
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 



 

4 
 

      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 

 




