
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 

 




