

การรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า � ระดบั ที�มีค่าความเชื�อมั�นของ

แบบสอบถามทั�งฉบบัเท่ากบั �.�� สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยและ 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบค่าเฉลี�ยรายคู่ดว้ย

วิ ธีข องเชพ เฟ่  (Scheffe' method) ผล การวิจัยพ บ ว่า ค วาม ฉ ล าดท างอารม ณ์ ข องผู ้บ ริห าร                             

ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษากาญจนบุรีโดยภาพรวมและรายดา้น                

อยู่ในระดับตํ� ากว่าปกติ การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา                          

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษากาญจนบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ในการบริหารโดยภาพรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยเฉพาะผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์ในการบริหาร

มากกว่า 10 ปี มีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า ผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์ในการบริหารน้อยกว่า

หรือเท่ากบั 10 ปี  

 ธัญ ญ ารัตน์  ทับทิ ม  (2557 : 55) ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ ของผู ้บ ริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี การวิจัยครั� งนี�                         

มีค วาม มุ่ งห ม ายเพื� อ  1) ศึกษ าค วาม ฉ ล าดท างอารม ณ์ ข องผู ้บ ริห ารส ถาน ศึกษ าแล ะค รู                               

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2) เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยจาํแนก

ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ใน การทาํงาน สุขภาพของร่างกาย และขนาด

โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 300 คนซึ� งคาํนวณจาก

สูตรของยามาเน่  (Taro Yamane) และทาํการสุ่มแบบแบ่งชั�นภูมิ โดยใชต้าํแหน่งเป็นชั�นในการแบ่ง 

จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 90 คน และครูจาํนวน 210 คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บ

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ไดค้่าความเชื�อมั�น 0.928 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่ าเฉลี� ย  ส่วน เบี� ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ สมมติฐานใช้การทดสอบ ที  การวิ เคราะห์                        

ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่โดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe' 

method) ผลการวจิยัพบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง ด้านการเขา้ใจ

อารม ณ์ ของผู ้อื� น  ด้าน การมี ทัก ษ ะท างสั งคม  แล ะ ด้าน ก ารควบ คุ ม อารม ณ์ ของตน เอง                                 
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การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จาํแนกตามตาํแหน่งแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ที�ระดบั .05 

เมื�อจาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน สุขภาพร่างกาย และขนาด

โรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

 รดาการ ภูริพงษ ์(2558 : 59) ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35  การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา

และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 จาํแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และระดบัการศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 80 คน เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู ้บ ริหารส ถานศึกษ า ส ถิ ติ ที� ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี�  ค่ าร้อยละค่าเฉลี� ย                         

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของ แมนวิทนีย์ (Mann Whitney) และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 35 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด โดยด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดคือ 

ด้านการมองโลกในแง่ดี รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะทางสังคม ด้านการบริหารจดัการอารมณ์                

ด้านการเข้าใจผู ้อื�น และด้านความตระหนักรู้ตนเองตามลําดับ การเปรียบเทียบความฉลาด                      

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 จาํแนก

ตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั แต่เมื�อจาํแนกตามประสบการณ์ พบว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยผูบ้ริหาร

ที�มีประสบการณ์ตํ�ากวา่  11 ปี มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์ 11 ปีขึ�นไป 

 ณั ฏ ฐยา ล ามุ ล  (2559 : 74)  ศึก ษ าเรื� องความ ฉ ลาดท างอารม ณ์ กับ ป ระสิ ท ธิผ ล                            

การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จาํแนก

ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 2) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จาํแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษากบัประสิทธิผลการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 4) หาอาํนาจพยากรณ์ของความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 112 คน และครูผูส้อน 224 คน  
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 ผลการว ิจยัพบวา่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา                

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 

เรียงลาํดับจากค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการช่วยผูอื้�นให้ช่วยตนเอง รองลงมาไดแ้ก่ 

ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง และดา้นการมีทกัษะทางสังคม 2) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนจาํแนกตามสถานภาพ โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ �.�โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นสูงกว่า

ครูผู ้สอน 3) ประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัสูง เมื�อเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก

ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารงานทั�วไป และดา้นการบริหารงานบุคคล 4) ประสิทธิผล

การบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จาํแนก

ตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 5) ความฉลาดทางอารมณ์

ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 ปัณณฑัต  วลาบูรณ์ (���� : 23) ได้ศึกษาเรื� องความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทาง

อารมณ์ กับแรงจูงใจในการทํางานของครูผู ้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุ รี                       

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษา

เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

จงัหวดัจนัทบุรี  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยม เขต �� จาํแนกตามปัจจยัชีวสังคมของ

ครูผูส้อน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของ

ครูผูส้อน กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่  ครูผูส้อนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวดั

จนัทบุรี สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� จาํนวน ��� คน ผลการวิจยัพบวา่ 

1) ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  �) ความฉลาดทาง

อารมณ์ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีสังกดั สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต �� จาํแนกตามสถานภาพบุคคล และวุฒิการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ หากจาํแนกตามตาํแหน่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และจาํแนกตาม

เพศ อาย ุขนาดโรงเรียน และรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� �) แรงจูงใจใน

การทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต �� โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก �) แรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อน
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โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต �� 

จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง สถานภาพบุคคล และวุฒิการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ                     

ทางสถิติ เมื�อจาํแนกตามอายุขนาดโรงเรียน และรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�   

ระดบั .��  �) ความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในจงัหวดัจนัทบุรีสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� มีความสัมพนัธ์กนัใน

ทางบวก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 อุไรวรรณ ชูมี (���� : 94) ได้ศึกษาการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 1 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต � กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูผูส้อน จาํนวน ��� คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื�องมือที�ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที�มีค่าความเชื�อมั�น �.�� วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบค่าที และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต � โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี�  ความสามารถในการจูงใจตนเอง            

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การมีทกัษะทางสังคม การตระหนักรู้ตนเอง และการเขา้ใจผูอื้�น              

ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู จาํแนกตาม

ประสบการณ์การสอนวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั          

ทางสถิติที�ระดบั .�� แต่เมื�อจาํแนกตามเพศไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญั

กบัความฉลาดทางอารมณ์ และควรหาแนวทางพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื�อเป็น

เครื�องมือสาํคญัในบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 บุญนิกร คาํกองแกว้ (2561 : 75) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานตาม

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 จงัหวดันครปฐม การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา �) ระดบัความฉลาดทาง

อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา �) ระดบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ �) ความฉลาดทางอารมณ์ที�ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต � 

จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดม้าโดยการสุ่ม
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แบบชั� นและการสุ่มอย่างง่าย จํานวนทั� งสิ� น ��� คน เครื� องมือที� ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามซึ�งมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .��� สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี� ร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ตามลําดับ

ขั�นตอน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถภายในตน ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ส ภาวะอารมณ์ ทั�วไป และการจัดการกับ ความเค รียดอยู่ในระดับ มากตามลําดับ                           

ส่วนความสามารถในการปรับตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ระดบัการปฏิบติังานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการแสวงหาและ                   

ใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันาสถานศึกษาพฒันาแผนงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูง สามารถ

ปฏิบติัให้เกิดผลไดจ้ริง การปฏิบติังานของสถานศึกษาโดยเน้นผลถาวร อยู่ในระดบัมาก 3 ลาํดบั

แรกส่วนมุ่งมั�นพัฒนาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ตามลาํดบั 3) ความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นสภาวะอารมณ์ทั�วไป ความสามารถในการปรับตวั ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และการจดัการกับความเครียดส่งผลต่อการปฏิบติังานตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 9 จงัหวดันครปฐม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได ้              

ร้อยละ 69.40  

 สรุปไดว้่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นการศึกษาความสามารถ

ทางด้านการควบคุมอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อนําขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงพฒันา                   

การบริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

ยอ่มส่งผลต่อทศันคติและความร่วมมือในการทุ่มเทการทาํงานของบุคลากร ช่วยให้การทาํงานใน

สถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที�ต้องการ รวมทั� งส่งผลดีต่อผู ้รับบริการให้เกิด            

การยอมรับและใหค้วามไวว้างใจต่อสถานศึกษามากขึ�นในระยะยาว 
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บทที� � 

วธิีดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด มีขั�นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

 �. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 �. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 �. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 �. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 �. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

     การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 2563  จาํนวน 1,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 143 คน (สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด. 

ออนไลน.์ 2563)  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ปีการศึกษา 256� จํานวน ���  คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก �� คน สถานศึกษาขนาดกลาง               

��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 37 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตวัอย่างของเครจซี�และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั� นตามสัดส่วน 

(Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั� นของการแบ่ง 

หลังจากนั�น ผูว้ิจยัจึงทาํการคดัเลือกครูในสถานศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) ดงัตาราง � 
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ตาราง 2  จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง 

ขนาดเล็ก 230    60 

ขนาดกลาง 717  188 

ขนาดใหญ่ 143    37 

รวม                     1,090  285 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น                 

� ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ อายุของครูผูส้อน วุฒิการศึกษา 

และขนาดสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check - List) ส่วนประสบการณ์ใน

การทาํงานเป็นการเติมคาํลงในช่องวา่ง 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั 

ตามแบบของเบสท ์และคาห์น (Best and Kahn) โดยให้คะแนนแต่ละขอ้ ดงันี�  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 

2560 : 77)  

 ระดบั  �  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 ระดบั  4  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ระดบั  2  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง   ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างและหาคุณภาพเครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยดําเนินการ                

ตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจาก เอกสาร ตาํรา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความฉลาด

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื�อนาํมาใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  

 2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นเสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื�อ

พิจารณาความถูกตอ้ง ความชดัเจน ความครบถว้นของแบบสอบถาม รวมทั�งสํานวนภาษาที�ใช้ใน

แบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามที�ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน เพื�อ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื� อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

คําถามและวัตถุประสงค์ในการถาม (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ซึ� งมีค่าอยู่

ในช่วงระหวา่ง 0.80 - 1.00 

 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครั� งตามข้อเสนอแนะของผู ้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ

ประธานและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 5. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัครูในสังกดัสํานักงาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน แลว้จึงนาํมาหาค่าอาํนาจจาํแนก

เป็นรายขอ้ (Discrimination) โดยใชค้่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ซึ� งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง �.41 - 0.93 

 6. นําแบบสอบถามที�วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบัโดยวิธีการคาํนวณค่าสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach. 1990 : 202 - 204)  ซึ� งเท่ากบั �.97 

 7. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�นแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง

เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานในการวจิยัต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการวจิยั  

 �. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั�งหมด และไดรั้บการตอบรับกลบัคืนมาในครั� งแรก จาํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ

��.�� หลงัจากนั�น ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มเติมอีกครั� งหนึ� ง

จนครบจาํนวนที�กาํหนดไว ้285 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปซึ� งมีขั�นตอนที�สําคญั

ดงัต่อไปนี�   

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบั เพศ และวุฒิการศึกษา โดยการหาค่าความถี� (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนประสบการณ์ในการทาํงาน ผูว้ิจยันําค่าประสบการณ์ในการทาํงาน             

มาหาค่าเฉลี�ยเพื�อจาํแนกเป็นผูที้�มีประสบการณ์นอ้ยและผูที้�มีประสบการณ์มาก แลว้นาํมาหาความถี� 

ค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ย ( ) และ 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย           

โดยกาํหนดช่วงคะแนน ดงันี�  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2560 : 77)  

     4.51 - 5.00 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมากที�สุด 

     3.51 - 4.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก 

     2.51 - 3.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

     1.51 - 2.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ย 

     1.00 - 1.50 หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน และวฒิุการศึกษาโดยการทดสอบค่าที (t - test)  
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 �. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา และอายุ

ของครูผูส้อนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีที�พบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) 

 �. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื�นฐาน 

 �. ร้อยละ (%) 

 �. ค่าเฉลี�ย ( X ) 

 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. ค่าความตรงเชิงเนื�อหา (Validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คาํถามและวตัถุประสงค ์(Index of item - Objective Congruence: IOC) 

 2. ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ (Discrimination) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 

 3. ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา                    

( - Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  

  สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การทดสอบค่าที (t - test)  

 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรื�อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกัดสํานักงาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้ิจ ัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล                          

ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

                 แทน ค่าเฉลี�ย 

 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 t  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที 

 p  แทน   ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

 F  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบเอฟ 

 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าเฉลี�ยคะแนนเบี�ยงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 

 df  แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom)  

  *           แทน นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นที� เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยได้

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ลงรหัสขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ

สาํเร็จรูป การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี�   

 ตอนที� 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา                   

ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 



 

66 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตาราง � - � 

 

ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ 
n = 285 

จาํนวน ร้อยละ 

     ชาย   112 39.30 

     หญิง   173 60.70 

รวม   285    100.00 

 

 จากตาราง �  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.70 

นอกนั�นที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.30 

 

ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายขุองครูผูส้อน 

 

อายขุองครูผูส้อน 
n = 285 

จาํนวน ร้อยละ 

   21 - 37 ปี      48     16.80 

   38 - �� ปี   198     69.50 

   54 – 72 ปี     39     13.70 

รวม   285   100.00 

 

 จากตาราง  �  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นครูผูส้อนที�มีอายรุะหวา่ง �� - �� ปี 

คิดเป็นร้อยละ ��.�� รองลงมา ไดแ้ก่ ครูผูส้อนที�มีอายรุะหวา่ง �� – 37 ปี คิดเป็นร้อยละ ��.�� และ

อาย ุ��-�� ปี คิดเป็นร้อยละ ��.�� ตามลาํดบั  
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ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 
n = 285 

จาํนวน ร้อยละ 

   ประสบการณ์นอ้ย   164     57.50 

   ประสบการณ์มาก    121     42.50 

รวม   285   100.00 

 

 จากตาราง  �  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานน้อย 

คิดเป็นร้อยละ ��.�� นอกนั�นที�เหลือเป็นผูที้�มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

 

ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

 

วฒิุการศึกษา 
n = 285 

จาํนวน ร้อยละ 

   ปริญญาตรี    213     74.70 

   สูงกวา่ปริญญาตรี      72     25.30 

รวม    285   100.00 

 

 จากตาราง  �  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ ��.�� นอกนั�นที�เหลือเป็นผูที้�มีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ��.�� 
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ตาราง �  จาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
n = 285 

จาํนวน ร้อยละ 

     ขนาดเล็ก    (นกัเรียนไม่เกิน �-��� คน)     60     21.00 

     ขนาดกลาง (นกัเรียนตั�งแต่ ���-��� คน)   188     66.00 

     ขนาดใหญ่ (นกัเรียนตั�งแต่ ��� คนขึ�นไป)     37     13.00 

รวม   285   100.00 
  

 จากตาราง �  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมา ไดแ้ก่ ผูที้�ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

และสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ ��.�� ตามลาํดบั 

 

 ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้

ของครูผูส้อนสังกดัสาํนกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดงัตาราง � - �� 

 

ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที�  และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด

โดยรวมและรายดา้น 

  
 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
n = 285 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

�. ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 4.23 .65 2 มาก 

�. ดา้นการควบคุมตนเอง 4.23 .57 1 มาก 

�. ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 3.80 .58 3 มาก 

�. ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 3.70 .42 4 มาก 

รวม 3.99 .39  มาก 

   

จากตาราง 8  แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ 

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังาน เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.99) 



 

69 
 

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย

ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมตนเอง (  = 4.23) ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง (  = 4.23) ดา้นการสร้าง

แรงจูงใจในตนเอง  (  = 3.80) และดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น (  = 3.70)  

 

ตาราง � ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที�  และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด

ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ขอ้ 
 

ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 
n = 285 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจอารมณ์ของตนเองวา่โกรธ 

เสียใจ ดีใจ 

 

4.21 

 

.87 

 

5 

 

มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจความตอ้งการของตนเอง 4.11 .99 6 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้ถึงพฤติกรรมของตนเองตาม 

ความเป็นจริง 

 

4.10 

 

.87 

 

7 

 

มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นความดีของตนเอง 4.43 .76 1 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวเิคราะห์จุดบกพร่องของ

ตนเอง 

 

4.36 

 

.79 

 

2 

 

มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมั�นใจในตนเอง 4.25 1.03 4 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น    4.30 .90 3 มาก 

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกอย่างถูกตอ้ง

เหมาะสมตามกาลเทศะ 

 

4.04 

 

1.33 

 

8 

 

มาก 

 รวม 4.23 .65  มาก 

  

 จากตาราง �  แสดงวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 4.23) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นความดี

ของตนเอง ( = 4.43) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์จุดบกพร่องของตนเอง ( = 4.36) และ

ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น (  = 4.30) 
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ตาราง �� ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที� และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด

ดา้นการควบคุมตนเอง  โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ขอ้ 
 

ดา้นการควบคุมตนเอง 
n = 285 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ 4.26 1.00 5 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสดงพฤติกรรมที�รุนแรงต่อผูอื้�น 4.16 1.04 7 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความอดทนอดกลั�นต่อสิ�งต่าง ๆ  

ที�ไม่พึงประสงค ์

 

4.28 

  

 .72 

 

4 

 

มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเมื�อมี

ปัญหาเกิดขึ�น 

 

4.30 

   

.80 

 

2 

 

มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่าเชื�อถือทั�งต่อหน้า

และลบัหลงั 

 

4.19 

   

.66 

 

6 

 

มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จาก

ตาํแหน่งหนา้ที�  

 

4.30 

   

.81 

 

3 

 

มาก 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวัตามสถานการณ์ได้

อยา่งเหมาะสม 

 

4.39 

   

.73 

 

1 

 

มาก 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  3.96 1.08 8 มาก 

 รวม 4.23   .57  มาก 

 

 จากตาราง �� แสดงวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการควบคุมตนเอง โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (  = 4.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวัตามสถานการณ์

ได้อย่างเหมาะสม (  = 4.39) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถระงบัอารมณ์ได้ทนัทีเมื�อมีปัญหา

เกิดขึ�น (  = 4.30) และผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากตาํแหน่งหน้าที�

(  = 4.30)  
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ตาราง �� ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที� และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                

ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง  โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ขอ้ 
 

ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
n = 285 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาภาคภูมิใจที�เป็นส่วนหนึ�งของ

องคก์าร 

4.03 .92 1 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชื�อมั�นในผลสาํเร็จของงาน 3.70 1.43 6 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามองโลกในแง่ดี 4.01 1.04 2 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสุขในการทาํงาน  3.88 1.09 3 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 3.77 .87 4 มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ 3.67 .89 7 มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรคที�

เกิดขึ�น 

 

3.58 

 

.85 

 

8 

 

มาก 

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเองโดย

ปราศจากการควบคุมสั�งการใด ๆ 

 

3.72 

 

.87 

 

5 

 

มาก 

 รวม 3.80 .58  มาก 
 

 

 จากตาราง �� แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 3.80) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาภาคภูมิใจที�เป็น

ส่วนหนึ� งขององค์การ (  = 4.03) ผูบ้ริหารสถานศึกษามองโลกในแง่ดี (  = 4.01) และผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีความสุขในการทาํงาน (  = 3.88)   
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ตาราง �� ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ลําดับที� และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                

ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น  โดยรวมและรายขอ้ 
 

 

ขอ้ 
 

ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 
n = 285 

  S.D. ลาํดบัที� ระดบั 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาห่วงใยความรู้สึกของผูอื้�นเสมอ 3.60 .73 6 มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาคอยใหก้าํลงัใจแก่ผูอื้�นอยูเ่สมอ 3.54 .71 7 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเตม็ใจที�จะรับฟังปัญหาของผูอื้�น 3.64 .90 5 มาก 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาพร้อมที�จะไกล่เกลี�ยยุติขอ้

พิพาทปัญหาของผูอื้�น 

 

3.68 

 

.81 

 

2 

 

มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการของ

ผูอื้�นไดต้รงประเด็น 

 

3.64 

 

.88 

 

4 

 

มาก 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อบุคคลอื�นด้วย 

ความรักความเมตตา 

 

3.64 

 

.82 

 

3 

 

มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้อารมณ์ของผูอื้�นไดจ้าก 

สีหนา้แววตาและการกระทาํ 

 

4.17 

 

.77 

 

1 

 

มาก 

รวม 3.70 .42  มาก 
 

 

 จากตาราง �� แสดงวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (  = 3.70) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้อารมณ์ของผูอื้�นไดจ้ากสีหน้า

แววตาและการกระทาํ (  = 4.17) ผูบ้ริหารสถานศึกษาพร้อมที�จะไกล่เกลี�ยยุติขอ้พิพาทปัญหา

ของผูอื้�น (  = 3.68) และผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อบุคคลอื�นดว้ยความรักความเมตตา (  = 3.64) 
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 ตอนที� 3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดงัตาราง �� - �5 

 

ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เพศ  

t 

 

p ชาย 

(n=112) 

หญิง 

(n=173) 

   S.D.   S.D.   

     ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 3.95 .74 4.40 .52 -5.57* .00 

     ดา้นการควบคุมตนเอง 3.99 .73 4.39 .37 -5.35*  .00 

     ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 3.75 .62 3.83 .56 -1.01  .31 

     ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 3.59 .46 3.77 .39 -3.45* .00 

รวม 3.82 .50 4.10 .26 -5.36* .00 

*นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

 จากตาราง 13  แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .0� เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .0�  ยกเวน้ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ  
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ตาราง 1�  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน 

                 สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกอายขุองครูผูส้อน โดยรวม 

               และรายดา้น 

      

อายขุองครูผูส้อน    SS   df   MS   F   P 

       ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง      

                     ระหวา่งกลุ่ม 9.46 2 4.72 11.86* .00 

                     ภายในกลุ่ม 112.39 282 .39   

                     รวม 121.85 284    

       ดา้นการควบคุมตนเอง      

                    ระหวา่งกลุ่ม 10.16 2 5.07 16.84* .00 

                    ภายในกลุ่ม 85.03 282 .30   

                    รวม          95.19 284    

       ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง      

                    ระหวา่งกลุ่ม 1.52 2 .76 2.21 .11 

                    ภายในกลุ่ม 96.74 282 .34   

                    รวม          98.26 284    

       ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น      

                    ระหวา่งกลุ่ม 1.28 2 .64 3.54* .03 

                    ภายในกลุ่ม 50.86 282 .18   

                    รวม   52.14 284    

        ภาพรวม      

                    ระหวา่งกลุ่ม 4.12 2 2.06 14.14* .00 

                    ภายในกลุ่ม 41.09 282 .14   

                    รวม          45.21 284    

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 14  แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของครูผูส้อน

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ยกเวน้ตามด้านการสร้าง
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แรงจูงใจในตนเองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD)  

 

ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุ

ของครูผูส้อน ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 

 

อายขุองครูผูส้อน X  
21 - �� ปี 38 - �� ปี �� - �� ปี 

3.98 4.35 3.93 

21 - �� ปี 3.98 - -.37*   .05 

38 - �� ปี 4.35  -     .42* 

54 – 72 ปี 3.93    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 15  แสดงวา่  ครูผูส้อนที�มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการตระหนกัรู้ใน

ตนเอง แตกต่างจากครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี และครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี  อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั .�� โดยครูผูส้อนที�มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง   

สูงกวา่ครูผูส้อนที�มีอายุ �1 - �� ปี และ �� - �� ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของ

ครูผูส้อน ดา้นการควบคุมตนเอง 

 

อายขุองครูผูส้อน X  
21 - �� ปี 38 - �� ปี �� - �� ปี 

3.92 4.36  3.99 

21 - �� ปี 3.92 -  -.44*  -.07 

38 - �� ปี 4.36  -    .37* 

�� - �� ปี 3.99    - 

 

 จากตาราง 1�  แสดงว่า  ครูผูส้อนที�มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการควบคุม

ตนเอง แตกต่างจากครูผูส้อนที�มีอายุ 21 - 37 ปี และครูผูส้อนที�มีอายุ 54 - 72 ปี  อย่างมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติที�ระดับ .�� โดยครูผูส้อนที� มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการควบคุมตนเอง

สูงกวา่ครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี และ �� - �� ปี  

 

ตาราง ��  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของ

ครูผูส้อน ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 

 

อายขุองครูผูส้อน X  
�� - �� ปี �� - �� ปี 54 – 72 ปี 

3.62 3.75 3.59 

�� - �� ปี 3.62 - -.13   .03 

�� - �� ปี 3.75  -    .16* 

�� - �� ปี 3.59    - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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จากตาราง ��  แสดงวา่ ครูผูส้อนที�มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 

แตกต่างจากครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยครูผูส้อนที�มีอาย ุ            

38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�นสูงกวา่ครูผูส้อนที�มีอาย ุ�� - �� ปี 

 

ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของ

ครูผูส้อนในภาพรวม 

 

อายขุองครูผูส้อน X  
�� - �� ปี �� - �� ปี �� - �� ปี 

3.84 4.07 3.78 

�� - �� ปี 3.84 -  -.23*   .06 

�� - �� ปี 4.07  -     .29* 

�� - �� ปี 3.78    - 

 

จากตาราง 18  แสดงวา่ ครูผูส้อนที�มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมแตกต่าง   

จากครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี และครูผูส้อนที�มีอาย ุ54 - 72 ปี  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��                  

โดยครูผู ้สอนที� มีอายุ 38 - 53 ปี มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา             

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมสูงกว่าครูผูส้อนที�มีอายุ �� - �� ปี 

และ �� - �� ปี  
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ตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ใน

การทาํงาน โดยรวมและรายดา้น 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน  

t 

 

p นอ้ย 

(n=164) 

มาก 

(n=121) 

   S.D.   S.D.   

     ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 4.14 .71 4.35 .54 -2.83* .00 

     ดา้นการควบคุมตนเอง 4.14 .63 4.36 .46 -3.39*  .00 

     ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 3.86 .56 3.72 .61 2.02*  .04 

     ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 3.70 .44 3.70 .41 .00  .99 

รวม 3.96 .44 4.03 .31 -1.60 .11 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 จากตาราง 19  แสดงวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผู ้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์                             

ในการทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า                            

ส่วนใหญ่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .0� ยกเวน้ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา

โดยรวมและรายดา้น 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

วฒิุการศึกษา  

     t 

 

      p ปริญญาตรี 

(n=213) 

สูงกวา่ปริญญา

ตรี 

(n=72) 

   S.D.   S.D.   

     ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 4.16 .68 4.42 .53  -3.33*   .00 

     ดา้นการควบคุมตนเอง 4.19 .59 4.34 .51 -1.89   .06 

     ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 3.80 .57 3.80 .63   -.03   .97 

     ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น 3.70 .43 3.69 .42    .18   .85 

รวม 3.96 .40 4.06 .35 -1.85   .06 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 20  แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม

แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกนัอย่าง                 

ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเวน้ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ                     

ที�ระดบั .05   
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ตาราง 21  ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ 

       ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 

        โดยรวมและรายดา้น 

 

ขนาดสถานศึกษา    SS   df   MS   F   P 

       ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง      

                     ระหวา่งกลุ่ม 21.35 2 10.67 29.95* .00 

                     ภายในกลุ่ม 100.50 282 .35   

                     รวม 121.85 284    

       ดา้นการควบคุมตนเอง      

                    ระหวา่งกลุ่ม 22.91 2 11.45 44.68* .00 

                    ภายในกลุ่ม 72.28 282 .25   

                    รวม          85.19 284    

       ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง      

                    ระหวา่งกลุ่ม 2.09 2 1.04   3.06* .04 

                    ภายในกลุ่ม 96.17 282 .34   

                    รวม          98.26 284    

       ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น      

                    ระหวา่งกลุ่ม .55 2 .27 1.51 .22 

                    ภายในกลุ่ม 51.59 282 .18   

                    รวม   52.14 284    

        ภาพรวม      

                    ระหวา่งกลุ่ม  7.55 2 3.77 28.24* .00 

                    ภายในกลุ่ม 37.66 282 .13   

                    รวม          45.21 284    

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

จากตาราง 21  แสดงว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา                   

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น
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แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัใช ้               

การทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวธีิของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

ตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม

ขนาดสถานศึกษา ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง 

 

ขนาดของสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.70 4.38 4.31 

ขนาดเล็ก  3.70 - -.68* -.61* 

             ขนาดกลาง 4.38  - .07 

            ขนาดใหญ่  4.31   - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง 22  แสดงว่า  ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการรับรู้ต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                       

ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเอง แตกต่างจากครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .��  โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการรับรู้ต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                         

ดา้นการตระหนกัรู้ในตนเองนอ้ยกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ตาราง 23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา ดา้นการควบคุมตนเอง 

 

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.69 4.39 4.28 

ขนาดเล็ก  3.69 - -.70* -.59* 

ขนาดกลาง  4.39  - .11 

ขนาดใหญ่  4.28   - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

 จากตาราง 23  แสดงว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการรับรู้ต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                          

ดา้นการควบคุมตนเอง แตกต่างจากครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดับ .��  โดยครูผู ้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการรับรู้ต่อความฉลาด                    

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                  

ดา้นการควบคุมตนเองนอ้ยกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

 

ตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษา ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

 

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.69 3.86 3.66 

ขนาดเล็ก  3.69 - -.17* .03 

ขนาดกลาง  3.86  - .20 

ขนาดใหญ่  3.66   - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 จากตาราง 24  แสดงว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการรับรู้ต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                             

ดา้นการสร้างแรงจูงใจในตนเอง  แตกต่างจากครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั .�� โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการสร้างแรงจูงใจ 

ในตนเองนอ้ยกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดกลาง 

 

ตาราง �5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

การรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาด

สถานศึกษาในภาพรวม 

 

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

3.69 4.09 3.97 

ขนาดเล็ก  3.69 - -.40* -.28* 

ขนาดกลาง  4.09  - .12 

ขนาดใหญ่  3.97   - 

* นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

จากตาราง �5  แสดงว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการรับรู้ต่อความฉลาดทาง

อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แตกต่าง

จากครูผู ้สอนในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .��                         

โดยครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด นอ้ยกวา่ครูผูส้อนในสถานศึกษา ขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ 

 
 
 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจ ยั เรื� อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัขอสรุปผลดงัต่อไปนี�  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  �. เพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 �. เพื�อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์ในการทาํงาน 

วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  

  การกําหนดประชากร ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2563  จาํนวน 1,��� คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก 

230 คน สถานศึกษาขนาดกลาง ��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 143 คน (สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน.์ 2563)  

  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�

การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 256� จาํนวน  ���  คน แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก �� คน 

สถานศึกษาขนาดกลาง ��� คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 37 คน โดยใชต้ารางเทียบหากลุ่มตวัอยา่งของ

เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 – 610) การสุ่มตวัอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่ง

ชั�นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  ซึ� งใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั�น

ของการแบ่ง หลงัจากนั�นผูว้ิจยัจึงทาํการคดัเลือกครูในสถานศึกษาดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

Random Sampling)  
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัเพศ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา 

และอายุของครูผูส้อน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ส่วนประสบการณ์ใน

การทาํงานเป็นการเติมคาํลงในช่องวา่ง 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ� งกาํหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั 

ตามแบบของเบสท ์และคาห์น (Best and Kahn)  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการวจิยั  

 �. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมสําเนาหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนในสถานศึกษาต่าง ๆ สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั

กลุ่มเป้าหมายทั�งหมด และไดรั้บการตอบรับกลบัคืนมาในครั� งแรก จาํนวน ��� ฉบบั คิดเป็นร้อยละ

��.�� หลงัจากนั�น ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มเติมอีกครั� งหนึ� ง

จนครบจาํนวนที�กาํหนดไว ้285 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ� งมีขั�นตอนที�สําคญั

ดงัต่อไปนี�   

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับ เพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน และวุฒิการศึกษา               

โดยการหาค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ย ( ) และ 

ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ใน               

การทาํงาน และวฒิุการศึกษาโดยการทดสอบค่าที (t - test)  
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 �. วิเคราะห์เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของครูผูส้อน และ

ขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีที�พบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงใชก้ารทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) 

 �. นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

 1. ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ �� - �� ปี 

มีประสบการณ์ในการทํางานน้อย มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา            

ขนาดกลาง  

 2. ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกัด

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99) เมื�อพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการ

ควบคุมตนเอง (  = 4.23) ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (  = 4.23) ด้านการสร้างแรงจูงใจใน

ตนเอง (  = 3.80) และดา้นการเขา้ใจบุคคลอื�น (  = 3.70)  

 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05   

 4. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายขุองครูผูส้อน โดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05    

 5. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05    

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  ครั� งนี� มีประเด็นสาํคญั ดงัต่อไปนี�   

    1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกัด

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั�งนี� อาจเนื�องมาจาก

ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถป รับตวั เข า้กบัส ถานการณ์ได ้อย ่างเหมาะสม เป็นบุคคลที�

น่าเชื�อถือทั�งต่อหน้าและลบัหลงั ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที�เกิดขึ�น มีการพิจารณา

ไตร่ตรองงานอย ่างรอบคอบ ตระหน ักถึงคุณ ค่าในตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู อื้ �น                     

มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าที� เชื�อมั �นใน

ผลสําเร็จของงาน มีความคิดสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ จิตใจโอบออ้มอารี และพร้อมที�จะให้กาํลงัใจแก่

ผูร่้วมงานอยู่เสมอ ส่งผลให้ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ (2553 : 62) ได้ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 

ผลการวิจยัพบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบั

ประสิทธิ�  ชาญประไพร (���� : 56) ได้ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนในอาํเภอ                 

บางคล้า สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � ผลการวิจยัพบว่า                 

ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนโดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดบัมาก ทาํนองเดียวกบั              

สุรียพ์ร  รุ่งกาํจดั (2556 : 60)ได้ศึกษาเรื�องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับ  

การดาํเนินงานด้านบุคคลของสถานศึกษา อาํเภอองค์รักษ์ สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ผลการวิจยัพบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกบัธญัญารัตน์ ทบัทิม (2557 : 55) ไดศึ้กษาเรื�อง

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที �การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจยัพบวา่ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกนั

อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที� ระดับ  .05  ทั� งนี� อาจเนื� องมาจากก ารที� ครูผู ้สอนที� เป็ นเพศหญิ ง                                    

มีความละเอียดอ่อนในเรื�องของอารมณ์และให้ความสําคญักบัการบริหารอารมณ์ที�เกิดขึ�นไดดี้ ซึ� งเพศ

หญิงจะมีความเห็นอกเห็นใจผูอื้�น  มีอารมณ์อ่อนไหว  มีความมั�นใจในตวัเองตํ�าและคล้อยตามผูอื้�น 

รวมทั�งมีการรับรู้สาเหตุและผลของอารมณ์ที�เกิดขึ�นไดดี้กวา่เพศชาย ในขณะที�ครูผูส้อนที�เป็นเพศชาย              

จะมีความเชื�อมั�นในตนเองสูง มีอารมณ์มั�นคง มีความหนกัแน่น ชอบความทา้ทาย กว่าครูผูส้อนที�เป็น                  

เพศหญิง ดงันั�นจึงทาํให้ ส่งผลให้ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  จาํแนกตามเพศแตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของประสิทธิ�  ชาญประไพร (���� : 56) ได้ศึกษาเรื� อง ความฉลาดทางอารมณ์ของ

ครูผูส้อน ในอาํเภอบางคล้า สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต � 

ผลการว ิจยัพบว ่า การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของครูผู ้สอน ในอําเภอบางคล้า                    

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต �  จาํแนกตามเพศแตกต่างกัน      

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .�� เช่นเดียวกับปัณณฑัต  วลาบูรณ์ (���� : 23) ได้ศึกษา                 

เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� ผลการวิจยั

พบว่า การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์กับแรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยม เขต �� จาํแนกตามเพศ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามอายุของครูผูส้อน

โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ทั�งนี�อาจเนื�องมาจากครูผูส้อนมีอายุต่างกนัจะ

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต่างกันด้วย เนื� องจากครูผู ้สอนที� มีอายุมากได้ผ่านการเรียนรู้ และ

ประสบการณ์มากกว่าจึงสามารถฝึกฝน และพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ เพื�อให้ดาํรงชีวิตอยู่ได้

อยา่งมีความสุข ประกอบกบัครูผูส้อนที�มีอายุมากขึ�นยอ่มมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่าครูที�มีอายุ

น้อย การเผชิญกบัเรื� องราวชีวิตที�มากกว่า สามารถปรับความคิด ความเขา้ใจ สามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ไดแ้ละเพิ�มความเชื�อมั�นในความสามารถของตนไดดี้ขึ�นในทางกลบักนัครูผูส้อนที�มีอายุนอ้ย

ย่อมมีประสบการณ์การเรียนรู้หรือประสบการณ์ที�ทาํงานน้อย  ส่งผลให้วุฒิภาวะทางอารมณ์

ความคิด ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาที�ด้อยตามไปด้วย จึงทําให้การรับรู้ของ

ค รูผู ้ส อน แตก ต่ างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยปั ณ ณ ฑั ต   วล าบู รณ์  (���� : 23) ได้ ศึ ก ษ า                          
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เรื�องความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของครูผูส้อนโรงเรียน

มธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต �� ผลการวิจยั

พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์กับแรงจูงใจในการทํางานของครูผู ้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา                            

ในจงัหวดัจนัทบุรี  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยม เขต �� จาํแนกตามอายุ แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 เช่นเดียวกบั ประสิทธิ�  ชาญประไพร (���� : 56) ไดศึ้กษาเรื�อง          

ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผู ้สอนในอําเภอบางคล้า สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน ในอาํเภอ 

บางคล้า สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � จาํแนกตามอาย ุ      

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามประสบการณ์                

ในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากครูผูส้อนไดรั้บ              

การส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพอยูเ่สมอโดยผ่านโครงการอบรมขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ� งผลจากการอบรมดังกล่าวจะทําให้ครูที� มีประสบการณ์                        

ในการทาํงานมากได้รับการกระตุน้ให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง และเพิ�มพูนประสิทธิภาพ               

ในการพฒันาตนเอง ส่วนครูที�มีประสบการณ์ในการทาํงานน้อยก็จะได้รับการพฒันาความรู้และ

ทกัษะเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์มากยิ�งขึ�น ดงันั�น ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการทาํงาน

ต่างกนัจึงมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งาน วิ จัย ข อ งสุ ภิ ญ ญ า งาม พ ริ� ง  (2556 : 74) ไ ด้ ศึ ก ษ าเรื� อ งค ว าม ฉ ล าด ท างอ ารม ณ์ ข อ ง                       

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต � ผลการวิจยั

พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การสอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสําคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบัธัญญารัตน์  ทบัทิม (2557 : 55) ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวจิยั

พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทํางานโดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 �. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากครูผูส้อนที�มีวุฒิการศึกษาทั�งในระดบั
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ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีต่างมีความรู้พื� นฐานทางวิชาชีพครู ได้รับการถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางดา้นจิตวทิยา และเขา้รับการฝึกอบรมในระหวา่งการปฏิบติังานที�เหมือนกนั จึงทาํให้

ครูที� มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                       

สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่แตกต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ประสิท ธิ�  ชาญ ป ระไพ ร (���� : 56) ได้ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ ของครูผู ้สอน                   

ในอาํเภอบางคลา้ สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � ผลการวิจยั

พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อน ในอาํเภอบางคลา้ สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต � จาํแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 

เช ่น เด ีย ว ก ับ ธัญ ญ ารัตน์  ทับ ทิ ม  (2557 : 55) ได้ ศึก ษ าเรื� องความ ฉ ล าดท างอารม ณ์ ข อง                    

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจยั

พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุ รี จ ําแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ 

เช่นเดียวกับรดาการ ภูริพงษ์ (2558 : 59) ได้ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษ าสั งกัดสํานักงานเขตพื� น ที� การศึกษ ามัธยมศึกษ าเขต 35  ผ ล ก า ร ว ิจ ยั พ บ ว ่า                        

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา               

เขต 35 จาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

 6. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากสถานศึกษา

ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูผูส้อน

บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที� สื� ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื �อการศึกษา ตลอดจน

งบประมาณที�ได ้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจาํนวนมากในแต่ละปี มีการจดัแบ่งสายงาน

ออกเป็ นแต่ล ะกลุ่มส าระต่างๆ  ที �ช ัด เจนตาม สายการบ งัคบั บ ญั ชา การเข ้าถึงผู บ้ ริหาร

สถานศึกษ าโดยตรงเป็ นไป ได ้ยาก  ซึ� งแตกต่างจากส ถานศึกษ าขนาดเล็ก ที �มีบุค ลาก ร                 

ไม่เพียงพอและได้รับการจดัสรรงบประมาณน้อย อีกทั�งโครงสร้างการบริหารงานภายใน

ส ถ า น ศ ึก ษ า ม ีล ัก ษ ณ ะ เป็ น แ น ว ร า บ  ทํา ใ ห ้ค รู ผู ส้ อ น ม ีป ฏ ิส ัม พ นั ธ ์โ ด ย ต ร ง ก ับ                       

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก และมองเห็นพฤติกรรม

ของผูบ้ริหารไดอ้ย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี�  ครูผูส้อนซึ� งปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาที�มีขนาดต่างกนั

รับรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของ                

อุไรวรรณ ชูมี (���� : 94) ได้ศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม                   
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การรับรู้ของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ผลการวิจยั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เช่นเดียวกับปัณณฑตั วลาบูรณ์ 

(2559 : 23) ไดศึ้กษาเรื�องความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน

ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา 

เขต �� ผลการวิจยัพบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั

จนัทบุรี สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต ��จาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากการศึกษาเรื� องความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อนสังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ด้านการเขา้ใจบุคคลอื�น

มีค่าเฉลี�ยนอ้ยกวา่ดา้นอื�น ดงันั�น ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูผูส้อนแสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์และ

พร้อมที�จะตอบสนองความตอ้งการของครูผูส้อนอยา่งเตม็ที� 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัการปัญหาความขดัแยง้ต่างๆดว้ยวิธีการที�เหมาะสมโดยยึด

หลกัความยติุธรรมซึ�งจะนาํไปสู่การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างขวญักาํลงัใจให้ครูผูส้อนพึงพอใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

มีความสุข 

ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั�งต่อไป 

1. ควรศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อการจดัการ

ความขดัแยง้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา                   

สังกดัสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

3. ควรศึกษาเกี� ยวกับความฉลาดในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค (AQ) ของผู ้บ ริหาร

สถานศึกษาในยุควิถีใหม่ (New Normal Era) เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของการศึกษาไทย 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพค์าํอา้งอิงจากเอกสารหรือขอ้มูลสรุปของประเ

ด็นที�น่าสนใจ 

คุณสามารถวางกล่องขอ้ความไวที้�ใดกไ็ดใ้นเอกสาร 

ใหใ้ชแ้ทบ็ เครื�องมือการวาด 

เพื�อเปลี�ยนการจดัรูปแบบของกล่องขอ้ความคาํอา้ง

อิงที�ดึงมา] 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน 

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 

     

คําชี�แจง 

   แบบสอบถามฉบบันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

จาํแนกตามเพศ อายปุระสบการณ์ในการทาํงาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ซึ� งเป็นส่วนหนึ� ง

ของการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา               

โดยข้อมูลทั� งหมดผู ้วิจ ัยจะเก็บไว้เป็นความลับ เมื�อทําการประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะทําลาย

แบบสอบถามทิ�งทนัที ซึ� งจะไม่กระทบต่อตวัท่านแต่ประการใด และนาํไปใช้เฉพาะการวิจยัในครั� งนี�

เท่านั�น 

 แบบสอบถามฉบบันี�แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

     ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทาํงาน วุฒิการศึกษา และ

ขนาดสถานศึกษา   

        ตอนที� 2 แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ให้

ครบทุกขอ้เพื�อประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  

  นางสาวปวณีา   บุศยรัตน์  

  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

คําชี�แจง  กรุณาเขียนเครื�องหมาย   ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความและใส่ขอ้มูลที�ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

 

1.  เพศ 

 (    )   ชาย 

  (    )   หญิง 

 

2. อายขุองครูผูส้อน (อายเุกิน � เดือน ใหน้บัเป็น � ปี) 

          (    )    21 – 37 ปี 

          (    )    38 - 53 ปี 

          (    )    54 – 72 ปี 

 

3. ประสบการณ์ในการทาํงาน.....................ปี..........................เดือน  

 

4. วฒิุการศึกษา 

          (    )  ปริญญาตรี  

          (    )  สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

5. ขนาดสถานศึกษาที�ครูผูส้อนปฏิบติังานอยูใ่นปัจจุบนั 

          (    )  ขนาดเล็ก (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  1 – 120 คน) 

          (    )   ขนาดกลาง (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 – 600 คน) 

          (    )   ขนาดใหญ่ (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 601 คนขึ�นไป) 
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ตอนที� 2 ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังาน 

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

คําชี�แจง  แบบสอบถามนี� เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โปรดอ่านรายละเอียดเกี�ยวกับข้อความ

ต่อไปนี�แลว้ทาํเครื�องหมาย ลงในช่องทางขวามือ โดยเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัต่อไปนี�  

 ระดบั  �  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

 ระดบั  �  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั  �  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาความอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ระดบั  �  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั  �  หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

 

ตัวอย่าง 
 

ข้อ 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

0 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 √    

  

 จากตวัอย่างขอ้ 0 แสดงว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจได้อย่าง

เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อ 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การตระหนักรู้ในตนเอง      

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจอารมณ์ของตนเองวา่โกรธ 

เสียใจ ดีใจ 

     

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจความตอ้งการของตนเอง      

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้ถึงพฤติกรรมของตนเอง                   

ตามความเป็นจริง 

     

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นความดีของตนเอง      

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์จุดบกพร่องของ

ตนเอง 

     

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมั�นใจในตนเอง      

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น         

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 

     

การควบคุมตนเอง      

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจ      

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสดงพฤติกรรมที�รุนแรงต่อผูอื้�น      

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความอดทนอดกลั�นต่อสิ�งต่าง ๆ 

ที�ไม่พึงประสงค ์

     

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเมื�อมี

ปัญหาเกิดขึ�น 

     

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�น่าเชื�อถือทั�งต่อหน้า

และลบัหลงั 

     

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ             

จากตาํแหน่งหนา้ที�  
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ข้อ 
 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

15 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวัตามสถานการณ์ได้

อยา่งเหมาะสม 

     

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ       

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง      

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาภาคภูมิใจที�เป็นส่วนหนึ�งขององคก์าร      

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชื�อมั�นในผลสาํเร็จของงาน      

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษามองโลกในแง่ดี      

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสุขในการทาํงาน       

21 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการทาํงาน      

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ      

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ�น      

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบติังานดว้ยตนเองโดย

ปราศจากการควบคุมสั�งการใด ๆ 

    
 

การเข้าใจบุคลอื�น      

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาห่วงใยความรู้สึกของผูอื้�นเสมอ      

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาคอยใหก้าํลงัใจแก่ผูอื้�นอยูเ่สมอ      

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเตม็ใจที�จะรับฟังปัญหาของผูอื้�น      

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพร้อมที�จะไกล่เกลี�ยยุติขอ้พิพาท

ปัญหาของผูอื้�น 

    
 

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนองความตอ้งการของผูอื้�น

ไดต้รงประเด็น 

    
 

30 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อบุคคลอื�นด้วยความรัก

ความเมตตา 

    
 

31 ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้อารมณ์ของผูอื้�นไดจ้ากสีหนา้  

แววตา และการกระทาํ 
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ภาคผนวก  ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง 26  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

การตระหนักรู้ในตนเอง 

1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจอารมณ์

ของตนเองวา่โกรธ เสียใจ ดีใจ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจ                    

ความตอ้งการของตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษารู้ถึงพฤติกรรม

ของตนเองตามความเป็นจริง 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

เหมาะสม 

4 ผูบ้ริหารสถานศึกษามองเห็นความดี

ของตนเอง 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

เหมาะสม 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

วิเคราะห์จุดบกพร่องของตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความมั�นใจใน

ตนเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษายอมรับฟัง              

ความคิดเห็นของผูอื้�น    

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออก

อย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

การควบคุมตนเอง         

9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาอยา่ง

รอบคอบก่อนตดัสินใจ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.00 

 

เหมาะสม 

10 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แสดง

พฤติกรรมที�รุนแรงต่อผูอื้�น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

11 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความอดทน

อดกลั�นต่อสิ�งต่าง ๆ  ที�ไม่พึงประสงค ์

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

12 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถระงบั

อารมณ์ไดท้นัทีเมื�อมีปัญหาเกิดขึ�น 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

เหมาะสม 

13 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที�

น่าเชื�อถือทั�งต่อหน้าและลบัหลงั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

14 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ใด  ๆจากตาํแหน่งหนา้ที�  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

15  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปรับตวั

ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

16 ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

เหมาะสม 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง         

17 ผูบ้ริหารสถานศึกษาภาคภูมิใจที�เป็น

ส่วนหนึ�งขององคก์าร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

18 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชื�อมั�นใน

ผลสาํเร็จของงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

19 ผูบ้ริหารสถานศึกษามองโลกในแง่ดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 เหมาะสม 

20 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสุขใน

การทาํงาน  

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

21 ผูบ้ริหารสถานศึกษามี                          

ความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

22 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิด

สร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

23 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ยอ่ทอ้ต่อ

ปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ�น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

คนที�/คะแนน ค่า 

IOC 

 

สรุป 
1 2 3 4 5 รวม 

24 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยปราศจาก

การควบคุมสั�งการใด ๆ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 

การเข้าใจบุคลอื�น         

25 ผูบ้ริหารสถานศึกษาห่วงใย

ความรู้สึกของผูอื้�นเสมอ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

26 ผูบ้ริหารสถานศึกษาคอยใหก้าํลงัใจ

แก่ผูอื้�นอยูเ่สมอ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

27 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเตม็ใจที�จะรับฟัง

ปัญหาของผูอื้�น 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

4 

 

0.8 

 

เหมาะสม 

28 ผูบ้ริหารสถานศึกษาพร้อมที�จะ 

ไกล่เกลี�ยยุติขอ้พิพาทปัญหาของ

ผูอื้�น 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

29 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอบสนอง

ความตอ้งการของผูอื้�นไดต้รง

ประเด็น 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 

30 ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัต่อ

บุคคลอื�นด้วยความรักความเมตตา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1.0 

 

เหมาะสม 

31 ผูบ้ริหารสถานศึกษารับรู้อารมณ์ของ

ผูอื้�นไดจ้ากสีหนา้ แววตา และ               

การกระทาํ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1.0 

 

 

เหมาะสม 
 

 

              จากตาราง 26  ความตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามเกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด  

ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามและวตัถุประสงคอ์ยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง �7  ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ และค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเกี�ยวกับความฉลาดทาง

อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาตราด  

 

ข้อ   ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

การตระหนักรู้ในตนเอง   

1   .90 

2   .91 

3   .90 

4   .85 

5   .70 

6   .50 

7   .84 

8   .60 

การควบคุมตนเอง   

9   .87 

10   .87 

11   .78 

12   .74 

13   .50 

14   .84 

15   .68 

16   .46 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง   

17   .76 

18   .41 

19   .66 

20   .63 

21   .92 

22   .93 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

 

ข้อ   ค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ 

23   .89 

24   .79 

การเขา้ใจบุคลอื�น 

25   .70 

26   .67 

27   .82 

28   .68 

29   .82 

30   .88 

31   .79 

 

                    จากตาราง 27 แบบสอบถามเกี�ยวกบั ทกัษะการบริหารงานในศตวรรษที� �� ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี มีค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง                 

.41 ถึง .93 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั .97 
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ภาคผนวก ฉ 

ขนาดและประชากรของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ตาราง 28  ขนาดและประชากรของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทาง

การศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

1 บา้นนาเกลือ ขนาดเล็ก 1 2 4 30 

2 วดัตะกาง ขนาดเล็ก 1 4 2 74  

3 บา้นทุ่งไก่ดกั ขนาดเล็ก 1 4 4 87  

4 วดัวเิวกวราราม  ขนาดเล็ก 1 5 4 109  

5 บา้นท่าประดู่ ขนาดเล็ก 1 6 3 102  

6 บา้นเนินตาแมว ขนาดเล็ก - 2 1    1  

7 บา้นสวนใน ขนาดเล็ก - 2 1 38  

8 วดับุปผาราม  ขนาดเล็ก 1 5 2 97  

9 วดัหนองคนัทรง ขนาดเล็ก 1 5 4 81  

10 วดัสุวรรณมงคล ขนาดเล็ก 1 5 2 98  

11 บา้นปากคลองนํ�าเชี�ยว ขนาดเล็ก - 2 - 18  

12 วดัหว้งนํ�าขาว ขนาดเล็ก 1 4 4 106  

13 บา้นเปร็ดใน ขนาดเล็ก 1 3 1 63  

14 บา้นบางปรง ขนาดเล็ก 1 3 - 74  

15 วดัแหลมกลดั ขนาดเล็ก 1 7 2 110  

16 วดัอ่าวใหญ่ ขนาดเล็ก 1 4 3 89  

17 บา้นแหลมพร้าว ขนาดเล็ก 1 6 3 114  

18 อนุบาลวดัคลองใหญ่ ขนาดเล็ก 1 2 5 76  

19 บา้นตาหนึก ขนาดเล็ก 1 4 1 83  

20 บา้นคลองมะนาว ขนาดเล็ก 1 9 1 54  

21 บา้นหนองม่วง ขนาดเล็ก 1 6 1 88  

22 วดัหว้งโสม ขนาดเล็ก 1 6 3 67  

23 บา้นโขดทราย ขนาดเล็ก 1 6 2 66  

24 วดัสลกั ขนาดเล็ก 1 5 4 65  
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

จาํนวน 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

25 บา้นเจียรพฒันา ขนาดเล็ก 1 5 2 37  

26 บา้นมณฑล ขนาดเล็ก 1  5 3 108  

27 วดัดินแดง ขนาดเล็ก 1  4 3 59  

28 วดัเสนาณรงค ์ ขนาดเล็ก 1  5 1 97  

29 วดัท่าหาด ขนาดเล็ก 1  4 1 64  

30 บา้นหว้งพฒันา ขนาดเล็ก 1  5 5 67  

31 วดัพนมพริก ขนาดเล็ก 1  5 3 100  

32 บา้นด่านชุมพล ขนาดเล็ก 1  8 3 111  

33 เพียงหลวง � ในทูล 

กระหม่อมหญิงอุบล 

รัตนราชกญัญา สิริวฒันา

พรรณวดี 

 

 

 

ขนาดเล็ก 

 

 

 

1 

  

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

 

50 

 

34 ไทยรัฐ �� (บา้นนนทรีย)์ ขนาดเล็ก 1 8 4 117  

35 บา้นมะนาว ขนาดเล็ก 1 4 - 74  

36 บา้นเนินดินแดง ขนาดเล็ก 1 4 4 71  

37 วดัทองธรรมชาติ ขนาดเล็ก - 3 - 21  

38 บา้นอ่าวตาลคู่ ขนาดเล็ก - 2 - 13  

39 วดับางปิดบน ขนาดเล็ก - 2 - 12  

40 วดับางปิดล่าง  

(ราษฎร์สงเคราะห์) 

 

ขนาดเล็ก 

 

1 

 

6 

 

1 

 

74 

 

41 วดัแหลมมะขามสาขา

บา้นแหลมทองหลาง 

 

ขนาดเล็ก 

 

- 

 

6 

 

2 

 

69 

 

42 วดัแหลมมะขาม  

(กลัยาณกิตติวทิยา) 

 

ขนาดเล็ก 

 

- 

 

 7 

 

3 

 

20 

 

43 บา้นอ่าวพร้าว ขนาดเล็ก 1 6 3 51  
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

44 บา้นเกาะหมาก  

(สถิตสุทธิวงษ)์ 

 

ขนาดเล็ก 

 

1 

 

7 

 

1 

 

65 

 

45 อนุบาลเกาะชา้ง ขนาดเล็ก 1 8 4 34  

46 บา้นบางเบา้ ขนาดเล็ก 1 6 3 116  

47 วดัวชัคามคชทวปี ขนาดเล็ก 1 7 3 82  

48 คลองขวาง ขนาดกลาง 1 21 1 371  

49 วดัวรุณดิตถาราม ขนาดกลาง 1 14 - 320  

50 ชุมชนวดัท่าพริก  

(จริยาอุปถมัภ)์ 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

17 

 

8 

 

286 

 

51 บา้นโพรงตะเฆ่ 

(จนัทร์ประสิทธิ� นุเคราะห์) 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

   

  9 

 

1 

 

127 

 

52 บา้นไร่ป่า ขนาดกลาง 1   9 5 123  

53 อนุบาลชุมชนวดัหนองบวั 

(รัตนวงศร์าษฎร์บาํรุง) 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

  9 

 

3 

 

146 

 

54 บา้นท่าเรือจา้ง 

(ประชาชนูปถมัภ)์ 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

18 

 

5 

 

425 

 

55 วดัวงั (กิ�ม-บุญอยู ่อุทิศ) ขนาดกลาง - 14 1 130  

56 วดัแหลมหิน ขนาดกลาง 1 14 3      156  

57 วดัหนองเสมด็  

(อรรพรสงเคราะห์) 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

12 

 

3 

  

  238 

 

58 วดัไทรทอง ขนาดกลาง 1   8 4   208  

59 วดัฉางเกลือ  

(รักเมืองไทย �)  

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

16 

 

3 

 

  370 

 

60 วดัคลองขดุ ขนาดกลาง 1   8 3   164  

 



 

127 
 

ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

61 วดับางปรือ ขนาดกลาง 1   8 4 136 

62 บา้นคลองประทุน ขนาดกลาง 1 23 5 398 

63 วดัสะพานหิน ขนาดกลาง 1 15 1 177 

64 ชุมชนวดัอ่าวช่อ ขนาดกลาง 1  8 3 149 

65 บา้นคลองจาก ขนาดกลาง 1 17 - 346 

66 บา้นเนินตาล ขนาดกลาง 1 18 3 385 

67 บา้นไมรู้ด  

(วสิิทธิ� ประชาสรรค)์ 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

14 

 

- 

 

264 

68 บา้นหาดเล็ก ขนาดกลาง 1 10 2 130 

69 ชุมชนบา้นเขาสมิง ขนาดกลาง 1 18 2 434 

70 บา้นดงกลาง ขนาดกลาง 1 11 2 246 

71 บา้นคลองศอก 

(เพิ�มประชาราษฎร์อุปถมัภ)์ 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

 7 

 

2 

 

208 

72 บา้นอ่างกะป่อง ขนาดกลาง 1 13 7 153 

73 วดัท่าโสม  

(คุณสารราษฎร์บาํรุง) 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

13 

 

4 

 

248 

74 บา้นตามาง 

(อมฤทธิ� อุปถมัภ)์ 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

   

5 

 

2 

 

131 

75 บา้นเกษมสุข ขนาดกลาง 1 13 1 125 

76 บา้นดอนสูง ขนาดกลาง 1 20 2 426 

77 วดัประณีต ขนาดกลาง 1   8 2 142 

78 วดัฆอ้ ขนาดกลาง 1 15 3 194 

79 บา้นโป่ง ขนาดกลาง 1 16 3 313 

80 บา้นหนองบวั ขนาดกลาง 1 14 1 175 

81 วดัตาพลาย ขนาดกลาง 1 15 1 189 
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

82 ชุมชนวดัแสนตุง้ ขนาดกลาง 1 13 - 193 

83 บา้นเนินตะบก ขนาดกลาง -   8 7 213 

84 วดัชา้งทูน ขนาดกลาง 1   9 1 212 

85 บา้นปะเดา ขนาดกลาง 1  7 3 128 

86 บา้นป้องกนัตนเอง 

ด่านชุมพล 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

18 

 

2 

 

250 

87 บา้นสระใหญ่ ขนาดกลาง 1 15 2 208 

88 บา้นคลองแอ่ง ขนาดกลาง 1   8 1 131 

89 บา้นจดัสรร ขนาดกลาง 1 12 4 122 

90 บา้นปะอา ขนาดกลาง 1 16 3 270 

91 ชุมชนบา้นตากแวง้ ขนาดกลาง 1   8 3 128 

92 ชุมชนวดับ่อไร่ ขนาดกลาง 1 19 1 397 

93 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์

รังสรรค ์

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

17 

 

5 

 

437 

94 อมัพรจินตกานนท ์ ขนาดกลาง 1   8 1 132 

95 คีรีศรีสาครวทิยา ขนาดกลาง 1 13 3 303 

96 บา้นหนองบอน ขนาดกลาง 1 20 3 403 

97 บา้นคลองใหญ่ ขนาดกลาง 1   9 3 225 

98 อนุบาลวดันํ�าเชี�ยว ขนาดกลาง -   8 4 165 

99 ชุมชนวดับางกระดาน  

(สวนราษฎร์บาํรุง) 

 

ขนาดกลาง 

 

1 

 

16 

 

3 

 

184 

100 ชุมชนแหลมงอบ 

(นิเทศอุปถมัภ)์ 

 

ขนาดกลาง 

   

  1 

 

  11 

 

  2 

    

269 

101 บา้นคลองเจา้ ขนาดกลาง   1    10   4 139 

102 อนุบาลเกาะกูด ขนาดกลาง   1      8 - 127 



 

129 
 

ตาราง 28  (ต่อ) 

 

 

ลาํดบั 

 

โรงเรียน 

ขนาด

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครู 

(คน) 

บุคลากร 

ทางการศึกษา 

(คน) 

นกัเรียน 

(คน) 

103 วดัสลกัเพชร ขนาดกลาง   1    14   5    253 

104 บา้นคลองมะขาม ขนาดใหญ่   1    23   4    602 

105 บา้นคลองพร้าว ขนาดใหญ่   1    33 -    783 

106 อนุบาลตราด ขนาดใหญ่   1    87 32 2,008 

รวมทั�งสิ�น  95 1,090       292 19,617 

ที�มา : สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด. ออนไลน.์ 2563. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวปวณีา   บุศยรัตน์  

วนั เดือน ปีเกดิ   �� กรกฎาคม ���� 

สถานที�เกดิ   อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน    ��/��  ม.�  ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

  22000 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน     ครู คศ.1   

  โรงเรียนวดัเกวยีนหกั (สมบติัราษฎร์นุกูล) 

  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน         โรงเรียนวดัเกวยีนหกั 

   อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 22110 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2547 มธัยมศึกษาปีที� � 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์   จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2550 มธัยมศึกษาปีที� � 

  โรงเรียนศรียานุสรณ์   จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2555 ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

 พ.ศ. 2564  ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
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