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School administrators are people who influences the subordinate. They must 

concurrently have ability and emotional intelligence to achieve the target of school 

management. The objectives of this research were to study and to compare the emotional 

Intelligence of school administrators as perceived by teachers under Suratthani  Primary 

Educational Service Area Office 1. The populations were 1,325 teachers. Data were 

collected from 302 teachers by using the questionnaire with reliability index of 0.94.  

Data analyzed by using mean, standard deviation, t - test and One - way ANOVA 

 The research results showed that the emotional Intelligence of school administrators 

was high level in overall and individual aspects in descending order : Self - Motivation, 

Emotional control, Social skills, Self awareness and Understanding others. The comparison 

of the emotional Intelligence of school administrators as perceived by teachers Teaching 

Experience educational background, and size of the schools were different at the statistical 

level of 0.05 except. classified by sex was not different. The results of the research. 

School administrators should focus on emotional intelligence. and should develop 

emotional intelligence to be an important tool in effective school management. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 เปาหมายหลักของการพัฒนาศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู 

การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง

องคความรู อันเกิดจากการสรางสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่จะทําใหคนในสังคมเกิดทักษะในการ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางมคีวามสขุ หรือกลาวไดวาเปนกระบวนการอบรม ฝกฝน หลอหลอมใหคนสามารถ

ประพฤติปฏิบัติตน พัฒนาตน เพื่อทํางานประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสขุ 

และการศึกษายังเปนปจจัยสําคัญที่จะเตรยีมความพรอมใหคนเกิดทักษะ มีความรูสามารถในการดํารงชีวิต

ในสังคม การศึกษาเปนรากฐานสาํคัญของการสรางประเทศชาติ สรางคนในสังคมใหมีคุณภาพ เพื่อเปน

พลังในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ เปรียบเสมอืนวา การศึกษาน้ันคือโครงสรางของตึก ตึกจะมีความ

แข็งแรงมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับโครงสรางภายในของตึกที่ดี ดังน้ัน สังคมและประเทศชาติจะมี

ความแข็งแกรง มีคุณภาพ มีความมั่นคง เปนสังคมที่ดี และประเทศจะมีการพัฒนามากนอยแคไหนน้ัน

ข้ึนอยูกับคุณภาพของการศึกษา และดวยสภาพสงัคมในยุคปจจุบนัซึง่เปนยุคโลกาภิวัฒนทีม่คีวามเจริญ 

กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงทําใหสังคมยุคปจจบุันเปนยุคแหงโลกไรพรมแดน เปนโลก

แหงเทคโนโลยี การติดตอสือ่สาร การเดินทาง และการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูที่เกิดข้ึนไดงาย สะดวก

รวดเร็ว เปนสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สิ่งเหลาน้ีสงผลใหสภาพสังคม

สภาพเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป (อารีย นัยพินิจ, ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา 

ณ นคร, 2557) 

 การศึกษาในยุคปจจบุัน จึงมีความสาํคัญอยางย่ิงในการเตรยีมความพรอมกับคนเพื่อเปนพลัง

ในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษามีเปาหมายหลักสําคัญเพื่อมุงประโยชนใหเกิดกับตัวบุคคล และ

เกิดประโยชนไปสูสังคม ใหคนในสังคมมีความสามารถมีคุณภาพ มีทักษะความรูที่พรอมรับมือกับการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการรวมมือกันสรางประโยชน และนําพาใหสังคม

มีเอกภาพเปนสังคมที่ดี นําพาประเทศสูการพัฒนาและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจบุัน 

การศึกษาเปนกระบวนการสรางประสบการณ ปลูกฝงแนวความคิดและทัศนคติ เปนการถายทอดและ

สงตอพัฒนาความคิดของคน ทั้งในดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาคนใหเปนคนดี พรอมทั้ง
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ในดานจิตใจ ดานปญญา ดานอารมณ เปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมที่ดี ฝกฝนทักษะอบรมเรียนรู

สรางความเขาใจ เพื่อวัตถุประสงคที่จะทําใหคนในสังคมมีความเจริญงอกงามในทุกดาน มีความรู

ความสามารถในการดํารงชีวิต อยูรวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข และรวมมือกันพัฒนาสังคม 

พัฒนาประเทศสูความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรือง ทั้งในดานการคา เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

 การบริหารโรงเรียนและการจัดการสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงสังคมแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไรพรมแดนน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความสามารถ มีศักยภาพ มีเทคนิควิธีการ มีการพัฒนา 

การบริหารใหทันสมัย เพื่อเปนผูนําสรางความรวมมือกับทุกฝายในการจัดการบริหารสงผลใหเกิด

ประสิทธิผลในการทํางาน โดยทักษะการบริหารที่มีความสาํคัญและจําเปนในการบริหาร คือ ทักษะ

ความคิดรวบยอด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานการใชเทคนิค ผูบริหารจะนําทักษะเหลาน้ี

มาปรับใช มาประยุกตใชในการทํางานและการบริหารงาน เพื่อใหสถานศึกษาและการจัดการศึกษา

สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

มีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กาวหนา การติดตอสือ่สารที่ไรพรมแดน ผูบริหารที่ดี

น้ันจะตองมทีักษะเพิม่เติม คือ ทักษะดานความฉลาดทางอารมณ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ 

พรอมกับสรางความสมัพันธที่ดีกับผูอื่น โดยความฉลาดทางอารมณน้ันจะเปนสวนสําคัญในชีวิตของมนุษย

ทั้งในดานการศึกษา ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน ความฉลาดจะชวยใหผูบริหารเปนผูบริหารที่มี

ศิลปะในการรูจักใชคนและครองใจ ไดเรียนรูและพัฒนาตน สามารถโนมนาวผูอื่นใหทําในสิ่งที่ตนตองการได

โดยที่งานสําเร็จเปนผลคนเปนสุข เกิดความรักในงาน รักในองคกร การสื่อสารระหวางบุคคลก็เปนได

ดวยดี มีความเขาใจกันเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียน เปนบุคคลทีมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา อารมณ

ยอมสงผลหรอืมีอทิธิพลใหผูใตบงัคับบญัชามีอารมณหรือความรูสกึไปดวย ในปจจุบันผูบริหารจงึตองมี

ความสามารถดานความรูความสามารถ และตองเปนผูที่มีความฉลาดทางดานอารมณควบคูกันดวย 

(จุฑามาศ มีนอย, 2554) 

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานและ

บริหารคน เปนผูนําและสรางความสามัคคีความรวมมือกันทาํงานของแตละฝาย สรางความประทับใจและ

เปนที่รักเคารพของผูใตบังคับบัญชา รวมถึงผูอื่นที่ทํางานดวยเปนผูที่มีทักษะทางดานสังคม มีความสามารถ

ในการติดตอสื่อสารประสานงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีเหตุมีผล

ไมใชอารมณในการตัดสินใจ เปนผูสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความสุข สิ่งเหลาน้ีจะทําให

การบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผูบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผล

ใหเกิดการพฒันา ทําใหสถานศึกษามีคุณภาพมคีวามเจรญิกาวหนา ความกาวหนาหรือความสําเร็จของคน

ในอดีตมีความเช่ือวา เกิดจากเชาวปญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกสั้น ๆ วา ไอคิว (I.Q.) 

เปนความฉลาดทางเชาวปญญา การคิดการใชเหตุผล การคํานวณการเช่ือมโยง ทําใหคนเราใชความคิด
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ที่ถูกตองสามารถแกปญหาได แตปจจุบันความคิดน้ีนักจิตวิทยาเช่ือกันใหมวา เชาวปญญาเปนสวนประกอบ

หน่ึงเทาน้ัน ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งมีสวนที่ผลักดันใหคนเราประสบความสําเร็จในชีวิตอยางแทจริง 

ซึ่งมีความสอดคลองกับ Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) ไดกลาววา เชาวปญญา

และความสามารถทางเทคนิค หรือทักษะทางเทคนิคมีความสําคัญแตความฉลาดทางอารมณยังมีความสําคัญ

มากในการเปนผูนําที่จะประสบความสําเร็จของบุคคล เชาวปญญาจะสงผลใหเกิดความสําเร็จไดเพียง

รอยละ 20 และอีกรอยละ 80 เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ จึงทําใหผูบริหารต่ืนตัวที่จะพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ McClelland (1994 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) 

ไดกลาววา คนที่จะประสบความสําเร็จน้ันตองมุงความสําเร็จของงานและความตองการ ที่เรียกวา 

แรงจูงใจใฝสัมพันธดวย คือ ผูบริหารตองมีการพัฒนาความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นสามารถควบคุมอารมณ

พรอมทั้งสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นในสังคมได มีการศึกษางานวิจัยเปนจํานวนมากที่แสดง

วาผูที่มีเชาวปญญาสูง (Intelligence Quotient) แตตองลมเหลวตอตําแหนงผูบริหารสูงสุด เพราะขาด

ความเขาใจมนุษย ขาดการมีปฏิสัมพันธและการมีอารมณที่ดี และพบวาการมีอารมณดีเปนพื้นฐานใหคน

มีสุขภาพจิตดีในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และสามารถใชไดกับตนเอง ผูที่ขาดความฉลาดทางอารมณ 

จะนําไปสูความเครียดความวิตกกังวล และใชความสามารถในทางเชาวปญญาที่มีอยูไมเต็มที่  

 ความฉลาดทางอารมณหรืออีคิว (Emotional Quotient : EQ) เปนความสามารถในการเขาใจ

และรับรูความรูสึกของตนเองและผูอื่น รูจักเห็นใจและเขาใจผูอื่น สามารถบริหารจัดการอารมณใหเปนไป

ในทิศทางที่สงเสริมใหเกิดความสงบสุข และความสําเร็จในชีวิต Gibbs (1994 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 

2556) กลาววา ผูที่มีความสามารถ ตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและคนอื่น สรางแรงจูงใจใหกับ

ตนเองบริหารจัดการอารมณไดอยางถูกตองกาลเทศะ เขากับสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่น และดําเนินชีวิตอยางมคีวามสุข บุคลน้ันเรียกวา เปนผูที่มีฉลาดทางอารมณ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานที่ทําหนาที่

จัดการศึกษาและพัฒนาดานวิชาการ ดานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยมี

สถานศึกษาในสังกัดต้ังอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 

อําเภอเกาะพะงัน โดยมีการสงเสรมิและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหดําเนินการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการวัดผลประเมนิผลตรวจสอบได มีนิเทศติดตามผลของการจัดการ 

ศึกษาอยางตอเน่ือง มีวิสัยทัศนที่จะนําพาองคกรไปสูองคกรที่มีคุณภาพ พัฒนาสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง

บนพื้นฐานความเปนไทย จัดการศึกษาใหแกประชาชนในวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษา เพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา  

 การจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความหลากหลาย

ทั้งสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิตของประชาชน และวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติ เน่ืองจากสภาพความเปนอยู

ของชุมชน เปนแหลงชุมชนเมืองและชนบท มีความเจรญิทางดานเทคโนโลยี มีความสะดวกสบายในการ
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ติดตอสื่อสาร มีความทันสมัยเหลื่อมล้ํากนัไป ประกอบกับเปนแหลงธุรกิจการบรกิารตาง ๆ และประชาชน

สวนใหญจะประกอบอาชีพรบัจาง เกษตรกรรม คาขายและงานบริการตาง ๆ ซึ่งทําใหนักเรียนที่ศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนคนในถ่ินฐานเดิม และตางถ่ินรวมกัน 

ตางวัฒนธรรมและวิถีชิวิต เน่ืองจากบตุรหลานไดยายติดตามผูปกครองเขามาทํางาน จึงทําใหสภาพชุมชน

และสภาพนักเรียนที่ศึกษามคีวามหลากหลายในทุก ๆ ดาน หน่ึงในน้ัน คือ ดานความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนดานที่มีความสําคัญในการบริหาร การจะบริหารสถานศึกษาตองใหคร ู

บุคลากร และนักเรียนมีความสขุและสามารถปรับตัว รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

บริบทและสภาพของพื้นที ่จําเปนตองใชทักษะดานน้ี ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีความรู

ความสามารถในทักษะการบริหาร และความสามารถและการรับรูความรูสึก และการตัดสินแกปญหา 

การควบคุมอารมณ จิตใจ และการแสดงออกในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับ

ของบุคคลทั่วไป หากวาผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมที่แสดงออกมาได

แลวน้ัน ก็อาจจะทําใหสถานศึกษาและการจัดการศึกษาไมประสบความสาํเร็จไมบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว 

ดังน้ัน การบรหิารการศึกษาจึงจาํเปนตองมผีูบรหิารที่มคีวามสามารถ มีคุณภาพและเปนผูมีความฉลาด

ทางอารมณ เพราะความฉลาดทางอารมณจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งความฉลาดทาง

อารมณเปนเรื่องที่นาสนใจ ในยุคสังคมรวมสมัยที่ควรหยิบยกประเด็นน้ีมาศึกษาเพื่อใหทราบถึงความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา (ธิดารัตน เกิดสังข, สัมภาษณ. 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) และ 

(ณัฐสุดา ชโลธร, สัมภาษณ. 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาคนควา และทําการวิจัยความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ในครั้งน้ีจากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูบงัคับบญัชาสงูสุดของสถานศึกษา ที่มีอํานาจในการตัดสินใจและปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามจุดมุงหมายของการศึกษาและเปนผูประสานงานในหนวยงาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเปน

กลไกสําคัญในการกํากับ ตรวจสอบติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ผูบริหาร

ตองมีความฉลาดทางเชาวปญญาและความฉลาดทางอารมณ รูจักใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจบารมี

ที่เกิดจากเทคนิควิธีการบริหารที่จะทําใหสถานศึกษาเจริญกาวหนา และประสบผลสําเร็จทุก ๆ ดาน 

ดังน้ัน การบริหารจึงมิใชเปนเพียงการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปเทาน้ัน แตจะตองคํานึงถึงบรรยากาศ

ในการทํางานของผูปฏิบัติงานดวย ซึ่งจะตองทํางานใหสําเร็จดวยความพึงพอใจในการปฏิบติังานน้ัน ๆ  

จึงจําเปนที่ผูบริหารตองศึกษาวิธีการหรือทฤษฎีตาง ๆ  ที่นํามาใชในการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร

ในองคกรของตนในการปฏิบัติงานทีม่ีประสทิธิผลของครกูารวิจัยครั้งน้ี เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษา

คนควา มาใชเปนแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาทีท่ําใหการปฏิบัติงาน
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ของครูมีประสิทธิผลสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายมีประสิทธิภาพ และนําไปใชในการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณ

การสอน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษาตางกัน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามการรับรูของครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในครั้งน้ี สามารถนําไปใชได ดังน้ี 

  1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีนําไปเปนสารสนเทศที่เปนการเช่ือมโยงระหวางแนวความคิด

เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา 

ทําใหสามารถบูรณาการใชในเชิงวิชาการได 

  2. เปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณประกอบการตัดสินใจ

นําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาตน เพื่อเปนองคความรูในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  3. เปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา และการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของคร ู

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยมีขอบเขต ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

   การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดเน้ือหา

เพื่อการวิจัย ใน 5 ดาน คือ 

    1) การตระหนักรูตนเอง  
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    2) การควบคุมอารมณของตนเอง  

    3) ความสามารถในการจูงใจตนเอง  

    4) การเขาใจผูอื่น  

    5) การมีทักษะทางสังคม  

  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง    

   2.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู ผูทําหนาที่สอนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 121 โรงเรียน รวม 1,295 คน 

   2.2 กลุมตัวอยาง  

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ครู ผูทําหนาที่สอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 121 โรงเรียน กําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Krejcie & Morgan (1970) ไดจํานวนครผููสอนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 

302 คน กําหนดสัดสวนเปนรายโรงเรียน แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

  3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

   3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 

    3.1.1 เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญิง 

    3.1.2 ประสบการณการสอน 

     1) นอยกวา 5 ป 

      2) 6 – 10 ป 

     3) 10 ปข้ึนไป 

    3.1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

     1) ปริญญาตรี 

     2) สูงกวาปริญญาตรี 

    3.1.4 ขนาดของสถานศึกษา 

     1) ขนาดเล็ก (มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา) 

     2) ขนาดกลาง (มีจํานวนนักเรียน 121 - 600 คน) 

     3) ขนาดใหญ (มีนักเรียนต้ังแต 601 คนข้ึนไป) 

   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 

    ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงเปน 5 ดาน คือ 

    3.2.1 การตระหนักรูตนเอง  
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    3.2.2 การควบคุมอารมณของตนเอง  

    3.2.3 ความสามารถในการจูงใจตนเอง  

    3.2.4 การเขาใจผูอื่น  

    3.2.5 การมีทักษะทางสังคม  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดจาก

การวิเคราะห โดยการแจกแจงนับตัวแปรที่สนใจจากนักวิชาการและนักการศึกษา 8 คน ไดแก Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey & Palfai (1995); Goleman (2011); ธิดารัตน รัศมี (2556); นิรันดร 

เนตรภักดี (2555); ธัญญารัตน ทับทิม (2557); สุริยพร รุงกําจัด (2556); สุภาภรณ เอกเผาพันธุ (2556); 

สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) ซึ่งปรากฏไวในตารางที่ 2.1 โดยผูวิจัยไดกําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี ดังภาพประกอบที่ 1.1 

   ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. เพศ  

1.1 หญิง 

1.2 ชาย 

2. ประสบการณการสอน 

2.1  นอยกวา 5 ป 

2.2  6 – 10 ป 

2.3  10 ปข้ึนไป  

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

3.1  ปริญญาตร ี

3.2  สูงกวาปริญญาตร ี

4. ขนาดของสถานศึกษา 

4.1  ขนาดเล็ก 

4.2  ขนาดกลาง 

4.3  ขนาดใหญ 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

1) การตระหนักรูตนเอง  

2) การควบคุมอารมณของตนเอง  

3) ความสามารถในการจูงใจตนเอง  

4) การเขาใจผูอื่น  

5) การมีทักษะทางสังคม   
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สมมติฐานของการวิจัย 

 

 1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับมาก 

 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษาสงูสุด

และขนาดของสถานศึกษาตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1. ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของผูบรหิารสถานศึกษาที่จะตระหนักถึง

ความรูสึก ความคิด เขาใจอารมณของตนเอง และผูอื่นสามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายใน

มีความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สามารถ

ใหกําลังใจตนเองในการเผชิญกบัอปุสรรค และขอขัดแยงตาง ๆ  ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียด 

มีทักษะทางสังคมในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ทําใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และ

ประสบความสําเร็จในชีวิต 

 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร 

สถานศึกษาที่เขาใจและควบคุมอารมณของตนเองได อีกทั้งยังมีความสามารถในการเขาใจอารมณและ

หย่ังรูอารมณของผูใตบังคับบัญชารวมถึงเพื่อนรวมงานดวยเชนกัน หากผูบริหารรูจักสรางและรักษา

ความสัมพันธกับผูอื่นอยูเสมอ หากผูบริหารเขาใจและสามารถปฏิบัติเรื่องเหลาน้ีไดเปนอยางดีแลว

ยอมทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่ดี และนําไปสูการบริหารที่ประสบความสําเร็จ มี 5 ดาน คือ การตระหนัก

รูตนเอง การควบคุมอารมณตนเอง การจูงใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การมีทักษะทางสังคม  

  2.1 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาดานการตระหนักรูตนเอง หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและสามารถความรูสึกของตนเอง รับรูและเขาใจถึงความรูสึก 

ความคิด อารมณ และความตองการของตนเอง มีสติเขาใจตนรูเทาทันความคิดตนเองมีอารมณที่คงที่

สม่ําเสมอ เห็นคุณคาของตนและยอมรับความเห็นของผูอื่น และสามารถเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น 

ประเมนิจดุเดนจดุดอยของตนเองและผูอืน่ เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล มีความมั่นใจในตนเอง

และรูความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการแยกแยะผลดีและผลเสียในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจ

ไดอยางเหมาะสม 

  2.2 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและสามารถจัดการอารมณตาง ๆ ของตนเอง
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ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม มีสติในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ไมแสดงกิริยาที่ไมดี ไมเหมาะสม 

สามารถจัดการกับอารมณที่ยุงยากได แมจะอยูในภาวะที่มีแรงกระตุนทางอารมณจัดการและควบคุม

อารมณในสถานการณตาง ๆ เปนไปในทางที่สรางสรรคยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณ  

  2.3 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 

หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและมีสามารถในการจูงใจตนเอง มองโลกในแงดี 

มีความกระตือรอืรน มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองสามารถนําอารมณและความรูสึกของตนเอง

มาสรางพลังในการกระทําสิ่งตาง ๆ  อยางสรางสรรค มีความมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก แนวโนม

ของอารมณที่จะนําไปสูเปาหมายที่ปรารถนาโดยไมทอถอย และมุงมั่นในการไปสูเปาหมายอยางมั่นคง 

แมจะมีอุปสรรคและความผิดหวังก็ไมยอทอ ทุมเทมีความต้ังใจเพื่อพัฒนางาน 

  2.4 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการเขาใจผูอื่น หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจ และใหความสนใจกับสภาวะอารมณของผูอื่นอยูเสมอ

รูจักสังเกตอารมณความรูสึกของผูอื่น เปนหวงความรูสกึของผูอืน่ความเขาใจอารมณของผูอื่น รับรูและ

ยอมรับความตองการของผูอื่นเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใสใจเรา พิจารณาถึงสภาพจิตใจและอารมณ 

ของผูอื่นเพื่อชวยสงเสริมความสามารถของผูอื่น รูจักประสานความสัมพันธกับผูอื่น สามารถไกลเกลี่ย 

ใหบุคคลที่มีอารมณรุนแรงเขาหากนั มีสติหาขอตกลงและประนีประนอมกนัไดอยางมีเหตุผลใหกําลังใจ

ผูอื่นเมื่อมีโอกาส และสามารถแสดงออกอยางเหมาะสม 

  2.5 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีทกัษะทางสังคม หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและมีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดี และติดตอ 

สื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การสรางความเขาใจระหวางบุคคล มีความสามารถ

ในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมคีวามเต็มใจในการใหความชวยเหลือ

การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น การดําเนินการดานความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถ

ที่จะรูทันอารมณของผูอื่น เปนทักษะทางสังคมที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สงเสริมการทํางานเปนทีม

และเปนผูนํามีการสื่อสารที่ดี และสามารถบริหารความขัดแยงได 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 4. ครูผูสอน หมายถึง บุคคลผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการศึกษาประจํา

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 

 5. ประสบการณในการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกเปนนอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 

และ 10 ปข้ึนไป 
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  6. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียน 

 7. ขนาดสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ยึดจํานวนนักเรียนเปนตัวกําหนดตามเกณฑ

ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กําหนดเปน 3 ขนาด ดังน้ี 

  7.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา 

  7.2 สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน 121 - 600 คน  

  7.2 สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน 601 คนข้ึนไป 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร และวิจัยที่เกี่ยวของ

ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ ดังน้ี 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

   1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

        1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ 

    2.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ 

   2.2 ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 

   2.3 ผูบริหารกับความฉลาดทางอารมณ 

   2.4 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

   2.5 ทฤษฎีและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 

   2.6 การวัดความฉลาดทางอารมณ 

      3. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

         3.1 การตระหนักรูตนเอง 

         3.2 การควบคุมอารมณของตนเอง 

        3.3 การจูงใจตนเอง 

         3.4 การเขาใจผูอื่น 

         3.5 การมีทักษะทางสังคม 

      4. บริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 การศึกษาเปนการสรางและพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพ และสรางรากฐานทีม่ีคุณภาพใหกบั

สังคม เปนการพัฒนาคนในสงัคมใหมีความเจรญิงอกงาม ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพ นําไปสูการ

รวมมือกันของคนในชาติพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม สามารถดํารงชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมี

ความสุข  

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 การบริหารการศึกษา เปนกระบวนการจดัรบับการศึกษา การจัดระบบเพื่อพัฒนาการจัดการ 

ศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบติังานของผูบรหิารสถานศึกษาบุคลากรในสถานศึกษา 

เพื่อนําพาสถานศึกษาไปสูความสาํเร็จและบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งไดมีผูใหความหมายการบริหาร

สถานศึกษาไว ดังน้ี 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ไดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา 4 ดาน 

ไปยังเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษาตามมาตรา 39 จึงทําใหการบริหารการศึกษา จัดเปนกลุม ดังน้ี 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป 

 ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555 : 21) ไดสรุปวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ในการทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอยางเปนระบบในสถานศึกษาที่ดําเนินการ 4 ดาน

คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานหารบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารทั่วไป 

 สุรศักด์ิ พลซา (2555 : 26) ไดใหความหมายวา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการ

ของคณะบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป โดยใชความพยายามในการใชศาสตรและศิลปในการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายทีต้ั่งไว คือ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนสมาชิกทีดี่พึงปรารถนาของสังคมที่ดํารงชีวิตอยู 

 วิลาวัลย อันมาก (2556 : 18) ไดสรุปวา การบริหาร คือ การจัดการกับสิ่งน้ันใหบรรลผุลสาํเรจ็ 

เปนกระบวนการที่เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยการทํางานผานบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการที่วางไว ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การนํา 

และการควบคุม 

 ยุพา ทองเรอืง (2557 : 23) ไดสรุปวา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงานของกลุมบุคคล

โดยใชกระบวนการบริหารงาน เพื่อใหงานทุกดานของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคตามที่กาํหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ดังน้ัน การบริหารเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน จึงหมายถึง กระบวนการ 
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ใหบริการดานการศึกษายางมีประสทิธิภาพ โดยที่ผูบริหารมีพนัธกิจที่สาํคัญ เพื่อใหการบรหิาร เพื่อพัฒนา

งานของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 

 มานี ติจ (2557 : 13) ไดสรุปวา การบริหารสถานศึกษา เปนการใหผูรวมงานในสถานศึกษา

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ และสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมุงหวังให

ผูเรียนเกิดการเรยีนรู คนหาความสามารถของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใชเปนพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ การบริหารสถานศึกษายังรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา

ที่บุคคลหลายฝายตางรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ดาน เชน ความสามารถ 

ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม โดยมุงหวังใหบคุคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพ

ของสังคม โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ  ทั้งที่เปนระเบยีบแบบแผน และไมเปนระเบยีบแบบแผน ฉะน้ัน 

การบริหารสถานศึกษาจึงปนการดําเนินงาน และการตัดสนิในสัง่การเพือ่ใหงานทุกดานของสถานศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษามากที่สุด 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การรวมมือกันดําเนินการ

ของคณะบุคคลในสถานศึกษา โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําใชความรูทั้งศาสตรและศิลปในการ

บริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และดําเนินงานหลักทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา 

ไดแก งานดานวิชาการ งานดานการบริหาร งานงบประมาณ งานดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารงานทั่วไปอยางเปนระบบ เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถบรรลุเปาหมาย

และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนการ

จัดการสงเสริมและชวยเหลือกันของผูที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหการบริหารสถานศึกษาสามารถบรรลุ

ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวไดสําเร็จ ซึ่งไดสรุปแนวคคิดและทฤษฎีไว ดังน้ี 

 Sergiovanni and Other (1980 อางถึงใน ยุกตนันท หวานฉํ่า, 2555 : 23) ไดกลาวไววา  

งานการบริหารสถานศึกษา ควรประกอบดวย งานสําคัญ 8 ประการ คือ 

  1. งานสัมพันธชุมชน 

    2. งานกิจกรรมนักเรียน 

    3. งานหลักสูตรการสอน 

    4. งานบริหารบุคลากร 

    5. งานอาคารสถานที ่

    6. งานธุรการ 

    7. งานพัฒนาบุคลากร 

    8. งานประเมินผล 
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 พัชร พิลึก (2555 : 30) ไดกลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพหรือที่เรยีกกันวา

วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งเปนปรัชญาของ William Edwards Deming (อางถึงใน พัชร พิลึก, 2555) 

ที่ไดนําหลักการน้ีไปปรบัใชในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุน วงจรคุณภาพ PDCA 

หรือ Deming Cycle เปนการเนนความสัมพันธในการดําเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพของสินคา

และความพึงพอใจของลูกคา ยกระดับคุณภาพของสินคาอุตสาหกรรมตามความตองการของลูกคา 

เนนคุณภาพตองมากอนสิง่ใด และตอมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming Cycle ไดถูกดัดแปลงใหเขากับวงจร

การบริหารงานอื่น ๆ  โดยนําหลักกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่สําคัญ และมีประสิทธิภาพน้ี 

ปรับเปนข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1. P คือ (Plan) เปนองคประกอบแรกที่สาคัญที่สุด ซึ่งการวางระบบที่ดีจะตองกําหนด

ข้ันตอนการทํางาน เปนกระบวนการมาตรฐานแตละข้ันตอนมวิีธีการปฏิบัติทีเ่ปนมาตรฐาน และการบนัทกึ

การทํางานทุกข้ันตอนเปนปจจุบนั ขอมูลจากบันทกึน้ีจะนําไปสูการตรวจสอบ ประเมินตนเอง และใหผูอื่น

ตรวจสอบได เพราะขอมูลที่ไดจะเปนสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี

ของระบบยอยน้ัน รวมทั้งเห็นคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

  2. D คือ (Do) การดําเนินการตามแผนที่วางไว เปนการปฏิบัติรวมกันโดยฐานโรงเรียน

ตามกระบวนการ วิธีการและบันทึก บุคคลที่รับผิดชอบในองคการตองดําเนินการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

 

  3. C คือ (Check) การตรวจสอบ/ประเมินผลทบทวนระบบ เปนการประเมินตนเอง

รวมกันประเมิน หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพื่อเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน เปนองคประกอบที่มี

ความสําคัญและจําเปนมากที่จะพัฒนาคุณภาพ  

  4. A คือ (Action) การแกไขพัฒนาระบบ เปนการนําผลการประเมินมาแกไขพัฒนาระบบ 

ซึ่งอาจแกไขพัฒนาในสวนที่เปนกระบวนการ 

 นิรันดร ขันธวิธิ (2556 : 23) ไดสรุปไววา การบริหารและการบรหิารจัดการมีแนวคิดมาจาก

ธรรรมชาติของมนุษย ซึ่งจะตองอยูรวมกันเปนกลุม โดยมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแล

กันภายในกลุม เพื่อใหเกิดความสุขความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกวา ผูบริหารและการบริหารตามลําดับ

ดังน้ัน ที่ใดมีกลุมที่น้ันยอมมีการบริหารซึ่งหมายถึงการดําเนินการ การปฏิบัติงานแนวทางวิธีการใด ๆ 

ที่หนวยงานนํามาใชในการบริหารงามตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อนําไปสุจุดหมายปลายทางหรือ

ชวยเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม คือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร หรือชวย

เปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม หรือมีวัตถุประสงคหรือนําไปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด 

อาจมองในลักษณะที่เปนกระบวนการที่มีระบบ และมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงาน 

 นิรันดร ขันธวิธิ (2556 : 26) ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน คือ ทฤษฎีระบบ

สังคม (Social Systems Theory) เมื่อมีระบบสังคมก็คงจะตองมีระบบบริหารเพื่อใหระบบสังคมในองคการ
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เกิดความเรียบรอย โดยมีความเช่ือวามนุษยแตละคนมองโลกตามอัตวิสัย “ความจริงที่ปรากฏ” ไดรับ

การแปลความหมายตามทัศนคติ (อคติ) ของแตละบุคคล โลกแหงความเปนจริงมิไดดํารงอยูในสภาวะ

“วัตถุวิสัย” ฉะน้ัน การพิจารณาเปาหมายขององคการวา เปนที่เขาใจตรงกันของทุก ๆ คนน้ันเปนไป

ไมได “เปาหมาย” จะปรากฏเปนจริงตามกระบวนการปฏิสัมพันธของมนุษยที่มาทํางานรวมกัน ซึ่งแนวคิด

น้ีถือวาการลงมือปฏิบัติเทาน้ันจึงจะใหความหมายที่แทจริง และการแปลความหมายของแตละบุคคล

จากประสบการณของแตละบุคคล จึงเปนประเด็นที่สาํคัญ ทฤษฎี Social Action Theory ใหความสําคัญ

ตอบทบาทของปจเจกบุคคลในองคการและเนนไปที่ “กระบวนการ” มากกวาโครงสราง กฎเกณฑ หรือ

กฎระเบียบ 

 วราพร พรมแกวพันธ (2557 : 29) ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน คือ ทฤษฎี

การตัดสินใจ ซึ่งเปนทฤษฎีหน่ึงทีใ่ชกันมากในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ผูศึกษาคนควาทฤษฎีน้ี

คือ Griffiths (อางถึงใน วราพร พรมแกวพันธ, 2557) ซึ่งเสนอทฤษฎีวา การบริหารคือการตัดสินใจ

หนาที่ของนักบริหารก็คือการควบคุมดูแลใหกระบวนการตัดสนิใจเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ การตัดสินใจ

เปนกระบวนการที่พิจารณาจากเหตุผล แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดนําไปสูข้ันการปฏบัติ 

การตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบ เพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ และกระบวนการตัดสินใจจะมี

ลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ตองรับปญหาและรูขอบเขตของปญหา 

  2. การวิเคราะหและประเมินผลของปญหา 

  3. ต้ังเกณฑและมาตรฐานสําหรับเลือกวิธีแกปญหา 

  4. รวบรวมขอมูลตลอกจนหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  5. กําหนดแนวทางในการแกปญหา 

  6. ประเมินผลหรือลําดับความสําคัญ 

  7. เลือกวิธีการแกปญหาที่ถูกตองที่สุด และมีการยอมรับมากที่สุด 

 วราพร พรมแกวพันธ (2557 : 28) ไดกลาวถึง ทฤษฎีผูนํา (Leadership Theory) ที่เปนทฤษฎี

หน่ึงที่ใชมากในการบริหารการศึกษา และเปนทฤษฎีที่ไดศึกษาคนควากันไวมาก จึงมีแนวความคิด

ของทฤษฎีน้ีหลายแนวความคิดดวยกัน ซึ่งหน่ึงในแนวคิดน้ันเปนแนวความคิดที่ไดจากทฤษฎีระบบสังคม

ของ Getzels and Guba (อางถึงใน วราพร พรมแกวพันธ, 2557) ทฤษฎีน้ีเปนประโยชนในการวิเคราะห

ความเปนผูนําของผูบริหารในองคการ วาเปนผูนําในลักษณะไหน โดยแบงผูนําออกเปน 3 ประเภท

ดวยกัน คือ 

  1. ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (Nomothetic Leadership Style) ผูนําประเภทน้ีจะยึด

วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับของสถาบันเปนหลัก จนบางครั้งปฏิบัติงานจะตอง
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เสียเวลาและความสุขสวนตัวจนเกินไปเพื่อใหงานสําเร็จ โดยที่ตนเองจะประสบกับความทุกขยากอยางไร

ก็ไมคํานึงถึง ทําใหคนเกิดความทอแทขวัญและกําลังใจในการทํางานไมดีงานก็อาจลมเหลวได 

   2. ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (Idiographic Leadership Style) ผูนําประเภทน้ีจะปลอย

ปละละเลยกฎระเบียบขอบังคับและเปาหมาย เพียงแตจะทําใหบุคคลทํางานดวยความสุขสบายและ

ตามใจ จนทําใหงานลมเหลวไดผูใตบังคับบัญชาจะประพฤติผิดอยางไรก็ไมวากลาว เพราะเกรงใจและ

ตองการความเปนมิตรอยูเรื่อยไป โดยไมคํานึงถึงผลเสียของงาน 

    3. ผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก (Transactional Leadership Style) 

ผูนําประเภทน้ีมองการประสานประโยชนของสถาบันและบุคลากรที่ทํางานเปนหลัก โดยการพยายาม

ใหบุคลากรทํางานใหบรรลุเปาหมาย ในเวลาเดียวกันก็จะใหสิ่งตอบแทนแกบุคลากรบางตามความเหมาะสม

และยุติธรรมโดยบุคลากรเองก็มีความพอใจในการทํางานดวย ประโยชนจะเกิดข้ึนกับทั้งสถาบันและ

บุคลากรที่ทํางานผูนําประเภทน้ีนับวาเปนประเภทที่ดีอยางย่ิง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) มุงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปยังโรงเรียน

มากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหโรงเรียนดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว โดยสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีขอบขายการ

บริหารงานโรงเรียน ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และ

การบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 อางถึงใน วราพร พรมแกวพันธ, 

2557) ไดกลาววา การบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีดังน้ี 

  1. สถานศึกษามีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ

จําเปนของทองถ่ิน และควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชน โดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนดในระดับชาติ

เปนแนวทางไมควรกาํหนดบทบาทใหเปนเพียงหนวยงานรองรับนโยบาย และสนองความตองการของศูนย

อํานาจสวนกลางเพียงอยางเดียว 

  2. สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัด 

การศึกษาไดดวยตนเองมีการพัฒนาคุณภาพใหไดตามมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

  3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายในกรอบนโยบายที่กําหนด

ดวยตนเอง สามารถตัดสินใจไดโดยสมบูรณในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา 
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  4. สถานศึกษาสามารถประเมินคุณภาพได สถานศึกษาสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมายแผนการดําเนินงานและการปฏิบัติที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่สามารถ

ตรวจการเปดเผยตอสาธารณชนได 

  5. สถานศึกษามีการรวมพลังในการดําเนินงานการสรางเครือขาย เพราะการรวมกลุม

สถานศึกษา จึงเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและพลังใหสถานศึกษาจัดบริการไดกวางขวาง

กลาวโดยสรุปไดวา หลักและแนวคิดในการบริหารสถานศึกษา เปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและดําเนินการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตุประสงคที่วางไว โดยจะนําหลักและทฤษฎี

ที่เหมาะสมมาปรบัใชในการบริหารตามสถานการณและสภาพบริบทตาง ๆ ซึ่งยึดหลักการบริหารคุณภาพ

การใชวงจร PDCA คือ การวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และแกไข มีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา

การจัดการศึกษา และคณะครบูุคลากรในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ 

 

 อารมณ หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนซึ่งจะเกิดข้ึนอยางฉับพลัน

ทันทีโดยไมสามารถสัมผัสและสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน แตสามารถรูสึกถึงสภาวะทางอารมณของบุคคล

ที่แวดลอมเราอยูได อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมที่ไมไดแสดงออกเปนภาษาหรือคําพูด เชน การแสดงออก

ทางสีหนา ทาทาง เปนตน อารมณของมนุษยจะเริ่มมีข้ึนนับต้ังแตเกิดซึ่งอารมณที่มีความสลับซับซอน

จะปรากฏมากข้ึนตามวุฒิภาวะ ดังน้ัน หากมนุษยทุกคนจึงตองศึกษาวิธีการในการควบคุมอารมณของตน

ใหถูกตองตามกฎเกณฑที่สังคมแตละแหงไดกําหนดไว ซึ่งในปจจุบันทุกสังคมตางหันมาใหความสําคัญ

กับการรูจักตนเองและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข จึงทําใหมีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ

กันอยางแพรหลาย 

 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ (Emotion) 

 แมวาความฉลาดทางอารมณ จะเปนเรื่องใหมสาํหรบัคนไทยแตหากมองใหลึกเขาไปถึงขอคิด

ของการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ ที่บรรพบุรุษน้ันไดฝากคติเตือนใจไวในสํานวน สุภาษิต อาทิเชน 

“จิตเปนนาย กายเปนบาว” อันเปนขอคิดที่ใหลูกหลานรูระวังรักษาควบคุมอารมณ และระวังความคิด

ไมใหกระเจิดกระเจิง ซึ่งอารมณและความคิดน้ันอาจหมายรวมถึงจิตใจอันเปนตนเหตุแหงการกระทํา

และคําพูดตลอดจนการเลือกตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ โดยอาศัยกายเปนตัวแสดงออก ดังน้ัน การใชความ

ฉลาดทางอารมณสําหรับคนไทยแลวถือไดวา มีการปลูกฝงกันมาชานาน ซึ่ง ณ ปจจุบัน ความฉลาด

ทางอารมณ มีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตคอนขางมากไมวาจะเปนดานการทาํงาน ดานครอบครัว 
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ดานสังคม หรือแมแตดานชีวิตสวนตัวก็ตาม และเรื่องที่นาสนใจคือ ความฉลาดทางอารมณน้ันสามารถ

เพิ่มพูน ฝกฝน และเพิ่มทักษะได  

 ความฉลาดทางอารมณ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Emotional Intelligence” นิยมเรียกกัน

ทั่วไปวา EQ ซึ่งเปนคํายอเดิมจากคําวา “Emotional Quotient” ซึ่งนักจิตวิทยาตะวันตกใหความสําคัญ

อยางมากกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ เพราะเช่ือวาคนเราจะประสบความสําเรจ็ไดนอกจากจะมสีติ 

ปญญาดีแลวจะตองมีความฉลาดทางอารมณควบคูกันดวย ทั้งน้ี มีผูใหความหมายเกี่ยวกับความฉลาด

ทางอารมณไวหลายทัศนะ ดังเชน 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551 : 38) กลาววา ความฉลาดทางอารมณ เปนการเรียนรูและรูจัก

อารมณความรูสกึของตนใหตระหนัก มีสติ รูเทาทันสาเหตุ และความเปลีย่นแปลงในอารมณของตนเอง

และบริหารจัดการอารมณของตนไปในทางที่สรางประโยชนกับทุกฝาย 

 กร ศิริโชควัฒนา (2551 : 15) ใหความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถ

ในการบริหารอารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ มีความเขาใจอารมณ

ของตนเองและผูอื่น รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผลโดยไมจําเปนตองเก็บกด เพื่อรอการระเบิด

ในภายหลัง รูจักจุดดีจุดดอยของตัวเอง มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต มองโลกในแงดี สามารถจัดการความเครียด

หรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงาย ๆ วา EQ ก็คือ ความสามารถในการ

ใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรคและมีความสุขน้ันเอง 

 ธัญญรัตน เกิดสุวรรณ (2555 : 23) กลาววา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแงดี รูจักเห็นอกเหน็ใจผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

มีความมุงมั่นแนวแน มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรูถึงความตองการ

ของคนอื่น และรูจักมารยาททางสังคม เปนตน ความฉลาดทางอารมณประกอบดวยปจจัยสําคัญ 3 ประการ

ไดแก ความดี ความเกง และความสุข  

 Salovey and Mayer (1990 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556 : 

28) เปนผูใชคําวาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนครั้งแรก โดยใชแทนคําวา 

(Emotional Quotient:EQ) และไดใหคํานิยามวา ความฉลาดทางอารมณความสามารถของบุคคล

ที่จะตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และอารมณตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณ

ของตน ช้ีนําความคิดและการกระทาํของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับการทํางานและ

การดําเนินชีวิตโดยมีสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 

 Goldman (1998 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556 : 15) ใหความหมายวา หมายถึง ความสามารถ

ในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและของผูอื่นเพื่อการสรางแรงจูงใจในตัวเอง บริหารจัดการ

อารมณตาง ๆ ของตน และอารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ตอคนรอบขาง กลาวโดยสรุป คือ

ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรูสึก ความคิด เขาใจ



19 

อารมณของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายในมีความสามารถในการบริหาร

จัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญ

กับอุปสรรคและขอขัดแยงตาง ๆ ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครยีด มีทักษะทางสงัคมในการสราง

สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ทําใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จในชีวิต 

 ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 

 จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ความฉลาดทางอารมณจึงมีความสําคัญย่ิง เพราะผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงจะมีความมั่นคงทาง

อารมณจะสามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรคไดดี ยอมรับความเปลี่ยนไดและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ดังน้ัน บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองไดมักประสบความสําเร็จ (สํานักงาน 

เลขาสภาการศึกษา, 2552 : 2) ความฉลาดทางอารมณชวยทําใหบุคคลมีสติ ทําใหสามารถเขาใจและ

บริหารจัดการกับชีวิตของตนเองตามขอบเขตความสามารถของตนได ซึ่ง ณ ปจจุบันเรื่องความฉลาด

ทางอารมณเปนที่สนใจของบุคคลในสังคมอยางมาก ไมเฉพาะบุคคลในวิชาชีพจิตวิทยาเทาน้ัน แตบุคคล

ในวิชาชีพอื่น ๆ ก็มีความต่ืนตัวและเห็นประโยชนของการศึกษา เรื่องความฉลาดทางอารมณเชนเดียวกัน 

เชน ครู อาจารย นักธุรกิจ และบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับมนุษยที่เปนเชนน้ันเพราะการศึกษาเรื่องน้ี

จะชวยใหบุคคลความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณอยางถูกตอง 

 ซึ่งวีระวัฒน ปนนิตามัย (2551 : 174 - 175) ไดแสดงทัศนะวา ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่ง

สําคัญสําหรับผูบริหารหรือผูนําที่จําเปนตองมีไมใชวาหากมีไวก็เปนการดี ปญหาความเครียดกับผูบริหาร

เปนของคูกันไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะในแตละวันตองพบกับอารมณที่หลากหลายของลูกนองจากเพื่อน

รวมงาน ปญหาจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ผูบริหารนาจะมีความฉลาดทางอารมณ คือ จะตองมีเพราะ

หากผูบริหารจัดการทางอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงผลตอความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกไขปญหาความขัดแยงในการทาํงาน และยังชวยสงเสรมิ

สัมพันธภาพระหวางบุคคล เกิดการทํางานเปนทีม ผูรวมงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานสงผลใหงาน

สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 จันทนา บรรณทอง (2553 : 33) กลาวสรุปเกี่ยวกับความสาํคัญและประโยชนของความฉลาด

ทางอารมณไดวาสามารถชวยใหบุคคลปรับตัวและปรับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถ

แกปญหาความเครียดและแรงกดดันในชีวิต สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงได มีบุคลิกภาพดี 

รักการศึกษาหาความรู มีเปาหมายในชีวิต มีแรงจูงใจ มีสมาธิในการเรยีนและการทาํงาน มีการประสาน

สัมพันธที่ดีทั้งในชีวิตครอบครัวและในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถสื่อสารและแสดงความรูสกึ

อยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สามารถครองใจคนได และประสบความสําเร็จ

ในชีวิต 
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 Goleman (1998 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556 : 18) กลาววา ความสําคัญของความฉลาด

ทางอารมณมีผลตอประสิทธิผลของผูนํา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่มีสมรรถนะเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการตนเองและสมรรถนะทางสงัคม เกี่ยวกับการบรหิารความสัมพันธกับผูอื่นใหเกิดผลดี 

 สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557 : 17) ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

มีประโยชนกับทุกดานที่เกี่ยวของกับผูนําไปใช และมีความจําเปนและสาํคัญเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะ

ผูนําและผูบริหาร เพราะถือวาเปนผูที่มีอํานาจสามารถชักจูงโนมนาวใหคนเกิดความรูสึกเห็นชอบและ

พรอมจะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 จากความสําคัญและประโยชนของในเรื่องความฉลาดทางอารมณที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

แสดงใหเห็นวา เรื่องของความฉลาดทางอารมณถือเปนเรื่องที่มีความจําเปน และมีความสําคัญสําหรับ

ทุกคนในการฝกฝนและพัฒนาใหเกิดข้ึนกับตนเอง เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตในสังคม ทั้งตอตนเอง

และสรางใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นและสวนรวม  

 ผูบริหารกับความฉลาดทางอารมณ 

 ในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดน้ัน นอกจากข้ึนอยูกับ

สภาพแวดลอมตาง ๆ และการมีความรูความสามารถอยางดีย่ิงแลว ความฉลาดทางอารมณก็เปนสวน

สําคัญอีกอยางหน่ึงที่ชวยใหการทาํงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตน้ันมีความเช่ือวาบคุคล

ที่เปนผูบริหารน้ันตองมสีติปญญาและความฉลาดกเ็พียงพอ เพราะจะชวยนําพาใหงานบรรลุเปาหมาย 

ซึ่งในบางครั้งงานอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามแผนที่ผูบริหารวางไว แตสิ่งที่ตามมา คือ ความรูสึก

ไมพอใจของเพื่อนรวมงานหรือผูปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไดรับความกดดันจากการทํางานหรอื ซึ่งหากผูบรหิาร

ใหความสําคัญในดานความรูสึก รวมถึงขวัญและกําลังใจของเพื่อนรวมงานหรือของผูปฏิบัติงานประกอบ 

การทํางานไปดวยก็จะเปนการดีอยางย่ิง ฉะน้ัน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมทีมงานแสดงความรูสึก

และความคิดเห็นในการทํางานดวย ซึ่งผลที่ตามมา คือ พัฒนาการทางความคิด การแสดงออก และ

สัมพันธภาพที่ดีของการทํางานเปนทีม ผูบริหารซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ หากเปนผูทีม่ี

ปญหาทางดานอารมณอาจกอใหเกดิปญหาตาง ๆ  เชน เปนคนหงุดหงิด เอารัดเอาเปรียบผูอื่น เฉ่ือยชา 

ดวยเหตุน้ี ทักษะทางอารมณ จึงเปนเรื่องสําคัญหากผูบริหารมีการเรียนรูและฝกพัฒนาตนเองตลอดเวลา

จะทําใหสามารถทํางานไดอยางมีความสุข 

 Goleman and Other (2002 อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2552 : 14 - 16) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณทีม่ีตอความมีประสิทธิผลของผูนําซึง่ในอดีตเคยเสนอไว 5 ดาน

มีจํานวนทั้งสิน้ 25 สมรรถนะ แตจากผลการวิเคราะหขอมูลลาสดุน้ัน ไดมีปรับปรงุวุฒภิาวะทางอารมณ

เหลือเพียง 4 ดาน ลดจํานวนสมรรถนะที่ผูนําพึงมีเหลือเพียง 18 สมรรถนะ รายละเอียดดังน้ี  

 สมรรถนะที่เกี่ยวกับตนเอง (Personal Competence) เปนสมรรถนะที่ผูนําใชเพื่อบริหาร

จัดการกับตนเอง ประกอบดวย 2 ดาน รวม 9 สมรรถนะ ดังน้ี 
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  1. ดานความสามารถตระหนักรูอารมณตนเอง (Self - Awareness) 

   1.1 สมรรถนะในการตระหนักรูตนเอง (Emotional Self - Awareness)  

   1.2 สมรรถนะในการประเมินตนเองไดถูกตอง (Accurate Self - Assessment)  

   1.3 สมรรถนะดานความมั่นใจ (Self - Confidence) 

  2. ดานความสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self - Management) 

   2.1 สมรรถนะในการควบคุมอารมณตนเอง (Emotional Self - Control) 

   2.2 สมรรถนะดานความโปรงใส (Transparency) 

   2.3 สมรรถนะดานความสามารถปรับตัว (Adaptability)  

   2.4 สมรรถนะดานมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)  

   2.5 สมรรถนะดานริเริ่ม (Initiative) 

   2.6 สมรรถนะการมองโลกในแงดี (Optimism) 

 สมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคม (Social Competence) เปนสมรรถนะที่ผูนําใชเพื่อบริหาร

ความสัมพนัธกับผูอื่นใหเกิดผลดี ประกอบดวย 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังน้ี 

  3. ดานความตระหนักรูทางสังคม (Social Awareness) 

   3.1 สมรรถนะในการเขาใจผูอื่น (Empathy) 

   3.2 สมรรถนะความตระหนักรูดานองคการ (Organizational Awareness) 

   3.3 สมรรถนะดานการบรกิาร (Service) 

  4. ดานความสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) 

   4.1 สมรรถนะในการสรางแรงดลใจ (Inspiration) 

   4.2 สมรรถนะดานอํานาจอิทธิพล (Influence)  

   4.3 สมรรถนะในการพัฒนาผูอื่น (Developing Others) 

   4.4 สมรรถนะการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) 

   4.5 สมรรถนะในการบริหารความขัดแยง (Conflict Management) 

   4.6 สมรรถนะในการสรางทมีงานและความรวมมือ (Teamwork and Collaboration) 

 จึงสามารถสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร คือ ความสามารถของผูบริหาร

ที่เขาใจ และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได อีกทั้งยังมีความสามารถในการเขาใจและหย่ังรูอารมณ

ของผูใตบังคับบญัชารวมถึงเพื่อนรวมงานดวยเชนกัน หากผูบรหิารรูจักสรางและรักษาความสัมพันธกับ 

ผูอื่นอยูเสมอ หากผูบริหารเขาใจและสามารถปฏิบัติเรื่องเหลาน้ีไดเปนอยางดีแลว ยอมทําใหเกิดการทํางาน

เปนทีมที่ดี และนําไปสูการบริหารที่ประสบความสําเร็จ 
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 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความฉลาดทางอารมณ เปนทักษะสวนบุคคลที่สามารถสรางข้ึนได และพัฒนาไดดวยตนเอง

ซึ่งสงผลใหประสบผลสาํเร็จในทุกดานของชีวิต เพราะความฉลาดทางอารมณทําใหเกิดความเขาใจ

ในตนเอง เกิดความเขาใจถึงความรูสึกของตนและบคุคลรอบขางนําไปสูการแสดงออกในทางทีเ่หมาะสม  

 ปจจุบันนักการศึกษาและนักจติวิทยาไดใหความสนใจ และไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาด 

ทางอารมณ ผลการศึกษาสวนใหญน้ันพบวาผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงมีผลดีตอการทํางาน เน่ืองจาก

เขาใจตนเอง และผูอื่นทําใหสงผลดีตอการสรางสัมพันธภาพกับผูรวมงานไดดี ลดความขัดแยงระหวาง

บุคคลและทีมงาน อีกทั้งมีความเช่ือตรงกันวาความฉลาดทางอารมณสามารถฝกฝนและพัฒนาได

ตลอดชีวิต เน่ืองจากไมถูกกําหนดตายตัวจากพนัธุกรรม แตเกี่ยวของจากประสบการณชีวิตโดยตรง  

 สําหรับ กรมสุขภาพจิต (2550 : 2 - 3) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

จากแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณข้ึน โดยแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี 

  1. ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง 

รูจักเห็นใจผูอื่นมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ประกอบดวย 

   1.1 ควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง รูอารมณ และความตองการของตนเอง 

ควบคุมอารมณ และความตองการไดอยางเหมาะสม 

   1.2 เห็นใจผูอื่น ใสใจผูอื่น เขาใจ และยอมรับผูอื่นแสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม 

   1.3 รับผิดชอบ รูจักใหและรูจักรับ รับผิด และใหอภัย เห็นแกประโยชนสวนรวม 

  2. ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจกัตนเอง มีแรงจงูใจ สามารถตัดสินใจแกปญหา 

และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ประกอบดวย 

   2.1 รูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง รูศักยภาพตนเอง สรางขวัญและกําลังใจ ใหตนเอง 

มีความมุมานะไปสูเปาหมาย 

   2.2 ตัดสินใจและแกปญหา รับรูและเขาใจปญหา มีข้ันตอนในการแกปญหามีความ

ยืดหยุน 

   2.3 มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นแสดงออกอยางเหมาะสม แสดงความเห็นที่ขัดแยงอยาง

สรางสรรค 

  3. ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข ประกอบดวย 

   3.1 ภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาตนเอง เช่ือมั่นในตนเอง 

   3.2 พึงพอใจในชีวิต มองโลกในแงดี มีอารมณขัน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

   3.3 มีความสุขทางใจมีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข รูจักผอนคลายมีความสงบทางใจ 

 อมรรัตน วงศประเทศ (2550 : 66) ที่ไดสรุปวา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของบุคคล 

น้ันจะตองพัฒนาในข้ันตาง ๆ ทั้ง 5 ประการ ไดแก 
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  1. การรูเทาทันอารมณตนเอง ในการที่จะรูเทาทันอารมณตนเอง จะตองบอกกับตัวเอง

ไดตลอดเวลาวา ตนกําลังรูสึกอยางไร ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของการมีความฉลาดทางอารมณ และทําให

สามารถจัดการอารมณที่ไมดีออกไปได 

  2. การควบคุมตนเองในการแสดงอารมณ โดยฝกความสามารถในการควบคุมอารมณ

และแสดงออกใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ ทั้งอารมณดีและอารมณไมดี เพื่อใหเกิด

ความสมดุลในการจัดการกับอารมณของตน 

  3. การสรางแรงจูงใจใหตนเอง เปนวิธีการที่จะสรางความเขมแข็งของอารมณ เพื่อเกิด

ความมุงมั่นที่จะกระตุนตัวเองใหมีการปฏิบัติไปสูเปาหมายที่ต้ังไว 

  4. การรับรูอารมณและความรูสึกของผูอื่น ในการฝกการรับรูอารมณและความรูสึกของผูอื่น

จะตองพยายามนึกถึงผูอื่นพอ ๆ กับการนึกถึงตนเอง จึงจะสามารถรับรูอารมณความรูสึกผูอื่นไดดี 

  5. การสรางสัมพันธภาพที่ดี จําเปนตองมีพื้นฐานมาจากการมองตนเองและผูอื่นในแงดี 

สรางอารมณที่ดีตอกัน การฝกสรางความรูสึกที่ดีกับผูอื่น เขาใจและเห็นใจผูอื่น จะทําใหการเริ่มตน

ของการมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดข้ึน 

 และในแงวัตถุประสงคของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณน้ัน ทศพร ประเสริฐสุข (2542 

อางถึงใน ฐานมาศ แกวอนันต, 2553 : 21 - 22) ไดกลาววา สถาบันการศึกษา สังคมครอบครัว สามารถ

มีสวนรวมที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณของคนในสังคมได ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี  

  1. การพัฒนาใหเด็กและเยาวชน เปนผูที่มีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนผูที่มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณเพื่อ

เปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก 

  3. พัฒนาการมองโลกในแงดีอันเปนพื้นฐานของการพัฒนาความคิดความรูสึกและทัศนคติ

ในการทํางานรวมกับผูอื่น 

  4. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล การสื่อความหมาย เพื่อเปนทักษะทางสังคมที่สําคัญ

ในการดํารงชีวิต 

  5. พัฒนาความสามารถในการรับรูความเขาใจ ความรูสึก ความคิด และอารมณของตนเองได 

เปนคนที่มีสติสามารถตระหนักรูตนและอารมณของตน 

  6. พัฒนาความซื่อตรง ซื่อสัตย รักษาคํามั่นสัญญา ตรงไปตรงมา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สังคม

ปรารถนา 

  7. พัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณและจัดการทางอารมณของตนในสภาวการณ

ตาง ๆ ได 

  8. พัฒนาแรงจูงใจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
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  9. พัฒนาความสามารถในการเขาใจ รูเทาทันอารมณความรูสึกผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา 

  10. พัฒนาการควบคุมตนเอง ซึ่งเปนการปรับพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม 

  11. พัฒนาจิตใจใฝบริการ อันเปนรากฐานสันติสุขในสังคม 

  12. พัฒนาความสามารถในการบริหารความขัดแยง 

  13. พัฒนาความรูสึกเขาถึงมนุษยและความเปนมนุษย รูจักช่ืนชมความงามดานดนตรี 

ศิลปะ มีความละเอียดออนเพื่อสรางสภาวะทางอารมณใหเปนคนอารมณดี 

  14. พัฒนาความมีคุณธรรม 

 โดย Goleman (1995 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556 : 19 -20) 

ไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณไว 5 ประการ ดังน้ี 

  1. รูจักอารมณตนเอง เปนพื้นฐานในการควบคุมอารมณเพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม 

การรูจักอารมณตนเองก็คือ การรูตัว หรือการมีสติในทรรศนะของพุทธศาสนาน่ันเอง ปกติเมื่อเราเกิด

อารมณใด ๆ ข้ึนมาเราจะตกอยูในภาวะใดภาวะหน่ึงใน 3 ภาวะ ไดแก ภาวะการถูกครอบงําดวยอารมณ 

ไมสามารุฝนอารมณได และแสดงพฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ ภาวะการไมยินดียินราย หมายถึง 

การไมยินดียินรายตออารมณที่เกิดข้ึนหรือทําเปนละเลยไมสนใจ เพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ เชน 

ทําเปนไมใสใจตอเหตุการณที่เกิดข้ึน ทั้งที่จริง ๆ ก็รูสึกโกรธ และสุดทายคือ ภาวะการรูเทาทัน หมายถึง 

การรูเทาทันตออารมณที่เกิดข้ึน มีสติรูวาควรจะทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ในขณะที่เกิดอารมณ

ขณะน้ัน ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการรูจักอารมณตนเอง สามารถทําไดดังน้ี 

   1.1 ทบทวน ถารูสึกวาที่ผานมาเรามีปญหาในการแสดงอารมณ ลองใหเวลาทบทวน

อารมณดวยใจที่เปนกลาง ไมเขาขางตนเองวาเรามีลักษณะอารมณอยางไร เรามักแสดงออกในรูปแบบ

ไหน แลวรูสึกพอใจ ไมพอใจอยางไร คิดวาเหมาะสมหรือไมตอการแสดงอารมณในลักษณะน้ัน 

   1.2 ฝกสติ ฝกใหมีสติและรูตัวอยูเสมอ วาขณะน้ีเรากําลังรูสึกอยางไรกับตัวเองหรือ

ตอสิ่งที่เกดิข้ึนรอบตัว สบายใจ ไมสบายใจแลวลองถามตัวเองวาเราคิดอยางไรกับความรูสึกและความคิดน้ัน 

ความรูสึกน้ันมีผลอยางไรกับการแสดงออกของเรา 

  2. จัดการกับอารมณตนเอง เปนความสามารถในการควบคุมอารมณและสามารถแสดงออก 

ไปไดอยางเหมาะสมกบักาลเทศะ แตการที่เราจะจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมอารมณ ซึ่งแนวทางในการจัดการกับอารมณตนเองสามารถทาํได

ดังน้ี 

   2.1 ทบทวนสิ่งที่ทําลงไปเพื่อตอบสนองอารมณที่เกิดข้ึน และพิจารณาผลที่ตามมา 

   2.2 เตรียมการในการแสดงอารมณ ฝกสั่งตัวเองวาจะทําอะไร และจะไมทําอะไร 

   2.3 ฝกรับรูในสิ่งที่เกิดข้ึน หรือที่เราตองเกี่ยวของในดานดี ทําอารมณใหแจมใส 

ไมเศราหมอง 
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   2.4 ฝกสรางความรูสึกที่ดีใหกับตัวเอง ผูอื่น และสิ่งรอบตัว 

   2.5 ฝกสรางโอกาสจากอุปสรรคหรือหาประโยชนจากอุปสรรค โดยการปรับเปลี่ยน

มุมมองไปในแงดี คิดวาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหลาน้ันเปนความทาทายและเปนทางเลือก 

   2.6 ฝกผอนคลายความเครียด โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองการจัดการอารมณได

เหมาะสม จะทําใหเกิดความสบายใจ สงผลใหการทํางานและดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ มีความสุขและ

ประสบผลสําเร็จไดงายข้ึน 

  3. สรางแรงจูงใจใหตนเอง คือ การมองหาแงดีของเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน ซึ่งจะชวย

ใหเราเกิดความเช่ือมั่นวา สามารถเผชิญกับเหตุการณน้ันได และทําใหเกิดกําลังใจที่กาวไปสูเปาหมาย

ที่วางไว ซึ่งแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองทําไดดังน้ี 

   3.1 ทบทวนและจดัอันดับสิ่งสาํคัญในชีวิต โดยใหจัดอันดับความตองการ ความอยากได 

อยากมี อยากเปนทั้งหลายทั้งปวง แลวพิจารณาวาการที่เราจะบรรลุสิ่งที่ตองการน้ันเรื่องไหนที่พอเปนได 

เรื่องไหนที่ไมนาจะเปนไปได 

   3.2 นําความตองการไปต้ังเปาหมายใหชัดเจน เพื่อวางข้ันตอนการปฏิบัติที่จะมุงไปสู 

จุดหมายน้ัน ๆ 

   3.3 มุงมั่นตอเปาหมายในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงความฝน ความตองการของตนเอง

ตองระวังอยาใหมีเหตุการณใดมาทําใหเราเกิดความไขวเขวออกนอกทางที่ต้ังไว 

   3.4 ลดความสมบูรณแบบ โดยตองทําใจยอมรับไดวาสิง่ที่เราต้ังใจไวอาจจะมคีวามผดิ 

พลาดเกิดข้ึนได หรือไมเปนดังที่เราคาดหวัง การทําใจยอมรับความบกพรองไดจะชวยใหเราไมเครียด 

ไมทุกข ไมผิดหวังมากจนเกินไป 

   3.5 ฝกมองหาประโยชนจากอุปสรรค เพื่อสรางความรูสึกดี ๆ ที่จะเปนพลังใหเกิด

สิ่งดี ๆ อื่น ๆ ตอไป 

   3.6 ฝกสรางทัศนคติที่ดีหามุมมองที่ดีในเรื่องที่เราไมพอใจ (แตไมสามารถแกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงได) มองปญหาใหเปนความทาทายที่เราจะไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อสรางพลังและแรงจูงใจ

ใหผานพนปญหาน้ัน ๆ ไปได 

   3.7 หมั่นสรางความหมายในชีวิต ดวยการรูสกึดีตอตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ

และพยายามใชความสามารถที่มี ทําประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น แมวาจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 

   3.8 ใหกําลังใจตนเอง คิดอยูเสมอวาเราทําได และลงมือทํา 

  4. การหย่ังรูอารมณผูอื่น หมายถึง การรูและเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น สามารถ

แสดงอารมณตนเองตอบสนองไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกับคนที่เราเกี่ยวของสมัพันธดวยจะชวยให 

เราสามารถอยูรวมหรือทํางานดวยกันไดอยางดีและมีความสุขมากข้ึน ซึ่งแนวทางในการฝกการหย่ังรู

อารมณผูอื่น ทําไดดังน้ี 
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   4.1 ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอื่น โดยการสังเกตสีหนา แววตา ทาทาง

การพูด นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 

   4.2 อานอารมณความรูสึกของผูอื่น จากสิ่งที่สังเกตเห็นวา เขากําลังมีความรูสึกใด 

โดยอาจตรวจสอบวาเขารูสกึอยางน้ันจรงิหรือไมดวยการถาม แตวิธีน้ีควรทําในสถานการณที่เหมาะสม 

เพราะมิฉะน้ันอาจดูเปนการวุนวาย กาวกายเรื่องของผูอื่นได 

   4.3 ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคล เรียกวาเอาใจเขามาใสใจเราวา

ถาเราเปนเขา เราจะรูสึกอยางไรจากสภาพที่เขาเผชิญอยู 

   4.4 แสดงการตอบสนองอารมณในลักษณะที่เปนการแสดงวาเขาใจ เห็นใจกันและกนั 

จะทําใหเกิดอารมณความรูสึกที่ดีตอกัน 

  5. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะชวยลดความขัดแยง และชวยใหการอยูรวมกัน

เปนไปอยางราบรื่น พรอมที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนแนวทางในการฝกการรักษาสัมพันธภาพ

ที่ดีตอกัน สามารถทําไดดังน้ี 

   5.1 ฝกการสรางความรูสึกที่ดีตอผูอื่น ดวยการเขาใจ เห็นใจความรูสึกของผูอื่น 

   5.2 ฝกการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ ดวยการสรางความเขาใจที่ตรงกัน ฝกการเปนผูพูด

และผูฟงที่ดี และไมลืมที่จะใสใจในความรูสึกของผูฟงดวย 

   5.3 ฝกการแสดงนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการใหและรับ 

   5.4 ฝกการใหเกียรติผูอื่นอยางจริงใจ รูจักยอมรับในความสามารถของผูอื่น 

   5.5 ฝกการแสดงความช่ืนชม ใหกําลังใจซึ่งกันและกันตามวาระที่เหมาะสม 

 สรุปไดวา ผูบริหาร นอกจากตองพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานและการบริหารงาน

ที่ดีแลว ตองมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนสวนรวมที่สาํคัญดวย คือ ตองเปนผูที่ตระหนักรับรู

อารมณของตนที่เกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอก สามารถจัดการกับอารมณได โดยการควบคุม 

เพื่อใหเกิดผลทางบวกทั้งตอตนเองและผูอื่น มีความสามารถในการสรางความพึงพอใจการสรางสัมพันธภาพ

ที่ดี การสรางความนับถือ และความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาท

และหนาที่สําคัญในทํางานใกลชิดกับเด็กและเยาวชน 

 ทฤษฎีและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 

 จากการที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษายุคปจจุบันไดใหความสําคัญทางดานความฉลาดทาง

อารมณมากข้ึน เปนการสงเสริมความฉลาดทางอารมณไปพรอมกับความฉลาดทางสติปญญา อันจะทําให

บุคคลประสบความสําเร็จและมีความสุข โดยมีความเช่ือพื้นฐานวา ถาบุคคลมีความฉลาดทางอารมณสงู

แสดงวาเปนผูที่มคีวามฉลาดในการใชอารมณไดดี จะสงผลใหประสบความสําเร็จ และเปนผูทีม่ีความสขุ

ดวย จากการศึกษาพบวา มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว

หลากหลาย ดังน้ี 
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 Salovey and Mayer (1990 อางถึงใน อมรรัตน วงศประเทศ, 2550 : 34 - 37) ไดเสนอ

องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ เปนประเด็นหลัก ๆ 5 ประเด็น คือ 

  1. Knowing One’s Emotions หรือ Self Awareness หมายถึง การตระหนักรูตนเอง 

เปนการรับรูและเขาใจความรูสึกนึกคิดและอารมณของตนตามความเปนจริง และสามารถควบคุมอารมณ

และความรูสึกของตนเองได 

  2. Managing Emotions คือ ความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนได

อยางเหมาะสมตามสถานการณ เพื่อไมใหเกิดความเครียดมีเทคนิคในการคลายความเครียดสลัดความ

วิตกจริตรุนแรงไดอยางรวดเร็ว ไมฉุนเฉียวงาย กลาวคือ สามารถทําใหอารมณขุนมัวหายไปโดยเร็ว 

  3. Recognizing Emotions in Others เปนการรับรูอารมณ และความตองการของผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

  4. Motivating Oneself เปนความสามารถในการจูงใจตนเอง สามารถควบคุมความ

ตองการและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถรอคอยการตอบสนองความตองการเพื่อใหสามารถ

บรรลุเปาหมายที่ดีกวา มองโลกในแงดี สามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองได 

  5. Handling Relationships เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธกับคนรอบขางได 

มีมนุษยสัมพันธกับคนรอบขาง 

 นอกจากน้ี Salovey and Mayer (1997) ไดเสนอโมเดลที่ปรบัปรุงใหม โดยเสนอวา ความฉลาด

ทางอารมณ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. การรับรู (Perception) การประเมิน (Appraisal) และการแสดงออก (Expression) 

ซึ่งอารมณ ประกอบดวย 

   1.1 ความสามารถในการบอกอารมณและความรูสึกของตนเองได 

   1.2 ความสามารถในการระบุอารมณของผูอื่นได โดยดูจากการอานงานออกแบบ

งานศิลป ภาษา เสียง พฤติกรรม และรูปภาพตาง ๆ 

   1.3 ความสามารถในการแสดงอารมณไดอยางถูกตอง เหมาะสม แสดงความตองการ

ไดสอดคลองกับความรูสึก 

   1.4 ความสามารถในการจําแนกความรูสึกตาง ๆ ที่ตรงกันขามไดวา ถูกหรือผิด เปนจรงิ 

หรือไมเปนจริง 

  2. การใชอารมณเกื้อหนุนความคิด (Emotional Facilitation of Thinking) ประกอบดวย 

   2.1 การใชอารมณจัดลําดับความคิด โดยช้ีนําใหเห็นความสําคัญกอนหลัง 

   2.2 การใชอารมณเปนประโยชนในการสงเสริมและเกื้อหนุนตอการตัดสินใจ และจดจํา

ความรูสึกตาง ๆ ได 
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   2.3 การใชอารมณที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดมุมมองที่กวางหลากหลายมากข้ึนจากการ

มองสิ่งตาง ๆ ในแงดีเกินไป ไปสูการมองในดานอื่น ๆ ดวย 

   2.4 การเกิดภาวะอารมณที่หลากหลายทําใหสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหา 

ความรูสึกเปนสุข ทําใหเกิดความคิดอยางสรางสรรคมีเหตุผล 

  3. การเขาใจ วิเคราะห และใชความรูจากอารมณที่เกิดข้ึน ประกอบดวย 

   3.1 ความสามารถในการระบุอารมณและสามารถเห็นความสัมพันธระหวางอารมณ

และการใชถอยคําที่เหมาะสม 

   3.2 ความสามารถในการตีความหมายของอารมณที่เกิดข้ึน สืบเน่ืองมาจากอารมณ

อีกอารมณหน่ึง เชน ความเสียใจเน่ืองมาจากความสูญเสียสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

   3.3 ความสามารถในการเขาใจความรูสึกที่ซับซอนที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 

   3.4 ความสามารถในการเขาใจความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ เชนเปลี่ยนจากความโกรธ

มาเปนความพอใจ หรือจากความโกรธมาเปนความละอาย 

  4. การรับรูและควบคุมอารมณ เพื่อสงเสริมความงอกงามทางอารมณและสติปญญา 

ประกอบดวย  

   4.1 ความสามารถในการเปดใจกวาง ยอมรับในความรูสึกที่ดีและไมดีที่เกิดข้ึนได 

   4.2 ความสามารถในการปลดปลอยตนเองจากสภาวะอารมณ โดยพิจารณาจากขอมูล 

และประโยชนที่จะไดรับ 

   4.3 ความสามารถในการพิจารณาภาวะอารมณตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับตนเอง และผูอืน่

รูวาความรูสึกและอารมณเหลาน้ัน มีความชัดเจนมีเหตุผลเปนปกติ และสงผลตอตนเองและผูอื่นอยางไร 

   4.4 ความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเองและของผูอื่นได สามารถควบคุม 

อารมณที่ไมดี และแสดงออกซึ่งอารมณที่ดีไดอยางเหมาะสม ไมบิดเบือนหรือแสดงออกเกินความจริง

 ตอมาในป 1998 Goleman (อางถึงใน ฐานมาศ แกวอนันต, 2553 : 11 - 13) ไดนําโมเดล

ของ Salovey and Mayer (1997) มาปรับปรุงใหมโดยใหแนวคิดเปนของเราเองวาความฉลาดทาง

อารมณน้ัน ประกอบดวย  

  1. การตระหนักรูอารมณของตนเอง (Self Awareness) คือ การที่บุคคลรูวาตนกําลังรูสึก

อยางไรในขณะน้ัน สามารถบอกความรูสึกของตนเองไดอยางถูกตองและเปดเผย รูวาการเกิดอารมณ

ของตนเองมีสาเหตุมาจากสิง่ใดและจะมีผลตอตนเอง ตอผูอื่น และการปฏิบัติงานอยางไร รูสาเหตุของ 

ความวิตกกังวลความคับของใจ มีสติรูตัวอยูตลอดเวลา รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง 

สามารถตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ ไดอยางมั่นใจ 

  2. การจัดการกับอารมณตนเอง (Self Regulation) คือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถคิดอยางมีเหตุผลยอมรับและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
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ตาง ๆ  ใชคําพดูอยางระมัดระวัง และเหมาะสมกบัสถานการณตาง ๆ  ยอมรับความลมเหลวและหาทางออก

ไดอยางสมเหตุสมผล 

  3. การจูงใจตนเอง (Motivation) คือ การใชพลังความรูสึกภายในเพื่อเปนสิ่งกระตุนเตือน

ใหตนทํากิจกรรมตาง ๆ  เพื่อไปสูเปาหมายที่ต้ังไว โดยไมคํานึงถึงสิ่งจูงใจภายนอก เชน เงินหรือสิ่งตอบแทน

อื่น ๆ มีความพอใจที่จะปรบัปรงุงานใหดีข้ึนกวาเดิม สามารถสรางทางเลอืกใหมในการทํางานที่จะสามารถ

นําไปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี ไมทอถอยตออุปสรรคและความลมเหลว 

  4. การเขาใจความรูสึกของผูอื่น (Empathy) คือ การรับรูถึงความรูสึกความตองการ

ของผูอื่นสามารถรับรู สนใจ และเขาใจในแงคิด ทรรศนะของผูที่อยูรอบขาง ตัดสินใจทําสิ่งใดโดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอื่น ไมใชความคิดของตนเองเปนหลัก 

  5. การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) คือ ความสามารถในการสรางความสัมพันธกับ

ผูอื่น สามารถเปนมิตรกับบุคคลไดทุกประเภท มีความสามารถในการพูดโนมนาว ชักจูงใหผูอื่นคลอยตาม

กับสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม เสริมสรางความรวมมือในการทํางาน และความสามัคคีในหมูคณะ 

สามารถทําใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข 

 Goleman (1998) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ โดยจําแนกความฉลาด

ทางอารมณ ออกเปน 2 แงมุม คือ 

  1. สมรรถนะทางดานสังคมเปนการสรางและรกัษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น ประกอบดวย

   1.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรูถึงความตองการ

ความรูสึก และความหวงใยของผูอื่น ดังน้ี 

    1.1.1 การเขาใจผูอื่น ตระหนักรูถึงความรูสึกนึกคิดและมุมมองของผูอื่น สนใจ

ผูอื่นมากข้ึน รวมทั้งความวิตกกังวลของบุคคลอื่นดวย 

    1.1.2 มีจิตใจใฝบริการ (Service Minded) รับรูคาดคะเนและตอบสนองความ

ตองการของบุคคลอื่น หรือผูที่มาติดตอสัมพันธกับเราไดดี 

    1.1.3 สงเสริมผูอื่นทราบความตองการ และชวยพัฒนาใหเขามีความรูความสามารถ

ใหถูกทาง 

    1.1.4 ใหโอกาสบคุคลอื่น สามารถมองเห็นความเปนไปไดจากการมองเห็นความ

แตกตางของคนและไมถือเขาถือเรา 

    1.1.5 ตระหนักรูถึงทัศนะความคิดเห็นของกลุมและสามารถคาดคะเนสถานการณ

ในดานความสัมพันธของบุคคลในกลุมได 

   1.2 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations) เปนความคลองตัว

ในการติดตอกับผูอื่นเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยสามารถแสวงหาความรวมมอืจากผูอื่นได

ประกอบดวย 
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    1.2.1 ความสามารถในการโนมนาวจูงใจ สามารถแสดงวิธีการโนมนาวความคิดเห็น

ของบุคคลอื่นไดอยางนุมนวล แนบเนียน และไดผล 

    1.2.2 มีการสื่อความที่ดี (Communication Skills) ชัดเจน นุมนวล ถูกตอง

นาเช่ือถือ 

    1.2.3 มีความเปนผูนําสามารถโนมนาวจูงใจ ผลักดันกลุมไดเปนอยางดีถูกทิศทาง 

    1.2.4 สามารถกระตุนริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (Managing Change) 

ซึ่งทางการบริหารเรียกวา การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

    1.2.5 สามารถบริหารความขัดแยงไดดี (Conflict Management) เจรจาตอรอง

แกไขหาทางยุติขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

    1.2.6 สรางสายสัมพันธเสริมสรางความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ

เปาหมาย 

    1.2.7 ทํางานเปนทีมรวมมือกันเพื่อมุงสูเปาหมาย 

    1.2.8 สรางสมรรถนะของทีมงานใหเกิดพลังรวมมือ 

  2. สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตัวเองไดอยางดี 

ประกอบดวย 

   2.1 การตระหนักรูตนเอง (Self Awareness) เปนการตระหนักรูความรูสึกและ

ความโนมเอียงของตนเองหรือที่เรียกวา เปนผูที่มีสติสามารถหย่ังรู โดยการสํารวจตนเองรูถึงความเปนไปได

ของตนเองตอการตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ รอบตัว และความพรอมของตนเอง ประกอบดวย 

    2.1.1 เปนผูรูเทาทันอารมณของตนเอง รูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสึกน้ัน ๆ

และคาดคะเนผลที่จะเกิดตามมาได 

    2.1.2 สามารถประเมนิตนเองไดตามความเปนจริง รูจุดเดน และจุดดอยของตนเอง

    2.1.3 มีความมั่นใจในตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถ ความมีคุณคาของตน

สามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนได โดยใหอยูในสภาวะที่พอเหมาะพอดี 

   2.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Regulation) การควบคุมหรือกําหนด 

ตัวเอง นับเปนปจจัยสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ไมทําอะไรโดยใชอารมณพาไป ประกอบดวย 

    2.2.1 การควบคุมตนเองสามารถจัดการกับภาวะอารมณหรือความฉุนเฉียวตาง ๆ ได 

    2.2.2 เปนคนที่มีความซื่อสัตย เปนที่ไววางใจ เปนผูที่เนนที่จะทําอะไรโดยรักษา

คุณงามความดีเปนหลัก 

    2.2.3 เปนผูใชสติปญญา แสดงความรับผิดชอบ 

    2.2.4 มีความสามารถในการปรับตัว ยืดหยุนในการจัดการความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ 
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    2.2.5 ชอบสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เปดใจกวางกับความคิด แนวทางและขอมูลใหม ๆ 

ไดอยางมีความสุข 

   2.3 สามารถสรางแรงจงูใจ และจูงใจตนเองได (Motivation Oneself) เพื่อเปนแนวโนม

ทางอารมณที่เกื้อหนุนตัวการมุงสูเปาหมาย ประกอบดวย 

    2.3.1 มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) โดยพยายามทําภารกิจ

ตาง ๆ มีการปรับปรุงใหสูมาตรฐานอันดีเลิศ (Standard of Excellence) 

    2.3.2 มีความจงรักภักดี (Royalty) ยึดมั่นกับเปาหมายของกลุม และเปาหมาย

ขององคกร 

    2.3.3 คิดริเริ่มและพรอมที่จะปฏิบัติตามที่โอกาสจะอํานวย 

    2.3.4 มองโลกในแงดี เผชิญกับปญหาและอุปสรรคไดอยางไมยอทอ จนสําเร็จ

บรรลุเปาหมาย 

 ธรรมรัตน ธรรมพุทธวงศ (2551 : 7 - 8) ไดเสนอองคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว 

3 ดาน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ ดานดีดานเกง และดานสุข 

ดังน้ี 

  ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจัก

เห็นใจผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี 1) มีความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง รูอารมณและความตองการของตนเอง ควบคุม

อารมณและความตองการได แสดงออกอยางเหมาะสม 2) มีความสามารถในการเห็นใจผูอืน่ ใสใจผูอืน่ 

เขาใจและยอมรับผูอื่น แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม และ 3) มีความสามารถในความรับผิดชอบ 

รูจักการให รูจักการรับ รูจักรับผิด รูจักใหอภัย เห็นแกประโยชนสวนรวม 

  ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจกัตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแกปญหา

และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี 

1) มีความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง รูจักศักยภาพของตนเอง สรางขวัญและกําลังใจ

ใหตนเองไดมีความมุงหมายที่จะไปถึงเปาหมาย 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหารับรู

และเขาใจปญหา มีข้ันตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม และมีความยืดหยุน และ 3) มีความสามารถ

ในการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและ

แสดงความเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค 

 Bar - On (1992 อางถึงใน พิมใจ วิเศษ, 2554 : 28) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ

ของความฉลาดทางอารมณ  โดยการแบงออกเปน  5 ดาน ดังน้ี 

  1. ความสามารถภายในตน ประกอบดวย ความสามารถในการตระหนักเขาใจภาวะ

อารมณของตนเอง กลาแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตน และตระหนักรูงาน คือ มีสติ 
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  2. การมีทักษะดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น มีนํ้าใจ 

เอื่ออาทร หวงใยผูอื่น ตระหนักรูเทาทันความรูสึกและความคิดผูอื่น 

  3. ความสามารถในการปรับตัว ประกอบดวย ความสามารถในการตรวจสอบความรูสึก 

ของตนเขาใจ และตีความสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง ตรงความเปนจริง มีความยืดหยุนเขาใจในความคิด

และความรูสึกของตนไดดี มีความสามารถในการแกไขปญหา และสถานการณเฉพาะหนาไดดี 

  4. การมียุทธวิธีในการจดัการกับความเครียด ประกอบดวย ความสามารถในการจัดการ

กับความเครียด และการบริหารความเครียดไดดี สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดีและแสดงออก 

ไดอยางเหมาะสม 

  5.การจูงใจตนและสภาวะทางอารมณ ประกอบดวย การมองโลกในแงดี สามารถสราง

ความสนุกสนานใหแกตนและผูอื่นไดดี มีความรูสึกและแสดงออกถึงความสุขที่สามารถสังเกตเห็นได 

  ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีสุขมีความภาคภูมิใจในตนเอง

พอใจในชีวิตและมีความสงบสุขทางใจ ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี 1) ภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคา

ตนเอง และเช่ือมั่นในตนเอง 2) พึงพอใจในชีวิต รูจักมองโลกในแงดี มีอารมณขัน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

และ 3) มีความสงบทางใจ มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข รูจักผอนคลาย มีความสงบทางจิตใจ 

 จากแนวคิดพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณอาจสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณ ประกอบ 

ไปดวย ความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึก อารมณและความตองการของตนเองและผูอื่น สามารถ

ควบคุมตนเอง ตลอดจนเรียนรูที่จะใชอารมณเ พื่อสงเสริมใหเกิดการคิด การตัดสินใจ และการสราง

ความสัมพันธกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

 การวัดความฉลาดทางอารมณ 

 การวัดความฉลาดทางอารมณหรือการประเมินความฉลาดทางอารมณ มีความจําเปนและ

สําคัญอยางย่ิง เพราะเปนเสมอืนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นตัวเอง ทําใหทราบถึงขอดีขอเสียของตนเอง

เพื่อจะไดนําไปแกไขปรับปรุงตนเองตอไปได หากรูจักอารมณของตนเองมากเทาไหรก็ทําใหมองเห็น

คุณคาของตนเองมากข้ึนดวย ดังน้ัน แบบวัดความหรือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณจึงมีสวน

สําคัญอยางย่ิงตอการสรางความเขาใจตอตนเองและคนรอบขาง 

 ดังที่ จันทนา บรรณทอง (2553 : 35 - 39) ไดสรุปแนวคิดการวัดความฉลาดทางอารมณ

ตามกลุมทฤษฎีไว ดังน้ี  

  1. การวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวทางของกลุม Salovey (Salovey and Mayer, 

1997) ไดพัฒนาการวัดความฉลาดทางอารมณที่อิงรูปแบบความฉลาดทางอารมณเริ่มแรก โดยใชวิธี

ใหผูตอบรายงานตนเอง โดยมีการประเมิน 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง และ 5 เห็นดวย

อยางย่ิง มีจํานวนขอสอบทั้งหมด จํานวน 33 ขอ ประกอบดวย กลุมการจัดระบบอารมณ จํานวน 10 ขอ 

กลุมการใชประโยชนทางอารมณ จํานวน 10 ขอ และการประเมินคาการแสดงออกทางอารมณ จํานวน 
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13 ขอ จากการตรวจสอบความเทีย่งตรง พบวา มาตราวัดความฉลาดทางอารมณฉบบัน้ี มีความสัมพันธ

กับโครงสรางที่เกี่ยวของทางทฤษฎี ไดแก การเอาใจใสความรูสึก ความกระจางชัดในความรูสึก การปรับปรุง

สภาวะอารมณ การมองโลกในแงดี และการอดทนอดกลั้น นอกจากน้ี ยังมีความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบอัลฟาของ Cronbach (1970) เทากับ 0.09 

  สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556 : 24) ไดกลาวถึง การวัดระดับความฉลาด

ทางอารมณ โดยเสนอแนวคิดของ ศันสนีย วรรณางกูล (อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุล

สิทธิชัย, 2556 : 24) วา ความฉลาดทางอารมณของแตละบุคคลจะเปนอยางไร มีมากนอย ควรตองมี

การวัดระดับคาออกมาในรูปแบบของเครื่องมอืที่เช่ือถือได เน่ืองจากแนวคิดในเรื่องความฉลาดทางอารมณ

(EQ) เปนแนวคิดที่พัฒนาหลังความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และยังไมมีเครื่องมือวัดชัดเจนและไดรับ

การยอมรับเทาทีค่วร อีกทั้งการวัดความฉลาดทางอารมณออกมาเปนตัวเลขตามความฉลาดทางสติปญญา

น้ันก็ถือเปนเรื่องยาก เพราะความฉลาดทางอารมณมีองคประกอบและมีการแปรผันตามสถานการณ 

   1.1. Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, and Palfai (1995 : 59) ใชมาตราวัด 

Trait - Mood Scale (TMMS) เปนการวัดความแตกตางระหวางบุคคลในความสามารถที่จะสะทอน

อารมณและการจัดการกับอารมณ มีดัชนีบงช้ีระดับความเอาใจใสที่บุคคลมีตออารมณที่ไมดี หรือ

คงอารมณที่ดี ซึ่งดัชนีช้ีวัดน้ี Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, and Palfai (1995 : 59) อธิบายวา

เปนความสามารถหลายอยางที่มีอยูในโครงสรางของความฉลาดทางอารมณ แบบวัดของ Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey, and Palfai (1995 : 59) และคณะมีการใหผูตอบประเมินตนเอง ซึ่งมี

มาตราประเมินคาจากระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง จนถึง 5 เห็นดวยอยางย่ิง ซึ่งแบบทดสอบ

มีองคประกอบ ดังน้ี 

    1.1.1 ความเอาใจใสตออารมณและความรูสกึ มีจํานวน 21 ขอ ตัวอยางขอความ

ทางบวกเชน “ฉันใสใจมากวาฉันรูสึกอยางไร” และขอความทางลบ เชน “ฉันไมใสใจกับความรูสึก

ของตนเอง” 

    1.1.2 ความชัดเจนในการแยกแยะอารมณความรูสึก มีจํานวน 15 ขอ “โดยปกติ

ฉันมีอารมณความรูสกึทีชั่ดเจน” เปนขอความทางบวก หรือ “ฉันไมสามารถรูสึกถึงอารมณความรูสึก” 

เปนขอความทางลบ 

    1.1.3 การปรับสภาวะอารมณ ประกอบดวย ขอความที่เกี่ยวของกับความพยายาม

ที่จะปรับสภาวะอารมณที่ไมนาพอใจหรือคงอารมณที่นาพอใจไว เชน “ถึงแมวาฉันมีความเศรา แตโดย

สวนใหญฉันมีทศันคติที่ดี” เปนขอความทางบวก และ “ถึงแมวาบางครั้งฉันมีความสุข แตโดยสวนใหญ

ฉันมีทัศนคติที่ไมดี” เปนขอความทางลบ องคประกอบทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนแบบวัด

ที่มีความเช่ือมั่น มีความเที่ยงตรงเชิงสอดคลองและเชิงจําแนก ผลจากการศึกษาพบวา ความเอาใจใส

ตออารมณความรูสึกมีความสัมพันธกับการมีสติของตนเอง ความชัดเจนทางอารมณ และความรูสึก
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มีความสัมพันธทางลบกบัความคลมุเครอืทางอารมณ การแสดงออก ความเศราหดหู และการปรับอารมณ

ความรูสึกมีความสัมพันธทางลบกับความเศราหดหู และมีความสัมพันธทางบวกกับการมองโลกในแงดี

และความเช่ือ การจัดระบบสภาวะอารมณที่ไมดี 

   1.2 Mayer, Caruso, and Salovey (1999) ไดพัฒนาแบบวัดในรูปที่เปนกระดาษ 

คือ Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) และแบบวัด The Emotion Test ที่ทําเปน 

CD - ROM แบบทดสอบทั้งสองแบบดังกลาว เหมือนกันทุกประการทั้งในดานโครงสรางและเน้ือหา

ตางกันที่สื่อ ในการนําเสนอแบบทดสอบ Mayer, Caruso, and Salovey (1999) เช่ือวาแบบทดสอบ

ที่พัฒนาข้ึนตามแนวคิดโครงสรางความฉลาดทางอารมณลาสุดน้ี เปนการวัดความฉลาดทางอารมณ

ที่แทจริง และเปนแบบทดสอบที่ประกอบดวย งานดานความสามารถที่ใหผูตอบทาํทั้งหมด 12 งาน 

จากแบบทดสอบ 4 ประเภท ดังน้ี 

    1.2.1 แบบทดสอบการระบุอารมณ เปนการวัดความรูทางอารมณใหผูตอบระบุ

อารมณคนที่ปรากฏในภาพ ในการออกแบบ ในดนตรี และงานที่เสนอสถานการณทางอารมณใหผูตอบ

ระบุวาบุคคลในสถานการณน้ันมีอารมณอยางไร 

    1.2.2 แบบทดสอบการใชอารมณ เปนการวัดการซึมซับอารมณ มี 2 สวน ไดแก 

การวัดผูตอบสามารถสรางความรูสึกที่แตกตางกันดีแคไหน และใชความรูสึกที่เอื้อตอกระบวนการคิด 

    1.2.3 แบบทดสอบความเขาใจทางอารมณ วัดความสามารถของบคุคลที่จะทราบวา

อารมณมีที่มาจากอะไรและอะไรจะเกิดข้ึนถาอารมณมีความเขมขน ตลอดจนสามารถเขาใจความสัมพันธ

ระหวางอารมณที่แตกตางกัน เชน “การมองโลกในแงดี สวนใหญประกอบดวยอารมณชนิดใด” และ

ใหผูถูกทดสอบเลือกตอบเปนตัวอยางขอคําถามในแบบทดสอบประเภทน้ี 

    1.2.4 แบบทดสอบการจัดระบบอารมณ วัดความสามารถที่จะจัดการ และควบคุม 

อารมณของตนและบุคคลอื่น ซึ่งเปนองคประกอบหลกัของความฉลาดทางอารมณ แบบทดสอบที่ใหผูตอบ

ประเมินประโยชนของการกระทําที่เปนไปไดในสถานการณทางอารมณ ผลการวิเคราะหแบบทดสอบ 

MEIS พบวา ความฉลาดทางอารมณ สามารถแบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก การรับรูทางอารมณ 

ความเขาใจทางอารมณ และการจัดการทางอารมณ 

  2. แบบวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของ Bar - On 

  Bar - On (1997 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 29) ใชเวลากวา16 ป ศึกษาเรื่อง

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ จากนิยามจะเกี่ยวกบัความฉลาดทางอารมณ เขาไดสรางเครื่องมือ

วัดช่ือ Emotional Quotient Inventory (EQI) จากการวิเคราะหองคประกอบของมาตราวัดความฉลาด

ทางอารมณ มีองคประกอบ 13 ดาน แบบทดสอบโดยรวมมีความสัมพันธทางลบกับความรูสึกทางลบ 

เชน ความเศราหดหูและมีความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะที่เกีย่วกับความรูสึกทางบวก แบบทดสอบ

ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งยังมีความสัมพันธทางบวกกับความคงที่ทางอารมณ และการแสดงออก 
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แตแบบทดสอบของ Bar - On (1997 อางถึงในนิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 29) ในภาพรวมหรือมาตรา

ยอยไมมีความสัมพันธกับแบบทดสอบเชาวปญญาทางสมอง มาตรา B ที่ปรากฏใน 16 PF 

  Bar - On (1997 อางถึงในนิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 29) ไดสรางแบบทดสอบเพื่อใหเปน

เครื่องมือสรางรูปฐานทางอารมณ (Emotional Profiles) เพื่อใชในการจัดสรรคนใหเหมาะกับอาชีพ

หรือช้ีบงอารมณดานที่ควรมีการปรับปรุง แบบทดสอบน้ีจึงมีประโยชนสําหรับการวางแผนในการทํางาน 

แมวาแบบทดสอบจะมีเกณฑปกติ (Norm) มีการวิเคราะหองคประกอบและมีการหาความสัมพันธกับ

แบบทดสอบจํานวนมาก แตยังไมมีการยืนยันเกี่ยวกับการพยากรณความสําเร็จทางอาชีพและวิชาการ 

  ตัวอยางแบบวัด  

   2.1 ดานความสามารถภายในตนเมื่อโกรธ ขาพเจาสามารถบอกใหผูอื่นทราบได  

   2.2 ดานมนุษยสัมพันธ ขาพเจาใหความสําคัญในสิ่งที่เกิดข้ึนกับผูอื่น  

   2.3 ความสามารถในการปรับตัวขาพเจาสามารถเปลี่ยนนิสัยเดิม ๆ ได  

   2.4 ความสามารถในการจัดการความเครียดขาพเจาวิตกกังวลไดงาย 

   2.5 การจูงใจตนเอง ขาพเจาคาดหวังตอสิ่งที่ดีที่สุด 

  3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของ Goleman  

  แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ Goleman (อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2543 : 1) 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 10 ขอ แตละขอคําถามตองระบุคําตอบที่มีตอสถานการณที่สมมติข้ึน และมี

ความสัมพนัธสงูกบัความเขาใจผูอื่นและควบคุมอารมณ และยังมีเน้ือหาที่ควรเกี่ยวของกับองคประกอบ

รวมของ MEIS ของ Salovey and Mayer (1997) ไดแก องคประกอบดานการจัดการทางอารมณ 

อยางไรก็ตามแบบวัดความฉลาดทางอารมณของ Goleman (อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2543 : 1) 

มีคาความเช่ือมั่นคอนขางตํ่า (r = 0.18) 

  ตัวอยางแบบวัด 

  สมมติวาทานเปนนักศึกษาที่คาดหวังวาจะได A ในการเรียนรายวิชาน้ัน แตพบวาทานได 

C ในการสอบกลางภาค ทานจะทําเชนใด 

   3.1 วางแผนอยางชัดเจนถึงวิธีการตาง ๆ ที่จะเพิ่มเกรดและแกไขตามแผนที่วางไว 

   3.2 ต้ังใจมั่นวาครั้งตอไปจะทําใหดีกวาน้ี 

   3.3 บอกตัวเองวาตนคงทําอะไรไดไมมากนักกับวิชาน้ี และหันไปสนใจใหความสําคัญ

กับวิชาอื่น ๆ ที่คิดวาตัวเองจะทําเกรดไดดีกวา 

   3.4 ไปพบอาจารยที่สอนและพูดช้ีแจงใหไดเกรดที่ดีข้ึนกวาเดิม 

  4. แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ John Cross  

  แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ John Cross (อางถึงใน อรพินทร ชูชม, 2543 : 239) 

มีขอคําถาม จํานวน 12 ขอ ประกอบดวยมาตรการประเมิน 5 ระดับ ต้ังแต เสมอ ปกติบางครั้ง นาน ๆ ครั้ง 
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และไมเคยเลย เพื่อใชทดสอบความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของ Goleman (อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 

2543 : 1) เปนการประเมินความฉลาดทางอารมณอยางคราว ๆ 

  ตัวอยางแบบวัด 

   4.1 ฉันสามารถรับรูความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดข้ึนแมวาความรูสึกน้ัน ๆ จะมีความ

ละเอียดออนเพียงใด 

   4.2 เวลาฉันโกรธฉันจะพยายามควบคุมอารมณโกรธน้ันไวไมแสดงออกมา 

   4.3 ฉันสามารถรอในสิ่งที่ฉันปรารถนาได 

   4.4 ฉันสามารถรับรูความรูสึกของคนอื่นได โดยเขาไมตองบอกฉันวาเขารูสึกอยางไร 

   4.5 ฉันสามารถรับรูไดวาเพื่อน ๆ มีความสัมพันธกันอยางไรโดยที่เขาไมตองบอก 

 จะเห็นไดวา การวัดความฉลาดทางอารมณ โดยหลักการแลวสามารถทําได 2 แบบ คือ เครื่องมือ

ที่เปนปรนัย (Objective Measures) ไดแก แบบทดสอบหรือแบบสอบถาม แบบประเมินและเครื่องมือ

ที่เปนแบบวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective Measures) ซึ่งเปนการใหรายงานตนเองหรือใหแสดงความรูสึก 

เชน การสัมภาษณ การสังเกต การเขียนบันทึก ซึ่งการวัดความฉลาดทางอารมณน้ันเปนคุณลักษณะ

ทางดานจิตพิสัย สามารถวัดไดหลายทางหลายรูปแบบ จึงควรใชหลายวิธีประกอบกัน เพื่อแนใจวา

ผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงตรง และมีความสอดคลองกันในระดับตาง ๆ  

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถในการเขาใจและควบคุมอารมณของตนเอง อีกทั้ง

ยังรวมถึงความสามารถในการเขาใจอารมณ และการหย่ังรูอารมณความรูสึกของผูอื่น มีทักษะและ

ความสามารถในการผสานอารมณความรูสกึของตนเองใหเขากับผูอื่นไดกนัเปนอยางดี สามารถรบัรูและ

เขาใจผูอื่น สามารถสรางความสมัพันธที่ดีกบัผูอื่น มีสามารถในการดําเนินชีวิตใหเปนสุขไดอยางราบรื่น

และเหมาะสมอยูรวบกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข 

 การตระหนักรูตนเอง 

 การตระหนักรูตนเอง คือ การรับรูอารมณความรูสกึของตนใสใจรายละเอียดทั้งดานจิตใจและ

รางกาย การใหความสําคัญ และเห็นคุณคาทั้งตนเองและคุณคาของผูอื่น การใสใจดูแลใหความสําคัญ

กับการติดตอสื่อสาร ใหความเคารพทัศนคติ ความคิดเห็น และความรูสึกจิตใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

เปนสิ่งสําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมมือกันแกปญหา เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ

และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูที่เปนผูตระหนักรูตนเองจึงเปนผูที่มีความสามารถเกี่ยวกับการ

จัดการดานอารมณความรูสึกและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 
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 ความหมายของการตระหนักรูตนเอง 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ, 2557 : 47) ไดกลาวไววา 

การรูจักอารมณตนเองการรูจักอารมณของตนเองเริม่จากการรูตัวหรือการมีสติ เกิดจากการฝกทบทวน

อารมณของตนเอง เปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูการควบคุมอารมณและการแสดงออกที่เหมาะสมการฝกการ

รูตัวและมีสติกับการรูตัว โดยใหรูวาขณะน้ีเรากําลังรูสึกอยางไรกับตนเองหรือสิ่งที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว 

 Mahoney (2009 : 52) กลาววา ความตระหนักรูตนเอง เกิดข้ึนเมื้อรูสถานะของตนเองและ

รูวาตนเองมีคุณคาในสถานการณตาง ๆ กระตระหนักรูตนเอง ยังหมายรวมถึง การตระหนักในจุดแข็ง

จุดออนของตนเอง การตระหนักรูตนเองยังไมใชจุดหมายปลายทาง แตเปนกระบวนการเริ่มตนไปสู

ความสําเร็จในทางตรงกันขาม ถาหากผูที่ไมมีความตระหนักรูในตนเอง ยอมเกิดความกลัว และเผยถึง

ความออนแอ 

 กรมสุขภาพจิต (2550 : 21) กลาววา ความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูในตนเอง 

ซึ่งเปนองคประกอบภายในตนเองของบุคคล ประกอบดวย ความสามารถในการรับรูและเขาใจความรูสึก

ของตนเอง ความสามารถในการแสดงความรูสึก ความเช่ือ ความคิด และปกปองสิทธิของตนเอง ดวย

วิธีการอยางสรางสรรค ความสามารถในการรับรู เขาใจและศรัทธาตนเอง การรับรูถึงคุณคาของตนเอง 

ทําในสิ่งที่สามารถทําได และตองทําดวยความสขุและความพอใจ ความสามารถในการกําหนดเปาหมาย

ของตนเอง สามารถควบคุมความคิด การกระทําโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น เห็นคุณคาตนเอง และเช่ือมั่น

ในตนเอง 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555 : 36) ไดกลาววา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง พฤติกรรม

การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่รับรู และเขาใจถึงความรูสึกและความคิดอารมณ และความ

ตองการของตนเอง มีสติรูเทาทันความคิดความรูสึกของตนเอง และสามารถประเมินจุดเดนจุดดอย

ของตนเอง สามารถแยกแยะผลดีผลเสยีในการปฏิบัติงาน และมีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถ

ของตน 

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554 : 42) ไดสรุปวา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลในการรูเทาทันอารมณความรูสึกของตนเองในสถานการณตาง ๆ รูสาเหตุและผลการแสดงออก

ทางอารมณ สามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง มีความั่นใจในความมีคุณคาและสามารถของตน 

 ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2551 : 31) ไดกลาววา การตระหนักรูตนเอง คือ การคนพบและ

ตระหนักในคุณคาแหงตนเปนพื้นฐานแหงความรวมมือทีนํ่าไปสูความสาํเรจ็ กลาวคือ ผูที่ตระหนักและ

เห็นคุณคาแหงตน จะเปนผูที่ตระหนักและเห็นคุณคาของผูอื่นเชนเดียวกัน ทุกคนจึงรวมมือกันทํากิจการ

งานตาง ๆ เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ งานใหญจะเปนงานเล็ก งานยากจะเปนงานงาย ปญหาใหญ
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จะเปนปญหาเล็กหรือหมดปญหา ทุกงานที่ปฏิบัติรวมกันจะกลายเปนแคสิ่งที่ทาทาย นี่คือกุญแจ

สูความสําเร็จทั้งปวง 

 สรุปไดวา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง มีความสามารถควบคุมความรูสึกของตนเอง รับรู

และเขาใจถึงความรูสึก ความคิด อารมณและความตองการของตนเอง เห็นคุณคาของตนและยอมรับ

ความเห็นของผูอื่นและสามารถเขาใจความรูอารมณความรูสึกผูอื่น ประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเอง

และผูอื่นเขาใจความแตกตางของแตละบุคคล มีทักษะในการปฏิสัมพันธติดตอสื่อสาร และใชความคิด

เกี่ยวกับอารมณความรูสึกใหเกิดประโยชนไดอยางสรางสรรค 

 ความสําคัญของการตระหนักรูตนเอง 

     การตระหนักรูตนเองมีความสําคัญมาก เน่ืองดวยการตระหนักรูตนเองเปนการเห็นคุณคา

ในตนเอง เปนการเขาใจความรูสึกและมีสติรูทันอารมณตนเอง ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหศึกษา

เกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว และกลาวถึงความสําคัญไวดังน้ี 

 Goleman, Boyatzis, and Mckee (2002 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 37) กลาววา 

ความตระหนักรูในตนเองมีความสาคัญอยู 3 ประการ ไดแก ความสามารถในการตระหนักรูในอารมณ

ของตนเอง (Emotional Self - Awareness) การประเมินตนเองไดอยางถูกตอง และมีความมั่นใจ

ในตนเอง สอดคลองกับ Bar - On (1997 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 29) กลาวถึง ความสามารถ

ภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Component) ดานความตระหนักรูในตนเอง เปนความสามารถ

ในการรูถึงความรูสึกและอารมณของตนเอง ทั้งยังไดรูถึงความแตกตางระหวางอารมณ ความรูสึกตาง ๆ 

ไดรูวาตนรูสึกอยางไร และเหตุใดจึงรูสึกเชนน้ัน โดยผูที่มีความบกพรองมากในองคประกอบน้ีจะพบวา

เปนผูที่ไมสามารถแสดงออกถึงความรูสึกของตนออกมาเปนคําพูดได และกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคล

ที่มีความตระหนักรูในตนเอง ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง เขาใจภาวะอารมณของตน กลาแสดง

ความคิด และความรูสึกของตน การเปนอิสระเอกเทศ และการประจักษแจงแหงตน นอกจากน้ี ยังไดสราง

แบบวัดความฉลาดทางอารมณ ที่เรียกวา Bar - On EmotionalQuotient Inventory (IQ-I) ดาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ไดแก การนับถือตนเอง (Self - Regard) การตระหนักรูในอารมณของตน 

(Emotional Self - Awareness) การกลาแสดงออกและการปกปองสิทธิของตนเอง (Assertiveness) 

การมีอิสระและพึ่งตนเองได (Independence) และการใชศักยภาพ และความสามารถในตนเอง 

(Self - Actualization) 

 สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556 : 37) ไดสรุปวา บุคคลที่มีความสามารถ

ในการตระหนักรูอารมณควบคุมการแสดงออกทางอารมณไดอยางถูกตองเหามะสม จะมีสุขภาพจิตดี

สามารถรับรูเขาใจถึงอารมณของผูอื่นไดอยางดี ตลอดจนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาพแวดลอม

ที่กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความยืดหยุนในการปรับตัว 

มีความสุขกับชีวิตและการทาํงาน กอใหเกิดแรงจงูใจเสรมิสรางความคิดสรางสรรค เพื่อกระทําสิ่งตาง ๆ 
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ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา การตระหนักรูตนเองมีความสาํคัญอยางมาก เน่ืองดวยการตระหนักรูเปนการเห็นคุณคา

ในตนเอง เปนการเขาใจความรูสกึและมีสติรูทันอารมณตนเอง และสามารถเขาใจถึงอารมณความรูสึก

ของผูอื่นดวย สิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอการทํางานรวมกันกับผูอื่นที่ดี ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม

อยางมีความสุข สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เกิดความรวมมือกันของคณะบุคคลในการทํางาน

รวมกัน ไดงานที่มีประสิทธิภาพและบุคคลที่รวมกันทํางานก็มีความสุข 

 องคประกอบของการตระหนักรูตนเอง 

 มีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาคนควา และไดใหความหมายเกี่ยวกับองคประกอบ

ของการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551 : 35) ไดกลาววา บุคคลทีต่ระหนักรูในตนเอง คือ ผูที่มีความเขาใจ

รูจักตนเองเปนอยางดีวาตนเองแสดงออกอยางไร คนอื่นนับรูบุคลกิการแสดงออกของตนเองเชนไร รูวา

ตนจะโตตอบกับบุคคลกับสถานการณน้ัน ๆ  เชนไร เปนผูที่ไวตอความรูสึก ทัศนคติ อารมณความต้ังใจ

ทาที การสื่อสาร ทั้งในเน้ือหาและสาระของตนเองไดดี สามารถเปดเผยเพื่อใหผูอื่นเขาใจอยางถูกตอง

รวดเร็ว พฤติกรรมบงช้ีในดานการรูจักตนเอง คือ 

  1. รูวาตนกําลังคิดทางลบอยู มี “ปรอทอารมณ” ติดตัว 

  2. รูวาการพูดกับตัวเองสรางประโยชน 

  3. รูวาสถานการณและเหตุการณใดที่จะทําใหตนรูสึกโกรธ 

  4. รูวาตนจะตีความสถานการณืน้ัน ๆ เชนไร 

  5. รูวาตอนน้ีตนกําลังใช “อายตนะ” ใดอยู 

  6. รูวาวิธีการสื่อสารโตตอบไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่เผชิญ 

  7. รูขณะที่ภาวะอารมณตนกําลังผันแปร ลดการมี “ตอมโกรธ” อยูทั่วตัว 

  8. รูตนวาเมื่อใดที่ตนปกปองตนเอง 

  9. รูและเล็งเห็นผลพฤติกรรมของตนที่มีตอผูอื่น 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555 : 36) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแฝงของภาวะผูนําที่แทจริง ในดาน

การตระหนักรูตนเอง ซึ่งไดกลาวถึงความสาํคัญของการตระหนักรูตนเองไววามีทําใหคนเราเกิดความเขาใจ

สาเหตุความรูสึกของตนเอง มีสติ รูเทาทันความคิด ความรูสึกของตนเอง สามารถระบุจุดเดน จุดดอย

ของตนเองได มีการสะทอนคิดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นใจในคุณคา 

ความรูและความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีความรู ความเขาใจอารมณ และเห็นคุณคาของผูอื่น 

    ธิดารัตน รัศมี (2556 : 43) กลาวถึง ความสําคัญของการตระหนักรูตนเองไว คือ ทําใหเขาใจ

อารมณ ความคิด และความตองการของตนเอง บอกจุดแข็ง จุดออนของตนเองไดตามความเปนจริง 

และมีความเช่ือมั่นในคุณคา และความสามารถของตนเอง  
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 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารท่ีตระหนักรูตนเอง 

 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองของผูบริหารสถานศึกษา มีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึง ความฉลาดทางอารมณทีส่ําคัญของผูบรหิารเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 พิมใจ วิเศษ (2554 : 78) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอบานนา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยไดสรุปวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

ตองมีการจัดการอารมณของตนเองไดดี เมื่อผูอื่นไมพอใจในการทํางานของผูบริหารและแสดงกริยาไมดี

ผูบริหารจะตองไมแสดงปฏิกิริยาเพื่อโตตอบ เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารจะไมแสดงออก

ทางอารมณในทันที และจะไมแสดงอารมณใหเห็นเมื่อโกรธ รัก ชอบ ไมชอบ เปนตน และจะไมแสดง

ปฏิกิริยาตอบโตกบัปญหาเพียงเลก็นอย ผูบริหารจะตองรูจกัจดัการอารมณของตนเองและควบคุมอารมณ

ตนเองได  

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554 : 46) ไดสรุปไววา การตระหนักรูตนเอง มีองคประกอบดังตอไปน้ี 

  1. การตระหนักรูตนเอง หมายถึงการรูเทาทันอารมณของตนเอง รูสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความรูสึกน้ัน ๆ  และผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรมสามารถตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณ 

ความคิด การกระทํา และคําพูดของตนเองได ตลอดจนสามารถใชอารมณใหเปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจได 

  2. การประเมินตนเองตามความเปนจริง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง

และขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา สามารถเปดใจในการรับขอมูลปอนกลับ และรับมุมมอง

ความคิดใหม ๆ มีอารมณขันตอตัวเอง มีการเรียนรูและพัฒนาตัวเองจากประสบการณจาง ๆ ไดอยาง

ตอเน่ือง 

  3. ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การมีความเช่ือมั่นในความสามารถและความมีคุณคา 

ของตนเอง สามารถแสดงตนไดอยางมั่นใจมีจุดยืนในตัวเอง กลายืนยันในสิ่งที่ถูกตองสามารถตัดสินใจ

ไดอยางเด็ดขาด แมจะอยูในสถานการณที่กดดันและไมแนนอน 

     นิดา แซต้ัง (2555 : 53) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความฉลาดทางอารมณและความฉลาด

ในการเผชิญอุปสรรคที่มีผลตอการทํางานของพนักงานธนาคาร โดยไดสรุปวา ผูบริหารที่มีความสามารถ

ในการตระหนักรู จะตองเปนผูที่รูทันอารมณตนเอง รูถึงสาเหตุและคาดคะเนผลที่เกิดตามมาได รูจุดเดน 

จุดดอยของตน เช่ือมั่นในความสามารถและความรูสึกของตนเอง 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555 : 69) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแฝงของภาวะผูนําที่แทจริง ดานการ

ตระหนักรูตนเอง ซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญของการตระหนักรูตนเองไววามีทําใหคนเราเกิดความเขาใจ

สาเหตุความรูสึกของตนเอง มีสติ รูเทาทันความคิด ความรูสึกของตนเอง สามารถระบุจุดเดน จุดดอย
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ของตนเองได มีการสะทอนคิดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นใจในคุณคา

ความรูและความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีความรู ความเขาใจอารมณและเห็นคุณคาของผูอื่น 

  ธิดารัตน รัศม ี(2556 : 78) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางกับการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดสรุปวา เปนเปนผูที่มีความ

ตระหนักรูตนเอง เปนผูที่รูทันอารมณตนเอง เขาใจอารมณ ความคิดความรูสกึ ความตองการของตัวเอง 

มีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามารถจัดการกับความรูสึกของตนเองได เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําไดดี 

มีจุดยืนของตนเอง รูวาตนเองอยูในฐานะอะไร มีหนาที่อยางไร จะปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางไร  

 รวิษฎา ดวงจันทา (2556 : 58) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

โรงเรยีนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก สรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในดานดี คือ ดานการตระหนักรูตนเองน้ัน ผูบริหารจะมีความสามารถ

ในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง มีความสามารถในการเห็นใจผูอื่น และเปนผูที่มี

ความสามารถดานความรับผิดชอบ 

    สุรียพร รุงกําจัด (2556 : 89) ไดวิจัยศึกษาเกีย่วกับเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความตระหนักรู

ตนเองไววา ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจและรูวาตนเองมีอารมณความรูสกึอยางไรเปนผูมีสติรูเทาทัน

ความคิดของตนเองอยูเสมอ สามารถเขาใจอารมณความรูสกึของตนเองตลอดเวลาเมื่อเจอสถานการณ

ตาง ๆ 

 ธัญญารัตน ทับทิม (2557 : 61) ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบุร ีไดสรุปเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาในดานการตระหนักรูตนเองวา จะตองเปนผูที่มีความรูสึกในอารมณตนเองอยู

เสมอน้ัน คือ การที่รูวากําลังปฏิบัติอยางไรและพรอมที่จะยอมรับขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทาง 

แกไขมีการปรับตัวใหเขนกับสถานการณไดเปนอยางดี 

     จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอสรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานตระหนักรูตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา

ที่เขาใจ และสามารถความรูสึกของตนเองรับรู และเขาใจถึงความรูสึกความคิดอารมณ และความตองการ

ของตนเอง มีสติเขาใจตนรูเทาทันความคิดตนเอง มีอารมณที่คงที่สม่ําเสมอและเห็นคุณคาของตนและ

ยอมรับความเห็นของผูอื่น และสามารถเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น สามารถที่จะประเมินจุดเดน

จุดดอยของตนเองและผูอื่นไดเ ขาใจความแตกตางของแตละบุคคล มีความมั่นใจในตนเองและรูความสามารถ

ของตนเอง มีความสามารถในการแยกแยะผลดีและผลเสียในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
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 การควบคุมอารมณของตนเอง 

 การควบคุมอารมณของตนเอง คือ ความเขาใจและรูเทาทันอารมณของตนเอง มีสติสามารถ

จัดการกับสถานการณเมื่ออยูในภาวะที่ถูกกระตุนทางอารมณ และการเรียนรูที่จะจัดการกับอารมณ

ของตนเองอยางเหมาะสมและสรางสรรค เปนที่ยอมรับของสังคม 

 ความหมายของการควบคุมอารมณของตนเอง 

 มีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายการควบคุมอารมณของตนเองไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556 : 34) ไดกลาว

ไววา การจัดการอารมณของตน (Self - Regulation) หมายถึง เปนความสามารถในการควบคุมจัดการ

กับความรูสึก หรืออารมณที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับอารมณของตนใหกลับสูปกติได 

มีสติ รับผิดชอบ สามารถปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม 

    Salavey and Mayer (1997 อางถึงใน ศศิวิมล เพชรเสน, 2550 : 41) ไดกลาวไววา การควบคุม

อารมณ คือ การควบคุม กํากับดูแลภาวะอารมณของตนเอง และของผูอื่นไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 

 พิมใจ วิเศษ (2554 : 39) ไดสรุปการควบคุมอารมณของตนเองวา หมายถึง การจัดการกับ

อารมณของตนเอง โดยการจัดการกับอารมณของผูบริหารโรงเรียนจะเปนการแสดงออกในลักษณะที่

เมื่อผูอื่นไมพอใจในการทํางานของผูบริหารและแสดงกริยาไมดีผูบริหารโรงเรียน จะไมแสดงปฏิกิริยา

เพื่อโตตอบ เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะไมแสดงออกทางอารมณ

ในทันที และผูบริหารโรงเรียนจะไมแสดงอารมณใหเห็นเมื่อโกรธ รัก ชอบ ไมชอบ เปนตน ผูบริหาร

โรงเรียนจะไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองรูจักการจัดการ

กับอารมณของตนเองและควบคุมตนเองได รูจักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 

 นิดา แซต้ัง (2555 : 32) ไดสรุปความหมายของความสามารถในการควบคุมตนเอง วาหมายถึง 

การควบคุมหรอืกาํหนดตนเอง สามารถจัดการกับภาวะอารมณของตนได มีความซื่อสัตยและใชสติปญญา

ในการแกปญหา เปดใจกวางกับความคิดหรือแนวทางใหม ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

น้ัน ๆ ได  

      สรุปไดวา การควบคุมอารมณของตนเอง หมายถึง การจัดการกบัอารมณของตนเอง การมีสติ

ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ไมแสดงกิริยาที่ไมดี ที่ไมเหมาะสมออกไป สามารถควบคุม

อารมณของตนเองได แมจะอยูในภาวะที่มีแรงกระตุนทางอารมณจัดการ และควบคุมอารมณอารมณ

ในสถานการณตางไดอยางดีเปนไปในทางที่สรางสรรค ไมแสดงอารมณโกรธ รัก ชอบ ไมชอบโดยทันที

แตจะปรับอารมณของตนเองใหอยูในสภาวะปกติ แสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสมและสรางสรรค 

 

 



43 

 ความสําคัญของการควบคุมอารมณของตนเอง 

 การควบคุมอารมณของตน มีความสําคัญมากในการปฏิบติังานและการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ 

และยังรวมถึงการอยูรวมกับผูอื่น โดยมีนักวิชการและนักศึกษาหลายทานไดสรุปความสําคัญไว ดังน้ี 

 จุฑามาศ มีนอย (2554 : 49) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ

ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสรุปความสําคัญของการ

ควบคุมอารมณไววา ลักษณะการทาํงานที่ตองมกีารติดตอสื่อสารและพบปะกับคนหลากหลาย ทั้งเพื่อน

รวมงาน เจาหนาที่หนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ ประชาชนผูมาติดตอ และอีกทั้งปริมาณงานที่มีจํานวนมาก 

ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาสขุภาพจิต และยังสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได ดังน้ัน ความฉลาด

ทางอารมณ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมอารมณจะมีความสําคัญตอการนําไปใชในการปฏิบติังาน 

 ศศิวิมล เพชรเสน (2550 : 69) ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณของตนเองเปนการแสดงถึง

การมีความฉลาดทางอารมณ ซึ่งยอมจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมคีวามสุข แตผูที่ขาดจะทําให

ขับของใจเกิดความหงุดหงิดไมเปนสุข สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 

 สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556 : 78) ไดใหความหมายความสําคัญของการ

ควบคุมอารมณไววา บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง มีความสามารถควบคุมอารมณการแสดงออก

ทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม มีสุขภาพจิตดีสามารถรับรูเขาใจถึงอารมณของผูอื่นไดอยางดี

และสามารถเผชิญกับปญหา และสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม ไมยอทอตอ

อุปสรรคมีความยืดหยุนในการปรับตัว มีความสุขกับชีวิตและการทํางานเพื่อใหงานประสบความสาํเรจ็

อยางมีประสิทธิภาพ  

 สุทธิพงศ วงษสวัสด์ิ (2556 : 52) ไดสรุปไววา ความฉลาดทางอารมณและการควบคุมอารมณ

เปนสิ่งสาํคัญอยางย่ิง อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปไดดวยความสุข สามารถ

ลดความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางผูปฏิบัติงานในองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย

ที่ตองการ 

 จากที่นักวิชาการหลายทานกลาวมา สามารถสรุปไดวา การควบคุมอารมณของตนเองมีผล

โดยตรงตอภาวะจิตใจและประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน การควบคุมอารมณตนเองไดดี การจัดกํากับ 

อารมณความรูสึกภายในตนเองไดดีน้ัน จะทําใหลดการขัดแยงในการทํางานและความไมสบายใจ 

ความหงุดหงิดกับผูรวมงานในองคกร การควบคุมอารมณของตนเองไดดี จะเปนการสรางความรูสึก

และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน รวมทั้งสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ

วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีความสุข 

 องคประกอบของการควบคุมอารมณของตนเอง 

 การควบคุมอารมณตนเอง เปนเรื่องสําคัญมากในการทํางาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดให

แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการควบคุมอารมณตนเองไว ดังน้ี 



44 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุริยพร รุงกําจัด, 2556 : 54) ไดสรุปเรื่อง การจัดการอารมณ

ของตนเองไววา การจัดการอารมณของตนเอง (Self - Regulation) คือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถคิดอยางมีเหตุผล ยอมรับและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ใชคําพูดอยางระวังเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ยอมรับความลมเหลว และหาทางออกได

อยางสมเหตุสมผล ประกอบดวย 

  1. การควบคุมตน สามารถจัดการกับภาวะอารมณ ความฉุนเฉียวได 

  2. การเปนคนที่ไววางใจ กระทําสิ่งตาง ๆ โดยรักษาความซื้อสัตยและคุณงามความดี 

  3. การเปนผูใชสติปญญา แสดงความรับผิดชอบ 

  4. การมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุนในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ 

  5. การมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  เปดกวางกับความคิดหรอืขอมูลใหม ๆ 

ไดอยางมีความสุข 

 Salovey and Mayer (1997 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556 : 69) 

ไดจําแนกองคประกอบและสรปุไววา การควบคุมอารมณของตนเอง หรือการจัดการกับอารมณของตน 

หมายถึง การจัดการอารมณเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาการทางอารมณ และความเจริญงอกงามทางสติปญญา

มีองคประกอบ ไดแก 

  1. ความสามารถในการเปดใจรับทั้งความรูสึกที่ดีและไมดี 

  2. ความสามารถในการรับหรอืสะทอนอารมณข้ึนอยูกับการตัดสินจากขอมูลที่ไดรับและ

ผลประโยชน 

  3. ความสามารถในการติดตามอารมณที่เกี่ยวของกับตนเองและผูอื่น เชน รับรูไดวา

สิ่งเหลาน้ันชัดเจน เปนแบบฉบับ มีอิทธิพล หรือเปนเหตุเปนผลอยางไร 

  4. ความสามรถในการจัดการการอารมณของตนเองและคนอื่นได โดยการลดความรุนแรง

ของอารมณ แสดงอารมณทางบวก โดยไมปดบังหรือเกินความจริงที่ตองการจะถายทอด 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557 : 64) ไดสรุป การจัดการกับอารมณของตนเอง 

วาเปนการความสามารถในการควบคุมอารมณ และแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับบุคคล 

สถานที่ เวลา และสถานการณ มีแนวทางในการจัดการอารมณของตนเอง ไดแก 

  1. ทบทวนอารมณที่เกิดข้ึน และดูวาผลที่ตามมาเปนอยางไร 

  2. ฝกทําตนเองวาจะทําอะไร และจะไมทําอะไร 

         3. ฝกสรางอารมณใหแจมใส 

         4. ฝกการสรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งอื่นรอบตัว 

        5. ฝกการมองหาประโยชนหรือโอกาสจากอุปสรรค 
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       6. ฝกการผอนคลายความเครียดที่เกิดจากอารมณไมดี 

 Bar - On (1997 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555 : 57) ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณ

ของตน เปนความสามารถที่แสดงออกถึงความรูสึก ความเช่ือ ความคิด และการปองกันสิทธิของตน 

โดยการกระทําที่ไมเปนพิษเปนภัย ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบพื้นฐาน ไดแก 

  1. ความสามารถในการแสดงออกถึงความรูสึก เชน การยอมรับและการแสดงออกถึง

ความเอื้ออาทร ทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณตนเอง แรงบันดาลใจ ความฉลาดทางอารมณ

ความโกรธ ความอบอุนและความรูสึกทางเพศ 

      2. ความสามารถในการแสดงออกถึงความเช่ือและความคิดอยางเปดเผย เชน พูดแสดง

ความไมเห็นดวยและยืนหยัดสุดข้ัว แมเปนการยากที่จะทําและจะตองสูญเสียบางสิ่งที่จะทําเชนน้ันก็ตาม 

       3. ความสามารถในการยืนหยัดเพื่อสิทธิสวนบุคล เชน ไมอนุญาตใหใครมารบกวนหรือ

เอาเปรียบผูที่ยืนหยัดจะไมเปนคนที่ควบคุมตนเองหรือเหนียมอายมากเกินไป พวกเขาจะสามารถแสดง

ความรูสึกโดยปราศจากความกาวราวหรือเปนโทษ 

 Roger and Najarian (1994 อางถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2555 : 235) ไดกลาวไววา

องคประกอบของการควบคุมอารมณแบงออกเปน 4 องคประกอบ โดยองคประกอบแรก คือ การทบทวน

อารมณ (Rumination) เปนการที่บุคคลตองไตรตรองถึงพฤติกรรม การกระทําที่แสดงออกจากสถานการณ

ในอดีตที่ผานมา วาสงผลกระทบตออารมณ ความรูสึกของตนเอง และบุคคลในการหยุดย้ังการแสดง

ความรูสึกภายในใจของตนเองและบุคคลอื่นอยางไร องคประกอบที่สอง การยับย้ังอารมณ (Emotional 

Inhibition) เปนความสามารถของบคุคลในการหยุดย้ังการแสดงความรูสึกภายในใจของตนเองใหบุคคลอื่น

ทราบวา ในขณะรั้นตนเองมีอารมณดานลบอยู องคประกอบที่สาม การควบคุมความกาวราว (Aggression 

Control) หมายถึง การที่บุคคลรูเทาทันอารมณหุนหันพลันแลน โดยเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและคอนขาง

รุนแรง และสามารถเขาควบคุม และจัดการกับอารมณน้ันไดกอนที่จะเกิดผลเสียแกตนเอง หรือบุคคลอื่น 

องคประกอบสุดทาย การควบคุมลักษณะอารมณใหสมเหตุสมผล (Benigh Control) เปนการที่บุคคล

ทําความเขาใจกับเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน โดยสามารถเปรียบเทียบ ไตรตรอง และตัดสินใจเลือก

ที่จะแสดงอารมณที่ดีไดอยางสมเหตุสมผล ไมมากจนเกินไป 

    กลาวโดยสรุปไดวา การควบคุมอารมณของตนเอง จะประกอบไปดวยคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

การจัดการอารมณและความรูสกึตนเอง สงผลใหเกิดการกระทําที่เหมาะสมกับสถานการณ ไดแก การควบคุม

อารมณตนเอง การปรับตัว การใชสติปญญาแสดงความรับผดิชอบการติดตามอารมณตนเอง การใชเหตุผล

ในการแสดงออกทางอารมณ 

 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารท่ีสามารถควบคุมอารมณของตนเอง 

 ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเอง สําหรับผูบริหารเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทาน ไดศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่ควบคุม 
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อารมณของตนเองได และไดแสดงแนวคิดไวดังน้ี 

 พิมใจ วิเศษ (2554 : 57) ไดกลาวสรุปไววา ผูบริหารที่มีความฉลาดทางอารมณสามารถควบคุม

อารมณความรูสกึของตนเองได ก็จะเปนทีเ่คารพนับถือของผูใตบังคับบญัชา ไดใจลูกนอง ซึ่งทําใหสามารถ

ครองตน ครองคน และครองงานได ความสําเร็จของงานก็จะตามมา 

 สุริยพร รุงกําจัด (2556 : 89) ไดกลาววา ผูบริหารจะเปนผูที่มีความสามารถในการจัดการกับ

อารมณของตนไดอยางเหมาะสม ควบคุมตนเองได ยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไดตลอด 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557 : 78) ไดสรุปการจัดการกับอารมณของตนเอง 

วาเปนความสามารถของผูบริหารในการควบคุมอารมณ และแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม

กับบุคล สถานที่ เวลา และสถานการณ มีแนวทางในการจัดการอารมณของตนเอง ไดแก ทบทวนอารมณ 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอสรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ดานควบคุมอารมณตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษาที่เขาใจ และสามารถจัดการอารมณตาง ๆ ของตนเองที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม มีสติในการ

ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ไมแสดงกิริยาทีไ่มดี ไมเหมาะสม  สามารถจัดการกับอารมณที่ยุงยากได 

แมจะอยูในภาวะที่มแีรงกระตุนทางอารมณ จัดการและควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ เปนไปในทาง

ที่สรางสรรคยืดหยุน และปรับตัวตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงได ตลอดจนมีความรับผิดชอบ

ในผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนได 

 การจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองในการทํางาน เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลผูปฏิบัติหนาที่แสดงพฤติกรรม

ในการทํางาน หากผูปฏิบัติงานมแีรงจูงใจตนเองกจ็ะทําใหการปฏิบติังานเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีมีความมุงมัน่

ต้ังใจ กระตือรือรนในการทํางาน ทําใหงานที่ทําประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 ความหมายของการจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองหรือแรงจูงใจ คือ การที่ไดรับแรงกระตุนเพื่อทําใหตนเองเกิดพฤติกรรมและ

ผลักดันตนเองใหลงมือปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  อยางมีพลัง มีกําลังใจ ปฏิบัติกิจกรรมดวย

ความต้ังใจ อุตสาหะ พยายาม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ โดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดให

ความหมายการจูงใจตนเองไว ดังน้ี 

 อทิตยา เสนะวงศ (2555 : 63) ไดกลาวไววา การจูงใจแรงจงูใจตนเอง หมายถึง แรงผลักดัน

ของบุคคลในการใชความรูความสามารถของตนเองในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยความเต็มใจ 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555 : 59) ไดสรุปไววา การจูงใจตนเอง คือ การสรางขวัญและกําลังใจ

ใหตนเอง สามารถเปลี่ยนมุมองใหเกิดความคิดและกจิกรรมที่สรางสรรค มองอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ใหเปนโอกาสในการแกไขปญหา และถึงแมสถานการณจะเลวรายก็มีความคาดหวังวาจะดี 
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 อทิตยา เสนะวงศ (2555 : 43) ไดกลาวถึง แรงจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตาง ๆ ที่เปนแรงจูงใจ

มาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการปจจัย

ตาง ๆ ที่นํามาอาจจะเปนเครื่องลอรางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการต่ืนตัว รวมทั้งทําใหเกิดความ

คาดหวัง เปนตน 

 โชติกา ระโส (2555 : 59) ไดสรุปความหมายของ แรงจูงใจวา หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ

ที่ผลักดันใหบคุคลแสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลเุปาหมายตามวัตถุประสงคหรอืใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการ 

หรือหมายถึง การที่บุคคลมีความปรารถนา หรือตองการที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตงไว 

 สุวิมล จุลวานิชและนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556 : 67) ไดกลาวไววา การจูงใจตนเอง

(Motivation) เปนการโนมนาวใจตนเอง เพื่อผลักดันตนเองไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ไมทอถอยตอความ

ผิดหวัง และความขับขอใจตาง ๆ ใชความรูสึกชวยใหมีความริเริ่มและความพยายาม แมจะมีอุปสรรค 

มีความพรอม ริเริ่ม มองโลกในแงดี 

 สุริยพร รุงกําจัด (2556 : 57) ไดกลาววา การจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโนมของอารมณ

ที่จะนําไปสูเปาหมายทีป่รารถนาโดยไมทอถอย และมุงมั่นในการไปสูเปาหมายอยางมั่นคงแมจะมีอุปสรรค 

 สวัสด์ิศรี จีรประเสริฐกุล (2556 : 49) ไดกลาววา แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง สิ่งที่อยูภายใน

ของบุคคล มีอิทธิพลทําใหกําหนดทิศทางและการใชความหมายในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

การจูงใจจึงเปนสิ่งเราซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระทํา หรือ

เปนสภาพภายใน ซึ่งเปนสาเหตุใหบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเช่ือมั่นวา สามารถบรรลุเปาหมาย

บางประการไดมนุษยมีความตองการทางดานรางกาย และมีความตองการทางดานอื่น ๆ เชน การยกยอง 

สถานะ ความรัก ความผูกผนักับบคุคลอื่น ความรูสึกที่ดี การให การประสบความสําเร็จ โดยทั่วไปจะมี

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป และความตองการจะมีความแตกตางกันในแตละบคุคลดวย 

 สรุปไดวา การจูงใจตนเอง หมายถึง ความรูสึกชอบและมคีวามสุขจากสิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ

ของบุคคลในการปฏิบัติงาน เปนการกระตุนอารมณของตนเองใหมีพลังมีแรง มีความมุงมั่นต้ังใจในการ

ทํางานเพื่อใหงานหรือกิจกรรมที่ไดวางเปาหมายเอาไวประสบความสําเร็จ ไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ 

คนที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะกระตือรือรน ขยันขันแข็ง และทุมเทความต้ังใจ เพื่อพัฒนางาน

ของตนเอง 

 ความสําคัญของการจูงใจตนเอง 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของความสามารถ 

ในการจูงใจตนเองไว ดังน้ี 

 สุรศักด์ิ วณิชยวัฒนากุล (2553 : 37) ไดกลาวถึง ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานไว ดังน้ี 

  1. พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย
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ในการทํางานใด ๆ ถาบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทํา

ใหสําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่ทํางานประเภท “เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียงเพื่อใหผานไปวัน ๆ 

  2. ความพยายาม (Endeavor) ทําใหบุคคลมีความานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนํา

ความรูความสามารถ และประสบการณของตนมาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากทีสุ่ด ไมทอถอยหรือ

ละความพยายามงาย ๆ แมงานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จ ดวยดีก็มักคิดหาวิธีการ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ 

   3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีการทํางานในบางครั้ง 

กอใหเกิดการคนพบชองทางดําเนินงานทีดี่กวา หรือประสบผลสําเรจ็มากกวา นักจิตวิทยาบางคนเช่ือวา 

การเปลี่ยนแปลงเปนเครือ่งหมายของความเจริญกาวหนา แสดงใหเห็นวาบุคคลกําลงัแสวงหาการเรยีนรู

สิ่งใหม ๆ  ใหชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง เมื่อด้ินรนเพื่อบรรลวัุตถุประสงคใด ๆ  หากไมสําเร็จ

บุคคลน้ันก็มักพยายามคนหาสิ่งผิดพลาด และพยายามแกไขใหดีข้ึนในทุกวิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการทํางาน จนในที่สุดทําใหคนพบแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะตางไปจากแนวเดิม 

  4.บุคคลที่มแีรงจูงใจในการทํางานเปนจะบุคคลทีมุ่งมัน่ทํางานใหเกิดความเจรญิกาวหนา

และการมุงมั่นทํางานที่ตนรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูน้ันมีจรรยาบรรณในการทํางาน 

ผูมีจรรยาบรรณในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน 

ซึ่งลักษณะดังกลาวแสดงใหเหนถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะดังกลาวน้ี มักไมมีเวลาเหลือพอที่จะคิด

และทําในสิ่งที่ไมดี 

  โชติกา ระโส (2555 : 75) ไดสรุปไววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีความ

จําเปนสําหรับองคกรทุกแหง ถาผูบริหารมีแรงจูงใจในตนเองก็จะสงผลใหเขาเต็มใจที่จะใชความพยายาม

อยางเต็มที่ในการใหความรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556 : 54) ไดกลาว

ไววา แรงจูงใจในการทํางาน เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ พนักงาน

มีความอยากที่จะทํางาน มีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางาน

ใหมีคุณภาพมากข้ึน ดํารงตนเปนสมาชิกทีดี่ขององคกร สรางสรรคและพฒันางานและองคกร ตลอดจน

คงอยูกับองคกรอยางยาวนาน 

 กลาวโดยสรปุไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสาํคัญและมีความจําเปนสําหรับองคกร

ทุกแหง ถาผูบริหารมีแรงจูงใจในตนเอง ก็จะมีแรงผลักดันในการทํางาน สงตอความรูสึกมุงมั่นในการ

ทํางานไปยังผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจ ต้ังใจในการทํางานทําใหเกิดความรวมมือกันพัฒนาองคกรใหเกิด

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลบรรรลุวัตถุประสงคขององคกรได 

 องคประกอบของการจูงใจตนเอง 

      การจูงใจตนเองและแรงจูงใจ มีความสําคัญกับตัวบุคคลใหการเปนแรงผลักดันในการทํางาน 
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เพื่อการสรางผลงานใหมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญและ

ประโยชนของความสามารถในการจูงใจตนเองไว ดังน้ี 

 Bar - On (1997 อางถึงใน อรุณี นิลสระคู, 2551 : 57) ไดกลาวไววา การจูงใจตนเองและ

สภาวะทางอารมณ เปนความสามารถที่มีองคประกอบดังน้ี 

  1. การมองโลกในแงดี 

  2. การแสดงออกและความรูสึกที่เปนสุขที่สามารถสังเกตเห็นได 

  3. สรางความสนุกสนานใหเกิดแกตนเองและผูอื่นได 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุริยพร รุงกําจัด, 2556 : 53) ไดกลาวไววา การจูงใจตนเอง คือ 

การใชพลังงานความรูสึกภายใน เพื่อเปนสิ่งกระตุนเตือนใหตนทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อไปสูเปาหมาย

ที่ต้ังไว โดยไมคํานึงถึงจงูใจภายนอก เชน เงินหรือสิง่ตอบแทนอื่น ๆ  มีความพอใจที่จะปรับปรุงงานใหดี

ข้ึนกวาเดิม สามารถสรางทางเลือกใหมในการทํางานที่จะสามารถนําไปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี 

ไมทอถอยตออุปสรรคและความลมเหลว ประกอบดวย 

  1. การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ พยายามปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหไดมาตรฐานที่ดี 

  2. การมีความจงรักภักดี ยึดมั่นกับเปาหมายของกลุม และองคกร 

         3. การมีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัติตามโอกาสที่อํานวย 

         4. การมองโลกในแงดี เผชิญกับปญหา และอุปสรรคไดอยางไมยอทอจนสําเร็จบรรลุ 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557 : 74) ไดสรุป การสรางแรงจูงใจใหกับตนเองไววา 

  1. การพิจารณาตนเองวาการจะบรรลสุิง่ทีต่องการแตละสิ่งน้ัน สิ่งใดมีทางเปนไปไดและ

เปนไปไมได 

  2. การนําความตองการที่เปนไปได และเกิดประโยชนมาต้ังเปาหมายที่ชัดเจนใหแกตนเอง 

แลววางแผนข้ันตอนที่จะมุงไปสูเปาหมายน้ัน 

  3. การฝกความยืดหยุนในอารมณเพื่อไมใหเกิดความเครียด และความผิดหวัง 

  4. การฝกการมองหาประโยชนจากอปุสรรคเพือ่สรางความรูสึกดี ๆ ที่จะเปนพลังใหเกิด

สิ่งที่ดีอื่น ๆ ตอไป 

  5. การฝกสรางทํศนะคติที่ดี มองปญหาเปนการเรียนรู เปนการเพิ่มพลัง และแรงจูงใจ

ใหตนเอง 

  6. การฝกสรางความหมายในชีวิตใหแกตนเองนึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ แมจะเปนสิ่ง

เล็ก ๆ นอย ๆ พยายามใชสิ่งดีในตนสรางใหเกิดคุณคาทั้งแกตนเองและผูอื่น 

  7. การฝกใหกําลังตนเอง คิดวาเราทําได เราจะทําและลงมือทํา 

 กลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบของการมีความสามารถในการจูงใจตนเองน้ัน หมายถึง 

ความสามารถในการกระตุนตนเองใหมีพลังในการปฏิบัติงาน การสรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได
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มีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน มีความพอใจที่จะปรับปรุงงานใหดีข้ึนกวาเดิม สามารถสรางทางเลือก

ใหมในการทํางานที่จะสามารถนําปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี ไมทอถอยตออุปสรรคและความลมเหลว 

 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารท่ีสามารถในการจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการทํางาน ดังน้ัน จึงมีนักวิชาการ

และนักศึกษาหลายทานไดศึกษาแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่สามารถ

จูงใจตนเองได ดังน้ี 

   พิมใจ วิเศษ (2554 : 52) ไดวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบรหิาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเถอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษานครนายก โดยไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารดานการจูงใจตนเองไวดังน้ี การทีผู่บริหาร

มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง แมวางานยากแคไหนแต

ผูบริหารก็มั่นใจวาสามารถทําได เมื่อถูกตําหนิผูบริหารมีความอดทนและพยายามปรับปรุง 

 โชติกา ระโส (2555 : 78) ไดสรุปลักษณะสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารวา

ตองมีพลังเปนแรงขับเคลื่อนที่สาํคัญตอการกระทํา หรือพฤติกรรมของมนุษยในการทาํงานใด ๆ ถา

ผูบริหารมีแรงจูงใจทํางานสูง ยอมมีความขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ นอกจากน้ันแลว

ตองมีความพยายามเพื่อใหผูบริหารมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนําความรูความสามารถ

และประสบการณของตนเองมาใชประโยชน และผูบริหารตองเปนผูเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน

หาชองทางการดําเนินงานที่ดีกวาหรือประสบความสําเร็จมากกวา ผูบริหารตองเปนผูที่มีความมุงมั่น

ในการทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา มีความรับผดิชอบในหนาที่ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทาํงาน 

 ธิดารัตน รัศมี (2556 : 46) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณกับการใชอาํนาจ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยไดสรุปไววา

คุณลักษณะสําคัญของผูบริหารที่มกีารจูงใจตนเองได คือ มีจุดมุงหมายในการทํางานที่ชัดเจน เอาใจใส

ในการทํางาน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความรักในสถานศึกษา รวมถึงต้ังใจทํางาน เพื่อใหสําเร็จ

ตามเปาหมาย โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 

 ธัญญารัตน ทับทิม (2557 : 67) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุร ีในดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง 

ไดสรุปวา ผูบริหารตองคิดวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขได ภาคภูมิใจในตนเองแมวาจะเปนความสําเร็จ

เล็ก ๆ  นอย ๆ  และไมคอยทอแท แมมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตผูบริหารจะตองมองวาอุปสรรคเปนโอกาส

ในการฝกการแกปญหา 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอสรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการจูงใจตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา

ที่เขาใจ และมีความสามารถในการจูงใจตนเองมองโลกในแงดี มีความกระตือรือรน มีความเช่ือมั่น
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ในความสามารถของตนเอง สามารถนําอารมณและความรูสึกของตนเองมาสรางพลังในการกระทําสิ่งตาง ๆ 

อยางสรางสรรค มีความมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก แนวโนมของอารมณที่จะนําไปสูเปาหมาย

ที่ปรารถนา โดยไมทอถอย และมุงมั่นในการไปสูเปาหมายอยางมั่นคง แมจะมีอุปสรรคและความผดิหวัง

ก็ไมยอทอ ไมยอมแพมีกําลังใจในการทํางาน สามารถจูงใจตนเองในการปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง 

ทุมเทมีความต้ังใจเพื่อพัฒนางาน 

 การเขาใจผูอ่ืน 

 การเขาใจผูอื่นคือการเอาใจใสผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา การลวงรูอารมณความรูสึกของผูอื่น 

เปนการใหความสนใจกับผูอื่น รูจักสังเกตอารมณความรูสึกคนอื่น เพื่อประสานความสัมพันธ ใหกําลังใจ 

สรางโอกาสและการมีสัมพันธที่ดีตอกัน 

 ความหมายของการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการเขาใจผูอืน่ไว ดังน้ี 

 พิมใจ วิเศษ (2554 : 59) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารณในดานการเขาใจ

ผูอื่นวา หมายถึง การมีความเขาใจรับรูและยอมรับความตองการของผูอื่น ชวงสงเสริมความสามารถ

ของผูอื่นรูจักประสานความสัมพันธกับผูอื่น และใหกําลังใจผูอื่นเมื่อมีโอกาส 

 นิดา แซต้ัง (2555 : 61) ไดสรุปไววา การเขาใจผูอื่นหรือการเอาใจเขามาใสใจเรา หมายถึง 

การรับรูถึงความรูสึกนึกคิดของผูอื่น มีจิตใจใฝบริการ โดยการตอบสนองความตองการของผูอื่นไดดี 

สามารถคาดคะเนความคิดเห็นของผูอื่นได สงเสริมใหผูอื่นพัฒนาความสามารถใหถูกทาง ยอมรับและ

ใหโอกาสในความแตกตางของแตละบุคคลได 

 สุริยพร รุงกําจัด (2556 : 58) ไดใหความหมายของการเขาใจผูอื่นวาเปนความสามารถในการ

เขาใจผูอื่น รับรูและยอมรับความตองการของผูอื่น ชวยสงเสริมความสามารถของผูอื่น รูจักประสาน

ความสัมพันธกับผูอื่น และใหกําลังใจผูอื่นเมื่อมีโอกาส 

 Goleman (1995 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556 : 73) ไดกลาววา การเขาใจความรูสึกผูอื่น 

คือ ความสามารถในการเขาใจที่มาหรือสาเหตุของอารมณและความรูสึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการ

ปฏิบัติตอบุคคลตามการสนองทางอารมณของบุคคลเหลาน้ัน 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557 : 69) ไดกลาวไววา การเขาใจผูอื่นหรอืการหย่ังรู

อารมณของผูอื่น (Recognizing Emotions in Others) เปนความสามารถในการรบัรูอารมณความรูสึก

ของผูอื่น มีความเขาใจ เห็นใจผูอื่น สามารถปรับความสมดุลของอารมณตนเอง และตอบสนองตอผูอื่น

ไดอยางสอดคลองกัน การหย่ังรูอารมณผูอื่นจะทําใหเรารูชองทางที่จะโนมนาวจูงใจผูอื่นใหทําในสิ่งที่เรา

ตองการได ตองนึกถึงตนเองจึงจะรับรูความรูสึกของผูอื่นไดดี 

 กลาวโดยสรุปไดวา การเขาใจผูอื่น หมายถึง การเอาใจใสความรูสึกผูอื่น การเอาใจเขามาใสใจเรา 

สังเกตอารมณความรูสึก เปนหวงความรูสึกของผูอื่น และพิจารณาอารมณความรูสึกผูอื่น เพื่อชวยสงเสริม
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ความสามารถ ประสานความสัมพันธรวมกันผูอื่น การเขาใจผูอืน่ เปนสามารถที่จะทาํใหเกิดการกระทบ 

กระทั่งกนักับผูอื่น สรางความประนีประนอมอยางมเีหตุผล ใหกําลังใจผูอื่น และมีความเต็มใจชวยเหลือ

ผูอื่น เมื่อเกิดปญหาจะเกิดจากความขัดแยงเกิดจากความไมเขาใจกันของคนที่อยูรวมกันในสังคม 

 องคประกอบของการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบของการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุริยพร รุงกําจัด, 2556 : 82) ไดสรุปไววา การเขาใจความรูสึก

ของผูอื่น คือ การรับรูถึงความรูสึก ความตองการของผูอื่นสามารถรับรู สนใจเขาใจในแงคิดทรรศนะ

ของผูที่อยูรอบขาง ตัดสินใจทําสิ่งใด โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นไมใชความคิดของตนเปนหลัก

ประกอบดวย 

  1. การมีความเขาใจผูอื่น ตระรูถึงความรูสึก ความคิด และมุมมองของผูอื่น สนใจผูอื่น

และความคิดวิตกกังวลของผูอื่นมากข้ึน 

  2. การมีจิตใจมุงบริการ คาดคะเน รับรู และตอบสนองตอความตองการของบุคคลอื่น

หรือผูที่มาติดตอสัมพันธดวยไดอยางดี 

  3. การพัฒนาผูอื่นทราบความตองการ ชวยสงเสริมใหเขามีความรูและความสามารถ

ใหถูกทาง 

  4. การใหโอกาสบคุคลอื่น สามารถเลง็เหน็ความเปนไปไดจากการมองเหน็ความแตกตาง

โดยไมแบงแยก 

          5. การตระหนักรูถึงทัศนะ ความคิดเห็นของกลุม สามารถคาดคะเนสถานการณและ

ความสัมพันธของบุคคลในกลุมได 

 ธัญญารัตน ทับทิม (2557 : 67) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีในดานการเขาใจอารมณผูอื่น และไดสรุป

องคประกอบเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณในดานการเขาใจอารมณของผูอื่น ไดแก การรูสึกเห็นใจผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจเมื่อผูรวมงานประสบปญหา จะรับฟงและสนับสนุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม และยินดีที่จะทําเพื่อสวนรวมแมจะตองเสียสละประโยชนสวนตนไปบาง และ

สามารถวิเคราะหงาน เพื่อมอบหมายใหสอดคลองกับความสามารถของผูรวมงานแตละคนไดอยางเหมาะสม 

 สรุปองคประกอบของการเขาใจผูอื่นไดวา เปนการตระรูใหความสนใจผูอื่น การสังเกตอารมณ

ของผูอื่น เขาใจรับรูยอมรับอารมณความตองการของผูอื่น เขาใจผูอื่น รับรูถึงความคิด มุมมองผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจ และชวยสงเสริมเพื่อการประสานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารท่ีสามารถในการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการเขาใจผูอืน่ และกลาวถึงคุณลักษณะ

สําคัญของผูบริหารที่มีความสามารถในการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี 
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 พิมใจ วิเศษ (2554 : 77) ไดวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบรหิาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเถอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษานครนายก และไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารที่มีความความดานการเขาใจผูอื่นไววา 

ผูบริหารโรงเรียนเมื่อมอบหมายงานใหผูใดพิจารณาถึงสติ สภาพจิตใจ และอารมณของผูอื่น สามารถรูได

เมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการทําใหผูอืน่ ซึ่งมีอารมณโกรธ ลดความโกรธ

ไดอยางรวดเร็ว 

 ธิดารัตน รัศมี (2556 : 68) ไดสรุปเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารในดานการเขาใจ

ความรูสึกผูอื่นวา เปนการรับรูและเขาใจความรูสึกคนอื่นและสามารถอยูรวมหรือทํางานดวยกันได

อยางดีและมีความสุข เทคนิคในการเขาใจความรูสึกคนอื่นทําไดโดย 

  1. ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอื่น โดยเปนคนชางสังเกตสีหนา แววตา ทาทาง 

การพูด นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 

  2. การอานอารมณความรูสึกของผูอื่นจากสิ่งที่สังเกตเห็นวาเขากําลังมีความรูสึกใด 

  3. ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคล รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

  4. แสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ เมื่อผูอื่นกําลังมีปญหา  

 การเขาใจและเหน็ใจผูอื่น คือ การที่ผูบริหารมีความสามารถในเขาใจในสภาวะอารมณของผูอื่น 

อานความรูสึกผูอื่น ใสใจผูอืน่ เขาใจ และยอมรับแสดงความคิดเหน็ที่เหมาะสม 

 Goleman (1995 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556 : 79) ไดเสนอลักษณะที่แสดงออกของผูบริหาร

ที่มีความฉลาดทางอารมณในดานการเขาใจความรูสึกผูอื่นวา ตองมีความชํานาญในการสรางและรักษา

บุคคลที่มีความสามารถไวตอความรูสึกในวัฒนธรรมที่ตางออกไป ใหบริการและชวยเหลือผูอื่น 

 ธัญญารัตน ทับทิม (2557 : 84) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีในดานการเขาใจอารมณผูอื่น ไดสรุป

คุณลักษณะของผูบริหารในดานการเขาใจอารมณของผูอืน่ไววา ผูบริหารจะตองรูสึกเหน็ใจผูอื่นเห็นอกเห็นใจ 

เมื่อผูรวมงานปรสบปญหา จะตองรับฟงและสนับสนุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ในที่ประชุมและยินดีที่จะทําเพื่อสวนรวม แมจะตองเสียสละประโยชนสวนตนไปบาง และสามารถวิเคราะห

งานเพื่อมอบหมายใหสอดคลองกับความสามารถของผูรวมงานแตละคนไดอยางเหมาะสม 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอสรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการเขาใจผูอื่น หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา

ที่เขาใจ และใหความสนใจกบัสภาวะอารมณของผูอื่นอยูเสมอ รูจักสังเกตอารมณความรูสึกของผูอื่น

เปนหวงความรูสึกของผูอื่น ความเขาใจอารมณของผูอื่นรับรู และยอมรับความตองการของผูอื่น เห็นอก

เห็นใจ เอาใจเขามาใสใจเรา พิจารณาถึงสภาพจิตใจและอารมณของผูอื่น เพื่อชวยสงเสรมิความสามารถ

ของผูอื่น รูจักประสานความสัมพันธกับผูอื่น สามารถไกลเกลี่ยใหบุคคลที่มีอารมณรุนแรงเขาหากัน มีสติ
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หาขอตกลง และประนีประนอมกนัไดอยางมีเหตุผล ใหกําลังใจผูอื่นเมื่อมีโอกาส และสามารถแสดงออก

อยางเหมาะสม 

 การมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคม เปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนความสามารถในการอยูรวมกัน

ทํางานรวมกันกับผูอื่น โดยการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและการสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนผูที่มี

ความสามารถ และทักษะดานน้ีจะสามารถใชทั้งความคิด อารมณและพฤติกรรมในการอยูรวมกัน และ

ทํางานรวมกับบุคคลตาง ๆ  ไดอยางราบรื่น โดยการที่สรางอารมณที่ดีตอกัน ฝกการสรางความรูสึกที่ดี

ตอผูอื่น เขาใจผูอื่น เห็นใจผูอื่น ซึ่งจะทําใหการเริ่มตนของการมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดข้ึน รวมถึงฝกการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 ความหมายของการมีทักษะทางสังคม 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะทางสังคม และไดใหความหมาย

ของการมีทักษะทางสังคมไว ดังน้ี 

 นิดา แซต้ัง (2555 : 69) ไดสรุปไววา การมีทักษะทางสังคม หมายถึง การมีความสามารถ

ดานมนุษยสัมพันธ เปนการสรางสายสัมพันธกับผูอื่น สามารถโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นเหมือนกันได

มีความเปนผูนําทํางานเปนทีมและสื่อสารกบัผูอื่นไดดี มีความคิดริเริ่มใหเกิดการเปลีย่นแปลงไปในทาง

ที่ดี บริหารความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงกับผูอื่นได 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555 : 76) ไดสรุปไววา ทักษะทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ในการใชทักษะในการติดตอสื่อสาร เพื่อประสานงานในการทํางานไดอยางเขาใจ เปดใจยอมรับฟงปญหา

ความขัดแยงที่เกิดข้ึน สามารถไกลเกลีย่ ประนีประนอมขอขัดแยงตาง ๆ และสรางบรรยากาศความรวมมอื

รวมใจในการทํางานไดอยางมีความสุข 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556 : 68) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณในดานทักษะ

ทางสังคมวา หมายถึง ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ 

สื่อสารกับผูอืน่ได สรางความเขาใจระหวางกันได มีความสามารถในการสรางบรรรยากาศที่ดีในการทํางาน

รวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ  

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557 : 83) ไดใหความหมายของการมีทักษะทางสังคม

หรือการรกัษาความสมัพันธที่ดีตอกัน (Handing Relationship) ไววา เปนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

ทําไดโดยฝกสรางอารมณที่ดีตอผูอื่น เขาใจ เห็นใจผูอื่น จะเปนการเริ่มตนของการมีสัมพันธภาพที่ดี 

เชน ฝกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจที่ตรงกัน ชัดเจน ฝกการเปนผูฟงและผูพูดที่ดี 

แสดงนํ้าใจ มีความเอื้อเฟอ รูจักการให การรับ 
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 ธัญญารัตน ทับทิม (2557 : 67) ไดสรุปวา การมีทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถ

ในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สื่อสารกับผูอื่นได สรางความเขาใจ

ระหวางกันได มีความสามารถในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่น

มีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ 
 สรุปไดวา การมีทักษะทางสังคม คือ ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การสรางความเขาใจระหวางบุคคล และ

สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานหรือการอยูรวมกันในสังคม การดําเนินดานความสัมพันธกับผูอื่น

เปนความสามารถในการเขาใจอารมณผูอื่นเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และลดความขัดแยง

กับผูอื่น 

 ความสําคัญของการมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคมเปนสิ่งที่สาํคัญตอการอยูในสังคม ไมวาจะเปนการใชชีวิตประจําวัน 

การทํางานในอาชีพของตนเอง เน่ืองจากมนุษยตองมีสังคมตองอยูรวมกับผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม

จะทําใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนผลใหมีความเจริญกาวหนา

ในหนาที่การงาน การดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษา

ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการมีทักษะทางสังคมไว ดังน้ี 

 ดิลกฤทธ์ิ อภิวัฒนสิงหะ (2550 : 63) ไดสรุปความความสําคัญเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ดานทักษะทางสังคมและการสรางความสมัพนัธที่ดีกับผูอื่น วาเปนความสามารถที่สาํคัญอยางย่ิงตอการ

อยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยลดปญหาความขัดแยง และจะเกิดความรัก ความสามัคคี

กันดีในหมูคณะหรือชุมชน ถาสังคมขาดความสัมพันธที่ดี สังคมที่ดําเนินอยูก็อาจกลายเปนสังคมที่มี

ความแตกแยกขัดแยงกัน การสรางความสัมพนัธที่ดีจะทําใหเกิดการสื่อสารทีดี่ที่ถูกตอง เขาใจกัน และ

ลดปญหาความขัดแยงในสังคม 

 Salovey & Mayer (1997 อางถึงใน นิดา แซต้ัง 2555 : 75) ไดกลาวไววา ความฉลาดทาง

อารมณในดานการมีทักษะทางสังคม หรือการสรางความสัมพันธภาพกับผูอื่นวา เปนความสามารถ

จัดการกับอารมณของผูอื่น มีศิลปะในการสรางสัมพันธภาพที่ดี สามารถจัดการกับความขัดแยง ซึ่งจะ

ทําใหมีความสุขในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

 กลาวโดยสรุปไดวา การมีทักษะทางสังคมมีความสําคัญกับการอยูรวมกันของคนในสังคม 

ทั้งสังคมที่ดํารงชีวิตอยูและสงัคมของการทาํงาน โดยผูที่มีทกัษะทางสังคมที่ดีจะเปนผูที่มีความสามารถ

ในการติดตอสื่อสาร สื่อความหมาย สรางความเขาใจที่ดีระหวางกนักับผูอื่น สรางบรรยากาศที่ดีในการ

ทํางาน และการดํารงชีวิจในสังคม การมีทักษะทางสังคมที่ดีจะทําใหบุคคลน้ันอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางมีความสุข ลดการเกิดปญหาขอชัดแยง การกระทบกระทั่งกับผูอืน่ มีความสุขกับการดําเนินชีวิต

ในสังคม 
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 องคประกอบของการมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคมเปนเรื่องสาํคัญในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งมีนักวิชาการ

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการมีทักษะทางสังคมไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุริยพร รุงกําจัด, 2556 : 71) ไดสรุปวา การมีทักษะทางสังคม 

คือ ความสามรถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น สามารถเปนมิตรกับบุคคลทุกประเภท มีความ 

สามารถในการพูดโนมนาว ชักจูงใหผูอื่นคลอยตามกับสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม เสริมสรางความ

รวมมือในการทํางานและความสามัคคีในหมูคณะ สามารถทาํใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข ประกอบดวย 

  1. การมีความสามารถในการโนมนาวจูงใจมีกลวิธีในการโนมนาวความคิดเห็นของ

บุคคลอื่น ไดอยางนุมนวล แนบเนียนและไดผล 

  2. การสื่อความหมายที่ดี ชัดเจน ถูกตอง มีความเช่ือถือ 

  3. การมีความเปนผูนําสามารถโนมนาวจูงใจหรือผลักดันกลุมไดอยางดี และถูกทิศทาง 

  4. การมีความสามารถกระตุน และริเริ่ม ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

  5. การมีความสามรถในการบริหารความขัดแยงไดดี เจรจาตอรองแกไขหาทางยุติขอขัดแยง

ไดอยางเหมาะสม 

  6. การสรางสัมพันธ เสริมสรางความรวมมือรวมใจกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

  7. การมีความรวมมือกันทํางานเพื่อมุงสูเปาหมาย ใหเกิดพลังรวมมือของกลุมหมวด

สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตนไดอยางดี 

 จากองคประกอบของทักษะทางสงัคมดังกลาว สรุปไดวา ทักษะทางสังคมเปนความสามารถ

ในการติดตอสื่อสาร สรางความสัมพันธระหวางบคุคล เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม 

และการทํางานรวมกันในกลุม หรือองคกรไดอยางสงบสุข  

 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารท่ีมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคมเปนความสามารถในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เปนความสามารถ

ในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย เพื่อสามารถที่จะทํางานและดําเนินชีวิตรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่มีทักษะทางสังคม

ที่ดีไวดังน้ี 

 สุรกิจ กิณเรศ (2554 : 57) ไดสรุปเกี่ยวกับการมีมนุษยสมัพนัธของผูบริหารไววา คือความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการทํางานรวมมือกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถ

ในการประสานงานกับผูใตบังคับบญัชาเพื่อใหไดรับการสนับสนุน และการยอมรับความสามารถในการ

ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อที่จะไดรับความรวมมือกับหนวยงานของตนเอง 

 สุริยพร รุงกําจัด (2556 : 62) ไดสรุปไววา ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการติดตอ 

สื่อสารกับผูอืน่ไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไดสรางความเขาใจระหวางกัน ไดมคีวามสามารถ
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ในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการใหความชวยเหลอื 

 ธิดารัตน รัศม ี(2556 : 54) ไดสรุปความฉลาดทางอารมณของผูบริหารดานความสามารถ

ในการเขาใจผูอื่นไววา ผูบริหารตองมีความสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ การชักจูง

โนมนาวใจผูอื่น ความเชียวชาญในการสรางและนําทีมงาน 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน พอสรุปไดวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการมทีรักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษาที่เขาใจ และมีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีและติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การสรางความเขาใจระหวางบุคคล มีความสามารถในการสรางบรรยากาศ

ที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือการสราง และรักษา

สัมพันธภาพกับผูอืน่ การดําเนินการดานความสมัพันธกับผูอื่นเปนความสามารถที่จะรูทันอารมณของผูอื่น

เปนทักษะทางสังคมที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สงเสริมการทํางานเปนทีม และเปนผูนํามีการสื่อสาร

ที่ดีและสามารถบริหารความขัดแยงได 

 

บริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง วาดวย

ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการ

กํากับ ดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลกิสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และ

สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ 

ศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่นที่จดัการศึกษาในรปูแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อืน่

ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ มาตรา 37 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ระบุอํานาจหนาที่ใหสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาทําหนาทีใ่นการดําเนินการ ใหเปนไปตามอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการตามที่กําหนด

ไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น 

และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร
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การศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

รวมกับสถานศึกษา 3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด ในสวนอํานาจหนาที่ของ

สถานศึกษา และสวนราชการตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 สถานศึกษา และสวนราชการมีอํานาจหนาทีต่ามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการ

น้ัน ๆ โดยใหมีผูอํานายการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรอืสวนราชการ รวมทั้งนโยบาย

และวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง

ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา หรือสวนราชการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 3) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือ

สวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือสวนราชการ

ตามวงเงนิงบประมาณที่สถานศึกษาหรอืสวนราชการไดรับตามทีไ่ดรับอํานาจ 4) จัดทํารายงานประจําป

เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 5) อํานาจ

หนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบตัร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ต้ังอยู ณ ถนนดอนนก ตําบล

มะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 

อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 121 โรงเรียน แบงตามขนาด

โรงเรียน ไดดังน้ี 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน ไมเกิน 120 คน) มีจํานวน 48 โรงเรียน 2) โรงเรยีน

ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนระหวาง 121 - 600 คน) มีจํานวน 67 โรงเรียน 3) โรงเรียนขนาดใหญ 

(จํานวนนักเรยีนระหวาง 121 - 600 คน) มีจํานวน 6 โรงเรียน จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 118 คน ครูผูสอน 1,295 คน บุคลากรทางการศึกษา 206 คน จํานวน

นักเรียน ปการศึกษา 2560 จํานวน 26,796 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2560) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 สุจิตรา วรพุฒ (2555) ไดศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน 

กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2551 จํานวน 440 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 120 คน ครูผูสอน 

320 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงายผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูบรหิารสถานศึกษา และครูผูสอน

เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามอายุ และประสบการณ

ในการบริหาร โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบตาม

ขนาดของสถานศึกษา คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ยุวลักษณ สุวรรณพิทักษ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ

ทักษะการบริหารงานของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความฉลาดทางอารมณและทักษะการบริหารงานของผูบรหิารโรงเรยีน และศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณกบัทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร กลุม

ตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหัวหนาฝายและหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

มีผลการวิจยัพบวา ผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร มีความฉลาดทางอารมณ ทั้งในภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการตระหนักรู

อารมณตนเอง รองลงมาคือ ดานการรับรูอารมณของผูอื่น ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการคงไวซึ่ง

สัมพันธภาพ และดานการบริหารจดัการอารมณ ในสวนของทกัษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

พบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร มีทักษะการบริหารงานทั้งในภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ทักษะทางมนุษย รองลงมาคือ 

ทักษะทางดานความคิดรวบยอด ทักษะทางเทคนิคทักษะทางความรูความคิด และทักษะทางการศึกษา

และการสอนตามลําดับ และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับทักษะการบรหิารงานของ

ผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร พบวา ความฉลาดทางอารมณกับทักษะการบริหารงาน
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ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ทั้งในภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 มุทิตา อินกล่ํา (2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

จําแนกตามประสบการณในการบริหารและขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ีคือ แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ จํานวน 52 ขอ และแบบสอบถามแบบมาตราสวน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบ

คาความแปรปรวน และการเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีเชฟเฟผลการวิจัย พบวา ความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ผูบริหารที่มี

ประสบการณการบรหิารตางกัน มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมและรายดานไมแตกตาง สวนผูบริหาร

ที่มีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความฉลาดทางอารมณโดยรวมและรายดาน ความเกง และความสุข

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความดีไมแตกตางกัน ผูบริหารที่มี

ประสบการณการบริหารตางกัน มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

และผูบรหิารสถานศึกษาทีม่ีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงโดยรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 รดาการ ภูริพงษ (2558) ไดความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จําแนก ตามเพศ อายุ ประสบการณ และระดับการศึกษา

กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปการศึกษา 

2557 จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามแนวคิดของ Goleman (2011) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของ แมนวิทนีย และการทดสอบคาที ผลการวิจัยปรากฏวา 

1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีคา เฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานการมองโลกในแงดี รองลงมาคือ 

ดานทักษะทางสังคม ดานการบริหารจัดการอารมณ ดานการเขาใจผูอื่น และดานความตระหนักรูตนเอง 

ตามลําดับ และ 2) การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา มีความฉลาด

ทางอารมณไมแตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามประสบการณ พบวา มีความฉลาดทางอารมณแตกตางกัน

ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูบริหารที่มีประสบการณตํ่ากวา 11 ป มีความฉลาดทางอารมณสูง 

กวาผูบริหารที่มีประสบการณ 11 ปข้ึนไป 
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  สุภิญญา งามพริ้ง (2556) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามกลุมตัวอยาง

ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณตามเกณฑ

มาตรฐานของ กรมสุขภาพจิต (2543) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One - Way ANOVA) และการทดสอบคาวิกฤติที (t - test) ผลการวิจัยพบวา ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับปกติ การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานดี การควบคุมอารมณ และดานสุข พึงพอใจในชีวิตตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามระดับช้ันที่สอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ยกเวนดานดี การควบคุมอารมณ ดานเกงการตัดสินใจ และแกปญหาตางกันอยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามเขตอําเภอ โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สุภาภรณ เอกเผาพันธุ (2556) ไดศึกษาความลาดทางอารมณของผูบริหารและระดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางความความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษากับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 295 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความลาดทางอารมณของผูบริหารในจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงจงูใจใหกับตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการตระหนักรูอารมณตน 

ดานการมีทักษะสังคม และดานการรับรูถึงความรูสึกผูอื่นได ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับระดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานมคีวามสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.01 ในระดับสูง 

 สุพิชญา กะจะวงษ (2556) ไดศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําทางการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

จํานวน 71 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธสหสมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ

กับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับการ

ดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษาอําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับ

ดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ

ขาราชการครูในอําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 

2555 จํานวน 222 คน เครื่องมือที่ใชในวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และคาสัมประสิทธ์ิสหพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยรวม และ

รายดานอยูในระดับมาก ระดับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความสัมพันธ

ระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน ดานบุคคลของสถานศึกษา

อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบวามีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญ 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความฉลาดทาง

อารมณผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ศึกษาการใช

อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหา

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 86 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรยีนหรอืผูปฏิบัติหนาที่แทน และครูผูสอน จํานวน 344 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวม

และรายดานเรียงตามลําดับดังน้ี ดานการจูงใจตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการเขาใจความรูสึก

ของผูอื่น ดานการตระหนักรูในตนเองและดานทักษะทางสังคมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดานเรียงตามลําดับดังน้ี

ดานอํานาจความเช่ียวชาญ ดานอํานาจอางอิง ดานอํานาจการใหรางวัล ดานอํานาจตามกฎหมายและ

ดานอํานาจการบังคับ และความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ธัญญารัตน ทับทิม (2557) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษาและคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ปการศึกษา 2557 จํานวน 

300 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง โดยกําหนดสัดสวนแบบเจาะจงตามขนาดของผูบริหาร และครูของแตละ

โรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 90 คน และคร ูจํานวน 210 คน ทําการทดสอบสมมติฐาน 

โดยใชการทดสอบที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยใชวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลาํดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี 1.1) ดานการตระหนักรูอารมณของตนเอง 1.2) ดานการสราง

แรงจูงใจใหแกตนเอง 1.3) ดานการเขาใจอารมณของผูอื่น 1.4) ดานการมีทักษะทางสังคม และ 1.5) 

ดานการควบคุมอารมณของตนเองตามลําดับ 2) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาและครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิหบุรีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน สุขภาพรางกาย และขนาดโรงเรียน พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาประสบการณในการทํางานสขุภาพรางกายและขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนก

ตามตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณ ประสิทธิผลการบริหาร 

และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

จํานวน 353 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสนั ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนะของผูบรหิาร

สถานศึกษาและครตูอความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน
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อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากดานมากไปหานอย ไดแก การมีแรงจูงใจ การมีความรูสึกรวม 

การควบคุมตนเอง การมีทักษะทางสังคมและการตระหนักรูตนเอง 

 ณัฏฐยา ลามุล (2559) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลการบริหารงานของ

ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร การวิจัยครั้งน้ี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 

2) ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จําแนกตาม

สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 3) หาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 4) หาอํานาจ

พยากรณของความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยางเปนผูบรหิารโรงเรยีน 112 คน และครูผูสอน 224 คน 

ผลการวิจัย พบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับสูง เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใระดับสูง

ทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ไดแก ดานการชวยผูอื่นใหชวยตนเอง รองลงมาไดแก ดาน

การตระหนักรูในตนเอง และดานการมทีักษะทางสังคม 2) ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารโรงเรียน 

ประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกัน 

โดยผูบริหารโรงเรยีนมคีวามคิดเหน็สูงกวาครูผูสอน 3) ประสิทธิผลการบรหิารงานในโรงเรยีนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับสูง ทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปหาตํ่าดังน้ี ดานวิชาการ รองลงมา

ไดแก ดานการบริหารทั่วไปและดานการบรหิารงานบุคคล 4) ประสิทธิผลการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกตางกัน 

5) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 สมฤทัย คุมสกุล (2559) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการบริหารและที่ต้ังของโรงเรียน กลุมตัวอยาง 

เปนผูบรหิารสถานศึกษาในสงักัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 73 คน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคาท ีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติทําการเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุร ีเขต 1 จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานการควบคุมอารมณและการตัดสินใจ และการแกปญหา

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุร ีเขต 1 จําแนกตามประสบการณในการบริหาร 

โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการควบคุมอารมณแตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1จําแนกตามที่ต้ังของโรงเรียน โดยรวม

และรายดานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานดีโดยรวมและดานดีเรื่องการควบคุม

อารมณแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Mihalcea (2014) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความเปนผูนํา บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในงาน และ

การปฏิบัติงานกับผูบริหารและพนักงานในธุรกิจคาปลีก จํานวน 173 คน บุคลิกภาพของผูนํา ระดับ

ของความพึงพอใจของพนักงาน ประเภทของความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงาน มีแนวความคิดวาเรามักจะพบวา ในบรรดาเอกสารใหมลาสดุของจิตวิทยาองคกร ไดนําเสนอ

วาพวกเรารวมตัวกนัเขาหาแนวความคิดที่กลาวถึง กลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวของวิจัยเรื่องน้ี ผูบริหาร

และพนักงานในธุรกิจคาปลีก การศึกษาครั้งน้ีไดขอเสนอแนะโดยวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 1) เพื่อทราบ

ประเภทของผูนําที่สรางความพึงพอใจในงานของพนักงานของเขา 2) เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง

ในแงของความเปนผูนําและบุคลิกภาพที่เปนคุณสมบัติของผูนํา 3) แบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ

ระดับมืออาชีพ ผลการวิจัยพบวา ที่ระดับของบุคลิกภาพ ผูนําที่แสดงใหเห็นการปรับตัว การมีอํานาจ

เหนือความทะเยอทะยาน ความเปนอิสระ ความไววางใจตนเอง พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับตํ่า 

โดยแสดงใหเห็นวาระหวางระดับความพึงพอใจของพนักงาน มีความสัมพันธระดับปานกลาง และมีคา 

CPI เทากับ 260 การมีอิสรภาพและการมีอํานาจเหนือ มีความสัมพันธการทางบวก 

 Farahbakhsh (2012) ไดศึกษาบทบาทความฉลาดทางอารมณในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานในการบริหารโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคศึกษาความฉลาดทางอารมณและความสัมพันธ

กับคุณภาพการทํางานของผูบริหารโรงเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารในเมืองโครามาบัด 

ประเทศอิหราน จํานวน 139 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโชคาสัมประสิทธสหสัมพันธ

ของเพียรสัน และหาคา t - test จากผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการทํางาน

กับความฉลาดทางอารมณเปนไปในทิศทางบวกในดานความความตระหนักรูตนเอง การจัดการควบคุม
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อารมณตนเองและทักษะทางสงัคม ผูบริหารที่มคีวามฉลาดทางอารมณอยูในระดับสูงจะสงผลทําใหเกิด

คุณภาพในการทํางานที่ดีข้ึน 

 Salavera, Antonanzas, Noé, and Teruel (2014) ไดศึกษาความความฉลาดทางอารมณ

และการวิตกกังวลของครูพลศึกษา โดยศึกษาอิทธิพลที่มีผลตอการจัดการเรยีนการสอนของครูฝกสอน 

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะครศุาสตรที่สอนวิชาพละศึกษาของมหาวิทยาลัยซาราโกซา จํานวน 53 คน 

ผลการวิจัยพบวา เพศ และคุณลักษณะตาง ๆ  มีผลตอตัวแปรทางดานอารมณ และความสนใจทางอารมณ 

แตไมพบความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล และดานอารมณที่ไดจากการศึกษาผูเขารวม 

 Aritzeta, Balluerka, Gorostiaga, Alonso - Arbiol, Haranburu, and Gartzia (2015) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณในช้ันเรียนกับประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยใช

แบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในกลุมประชากร 794 คน เครื่องมือที่ใช คือ คาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธที่สอดคลองกับ

ประสิทธภาพของโรงเรียนไปในทางบวก 

 Mohamad and Juraifa (2016) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับการปฏิบัติงานของครู

ในประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งประกอบดวย 4 มิติ ไดแก ความมีวินัยควบคุม

ตนเอง ความตระหนักรูตนเอง แรงจูงใจตนเอง และทักษะทางสงัคมที่มตีอการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง คือ

ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาในรัฐเกดะห 6 แหง จํานวน 212 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย

พบวา โดยรวมความฉลาดทางอารมณมีผลตอการปฏิบติังาน สติปญญาและความพึงพอใจในการทํางาน

อยางมีนัยสําคัญ จากผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของทั้งงานวิจยัในประเทศและงานวิจยัตางประเทศ ความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สวนใหญเปนการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารในดาน

การตระหนักรูตนเอง ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการเขาใจผูอื่นและ

ดานการมีทักษะทางสังคม โดยอาจศึกษาเปนความสัมพันธและเปรียบเทียบจําแนกตามเพศระดับการศึกษา 

ประสบการณและขนาดสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณตามตัวแปร 

  ตาม (Dependent Variables) ท่ีใชในการวิจัย 
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1. การตระหนักรูตนเอง          

2. การควบคุมอารมณของตนเอง          

3. ความสามารถดานการจูงใจตนเอง          

4. การมีความเขาใจผูอื่น          

5. การมีทักษะทางสังคม          

6. การเห็นใจผูอื่น          

7. การสรางแรงจงูใจใหกับตนเอง          

8. การรับรูถึงความรูสึกผูอื่นได          

9. เอาใจเขามาใสใจเรา          

10. ทักษะทางสงัคมดานมนุษยสัมพันธ          

11. ความสามารถในการควบคุมตนเอง          

12. รูจักและเขาใจอารมณของบุคคลอื่น          

13. การรูจกัตนเอง          

14. การรับผิดชอบตอสังคม          

15. การตัดสินใจและแกปญหา          
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
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16. ภูมิใจในตนเอง          

17. พึงพอใจในชีวิต          

18. มีความสุขสงบทางใจ          

  

 จากตารางที่ 2.1 การสังเคราะหตัวแปรที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณตามตัวแปร

ตาม (Dependent Variables) ที่ใชในการวิจัยสวนใหญ พบวา ความฉลาดทางอารมณในการศึกษา

เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหมาใชในการวิจัยครั้งน้ี มี 5 ดาน ประกอบดวย 

การตระหนักรูตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง ความสามารถจูงใจตนเอง การเขาใจผูอื่น และ

การมีทักษะทางสังคม 



 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตาม

การรับรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีรายละเอียด 

ดังน้ี    

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง    

  2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล    

  4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ี คือ ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1,295 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560 ประกอบไปดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียน  

  1. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ

Krejecie and Morgan (1970 อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2558 : 219) ไดกลุมตัวอยางในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 302 คน 

  2. เทียบสัดสวนแตละขนาดโรงเรยีนตามจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ แลวทําการสุมอยางงาย ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ลําดับ ขนาดสถานศึกษา จํานวน

สถานศึกษา 

จํานวนประชากร 

ครูผูสอน 

จํานวน 

กลุมตัวอยาง 

1. ขนาดเล็ก 48 230 54 

2. ขนาดกลาง 67 851 198 

3. ขนาดใหญ 6 214 50 

รวม 121 1,295 302 

 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยครัง้น้ี เปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะตรวจสอบ 

รายการ (Check list) สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณปฏิบัติงาน

และขนาดโรงเรียนในสังกัด 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ตามการรับรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยในการ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ จะแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 

   1. การตระหนักรูอารมณตนเอง 

   2. การควบคุมอารมณของตนเอง 

   3. การสรางแรงจูงใจใหแกตนเอง 

   4. การเขาใจอารมณของผูอื่น 

   5. การมีทักษะทางสังคม 

 โดยลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ 

Likert (1970) โดยเปนในดานทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กําหนดคาระดับคะแนน 

5 ระดับ ดังน้ี 
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   ระดับคะแนน                             ระดับสภาพ 

   5       หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

   4       หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

   3       หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

   2       หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

   1       หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู

การวิจัย ดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทัง้หมดมาวิเคราะห เรียบเรยีง กําหนดขอบเขต และใชเปน

กรอบแนวความคิด 

  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติ เพื่อนํามาเปนกรอบในการสราง

แบบสอบถาม 

  3. สรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน นํารางแบบสอบถามไปปรกึษาอาจารยที่ปรึกษา

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ตลอดจนใหคําแนะนํา ปรับปรุง แกไข 

  4. หลังจากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว นําแบบสอบถามดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

พิจารณาตรวจสอบ เพื่อใหมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  ซึ่งมีผูเช่ียวชาญ ประกอบไปดวย 

   4.1  ผูเช่ียวชาญดานบริหารการศึกษา  จํานวน  2  คน   

   4.2  ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล  จํานวน  1  คน   

   4.3  ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย          จํานวน  1  คน  

   4.4  ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาการศึกษา   จํานวน  1  คน  

  โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับเน้ือหา โดยกําหนด

ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

+ 1 เห็นวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาที่ระบุไว 

0 ไมแนใจวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาทีร่ะบุไว 

- 1 แนใจวาขอความน้ันไมสอดคลองตามเน้ือหาทีร่ะบุไว 

  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่คําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง

ไมตํ่ากวา 0.50 ถาขอคําถามใดมีคาดัชนี ความสอดคลองตํ่ากวา 0.50 ตองนําไปปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช (Try Out) หากผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบวา
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คําถามขอใดมีคาดัชนี ความสอดคลองสูงกวา 0.50 ข้ึนไป จึงจะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล ทุกขอ 

  5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) ใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยกําหนดคาของความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.80 ข้ึนไป 

  6. ดําเนินการปรับปรุง และตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือสําหรับการวิจัยใหเรียบรอย

อีกครั้ง และจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. ประสานงานขอหนังสือแนะนําตัว และขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

  2. นําแบบสอบถามพรอมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห ไปยังสถานศึกษาที่เปดสอน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่เปน

กลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถาม

คืนใชเวลาเก็บรวบรวม 2 สัปดาห 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีร่วบรวบไดมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

และคัดเลอืกเอาเฉพาะแบบสอบถามทีม่ีความสมบรูณ เพื่อทําการวิเคราะหประมวลผล โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามทีไ่ดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จากน้ัน

ทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. นําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

โดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละ แลวนํามาเสนอในรูปแบบตาราง 

  2. วิเคราะหขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาความคิดเห็น

ของครู โดยกรอกคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ  



73 

 วิเคราะหขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดของคร ู

ดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายขอ รายดาน

และโดยรวม โดยจําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษาสงูสุด และขนาดของสถานศึกษา

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และนําผลที่ไดมาแปล

ความหมายทั้งรายขอรายดาน และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลีย่ตามเกณฑของชวงระดับ

คะแนน Class Interval (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103 อางถึงใน อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ, 2553 : 40)  

  4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับมากทีส่ดุ 

  3.51 - 4.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับมาก 

  2.51 - 3.50  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50   หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับนอย 

  1.00 - 1.50   หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับนอยที่สุด 

 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยวิเคราะหสถิติ

ตาง ๆ ดังน้ี 

  1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

   1.1 คารอยละ (Percentage) 

   1.2 คาเฉลี่ย (Mean)  

   1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 

   2.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยวิธีสหสัมพันธ (Item Total Correlation) 

   2.3 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach (1970) 

  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก สถิติทดสอบ t – test และ F - test 

 



 
 

บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของคร ู

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในบทน้ีกลาวถึงผลการวิเคราะห

ขอมูลโดยนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

  ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของครใูนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ไดแก เพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา โดยการ

วิเคราะหความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

   2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามการรับรูของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ในรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   2.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามการรับรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา โดยการหาคาท ี(t – test) จําแนกตามประสบการณการสอน

และขนาดของสถานศึกษา โดยการหาคาเอฟ (F – test)  

 

สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงในการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลและ

แปรความหมายจากขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  n แทน จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 

  Χ  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t แทน  คาสถิติทดสอบท ี

  F แทน  คาสถิติทดสอบเอฟ 

  SS  แทน  ผลรวมกําลังสอง 

  MS  แทน  คาเฉลี่ยกําลังสอง 
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  Sig  แทน  ความนาจะเปน  

  *  แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนที ่1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของคร ูจําแนกตามเพศประสบการณการสอนวุฒิการศึกษา

และขนาดของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน   รอยละ 

1. เพศ 

1) ชาย 

2) หญิง 

 

94 

208 

 

31.13 

68.87 

รวม 302 100.00 

2. ประสบการณการสอน 

1) นอยกวา 5 ป 

2) 6 - 10 ป 

3) 10 ปข้ึนไป 

 

84 

109 

109 

 

27.81 

36.09 

36.09 

รวม 302 100.00 

3. วุฒิการศึกษา 

1) ปริญญาตร ี

2) สูงกวาปริญญาตร ี

 

233 

69 

 

77.15 

22.85 

รวม 302 100.00 

4. ขนาดสถานศึกษา 

1) ขนาดเล็ก 

2) ขนาดกลาง 

3) ขนาดใหญข้ึนไป 

 

54 

198 

50 

 

17.88 

65.56 

16.56 

รวม 302 100.00 
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 จากตารางที ่4.1 พบวา ครูผูสอนสวนใหญเปนเพศหญิง ประสบการณสอนสวนใหญ 6 – 10 ป 

และ 10 ปข้ึนไป ดานวุฒกิารศึกษา พบวา สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด และปฏิบัติการสอน 

อยูในสถานศึกษาขนาดกลางมากที่สุด   

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

  2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม

รายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขอบขาย

ตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนักรูตนเอง ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานความสามารถ

ในการจูงใจตนเอง ดานการเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคม ปรากฏดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษา เขต 1 

 

ดานท่ี ความฉลาดทางอารมณ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 
Χ  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ดานการตระหนักรูตนเอง 3.74 0.69 มาก 

2 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 3.75 0.74 มาก 

3 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 3.85 0.64 มาก 

4 ดานการเขาใจผูอื่น 3.67 0.79 มาก 

5 ดานการมีทกัษะทางสังคม 3.75 0.77 มาก 

รวม 3.75 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก โดยเรียงลาํดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าสุด ไดแก ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง

ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานการมีทักษะทางสังคม ดานการตระหนักรูตนเอง และดาน

การเขาใจผูอื่นตามลําดับ 
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   2.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเอง ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 

ดานการเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 – 4.7  

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเอง 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการตระหนักรูตนเอง 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถรบัรูความรูสึก และอารมณ    

ของตนเอง 3.65 0.80 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษามีความเขาใจความรูสึก และอารมณ    

ความตองการของตนเอง 3.78 0.79 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษามีสติเขาใจความคิด และรูเทาทันความคิด 

และความรูสึกตนเอง 3.70 0.84 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษามีอารมณที่คงที่ สม่ําเสมอ 3.68 0.94 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการแยกแยะผลดี และ 

ผลเสียในการปฏิบัติงาน 3.75 0.87 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจได 

อยางเหมาะสม 3.78 0.84 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง 3.85 0.88 มาก 

รวม 3.74 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรู

ตนเอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง  รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจ

ความรูสึกและอารมณความตองการของตนเอง และผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจ

ไดอยางเหมาะสม สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถรับรูความรูสึกและอารมณของตนเอง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม

และสรางสรรค 3.75 0.92 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี 3.76 0.92 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติของตนเองตาม 

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 3.75 0.90 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถจัดการกบัอารมณที่ยุงยากได 

เปนอยางดี 3.74 0.85 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษายืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง 3.71 0.88 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาอดทนรอความสําเรจ็ตามเปาหมาย 

แมใชเวลาระยะหน่ึง 3.78 0.86 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในผลที่เกิดจาก 

การปฏิบติัของตน 3.76 0.81 มาก 

รวม 3.75 0.74 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุม

อารมณตนเอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาอดทนรอความสําเร็จตามเปาหมาย แมใชเวลา

ระยะหน่ึงรองลงมา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตน

และผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถยืดหยุน และ

ปรับตัวตามสถานการณทีม่ีการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยที่ตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน 3.89 0.81 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาพฒันาความรูความสามารถของตน 

อยูเสมอ 3.98 0.78 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษามีแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิมุงมั่นในทํางาน 

ใหประสบผลสําเรจ็เมื่อสถานศึกษาถูกตําหนิจาก 

ผูบังคับบญัชาระดับสูง  3.88 0.81 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาไมยอทอเมื่อทํางานไมประสบความสาํเร็จ 3.83 0.76 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยแรงบันดาลใจของตน 3.79 0.79 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อผูอื่น 3.78 0.79 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค     3.85 0.76 มาก 

8. ผูบรหิารสถานศึกษามีวิธีสรางกําลงัใจตนเองในการทํางาน 3.81 0.79 มาก 

9. ผูบรหิารสถานศึกษามีความมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก 3.85 0.76 มาก 

รวม 3.85 0.64 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5  พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถ

ในการจูงใจตนเอง โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาความรูความสามารถของตนอยูเสมอ รองลงมา ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงาน

เพื่อผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามการรบัรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจผูอ่ืน 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการเขาใจผูอ่ืน 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาใหความสนใจกับสภาวะอารมณของผูอื่น 

อยูเสมอ 3.67 0.93 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษาเมื่อมอบหมายงานใหผูใด จะพจิารณาถึง

สภาพจิตใจ และอารมณของผูน้ัน 3.66 0.93 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการลดสภาวะความกดดัน 

ทางอารมณของผูอื่นไดดี 3.66 0.90 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถรบัรูอารมณ และความตองการ

ของผูอื่น 3.67 0.86 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถประนีประนอมและลดขอขัดแยง 3.64 0.89 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรบัความแตกตางระหวาง

บุคคล 3.69 0.90 มาก 

7. ผูบรหิารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลงัใจแกผูอื่นเสมอ 3.68 0.93 มาก 

รวม 3.67 0.79 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจผูอื่น

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

แสดงออกถึงการใหกําลังใจแกผูอื่นอยูเสมอ และผูบริหารสถานศึกษาสามารถประนีประนอม และ

ลดขอขัดแยง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร 

  สถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะทางสังคม 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการมีทักษะทางสังคม 
Χ  S.D. ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางความสมัพันธ

ที่ดีกับผูอื่น 3.81 0.90 มาก 

2. ผูบรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการติดตอสื่อสารกบั

ผูอื่นไดอยางดี 3.84 0.92 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษาไดรับการยอมรับ และความนับถือ 

จากผูรวมงาน 3.69 0.86 มาก 

4. ผูบรหิารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางบรรยากาศที่ดี

ในการทํางาน 3.74 0.89 มาก 

5. ผูบรหิารสถานศึกษาสงเสริมการทํางานเปนทีม 3.74 0.87 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถสรางความสมัพันธกับผูอื่นได 

เปนอยางดี 3.73 0.91 มาก 

7.ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประสานการทาํงาน

กับทุกภาคสวน 3.80 0.87 มาก 

8. ผูบรหิารสถานศึกษายินดีรับฟงความทุกข และปญหา 

ของผูรวมงาน 3.69 0.93 มาก 

9. ผูบรหิารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 3.68 0.93 มาก 

10. ผูบรหิารสถานศึกษาเห็นคุณคาและความมีนํ้าใจตอกัน 3.80 0.89 มาก 

รวม 3.75 0.77 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะ

ทางสังคมโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รองลงมา ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และผูบริหารสถานศึกษา

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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  2.2 ผลการวิเคราะหขอมลูเพือ่เปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก 

ตามเพศ ประสบการณการสอนวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามเพศ 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ชาย หญิง t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 3.72 0.61 3.75 0.72 -0.42 0.67 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 3.77 0.69 3.74 0.76 0.28 0.78 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 3.84 0.63 3.86 0.64 -0.15 0.88 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 3.75 0.70 3.63 0.83 1.21 0.23 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 3.79 0.76 3.74 0.78 0.55 0.58 

รวม 3.77 0.62 3.74 0.70 0.36 0.72 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ 

โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี   

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน 

 

ความฉลาดทางอารมณ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แหลง 

ความแปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. ดานการตระหนักรู 

ตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.89 

131.88 

142.77 

2 

299 

301 

5.45 

0.44 

12.35 0.00* 

2. ดานการควบคุม

อารมณของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

14.55 

148.70 

163.24 

 2 

299 

301 

7.27 

0.50 

14.62 0.00* 

3. ดานความสามารถ 

ในการจงูใจตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7.25 

115.33 

122.58 

2 

299 

301 

3.63 

0.39 

9.40 0.00* 

4. ดานการเขาใจผูอื่น ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

9.79 

178.54 

188.34 

2 

299 

301 

4.90 

0.60 

8.20 0.00* 

5. ดานการมีทักษะทาง 

สังคม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

11.72 

168.01 

179.73 

2 

299 

301 

5.86 

0.56 

10.43 0.00* 

เฉลี่ยรวมท้ัง 5 ดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

10.64 

125.18 

135.82 

2 

299 

301 

5.32 

0.42 

12.71 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 ตารางที ่4.9 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน

โดยรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ดังน้ัน เมื่อพบความแตกตางจงึนําไปทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีแบบเชฟเฟ (Scheff) มาวิเคราะหเปรียบเทียบดังตารางที่ 4.10 – 4.15 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอนโดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการตระหนักรูตนเอง 

 

ดานการตระหนักรู 

ตนเอง 
Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.59 3.60       3.99 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.59 

3.60 

3.99 

- 

 

 

-0.01 

       - 

 

-0.40* 

0.39* 

        - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.10 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอน โดยเปรียบเทียบรายคูดานการตระหนักรูตนเอง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน 

10 ปข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน10 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

 

ดานการควบคุม 

อารมณของตนเอง 
Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.61 3.56      4.04 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.61 

3.56 

4.04 

- 

 

 

0.05 

        - 

 

-0.43* 

-0.48* 

        - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 4.11 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอน โดยเปรียบเทียบรายคูดานการควบคุมอารมณตนเอง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน

10 ปข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 
 

ดานความสามารถ 

ในการจูงใจตนเอง 
Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.79 3.70       4.05 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.79 

3.70 

4.05 

- 

 

 

0.09 

        - 

 

-0.26* 

-0.35* 

         - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.12 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอนโดยเปรียบเทียบรายคู ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง พบวา มีความแตกตางกันอยางม ี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณ

การสอน 10 ปข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการเขาใจผูอ่ืน 

 

ดานการเขาใจผูอ่ืน Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.54 3.53     3.91 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.54 

3.53 

3.91 

- 

 

 

0.01 

       - 

 

-0.37* 

-0.38* 

       - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.13 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอน โดยเปรียบเทียบรายคูดานการเขาใจผูอื่น พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน 10 ป

ข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการมีทักษะทางสังคม 

 

ดานการมีทักษะ 

ทางสังคม 
Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.64 3.58     4.01 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.64 

3.58 

4.01 

- 

 

 

0.06 

       - 

 

-0.37* 

-0.43* 

      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 4.14 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอนโดยเปรียบเทียบรายคู ดานการมีทักษะทางสังคม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน

10 ปข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอน โดยเปรียบเทียบรายคู ดานรวม 

 

ดานรวม 

 
Χ  นอยกวา 5 ป 6 – 10 ป 10 ปขึ้นไป 

3.63 3.59        4.00 

นอยกวา 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

3.63 

3.59 

4.00 

- 

 

 

0.04 

- 

 

-0.37* 

-0.41* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.15 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ 

การสอนโดยเปรียบเทียบรายคู ดานรวมพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 

และประสบการณการสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 1 จําแนกวุฒิการศึกษา 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครู ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตาม

วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดาน

การเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคมไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. 

2. 

ดานการตระหนักรูตนเอง 

ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

3.69 

3.70 

0.64 

0.70 

3.93 

3.93 

0.81 

0.83 

-2.59 

-2.11 

0.03* 

0.04* 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 3.79 0.60 4.06 0.72 -2.80 0.01* 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 3.62 0.76 3.83 0.87 -1.77 0.08 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 3.71 0.74 3.91 0.86 -1.74 0.08 

รวม 3.70 0.63 3.93 0.77 -2.26 0.03* 
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ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ความฉลาดทางอารมณ 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

แหลง 

ความแปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

1. ดานการตระหนักรู 

ตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

36.89 

105.88 

142.77 

2 

299 

301 

18.44

5 

0.35 

52.09 0.00* 

2. ดานการควบคุม

อารมณของตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

46.43 

116.82 

163.24 

2 

299 

301 

23.21

2 

0.39 

59.41 0.00* 

3. ดานความสามารถ 

ในการจงูใจตนเอง 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

34.29 

88.29 

122.58 

2 

299 

301 

17.14

5 

0.30 

58.07 0.00* 

4. ดานการเขาใจผูอื่น ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

53.21 

135.13 

188.34 

2 

299 

301 

26.60

5 

0.45 

58.87 0.00* 

5. ดานการมีทักษะทาง 

สังคม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

40.77 

138.97 

179.73 

2 

299 

301 

20.38

2 

0.47 

43.85 0.00* 

เฉลี่ยรวมท้ัง 5 ดาน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

41.99 

93.83 

135.82 

2 

299 

301 

21.00 

0.31 

66.91 0.00* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 ตารางที ่4.17 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา

โดยรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ดังน้ันเมื่อพบความแตกตาง จึงนําไปทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีแบบเชฟเฟมาวิเคราะหเปรียบเทียบดังตารางที่ 4.18 – 4.23 



90 
 

ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการตระหนักรูตนเอง 

 

ดานการตระหนักรู 

ตนเอง 
Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.53  3.60         4.52 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.53 

3.60 

4.52 

- 

 

 

-0.07 

- 

 

-0.99* 

-0.92* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.18 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรยีบเทียบรายคูดานการตระหนักรูตนเอง พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และ

สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 

 

ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

 

ดานการควบคุมอารมณ 

ชองตนเอง 
Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.48  3.60         4.62 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.48 

3.60 

4.62 

- 

 

 

-0.12 

- 

 

-1.14* 

-1.02* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 4.19 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรยีบเทียบรายคูดานการควบคุมอารมณของตนเอง พบวา มีความแตกตางกันอยางม ี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ

และสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 

 

ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 

 

ดานความสามารถ 

ในการจูงใจตนเอง 
Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.57  3.74         4.60 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.57 

3.74 

4.60 

- 

 

 

-0.17 

- 

 

-1.03* 

-0.86* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.20 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคูดานความสามารถในการจูงใจตนเอง พบวา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษา

ขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการเขาใจผูอ่ืน   

 

ดานการเขาใจผูอ่ืน 

 
Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.40  3.50 4.61 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.40 

3.50 

4.61 

- 

 

 

-0.10 

- 

 

-1.21* 

-1.11* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.21 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรียบเทยีบรายคูดานการเขาใจผูอื่น พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษา

ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 

 

ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู  

  ดานการมีทักษะทางสังคม 

 

ดานการมีทักษะ 

ทางสังคม 

 

Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.48  3.62         4.57 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.48 

3.62 

4.57 

- 

 

 

-0.14 

- 

 

-1.09* 

-0.95* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 4.22 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคูดานการมีทักษะทางสังคม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และ

สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ 

 

ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

  ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคู ดานรวม 

 

ดานรวม Χ  สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 

ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 

ขนาดใหญ 

3.49  3.61         4.58 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

สถานศึกษาขนาดใหญ 

3.49 

3.61 

4.58 

- 

 

 

-0.12 

- 

 

-1.09* 

-0.97* 

- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ตารางที่ 4.23 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการการรับรู

ของครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยเปรยีบเทียบรายคูดานรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 มีจํานวน 2 คู ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลาง

กับสถานศึกษาขนาดใหญ 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความการรับรูของครู 

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัย

ไดแก ครูผูสอน ในปการศึกษา 2560 จํานวน 1,295 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย

จํานวน 302 คน เครื่องมอืทีใ่ชเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมัน่ทั้งฉบับเทากบั 0.94 วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที 

(t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

  1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

เรียงลําดับดังน้ี ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานการมีทักษะ

ทางสังคม ดานการตระหนักรูตนเอง และดานการเขาใจผูอื่นตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได

ดังน้ี 

   1.1 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเอง โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจ

ในตนเอง รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามคีวามเขาใจความรูสกึ และอารมณความตองการของตนเอง 

และผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม สวนผูบริหารสถานศึกษา

สามารถรับรูความรูสึกและอารมณของตนเอง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.2 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
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สถานศึกษาอดทนรอความสําเร็จตามเปาหมายแมใชเวลาระยะหน่ึง รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

มีความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี 

สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถยืดหยุน และปรับตัวตามสถานการณทีม่ีการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

    1.3 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

พัฒนาความรูความสามารถของตนอยูเสมอ รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรน

ในการทํางานและผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.4 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจผูอื่นโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลังใจแกผูอื่น

อยูเสมอ และผูบริหารสถานศึกษาสามารถประนีประนอมและลดขอขัดแยง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.5 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะทางสังคม โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ

ในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นและผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลีย่ตํ่าสุด 

  2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ความสามารถในการ

จูงใจตนเองดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานการมีทักษะทางสังคมดานการตระหนักรูตนเอง

และดานการเขาใจผูอื่นตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี จําแนกตามเพศ ประสบการณ 

การสอนวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1 ผลการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ 

โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

   2.2 ผลการเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ

การสอนโดยรวมและรายดานแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมือ่พจิารณาเปนรายคู

พบวา ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณการสอน 10 ปข้ึนไป และประสบการณ 
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การสอน 6 – 10 ป กับประสบการณการสอน 10 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

   2.3 ผลการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการเขาใจ

ผูอื่นและดานการมีทักษะทางสังคม ไมแตกตางกัน 

   2.4 ผลการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา

เปนรายคู พบวาสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และสถานศึกษาขนาดกลางกับ

สถานศึกษาขนาดใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัยการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยไดนําเสนอการ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

  1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าสุด ไดแก ดานความสามารถในการจูงใจ

ตนเอง ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ดานการมีทักษะทางสังคม ดานการตระหนักรูตนเอง และ

ดานการเขาใจผูอื่นตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญที่เขามาในตําแหนงน้ี

เพราะมีแรงจูงใจเปนพลังผลกัดัน เปนผลจากความตองการภายในของตัวบุคคล เปนพลังกระตุนใหบุคคล

อยากทํางาน เปนปจจัยใหบุคคลพยายามทํางานใหเจริญกาวหนาครูสวนใหญ จึงเห็นวาแรงจูงใจ

มีความสําคัญที่สุดของคนเปนผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cooper and Sawaf (1997) 

กลาวไววา การสรางแรงจูงใจเปนความลึกซึ้งทางอารมณ (Emotional Depth) ที่เอื้อตอการพัฒนา

โดยมีเปาหมายและศักยภาพเฉพาะตน สามารถสํารวจแนวทางของชีวิตการทํางานตามศักยภาพใหบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว และเปนการกระตุนเตือนตนใหคิดริเริ่มอยางมีความคิดสรางสรรค ผลักดันตนมุงสู

เปาหมายที่ต้ังไว จนนํามาซึ่งความสําเร็จ และ Goldman (1980) กลาววา ความฉลาดทางอารมณ

เปนคุณลักษณะที่จาํเปนสําหรบัผูนําหรือผูบรหิาร ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ธัญญารัตน ทับทิม 

(2557) ที่ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุร ีพบวาระดับความฉลาดของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบุร ีอยูในระดับมาก งานวิจัยของ สุรียพร รุงกําจัด (2556) ที่ไดศึกษา 

วิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา 

อําเภอองครักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบวาระดับความฉลาดของที่ได

ศึกษาวิจัยเรือ่ง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา 

อําเภอองครักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมอยูในระดับมาก และ

งานวิจัยของ ธิดารัตน รัศม ี(2556) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวาระดับความฉลาด

ทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการจัดกิจกรรม

ทั้งมวลของบุคลากร เพื่อพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ความสําเร็จของ

การบริหารงานข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมคีวามรูความสามารถในการ

บริหารงาน หากผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณจึงจะประสบผลสําเร็จ 

   1.1 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเองโดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง

รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจความรูสึก และอารมณความตองการของตนเองและ 

ผูบริหารสถานศึกษามคีวามสามารถในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

รับรูความรูสกึและอารมณของตนเอง มีคาเฉลี่ยตํ่าสดุ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาความสามารถในการทาํงาน

หรือการบริหารงาน นอกจากจะตองมีความรูความสามารถในงานที่ปฏิบัติ แลวสิ่งสําคัญประการหน่ึง

ของผูบริหารศึกษาตองมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในการปฏิบัติงานของตนอยางหนักแนน มีความมั่นใจ

ในการลงมือปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลที่ดีตองาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Goleman (1998) ที่กลาววา

บุคคลที่ตระหนักรูตนเองน้ัน สามารถบริหารจัดการกับอารมณของผูอื่นไดอยางประสบความสําเร็จ

สอดคลองกับแนวคิดของ ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2551) ไดกลาวไววา การตระหนักรูตนเอง คือ

การคนพบและตระหนักในคุณคาแหงตนเปนพื้นฐานแหงความรวมมือที่นําไปสูความสําเร็จ กลาวคือ

ผูที่ตระหนักและเห็นคุณคาแหงตน จะเปนผูที่ตระหนักและเห็นคุณคาของผูอื่นเชนเดียวกัน ทุกคน

จึงรวมมือกันทาํกิจการงานตาง ๆ  เปนทีมอยางมีประสทิธิภาพ งานใหญจะเปนงานเล็ก งานยากจะเปน

งานงาย ปญหาใหญจะเปนปญหาเล็กหรือหมดปญหา ทุกงานที่ปฏิบัติรวมกันจะกลายเปนแคสิ่งที่ทาทาย 

น่ีคือกุญแจสูความสําเร็จทั้งปวง และแนวคิดของ นิรันดร เนตรภักดี (2555) ที่กลาววา การตระหนักรู

ตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่รับรูและเขาใจถึงความรูสึกของตนเอง

และความคิดอารมณ และความตองการของตนเอง มีสติรูเทาทันความคิดความรูสกึของตนเอง สามารถ
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แยกแยะผลดีและผลเสยีในการปฏิบัติงาน และมีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน ผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน ทับทิม (2557) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานการตระหนักรูอารมณ

ของตนเอง อยูในระดับมาก 

   1.2 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุมอารมณของตนเองโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

อดทนรอความสําเร็จตามเปาหมายแมใชเวลาระยะหน่ึง รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความ

รับผิดชอบในผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี

สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ย

ที่ตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีทักษะและความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเอง 

โดยใหเปนไปอยางถูกตอง และเหมาะสมตามสถานการณที่เกิดข้ึนผูบริหารสามารถจัดการอารมณได

อยางมีเหตุผล มีสติในการแกปญหา ซึ่งเปนเสนหอยางหน่ึงของผูบริหารที่ผูใตบังคับบัญชายอมรับ

อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (1998) ที่กลาวไววา 

การจัดการอารมณของตน เปนความสามารถในการควบคุมจดัการกับความรูสกึ หรืออารมณที่เกิดข้ึนได

อยางเหมาะสม และสามารถปรับอารมณของตนใหกลับสูสภาวะปกติได มีสติ รับผิดชอบและสอดคลอง

แนวคิดของ Salavey and Mayer (1997) ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณ คือ การควบคุม กํากับ

ดูแลภาวะอารมณของตนเองและของผูอืน่ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดของ

สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) ที่กลาววา การควบคุมอารมณน้ัน สําหรับบคุคลทีม่ี

วุฒิภาวะทางอารมณสงู มีความสามารถควบคุมอารมณการแสดงออกทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม

มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถรบัรูเขาใจถึงอารมณของผูอื่นไดเปนอยางดี และสามารถเผชิญกับปญหาและ

สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดของ สุทธิพงศ วงษสวัสด์ิ 

(2556) ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณและการควบคุมอารมณ เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงอันจะสงผล

ใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปไดดวยความสุข สามารถลดความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวาง

ผูปฏิบัติงานในองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ ผลการวิจัยสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณประสิทธิผล

การบริหาร และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะของผูบรหิารสถานศึกษา และครูสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรี ดานการควบคุมอารมณตนเองอยูในระดับมาก 

   1.3 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง
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โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลีย่สูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาความรู

ความสามารถของตนอยูเสมอ รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน

และผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารเปนผู

ที่มีความกระตือรือรนและต่ืนตัวอยูตลอดเวลา มีความพรอมในการทํางานและพรอมที่จะตัดสินใจทํา

ในสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ มีแรงจูงใจตนเองสรางความสุขใหเกิดข้ึนในการทํางาน เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (1998) กลาวไววา การจูงใจตนเองเปนการ

กระตุนเตือนใหตนทาํกิจรรมตาง ๆ  เพื่อนําไปสูเปาหมายทีต้ั่งไวโดยไมยอทอตออุปสรรคและความลมเหลว 

Bar - On (1992 อางถึงใน พิมใจ วิเศษ 2554) ไดเสนอแนวคิดวา การจูงใจตนและสภาวะทางอารมณ

ประกอบดวย การมองโลกในแงดี สามารถสรางความสนุกสนานใหเกดิแกตนและผูอื่นไดดี มีความรูสึก

และแสดงออกถึงความสขุทีส่ามารถสงัเกตเห็นได และแนวคิดของ สุริยพร รุงกําจัด (2556) ไดกลาววา

การจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโนมของอารมณที่จะนําไปสูเปาหมายที่ปรารถนาโดยไมทอถอย และมุงมั่น

ในการไปสูเปาหมายอยางมั่นคงแมจะมีอุปสรรค และสุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) 

ไดกลาวไววา การจูงใจตนเองเปนการโนมนาวใจตนเอง เพื่อผลักดันตนเองไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ไมทอถอย

ตอความผิดหวังและความขับขอใจตาง ๆ ใชความรูสึกชวยใหมีความริเริ่ม และความพยายามแมจะมี

อุปสรรคผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาภรณ เอกเผาพันธุ (2556) ไดศึกษาความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหาร และระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา กับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

   1.4 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจผูอื่น โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคล รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลังใจแกผูอื่นอยูเสมอ และ

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประนีประนอมและลดขอขัดแยง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบรหิาร

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ยอมเขาใจบุคคลที่อยูภายในสถานศึกษาซึ่งการเขาใจผูอื่น การให

ความสําคัญกับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยน้ัน ยอมสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึน

ในการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่นําไปสูความสําเร็จไดโดยงาย ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ Goleman (1995) ไดกลาววา การเขาใจความรูสึกผูอื่น คือ ความสามารถในการเขาใจ

ที่มาหรือสาเหตุของอารมณ และความรูสึกของบุคคลอื่นมีทักษะในการปฏิบัติตอบุคคลตามการสนอง

ทางอารมณของบุคคลเหลาน้ัน และนิดา แซต้ัง (2555) ไดสรุปไววา การเขาใจผูอื่นหรือการเอาใจเขา

มาใสใจเรา หมายถึง การรับรูถึงความรูสกึนึกคิดของผูอื่นมีจติใจใฝบริการโดยการตอบสนองความตองการ
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ของผูอื่นไดดี สามารถคาดคะเนความคิดเห็นของผูอื่น ไดสงเสริมใหผูอื่นพัฒนาความสามารถใหถูกทาง 

ยอมรับและใหโอกาสในความแตกตางของแตละบุคคลได และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ

สุภิญญา งามพริ้ง (2556) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานการเขาใจผูอื่นอยูในระดับมาก 

   1.5 ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะทางสังคม โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการติดตอ 

สื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางความสัมพันธ

ที่ดีกับผูอื่นและผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษา ยอมมีการติดตอสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาเดียวกันและตางสถานศึกษา

จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูบริหารสถานศึกษายอมมีทักษะทางสังคม เพื่อการทํางานรวมกับบุคคลตาง ๆ

ไดอยางราบรื่น โดยการสรางอารมณที่ดีตอกันการสรางความรูสึกที่ดีตอผูอื่น เปนการเริ่มตนของการมี

สัมพันธภาพที่ดีเกิดข้ึน รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ Salovey and 

Mayer (1997 อางถึงใน นิดา แซต้ัง, 2555) ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณในดานการมีทักษะ

ทางสังคมหรอืการสรางความสัมพันธภาพกับผูอืน่วา เปนความสามารถจดัการกบัอารมณของผูอื่น มีศิลปะ

ในการสรางสมัพันธภาพที่ดี สามารถจัดการกบัความขัดแยง ซึ่งจะทําใหมคีวามสขุในการอยูรวมกับผูอื่น

ในสังคม ธัญญารัตน ทับทิม (2557) ไดสรุปวา การมีทักษะทางสังคม เปนความสามารถในการติดตอ 

สื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นสื่อสารกับผูอื่นได สรางความเขาใจระหวางกัน 

มีความสามารถในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจ

ในการใหความชวยเหลือ กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดกลาวไววา การมีทักษะทางสังคม

หรือการรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะเปนการเริ่มตนของการมี

สัมพันธภาพที่ดี ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษา

ความฉลาดทางอารมณ ประสิทธิผลการบริหาร และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับ

ประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา และครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามการรับรูของคร ู

ผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามตามเพศ 

ประสบการณการสอนวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 

   2.1 ผลการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูที่มีเพศ
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ตางกัน อาจมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 มีความสามารถในการบรหิารจัดการตนเอง มีความรูสึก ความคิดที่สามารถควบคุม

อารมณตนเอง และสามารถแสดงออกมาอยางมีเหตุผลและสรางสรรค สามารถรับรูไดไว และมีอิทธิพล

ตอผูใตบังคับบัญชาและบุคคลสําคัญอื่น ๆ และสามารถสรางสมดุลของภาวะจูงใจและแรงขับของตน

ดวยพฤติกรรมอยางผูมีสติสัมปชัญญะและมีจริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (1998) 

กลาววา ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณมีผลตอประสิทธิผลของผูนํา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่มี

สมรรถนะเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับการบริหารจดัการตนเอง และสมรรถนะทางสงัคมเกีย่วกับการบรหิาร

ความสัมพันธกับผูอื่นใหเกิดผลดี 

   2.2 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับ 

รูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ

สอน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ครูที่มีประสบการณการสอนแตกตางกัน โดยครูที่มีประสบการณ

การสอนมากกวา ยอมเห็นพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในทุก ๆ  ดาน ไมวาจะเปนดานการบริหารงาน 

ดานการตัดสินใจ ดานความรับผิดชอบ การแสดงความมีนํ้าใจตอเพื่อนรวมงาน มนุษยสัมพันธระหวาง

ผูรวมงาน ความฉลาดทางอารมณก็จะสงผลดีทั้งตอตน ตอผูคนรอบขาง ตอสังคมสวนรวม มองโลกในแงดี

รูจักจัดการกับอารมณตนเอง แกปญหาตาง ๆ ไดดวยสติ รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถสรางประโยชน

ใหกับตนเอง ผูอื่น และสังคมไดอยางสรางสรรค ดังน้ันสิ่งเหลาน้ีทําใหความคิดเห็นแตกตางกันได 

สอดคลองกับแนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551, 56 - 57) ที่กลาวไววามนุษยทุกคนมีภาวะอารมณ

พื้นฐานเหมือนกัน มีระดับที่แตกตางกนัความฉลาดทางอารมณของบุคคลในชวงวัยที่แตกตางกัน อาจมี

ระดับความฉลาดทางอารมณที่แตกตางกัน ทั้งน้ีมาจากการฝกอบรมอายุ และประสบการณที่เพิ่มข้ึน

และยังเกี่ยวของกับวุฒิภาวะของบุคคล เชน ความอดทน การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การยึดตนเอง

เปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองงานวิจัยคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน ทับทิม (2557) ไดศึกษาความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวาจําแนกตาม

ประสบการณการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับประสบการณ 

การสอน 10 ปข้ึนไป และประสบการณการสอน 6 – 10ป กับประสบการณการสอน 10 ปขึ้นไป 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณ

การสอนนอยกวากับครูที่มีประสบการณการสอนมากกวาหลายป ยอมเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา

มีความฉลาดทางอารมณมากนอยกวาเพียงใด สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน ทับทิม (2557) 

ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

พบวา จําแนกตามประสบการณการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   2.3 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับ 

รูของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิ 

การศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน

ที่วางไว ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวาครูที่มวุีฒิการศึกษาแตกตางกนัยอมมคีวามแตกตางทั้งทางดานความรู

ความสามารถ ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะดานสังคม และคุณลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน จึงทําให

มีมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับผูบรหิารสถานศึกษาเปนไปในทางที่แตกตางกนั โดยรวมผลการวิจัย

น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐยา ลามุล (2559) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผล

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหารจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน 

   เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการเขาใจผูอื่นและดานการมีทักษะทางสังคม

ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการมองเห็นและรับรูไดถึงความฉลาด

ทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาในดานการเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคม ซึ่งผูบริหาร

สวนใหญยึดหลักการเดียวกัน การเขาใจผูใตบังคับบัญชา และการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

และทักษะทางสังคม การสรางความสมัพันธที่ดีกับผูอื่นของผูบริหารที่แสดงออกมามีรูปแบบที่คลายคลึงกัน 

จึงทําใหมุมมองและความคิดเห็นเกีย่วกับผูบริหารในดานน้ีเปนไปในทศิทางเดียวกัน ซึ่งไมไดแตกตางกนั 

ผลการวิจัยจึงสอดคลองกับ ลักขณา สริวัฒน (2550) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของเชาว

อารมณหรือความฉลาดทางอารมณ วาเปนการบริหารจัดการตนเอง การตระหนักรูตนเองการรูเทาทัน

อารมณ ประเมินตนเอง และมั่นใจในคุณคาของตนเอง การควบคุมตนเอง คือ สมรรถนะทางสังคมหรือ

การสรางและรักษาความสัมพันธ ซึ่งไดแก การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา โดยตระหนักรูถึงความรูสึก 

ความตองการของผูอื่นและมีความหวงใย และทักษะทางสังคม โดยมีความสามารถในกาเปลี่ยนแปลง

ผูอื่นเพื่อใหเกิดความรวมมือและการสรางสายสัมพันธที่ดีในองคกร  

   2.4 ผลการเปรยีบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ตามการรบัรู

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาด 

สถานศึกษา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการเปนไปตาม

สมมติฐานที่วางไว ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะครูที่อยูในขนาดสถานศึกษาที่แตกตางกันทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง

และขนาดใหญ อาจจะเห็นมุมมองความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาที่แตกตางกัน ทั้งน้ี

เพราะสถานศึกษาอยูคนละอาํเภอ บริบทสภาพแวดลอม จํานวนนักเรียนครแูละบุคลากรในสถานศึกษา

อาจสงผลตอการบรหิารสถานศึกษา ทําใหผูบริหารมีองคประกอบความฉลาดทางอารมณที่ตางกันและ

มีหลักการบริหารจัดการที่แตกตางกัน ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐยา ลามุล (2559) 
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ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลการบริหารงานของผูบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา อินกล่ํา (2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  
   เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ และ

สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญที่มีความแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขนาดของ

สถานศึกษาที่ตางกันมาก ยอมทําใหผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารสถานศึกษาที่เห็น

ในมุมมองของครูผูสอนมองเห็นที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา อินกล่ํา (2556) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ กับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่มีขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความแตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช  

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 จากผลการวิจัยโดยภาพรวมทีป่รากฏ จึงไดเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชสําหรับสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ควรมีการสงเสริม

ใหผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของความฉลาดทางอารมณในการบริหาร

สถานศึกษา และจัดใหมีการอบรมหาแนวทางรูปแบบวิธีในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาใหมีระดับมากที่สุด 

  1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ควรมีการกําหนด

นโยบาย และโครงการที่ประกอบดวยความฉลาดทางอารมณทั้ง 5 ดาน เปนตัวช้ีวัดในการประเมิน

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

 จากผลการวิจัยโดยพิจารณาจากรายดานตามที่ปรากฏจงึไดเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 
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 ผูบริหารสถานศึกษาควรวิเคราะห และประเมินตนเองจุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อสราง

ความเขาใจในตนเองสามารถรูวาตนเองรูสึกตองการ และรูสึกรับรูถึงอารมณของตนเอง ควรวิเคราะห

พฤติกรรมมนุษยการปรับตัวใหเขากับบุคคล และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงการจัดการปญหา

ความขัดแยงอยางสรางสรรค และควรมีความอดทนเสียสละและอุทิศตนในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ

และผูบริหารควรมีไหวพริบ เทคนิควิธีการ หลักมนุษยสัมพันธในการทําใหผูอื่นปรับสภาพอารมณ

ไปในทางที่ดีข้ึน สรางบรรยากาศที่ทําใหเกดิความรูสึกเปนกันเองและฉันทมิตร สรางความสามัคคีและ

ความเขาใจกัน และผูบริหารควรพัฒนาเอง ดานมนุษยสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับโรงเรียน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยบรรลุเปาหมาย

ที่กําหนดไวลุลวงไปไดดวยดี 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  3.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานทั้ง 4 ฝายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 

  3.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกบัการศึกษารูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

  3.3 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

  3.4 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่อิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เชน บรรยากาศในการ

ทํางาน วัฒนธรรมองคกร ผูปกครอง ชุมชน และอื่น ๆ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๐๕                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางวณิชชา เด่ียววาณิชย 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๐๕                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางจิรพรรณ สิกขวัฒน 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๐๕                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวจิราวรรณ สุทธินุย 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๐๕                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสุภาภรณ สงพรหม 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๐๕                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางพุทธชาด วูโอริ 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ

ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๑๓                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง  ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรเหนือ 

 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต ๑” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยในหนวยงาน

ของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาตามรายช่ือขางตนดําเนินการเก็บขอมูล

ในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /๐๑๒๓                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                                                                  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

        

                                                       ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   

 

เรื่อง  ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑ 
                         

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม จํานวน      ชุด 
 

ดวย นางสาวอุไรวรรณ ชูมี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําการคนควาอิสระ 

เรื่อง ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรบัรูของครผููสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑” ขณะน้ีไดดําเนินการถึงข้ันตอนเก็บขอมูลวิจัย

เพื่อนําไปวิเคราะหผลการวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จงึขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมลู

เพื่อการวิจัยในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่พิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

                   

                          

                                                      (ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐๗๗๙๑ ๓๓๘๒ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐  

โทรสาร  ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒ 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล นางวณิชชา เด่ียววาณิชย 

  ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารการศึกษา 

 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

 สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดภูเขาทอง 

 วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารหารศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

2. ชื่อ - นามสกุล นางจิรพรรณ สิกขวัฒน  

  ผูเช่ียวชาญดานการบรหิารการศึกษา 

 ตําแหนง               ผูอํานวยการโรงเรียน 

 สถานท่ีทํางาน        โรงเรียนบานดอนเสาธง 

 วิทยฐานะ             ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

 วุฒิการศึกษา         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

        

3. ชื่อ - นามสกุล นางสาวจริาวรรณ สทุธินุย 

  ผูเช่ียวชาญดานวัดผลและประเมินผล  

 ตําแหนง               ครู  

 สถานท่ีทํางาน        โรงเรียนบานแมโมกข อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วิทยฐานะ             ครู คศ.1 

 วุฒิการศึกษา          ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

4. ชื่อ - นามสกุล นางสุภาภรณ สงพรหม 

  ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย 

 ตําแหนง              ครู 

 สถานท่ีทํางาน       โรงเรียนบานแมโมกข อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วิทยฐานะ            ครูชํานาญการพเิศษ 

 วุฒิการศึกษา        ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ  

  วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา  
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5. ชื่อ - นามสกุล นางพุทธชาด วูโอริ 

  ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยา 

 ตําแหนง             อาจารย 

 สถานท่ีทํางาน      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

เรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีผูตอบ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

2. แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอน    

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใชในการประเมินความฉลาดทาง

อารมณ 5 ดาน ไดแก การตระหนักรูอารมณตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจ

ใหแกตนเอง การเขาใจอารมณของผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              นางสาวอุไรวรรณ  ชูม ี

                                               นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 23 

                             หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับขอมลูของทาน 

1. เพศ 

(  ) ชาย 

(  )   หญิง 

2. ประสบการณสอน 

(  )  นอยกวา  5  ป 

(  )  6 - 10  ป 

(  )   10  ปข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษาสงูสุด 

(  )   ปริญญาตรี 

(  )  สูงกวาปริญญาตรี 

4. ขนาดของสถานศึกษา 

(  )  ขนาดเล็ก    (มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา) 

(  )  ขนาดกลาง  (มีจํานวนนักเรียนต้ังแต 121 - 600 คน) 

(  )    ขนาดใหญ   (มีจํานวนนักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรู 

 ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามตัวแปรความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใชในการประเมินความฉลาดทางอารมณ 5 ดาน

ไดแก การตระหนักรูอารมณตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจใหแกตนเอง

การเขาใจอารมณของผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม 

 2. ในการตอบแบบสอบถามแตละขอใหทานพิจารณาแตละขอเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยทํา

เครื่องหมาย  ชองที่ตรงกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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คะแนน  5 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ัน อยูในระดับมากที่สุด 

คะแนน  4 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ัน อยูในระดับมาก  

คะแนน  3 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ัน อยูในระดับปานกลาง  

คะแนน  2 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ัน อยูในระดับตํ่า  

คะแนน  1 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ัน อยูในระดับตํ่าที่สุด  

 3. แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีจํานวน 40 ขอ ใหทานตอบทุกขอในแตละขอใหเลือกตอบ

เพียงระดับเดียว 

 

ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

การตระหนักรูอารมณตนเอง 

1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรบัรูความรูสกึ และอารมณ

ของตนเอง 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจความรูสกึ และอารมณ

ความตองการของตนเอง 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษามสีติเขาใจความคิด และรูเทาทัน

ความคิด และความรูสึกตนเอง 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษามีอารมณที่คงที่ สม่ําเสมอ      

5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแยกแยะผลดี

และผลเสียในการปฏิบัติงาน 

     

6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจ 

ไดอยางเหมาะสม 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง      

การควบคุมอารมณของตนเอง 

8 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกทางอารมณได 

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณไดดี      

10 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติของตนเอง 

ตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

การควบคุมอารมณของตนเอง (ตอ) 

11 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการกบัอารมณที่ยุงยาก 

ไดเปนอยางดี 

     

12 ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถยืดหยุน และปรับตัว 

ตามสถานการณทีม่กีารเปลี่ยนแปลง 

     

13 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถอดทนรอความสําเรจ็ 

ตามเปาหมายแมใชเวลาระยะหน่ึง 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษามีความรบัผิดชอบในผลทีเ่กิดจากการ

ปฏิบัติของตน 

     

ความสามารถจูงใจตนเอง 

15 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน      

16 ผูบริหารสถานศึกษาพฒันาความรูความสามารถของตน

อยูเสมอ 

     

17 ผูบริหารสถานศึกษามีแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิมุงมั่นในทํางาน

ใหประสบผลสําเรจ็ 

     

18 ผูบริหารสถานศึกษาไมยอทอเมือ่ทํางาน 

ไมประสบความสําเร็จ 

     

19 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยแรงบันดาลใจของตน      

20 ผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อผูอื่น      

21 ผูบริหารสถานศึกษาไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค              

22 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีสรางกําลังใจตนเองในการทํางาน      

23 ผูบรหิารสถานศึกษามีความมั่นใจในการทํางานที่ยากลําบาก      

การเขาใจผูอ่ืน 

24 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจกบัสภาวะอารมณ 

ของผูอื่นอยูเสมอ 

     

25 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถพจิารณาถึงสภาพจิตใจและ

อารมณของผูอื่นกอนมอบหมายงาน 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด 

(1) 

การเขาใจผูอ่ืน (ตอ) 

26 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการลดสภาวะ

ความกดดันทางอารมณของผูอื่นไดดี 

     

27 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรบัรูอารมณ และ 

ความตองการของผูอื่น 

     

28 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประนีประนอม และลดขอขัดแยง      

29 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับความแตกตาง 

ระหวางบุคคล 

     

30 ผูบรหิารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลงัใจแกผูอื่นเสมอ      

การมีทักษะทางสังคม 

31 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่น 

     

32 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการติดตอสื่อสาร

กับผูอื่นไดอยางดี 

     

33 ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรบั และความนับถือ 

จากผูรวมงาน 

     

34 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรางบรรยากาศ

ที่ดีในการทํางาน 

     

35 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิการทํางานเปนทมี      

36 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางความสัมพันธกบัผูอื่น 

ไดเปนอยางดี 

     

37 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการประสาน 

การทํางานกับทกุภาคสวน 

     

38 ผูบริหารสถานศึกษายินดีรบัฟงความทกุข และปญหา 

ของผูรวมงาน 

     

39 ผูบริหารสถานศึกษารบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น      

40 ผูบริหารสถานศึกษาเห็นคุณคาและความมีนํ้าใจตอกัน      
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ภาคผนวก ง 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถาม 
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ตารางสรปุความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถาม (คา IOC) 

 

เรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

ขอท่ี ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การตระหนักรูอารมณตนเอง   

1 ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถรบัรูความรูสกึ 

และอารมณของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

2 ผูบรหิารสถานศึกษามคีวามเขาใจความรูสกึ

และอารมณความตองการของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

3 ผูบริหารสถานศึกษามสีติเขาใจความคิด 

และรูเทาทันความคิดและความรูสกึตนเอง +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารสถานศึกษามีอารมณท่ีคงท่ีสมํ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

5 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ 

แยกแยะผลดี และผลเสียในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

6 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

7 ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

การควบคุมอารมณของตนเอง   

8 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกทางอารมณ

ไดอยางเหมาะสม และสรางสรรค +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

9 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ 

ไดดี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

10 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติ 

ของตนเองตามสถานการณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

11 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการกบั 

อารมณที่ยุงยากไดเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
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ขอท่ี ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การควบคุมอารมณของตนเอง (ตอ)   

12 ผูบริหารสถานศึกษายืดหยุน และปรับตัว 

ตามสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

13 ผูบริหารสถานศึกษาอดทนรอความสําเรจ็

ตามเปาหมายแมใชเวลาระยะหน่ึง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

14 ผูบริหารสถานศึกษามีความรบัผิดชอบ 

ในผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติของตน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

ความสามารถในการจูงใจตนเอง 

15 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรน 

ในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

16 ผูบริหารสถานศึกษาพฒันาความรู 

ความสามารถของตนอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

17 ผูบริหารสถานศึกษามีแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิ 

มุงมั่นในทํางานใหประสบผลสําเรจ็ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

18 ผูบริหารสถานศึกษาไมยอทอ เมื่อทํางาน 

ไมประสบความสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

19 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 

ดวยแรงบันดาลใจของตน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

20 ผูบริหารสถานศึกษาเต็มใจปฏิบัติงาน 

เพื่อผูอื่น +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 

21 ผูบริหารสถานศึกษาไมยอทอตอปญหา 

และอุปสรรค         +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

22 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีสรางกําลังใจ 

ตนเองในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

23 ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในการ

ทํางานที่ยากลําบาก +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การเขาใจผูอ่ืน   

24 ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจกบั 

สภาวะอารมณของผูอื่นอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

25 ผูบริหารสถานศึกษา เมื่อมอบหมายงาน 

ใหผูใดจะพิจารณาถึงสภาพจิตใจและ 

อารมณของผูน้ัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

26 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ 

ลดสภาวะความกดดันทางอารมณของผูอื่น 

ไดดี +1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใชได 

27 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรบัรูอารมณ 

และความตองการของผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

28 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถประนีประนอม 

และลดขอขัดแยง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

29 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับ 

ความแตกตางระหวางบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

30 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการ 

ใหกําลงัใจแกผูอื่นเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

การมีทักษะทางสังคม   

31 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการสรางความสมัพันธที่ดีกบัผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

32 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

33 ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรบั 

และความนับถือจากผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

34 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

35 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิการทํางาน 

เปนทมี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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ขอท่ี ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 

การ 

แปลผล 1 2 3 4 5 

การมีทักษะทางสังคม (ตอ)   

36 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสราง 

ความสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดี +1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใชได 

37 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ 

ในการประสานการทํางานกับทุกภาคสวน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

38 ผูบริหารสถานศึกษายินดีรบัฟงความทกุข

และปญหาของผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

39 ผูบริหารสถานศึกษารบัฟงความคิดเห็น 

ของผูอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

40 ผูบริหารสถานศึกษาเห็นคุณคา 

และความมีนํ้าใจทีม่ีตอกัน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูผูสอน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ดาน คาความเชื่อมั่น 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 0.94 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 0.93 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 0.97 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 0.92 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 0.92 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.94 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 

 

ชื่อ - นามสกุล นางสาวอุไรวรรณ ชูม ี

 

วัน เดือน ปเกิด 7 เมษายน 2534 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ 18/74 มุกธานี 1 ตําบลตลาด อําเภอเมืองสรุาษฎรธานี  

  จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 

 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2552 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสรุาษฎรธานี 2 

 พ.ศ. 2557 ปริญญาตรี คณะครุศาสตรบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ตําแหนง                     ครู คศ.1 

 

ประวัติการทํางาน โรงเรียนบานแมโมกข 41 หมู 7 ตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ 

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

โทรศัพท  086 – 2670645 

 

E - mail   au_nuau@hotmail.com  
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