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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 
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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  
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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 

 
 
 




