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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 161 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.92 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบที และการทดสอบเอฟ  

 ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าสุด ไดแก ดานการเขาใจผูอื่น ดานการตระหนักรู

ตนเอง ดานการมีทกัษะทางสงัคม ดานการควบคุมอารมณของตนเอง และดานการจูงใจตนเองตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณสอน 

วุฒิการศึกษา และจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 



 ค

ABSTRACT 
   
Independent Study Title Emotional Quotients of School Administrators According to 

Opinions of Teachers in Ko Samui under Suratthani Primary 

Educational Service Area Office 1 

Student’s Name  Mr. Tawan Kongtawan 

Degree Sought  Master of Education 

Major  Educational Administration 

Academic Year 2016 

Independent Study Advisors 1. Assist. Prof. Dr. Bunjong Jaroensuk Chairperson 

 2. Dr. Somkid  Narkkhwan Committee 

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

quotients of school administrators according to opinions of teachers in Ko Samui under 

Suratthani Primary Educational Service Area Office 1. The sample included 161 teachers 

selected by using simple random sampling. Data were collected by using a questionnaire 

which yielded the reliability coefficient of 0.92. The data were analyzed by using mean, 

standard deviation, t - test, and F - test. 

 The research findings showed that the overall and individual emotional quotients 

of the school administrators according to opinions of teachers in Ko Samui under Suratthani 

Primary Educational Service Area Office 1 were at a high level ranked in descending 

order : empathy, self - awareness, social skill, emotional self - regulation, and self - motive, 

respectively. The comparison analysis between the emotional quotients of the administrators, 

who were different in terms of gender, teaching experience, background education, and 

school size, was identical.   
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 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคน

และผูมีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการคนควาอิสระเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบ

เปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคล

ที่มีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู 

การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง

องคความรูอันเกิดจากการจดัสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนเพื่อใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่จะทําใหคนในสังคมมีทักษะในการดํารงชีวิต

อยูไดอยางเปนสุข หรือจะกลาวไดวาเปนกระบวนการอบรม ฝกฝน หลอหลอมใหคนสามารถประพฤติ

ปฏิบัติตน พัฒนาตนเพื่อทํางานประกอบอาชีพและอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  

 การศึกษายังเปนปจจัยสําคัญที่จะเตรียมความพรอมใหคนเกิดทักษะ มีความรู มีความสามารถ

ในการดํารงชีวิตในสังคม การศึกษาเปนรากฐานสาํคัญของการสรางประเทศชาติ สรางใหคนในชาติ

คนในสังคมมีคุณภาพ เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนไดวาการศึกษาน้ัน

คือ โครงสรางของตึก ตึกจะมีความแข็งแรงมากนอยเพียงใดน้ันก็ตองข้ึนอยูกับโครงสรางภายในของตึก

ที่ดี ดังน้ัน สังคมและประเทศชาติจะมีความแข็งแกรง มีคุณภาพ มีความมั่นคง เปนสังคมที่ดี และประเทศ

จะมีการพัฒนามากนอยแคไหนน้ัน ก็ข้ึนกับคุณภาพของการศึกษา และดวยสภาพสังคมในยุคปจจุบัน

ซึ่งเปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงทําใหสังคมยุคปจจุบัน

เปนยุคของโลกไรพรมแดน เปนโลกแหงเทคโนโลยี โลกที่ไรพรมแดนในการติดตอสื่อสาร การเดินทาง

และการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูที่เกิดข้ึนไดงาย สะดวกรวดเร็ว เปนสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหลาน้ี จะสงผลใหสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

(อารีย นัยพินิจ; ภัทรพงษ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2557)     

 การศึกษาในยุคปจจุบนัจงึมคีวามสาํคัญอยางย่ิง ในการเตรยีมความพรอมใหกับคนเพื่อเปนพลัง

ในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษามีเปาหมายหลักสําคัญเพื่อมุงถึงประโยชนใหเกิดกับตัวบุคคลและ

เกิดประโยชนไปสูสังคม ใหคนในสังคมมีความสามารถมีคุณภาพ มีทักษะความรูที่พรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เกิดการรวมมือกันสรางประโยชน และนําพาใหสังคมน้ัน

มีความเขมแข็ง มีเอกภาพ เปนสังคมที่ดี นําพาประเทศสูการพัฒนาและกาวทันตอการเปลี่ยนของโลก

ในยุคปจจุบัน การศึกษาเปนกระบวนการสรางประสบการณ ปลูกฝงแนวความคิดและทัศนคติ เปนการ

ถายทอดและสงตอพัฒนาความคิดของคน ทั้งในดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาคนใหดีพรอมทั้ง
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ในดานจิตใจ ดานปญญา ดานอารมณ เปนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมที่ดี ฝกฝนทักษะ อบรมเรียนรู

สรางความเขาใจเพือ่วัตถุประสงคที่จะทําใหคนในสังคมมคีวามเจริญงอกงามในทุกดาน มีความรูความสามารถ

ในการดํารงชีวิต อยูรวมกับคนในสังคมไดอยางมีความสุข และรวมมือกันพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศ

สูความเจริญกาวหนาและความเจริญรุงเรอืง ทั้งในดานการคา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

 การบริหารโรงเรียนและจัดการศึกษาในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง สังคมแหงเทคโนโลยี

สารสนเทศไรพรมแดนน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่ความสามารถ มีศักยภาพ มีเทคนิควิธีการ 

มีการพัฒนาการบรหิารใหทนัสมัย เพื่อเปนผูนําสรางความรวมมือกับทุกฝายในการจดัการบรหิาร สงผลให

เกิดประสทิธิผลในการทํางาน โดยทักษะการบรหิารที่มคีวามสาํคัญและจําเปนในการบริหาร คือ ทักษะ

ความคิดรวบยอด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานการใชเทคนิค ผูบริหารจะนําทักษะเหลาน้ีมาปรับใช 

มาประยุกตใชในการทํางานและการบรหิารงาน เพื่อใหสถานศึกษาและการจัดการศึกษาสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ในสังคมคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

มีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีก่าวหนา การติดตอสื่อสารที่ไรพรมแดน ผูบริหารที่ดีน้ัน

จะตองมีทักษะเพิ่มเติมอีกประการหน่ึง คือ ทักษะดานความฉลาดทางอารมณ มีความสามารถในการควบคุม

อารมณ พรอมกับสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น โดยความฉลาดทางอารมณน้ันจะเปนสวนสําคัญในชีวิต

มนุษย ทั้งในดานการศึกษา ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน ความฉลาดทางอารมณ จะชวยใหผูบริหาร

เปนผูบริหารที่มีศิลปะในการรูจักใชคนและครองใจคน ไดเรียนรูและพัฒนาตน สามารถโนมนาวผูอื่น

ใหทําในสิ่งที่ตนตองการได โดยที่งานสําเร็จเปนผล คนเปนสุข เกิดความรักในงาน รักองคการ การสื่อสาร

ระหวางบุคคลก็เปนไปไดดวยดี มีความเขาใจกัน สงเสริมใหมีการใชศักยภาพของแตละบุคคลอยางสูงสุด 

ผูบริหารที่เกงกับผูบริหารทีดี่น้ันแตกตางกัน เน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอ

ผูใตบังคับบัญชา อารมณยอมสงผลหรอืมีอทิธิผลใหผูใตบังคับบญัชามีอารมณและความรูสึกไปดวย ในสังคม

ปจจุบันผูบรหิารจงึตองมีความสามารถดานความรูความสามารถ และตองเปนผูที่มีความฉลาดทางดาน

อารมณควบคูกันดวย (จุฑามาศ มีนอย และดาวลอย กาญจนมณีเสถียร, 2554) 

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการบริหารงานและ

บริหารคน เปนผูนําและสรางความสามัคคีความรวมมือกันทํางานของแตละฝาย สรางความประทับใจ

และเปนที่รักเคารพของผูใตบังคับบัญชา รวมถึงผูอื่นที่ทํางานดวย ซึ่งเปนผูที่มีทักษะในทางดานสังคม 

มีความสามารถในการติดตอสื่อสารประสานงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ แกไขปญหาที่เกิดข้ึน

อยางมีเหตุมีผลไมใชอารมณในการตัดสนิใจ เปนผูสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความสุข สิ่งเหลาน้ี

จะทําใหการบรหิารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผูบรหิาร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สงผลใหเกิดการพัฒนาทําใหสถานศึกษา มีคุณภาพ มีความเจริญกาวหนา ความกาวหนาหรือความสําเร็จ

ของคนในอดีตมีความเช่ือวา เกิดจากเชาวนปญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกสั้น ๆ วา ไอคิว 
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(I.Q.) เปนความฉลาดทางเชาวนปญญา การคิดการใชเหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง ทําใหคนเรา

ใชความคิดที่ถูกตองสามารถแกปญหาได แตปจจุบันความคิดน้ีนักจิตวิทยาเช่ือกันใหมวา เชาวนปญญา

เปนสวนประกอบหน่ึงเทาน้ัน ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) ซึ่งมีสวนที่ผลักดันใหคนเรา

ประสบความสําเร็จในชีวิตอยางแทจริง ซึ่งมีความสอดคลองกับ Goleman ไดกลาวไววา เชาวปญญา

และความสามารถทางเทคนิค หรือทักษะทางเทคนิคมีความสําคัญแตความฉลาดทางอารมณยังมีความสําคัญ

มากในการเปนผูนําที่จะประสบความสําเร็จของบุคคล เชาวปญญาจะสงผลใหเกิดความสําเร็จไดเพียง

รอยละ 20 และอีกรอยละ 80 เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ จึงทําใหผูบริหารต่ืนตัวที่จะพัฒนา

ความฉลาดอารมณมากข้ึน Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2557) สอดคลองกับ McClelland 

ที่ไดกลาววา คนที่จะประสบความสําเร็จน้ัน ตองมุงความสําเร็จของงานและตองสามารถสนองความตองการ

ที่เรียกวาแรงจูงใจใฝสมัพันธดวย คือ ผูบริหารตองมีการพัฒนาความสมัพันธที่ดีกับผูอื่นสามารถควบคุม

อารมณ พรอมทั้งสามารถสรางความสมัพนัธที่ดีกับผูอื่นในสงัคมได มีการศึกษางานวิจัยเปนจํานวนมาก

ที่แสดงวาผูที่มีเชาวปญญาสูง (Intelligence Quotient) แตตองลมเหลวตอตําแหนงผูบริหารสูงสุด 

เพราะขาดความเขาใจมนุษย ขาดการมีปฏิสัมพันธและการมีอารมณที่ดี และพบวาการมีอารมณดีเปน

พื้นฐานใหคนมสีุขภาพจิตดี มีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอืน่ไดงาย โดยมีลักษณะการใชสมอง ทักษะ 

และอารมณที่ดีในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นและสามารถใชไดกับตนเอง ผูที่ขาดความฉลาดทางอารมณ 

จะนําไปสูความเครียดความวิตกกังวลและใชความสามารถในทางเชาวปญญาที่มีอยูไมเต็มที ่McClelland 

(1994 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2557) 

 ความฉลาดทางอารมณหรอือีคิว  (Emotional Quotient : EQ)  เปนความสามารถในการเขาใจ

และรับรูความรูสึกของตนเองและผูอืน่ รูจักเห็นใจและเขาใจผูอื่น สามารถบริหารจัดการอารมณใหเปนไป

ในทิศทางทีส่งเสริมใหเกิดความสงบสุข และเกดิความสําเร็จในชีวิต Gibbs กลาววา ผูที่มีความสามารถ 

ตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและคนอื่นสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง บริหารจัดการอารมณได รูจัก

ควบคุมอารมณ แสดงอารมณไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ เขากับสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข บุคคลน้ันเรียกวา เปนผูที่มีความฉลาดทางอารมณ Gibbs 

(1995 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2557)   

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานที่ทําหนาที่

จัดการศึกษาและพัฒนาดานวิชาการ ดานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยมี

สถานศึกษาในสังกัดต้ังอยูในเขตพืน้ที่ของอาํเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 

อําเภอเกาะพงัน โดยมีการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหดําเนินการ

จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการวัดผลประเมินผลตรวจสอบได มีการนิเทศ ติดตามผล ของการจัด

การศึกษาอยางตอเน่ือง มีวิสัยทัศนที่จะนําพาองคกรไปสูองคกรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาสถานศึกษา
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ใหมีความเขมแข็งบนพื้นฐานความเปนไทย จัดการศึกษาใหแกประชาชนในวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรูความสามรถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในอําเภอเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎรธานี มีความหลากหลายทั้งสภาพความเปนอยู

การดําเนินชีวิตของประชาชน และวัฒนธรรมวิถีปฏิบติั เน่ืองจากสภาพความเปนอยูของชุมชนในอําเภอ

เกาะสมุย เปนแหลงชุมชนเมือง มีความเจรญิทางดานเทคโนโลยี และมีความสะดวกสบายในการติดตอ 

สื่อสาร มีความทันสมัยเพราะเปนเมืองทองเที่ยว เปนแหลงประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการบริการ 

มีรีสอรท บังกะโล รานคา รานอาหาร และประชากรที่อยูอาศัยจะมคีวามหลากหลาย โดยในเกาะสมุย

ไมไดมีแคนักทองเทีย่ว แตคนที่ทํางานและอยูในอําเภอเกาะสมุยสวนใหญจะเปนคนตางพื้นที่ เน่ืองจาก

การอพยพของประชากรเพือ่เขามาทํางานประกอบอาชีพอยางหลากหลายในอาํเภอเกาะสมุย โดยสวนใหญ

จะประกอบอาชีพรับจาง คาขายและงานบริการตาง ๆ  ซึ่งทําใหนักเรยีนทีศึ่กษาอยูในสถานศึกษาในอําเภอ

เกาะสมุย สวนใหญเปนคนตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพราะเปนบุตรหลานที่ยายติดตามผูปกครอง

เขามาทํางาน (โรงเรียนบานหาดงาม, 2557) จึงทําใหสภาพชุมชนในอําเภอเกาะสมุย และสภาพของนักเรียน

ที่ศึกษาในอําเภอเกาะสมุยมีความหลากหลายในทุก ๆ ดาน การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย บริหารสถานศึกษาตองใชทักษะการบริหารและความสามารถของ

ผูบริหารในหลาย ๆ ดาน หน่ึงในน้ันคือ ดานความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนดาน

ที่มีความสําคัญในการบริหาร การจะบริหารสถานศึกษาใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความสุขและสามารถ

ปรับตัว รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาใหสอดคลองกับบรบิทและสภาพของพื้นทีใ่นอําเภอเกาะสมยุน้ัน 

จําเปนตองใชทักษะดานน้ี ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุยจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถ

ในทักษะการบริหารและมีความสามารถในการรบัรูความรูสกึ และการตัดสินแกปญหา การควบคุมอารมณ 

จิตใจและการแสดงออกในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป หากวา

ผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมที่แสดงออกมาไดแลวน้ัน ก็อาจจะทําให

สถานศึกษาและการจัดการศึกษาไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว ดังน้ัน

การบริหารการศึกษาจึงจาํเปนตองมผีูบรหิารที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และเปนผูที่มีความฉลาดทาง

อารมณ เพราะความฉลาดทางอารมณจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทาํงาน ซึ่งความฉลาดทางอารมณ

เปนเรื่องที่นาสนใจ ในยุคสังคมรวมสมัยที่ควรหยิบยกประเด็นน้ีมาศึกษา เพื่อใหทราบถึงความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา  

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาและทําการวิจัยการศึกษาความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จากความสาํคัญและความเปนมาที่ไดกลาวมาเพื่อนําความรู

ที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาปรับใช เปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพและและทําใหสถานศึกษาประสบ
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ผลสําเรจ็ตามเปาหมายที่วางไว และมีเกิดผลตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิและประสิทธิผลย่ิงข้ึน

ตอไป ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญและมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษา มีอํานาจ

ในการตัดสนิใจและอํานาจในการบรหิารงานตาง ๆ  ในสถานศึกษา รวมถึงการกํากับ ติดตามดูแล นิเทศ

การทํางานของครแูละบุคลากรในสถานศึกษา ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีทักษะในดานความรู

ความสามารถ และความฉลาดทางอารมณควบคูกนั เพื่อที่จะทําใหการใชอํานาจในการตัดสินใจและ

การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และทําใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนที่ได

วางไว ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาเปนสิ่งที่สรางความรูสึกที่ดี สรางบรรยากาศที่ดี

ในการทํางาน สามารถสรางแรงจงูใจที่ดีในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพการวิจัยครั้งน้ี  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

  1. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

  2. เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามความคิดเห็น

ของครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ 

อายุ ประสบการณสอน และขนาดของสถานศึกษาตางกัน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 การวิจัยความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในครั้งน้ี สามารถนําไปใช

ไดดังน้ี 

  1. ใชผลการวิจยัไปเปนขอมลูสารสนเทศที่เปนการเช่ือมโยงระหวางความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของการบรหิารงานในสถานศึกษา เพื่อจะสามารถบูรณาการ

ในงานเชิงวิชาการได 

  2. ใชผลการวิจัยไปเปนขอมูลเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

ประกอบการตัดสินใจ และนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา เพื่อเปนองคความรูในการบริหารจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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  3. ใชผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาในเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ดังน้ี 

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

   การวิจัยเรื่องศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในการวิจัย

แบงเปน 5 ดาน คือ 

    1.1 ดานการตระหนักรูตนเอง 

              1.2 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

              1.3 ดานการจูงใจตนเอง 

              1.4 ดานการเขาใจความรูสึกของผูอื่น 

              1.5 ดานทักษะทางสังคม 

  2. ประชากรท่ีจะศึกษาและกลุมตัวอยาง 

   2.1 ประชากร ไดแก ครูผูทําหนาทีส่อนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 194 คน จาก 19 โรงเรียน 

   2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครผููทําหนาที่สอนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 161 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง

ของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2558 : 219 ) แลวสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) 

  3. ตัวแปรท่ีจะศึกษา 

   3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 

    3.1.1 เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญิง 
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                3.1.2 ประสบการณการสอน 

                     1) ประสบการณการสอน นอยกวา 15 ป 

                     2) ประสบการณการสอน 15 ปข้ึนไป 

                3.1.3 วุฒิการศึกษา 

                    1) ปริญญาตรี 

                    2) สูงกวาปริญญาตรี 

                3.1.4 ขนาดของสถานศึกษา 

                    1) สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง (มีจํานวนนักเรียน ไมเกิน 600 คน) 

                    2) สถานศึกษาขนาดใหญ (มีจํานวนนักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  

    ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในการวิจัยแบงเปน 5 ดาน 

คือ 

    3.2.1 ดานการตระหนักรูตนเอง 

    3.2.2 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

    3.2.3 ดานการจูงใจตนเอง 

    3.2.4 ดานการเขาใจความรูสึกของผูอื่น 

    3.2.5 ดานทักษะทางสังคม 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครใูนอําเภอเกาะสมุย จังหวัดหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดจากการ

วิเคราะหโดยการแจกแจงนับตัวแปรที่สนใจจากนักวิชาการและนักการศึกษา 8 ทาน ไดแก Salovey 

and Mayer (1995); Goleman (2011); ธิดารัตน รัศมี (2556); นิรันดร เนตรภักดี (2555);  พิมใจ วิเศษ 

(2554); สุรียพร รุงกําจัด (2556); นิดา แซต้ัง (2555); สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) 

ซึ่งปรากฏไวในตารางที่ 2.1 โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปร

อิสระ ไดแก เพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษาสูงสุด และขนาดของสถานศึกษา และกําหนด

ตัวแปรตาม ไดแก ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี ดานการ

ตระหนักรูอารมณตนเอง ดานการจัดการอารมณของตนเอง ดานการจูงใจตนเอง ดานการเขาใจความรูสึก

ของผูอื่น ดานทักษะทางสังคม ตามกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 

 1. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 อยูในระดับมาก 

 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา และขนาด

ของสถานศึกษาทีต่างกัน แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1. ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารที่จะตระหนักถึงความรูสึก 

ความคิดเขาใจอารมณของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายในมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเอง

ตัวแปรตน 
 

1.เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2.ประสบการณการสอน 

2.1 นอยกวา 15 ป 

2.2 15 ปข้ึนไป 

3.วุฒิการศึกษาสูงสุด 

3.1 ปริญญาตร ี

3.2 สูงกวาปรญิญาตร ี

4.ขนาดของสถานศึกษา 

4.1 ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

4.2 ขนาดใหญ  

 

ตัวแปรตาม 
 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

3. ดานการจูงใจตนเอง 

4. ดานการเขาใจความรูสึกของผูอื่น 

5. ดานทักษะทางสงัคม 
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ในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคและขอขัดแยงตาง ๆ ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียด มีทักษะ

ทางสังคมในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ ทําใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

 2. ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

ที่เขาใจและสามารถควบคุมอารมณของตนเองได อีกทั้งยังมีความสามารถในการเขาใจและหย่ังรูอารมณ

ของผูใตบังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนรวมงานดวยเชนกัน หากผูบริหารรูจักสรางและรักษาความสัมพันธ

กับผูอื่นอยูเสมอ หากผูบริหารเขาใจและสามารถปฏิบัติเรื่องเหลาน้ีไดเปนอยางดีแลว ยอมทําใหเกิด

การทํางานเปนทีมที่ดีและนําไปสูการบริหารที่ประสบความสําเร็จ มี 5 ดาน คือ การตระหนักรูตนเอง 

การควบคุมอารมณของตนเอง การจูงใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การมีทักษะทางสังคม มีรายละเอียด

ดังน้ี 

  2.1 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการตระหนักรูตนเอง 

   หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและสามารถควบคุมความรูสึก

ของตนเอง รับรูและเขาใจถึงความรูสึก ความคิด อารมณ และความตองการของตนเอง เห็นคุณคาของตน

และยอมรับความเห็นของผูอื่นและสามารถเขาใจความรูอารมณความรูสึกผูอืน่ ประเมินจุดเดนจุดดอย

ของตนเองและผูอืน่เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล มีทักษะในการปฏิสัมพันธติดตอสื่อสารและใช

ความคิดเกี่ยวกับอารมณความรูสึกใหเกิดประโยชนไดอยางสรางสรรค 

  2.2 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

   หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจและสามารถจัดการกับอารมณ

ของตนเอง การมีสติในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ไมแสดงกิริยาที่ไมดี ที่ไมเหมาะสมออกไป 

สามารถควบคุมอารมณของตนเองได แมจะอยูในภาวะที่มีแรงกระตุนทางอารมณ จัดการและควบคุม

อารมณอารมณในสถานการณตางไดอยางดี เปนไปในทางที่สรางสรรค ไมแสดงอารมณโกรธ รัก ชอบ 

ไมชอบ โดยทันที แตจะปรับอารมณของตนเองใหอยูในสภาวะปกติแสดงแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสม 

และสรางสรรค 

  2.3 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการจูงใจตนเอง  

   หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่เขาใจ และสามารถควบคุมความรูสึก

ชอบและมีความสุขจากสิ่งทีท่ําใหเกิดแรงจูงใจของบุคคลในการปฏิบัติงาน เปนการกระตุนอารมณของ

ตนเองใหมีพลัง มีแรง มีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางานเพื่อใหงานหรือกิจกรรมที่ไดวางเปาหมายเอาไว

ประสบความสําเรจ็ โดยไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ  คนที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมกัจะกระตือรือรน 

ขยันขันแข็ง และทุมเทความต้ังใจ เพื่อพัฒนางานของตนเอง   
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  2.4 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการเขาใจผูอ่ืน  

   หมายถึง ความสามารถของผูบรหิารสถานศึกษาทีเ่ขาใจและเอาใจใสความรูสึกผูอื่น 

การเอาใจเขามาใสใจเรา สังเกตอารมณความรูสึก เปนหวงความรูสึกของผูอื่น และพิจารณาอารมณ

ความรูสึกผูอื่น เพื่อชวยสงเสริมความสามารถ ประสานความสัมพันธรวมกันผูอื่น การเขาใจผูอื่นเปน

มีความสามารถในการไกลเกลีย่ ลดการกระทบกระทั่งกันกับผูอื่น สรางความประนีประนอมอยางมีเหตุผล 

ใหกําลังใจผูอื่น และมีความเต็มใจชวยเหลือผูอื่นเมื่อเกิดปญหา 

  2.5 ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีทักษะทางสังคม  

   หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาทีเ่ขาใจและมคีวามสามารถในการติดตอ 

สื่อสารกับผูอืน่ การสรางความสมัพนัธที่ดีกับผูอื่น การรับฟงความคิดเหน็ของผูอืน่ การสรางความเขาใจ

ระหวางบุคคล และสรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงานหรอืการอยูรวมกันในสงัคม การดําเนินดานความสัมพันธ

กับผูอื่น เปนความสามารถในการเขาใจอารมณผูอื่นเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และลดความขัดแยง

กับผูอื่น 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 4. ครูผูสอน หมายถึง บุคคลผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวการศึกษาและการจดัการศึกษาประจําโรงเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประถมศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1  

 5. ประสบการณในการสอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกเปนนอยกวา 15 ป และ 

15 ปข้ึนไป  

 6. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 19 แหง 

 7. ขนาดสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ยึดจํานวนนักเรียนเปนตัวกําหนดตามเกณฑ

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กําหนดเปน 2 ขนาด ดังน้ี 

  7.1 สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน ไมเกิน 600 คน 

  7.2 สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน 601 คนข้ึนไป 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเหน็

ของครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัย

ไดศึกษาจากเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ 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. บริบทของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 การศึกษาเปนการสรางและพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพ และสรางรากฐานทีม่ีคุณภาพใหกบั

สังคมเปนการพัฒนาคนในสังคมใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองในการประกอบอาชีพ และนําไปสู

การรวมมอืกนัของคนในชาติพฒันาประเทศ พัฒนาสังคม สามารถดํารงชีวิตในสงัคมรวมกับผูอื่นอยางมี

ความสุข  

 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

 การบริหารการศึกษา เปนกระบวนการจดัรับการศึกษาการจัดระบบเพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา

ใหมีประสทิธิภาพซึง่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูบรหิารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําพา

สถานศึกษาไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งไดมีผูใหความหมายการบรหิารสถานศึกษา

ไวดังน้ี 

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

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

ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามมาตรา 39 จึงทําใหการบริหารการศึกษาจัดเปนกลุมดังน้ี 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป 

 วิลาวัลย อันมาก (2556) ไดสรุปวา การบริหาร คือ การจัดการกับสิ่งน้ันใหบรรลุผลสําเร็จ 

เปนกระบวนการที่เปนทั้งศาสตรและศิลป โดยการทํางานผานบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการที่วางไว ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การนํา 

และการควบคุม 

 ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555) ไดสรุปวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ

ทํางาน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอยางเปนระบบในสถานศึกษาที่ดําเนินการ 4 ดาน คือ 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานหารบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารทั่วไป 

 ยุพา ทองเรือง (2557) ไดสรุปวา การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงานของกลุมบุคคลโดยใช

กระบวนการบริหารงาน เพื่อใหงานทุกดานของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด ดังน้ัน การบริหารเพือ่พัฒนางานของโรงเรียนจึงหมายถึงกระบวนการใหบริการ

ดานการศึกษายางมีประสิทธิภาพ โดยที่ผูบรหิารมีพันธกิจทีส่ําคัญเพื่อใหการบรหิาร เพื่อพัฒนางานของ

โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 
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 สุรศักด์ิ พลซา (2555) ไดใหความหมายไววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินการ

ของคณะบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป โดยใชความพยายามในการใชศาสตรและศิลปในการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาโดยการใชทรพัยากรที่มีอยูอยางมีประสทิธิภาพ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ต้ังไว คือ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปนสมาชิกที่ดีพึงปรารถนาของสังคมที่ดําเนินชีวิตอยู 

 มานี ติจ (2557) ไดสรุปวา การบริหารสถานศึกษาเปนการใหผูรวมงานในสถานศึกษาปฏิบัติงาน

ดวยความเต็มใจและสงผลตอประสทิธิภาพการบรหิารงานของสถานศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูคนหาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

หรือการศึกษาตอ การบริหารสถานศึกษายังรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาที่บุคคลหลายฝาย

ตางรวมกันดําเนินการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ดาน เชน ความสามารถทัศนคติพฤติกรรม

คานิยมหรือคุณธรรม โดยมุงหวังใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยอาศัย

กระบวนการตาง ๆ  ทั้งที่เปนระเบยีบแบบแผน และไมเปนระเบยีบแบบแผน ฉะน้ัน การบริหารสถานศึกษา

จึงปนการดําเนินงานและการตัดสินในสัง่การ เพื่อใหงานทุกดานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค

ในการจัดการศึกษามากที่สุด 

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การรวมมือกันดําเนินการ

ของคณะบุคคลในสถานศึกษา โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําใชความรูทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร

ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และดําเนินงานหลักทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา ซึ่งไดแก 

งานดานวิชาการ งานดานการบริหารงานงบประมาณ งานดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน

ทั่วไปอยางเปนระบบ เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

ที่ไดกําหนดไวไดสําเร็จ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนการ

จัดการสงเสริมและชวยเหลือกันของผูที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหการบริหารสถานศึกษาสามารถบรรลุ

ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวไดสําเร็จ ซึ่งไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีไวดังน้ี 

 นิรันดร ขันธวิธิ (2556) ไดสรุปไววา การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรรมชาติ

ของมนุษยซึ่งจะตองอยูรวมกนัเปนกลุม โดยมผีูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน

กลุมเพื่อใหเกิดความสุขความสงบเรียบรอย ซึ่งอาจเรียกวา ผูบริหารและการบริหารตามลําดับ ดังน้ัน

ที่ใดมีกลุมที่น้ันยอมมีการบรหิาร ซึ่งอาจหมายถึง การดําเนินการ การปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ 

ที่หนวยงานนํามาใชในการบริหารงามตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อนําปสุจุดหมายปลายทางหรือ

ชวยเปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม คือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหรือชวย

เปลี่ยนแปลงใหเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึนกวาเดิม หรือมีวัตถุประสงคหรือนําปสูจุดหมายปลายทางสูงสุด 

อาจมองในลักษณธที่เปนกระบวนการที่มีระบบ และมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงาน 
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 Sergiovanni and other (1980 อางถึงใน ยุกตนันท หวานฉํ่า, 2555) ไดกลาววา งานการบริหาร

สถานศึกษา ควรประกอบดวยงานสําคัญ 8 ประการ คือ 

   1. งานสัมพันธชุมชน 

2. งานกิจกรรมนักเรียน 

3. งานหลักสูตรการสอน 

4. งานบริหารบุคลากร 

5. งานอาคารสถานที ่

6. งานธุรการ 

7. งานพัฒนาบุคลากร 

8. งานประเมินผล 

 วราพร พรมแกวพันธ (2557) ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่วของกับการบริหารงาน คือ ทฤษฎีการ

ตัดสินใจ ซึ่งเปนทฤษฎีหน่ึงทีใ่ชกันมากในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ผูศึกษาคนควาทฤษฎีน้ี คือ 

กริฟฟธ (Griffiths) ซึ่งเสนอทฤษฎีวา การบริหาร คือ การตัดสินใจ หนาที่ของนักบริหาร ก็คือ การควบคุม 

ดูแลใหกระบวนการตัดสินใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเปนกระบวนการที่พิจารณาจาก

เหตุผล แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาทางเลือกทีดี่ที่สุดนําไปสูข้ันการปฏบัติ การตัดสินใจเปนไปอยางรอบคอบ 

เพื่อใชในการบริหารจัดการองคการ และกระบวนการตัดสินใจจะมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

1. ตองรับปญหาและรูขอบเขตของปญหา 

2. การวิเคราะหและประเมินผลของปญหา 

3. ต้ังเกณฑและมาตรฐานสําหรับเลือกวิธีแกปญหา 

4. รวบรวมขอมูลตลอกจนหลักฐานขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

5. กําหนดแนวทางในการแกปญหา 

6. ประเมินผลหรือลําดับความสําคัญ 

7. เลือกวิธีการแกปญหาที่ถูกตองที่สุด และมีการยอมรับมากที่สุด 

 พัชร พิลึก (2555) ไดกลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพ หรือที่เรียกกันวา

วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งเปนปรัชญาของ William Edwards Deming ที่ไดนําหลักการน้ีไปปรับใช

ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุน วงจรคุณภาพ PDCA หรือ Deming Cycle 

เปนการเนนความสัมพันธในการดําเนินงาน เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพของสินคาและความพึงพอใจของลูกคา

ยกระดับคุณภาพของสินคาอุตสาหกรรมตามความตองการของลูกคา เนนคุณภาพตองมากอนสิ่งใด 

และตอมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming Cycle ไดถูกดัดแปลงใหเขากับวงจรการบริหารงานอื่น ๆ โดยนํา

หลักกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่สําคัญและมีประสิทธิภาพน้ี ปรับเปนข้ันตอนการดําเนินงาน

ดังน้ี  
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  P คือ (Plan) เปนองคประกอบแรกที่สาคัญที่สุด ซึ่งการวางระบบที่ดีจะตองกําหนดข้ันตอน

การทํางานเปนกระบวนการมาตรฐานแตละข้ันตอน มีวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานและการบันทึกการ

ทํางานทุกข้ันตอนเปนปจจบุัน ขอมูลจากบันทึกน้ีจะนําไปสูการตรวจสอบ ประเมินตนเอง และใหผูอื่น

ตรวจสอบได เพราะขอมูลที่ไดจะเปนสารสนเทศที่สะทอนใหเห็นคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี

ของระบบยอยน้ัน รวมทั้งเห็นคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

  D คือ (Do) การดําเนินการตามแผนที่วางไว เปนการปฏิบัติรวมกันโดยฐานโรงเรียนตาม

กระบวนการ วิธีการ และบันทึก บุคคลที่รับผิดชอบในองคการตองดําเนินการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

  C คือ (Check) การตรวจสอบ / ประเมินผลทบทวนระบบ เปนการประเมินตนเองรวมกัน

ประเมิน หรือผลัดเปลีย่นกันประเมนิเพื่อเปนการทบทวนการปฏิบัติงาน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ

และจําเปนมากที่จะพัฒนาคุณภาพ  

  A คือ (Action) การแกไขพัฒนาระบบ เปนการนําผลการประเมินมาแกไขพัฒนาระบบ 

ซึ่งอาจแกไขพัฒนาในสวนที่เปนกระบวนการ 

 นิรันดร ขันธวิธิ (2556) ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน คือ ทฤษฎีระบบสังคม 

(Social Systems Theory) วาเมื่อมีระบบสังคมก็คงจะตองมีระบบบริหาร เพื่อใหระบบสังคมในองคการ

เกิดความเรียบรอย โดยมีความเช่ือวามนุษยแตละคนมองโลกตามอัตวิสัย “ความจริงที่ปรากฏ” ไดรับ

การแปลความหมายตามทัศนคติ (อคติ) ของแตละบุคคล โลกแหงความเปนจริงมิไดดํารงอยูในสภาวะ

“วัตถุวิสัย” ฉะน้ัน การพิจารณาเปาหมายขององคการวาเปนที่เขาใจตรงกันของทุก ๆ คนน้ันเปนไปไมได 

“เปาหมาย” จะปรากฏเปนจรงิตามกระบวนการปฏิสัมพันธของมนุษยที่มาทํางานรวมกัน ซึ่งแนวคิดน้ี

ถือวาการลงมอืปฏิบัติเทาน้ัน จึงจะใหความหมายที่แทจริงและการแปลความหมายของแตละบุคคลจาก

ประสบการณของแตละบุคคล จึงเปนประเด็นที่สาคัญ ทฤษฎี Social Action Theory ใหความสําคัญ

ตอบทบาทของปจเจกบุคคลในองคการและเนนไปที่ “กระบวนการ” มากกวาโครงสราง กฎเกณฑ หรือ

กฎระเบียบ 

 วราพร พรมแกวพันธ (2557) ไดกลาวถึง ทฤษฎีผูนํา (Leadership Theory) ที่เปนทฤษฎีหน่ึง

ที่ใชมากในการบรหิารการศึกษา และเปนทฤษฎีที่ไดศึกษาคนควากันไวมาก จึงมีแนวความคิดของทฤษฎีน้ี

หลายแนวความคิดดวยกัน ซึ่งหน่ึงในแนวคิดน้ันเปนแนวความคิดที่ไดจากทฤษฎีระบบสังคมของ เกท

เซลส และ กูบา (Getzels and Guba) ทฤษฎีน้ีเปนประโยชนในการวิเคราะหความเปนผูนําของผูบริหาร

ในองคการวา เปนผูนําในลักษณะไหน โดยแบงผูนําออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 

  1. ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (Nomothetic Leadership Style) ผูนําประเภทน้ีจะยึด

วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับของสถาบันเปนหลัก จนบางครั้งปฏิบัตงานจะตอง

เสียเวลาและความสุขสวนตัวจนเกินไปเพื่อใหงานสําเร็จ โดยที่ตนเองจะประสบกับความทุกขยากอยางไร

ก็ไมคํานึงถึง ทําใหคนเกิดความทอแทขวัญและกําลังใจในการทํางานไมดี งานก็อาจลมเหลวได 
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  2. ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (Idiographic Leadership Style) ผูนําประเภทน้ีจะปลอย

ปละละเลยกฎระเบียบขอบังคับและเปาหมาย เพียงแตจะทําใหบุคคลทํางานดวยความสุขสบายและ

ตามใจจนทําใหงานลมเหลวได ผูใตบังคับบัญชาจะประพฤติผิดอยางไรก็ไมวากลาว เพราะเกรงใจและ

ตองการความเปนมิตรอยูเรื่อยไป โดยไมคํานึงถึงผลเสียของงาน 

  3. ผูนําที่ยึดการประสานประโยชนเปนหลัก (Transactional Leadership Style) ผูนํา

ประเภทน้ีมองการประสานประโยชนของสถาบันและบุคลากรที่ทํางานเปนหลัก โดยการพยายามใหบุคลากร

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ในเวลาเดียวกันก็จะใหสิ่งตอบแทนแกบุคลากรบางตามความเหมาะสมและ

ยุติธรรม โดยบุคลากรเองก็มีความพอใจในการทํางานดวย ประโยชนจะเกิดข้ึนกับทั้งสถาบันและบุคลากร

ที่ทํางาน ผูนําประเภทน้ีนับวาเปนประเภทที่ดีอยางย่ิง 

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

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

มากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหโรงเรียนดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีขอบขายการบรหิารงาน

โรงเรียน ไดแก การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงาน

บุคคล ซึ่งไดสอดคลองกับ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 อางถึงใน วราพร พรมแกวพันธ, 2557) 

ไดกลาววา การบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มีดังน้ี 

  1. สถานศึกษามีบทบาทหลกั เปนหนวยบรกิารทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ

จําเปนของทองถ่ินและควรเปนหนวยนําสงัคมของชุมชน โดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนดในระดับชาติ

เปนแนวทาง ไมควรกําหนดบทบาทใหเปนเพยีงหนวยงานรองรับนโยบายและสนองความตองการของศูนย

อํานาจสวนกลางเพียงอยางเดียว 

  2. สถานศึกษามีคุณภาพ และศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคในการ

จัดการศึกษาไดดวยตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพใหไดตามมาตรฐานอยางมคุีณภาพ 

  3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายในกรอบนโยบายที่กําหนด

ดวยตนเอง ซึ่งสามารถตัดสินใจไดโดยสมบูรณ ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดยเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา 

  4. สถานศึกษาสามารถประเมินคุณภาพได สถานศึกษาสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และการปฏิบัติที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพที่สามารถ

ตรวจการเปดเผยตอสาธารณชนได 
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  5. สถานศึกษามีการรวมพลังในการดําเนินงาน การสรางเครือขาย เพราะการรวมกลุม

สถานศึกษาจึงเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพลังใหสถานศึกษาจัดบริการไดกวางขวาง  

 กลาวโดยสรุปไดวา หลักและแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาเปนสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตุประสงคที่วางไว โดยจะนํา

หลักและทฤษฎีที่เหมาะสม มาปรับใชในการบรหิารตามสถานการณและสภาพบริบทตาง ๆ ซึ่งยึดหลักการ

บริหารคุณภาพ การใชวงจร PDCA คือ การวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ และแกไข มีผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูนําการจัดการศึกษา และคณะครูบคุลากรภายในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ 

 

 อารมณ หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนซึ่งจะเกิดข้ึนอยางฉับพลัน

ทันที โดยไมสามารถสัมผัสและสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน แตสามารถรูสึกถึงสภาวะทางอารมณของบุคคล

ที่แวดลอมเราอยูได อาจสังเกตไดจากพฤติกรรมที่ไมไดแสดงออกเปนภาษาหรือคําพูด เชน การแสดงออก

ทางสีหนา ทาทาง เปนตน อารมณของมนุษยจะเริม่มีข้ึนนับต้ังแตเกิด ซึ่งอารมณที่มีความสลับซบัซอน

จะปรากฏมากข้ึนตามวุฒิภาวะ ดังน้ัน หากมนุษยทุกคนจึงตองศึกษาวิธีการในการควบคุมอารมณของตน

ใหถูกตองตามกฎเกณฑที่สังคมแตละแหงไดกําหนดไว ซึ่งในปจจุบันทุกสังคมตางหันมาใหความสําคัญ

กับการรูจักตนเองและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข จึงทําใหมีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ

กันอยางแพรหลาย 

 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ (Emotion) 

 แมวาความฉลาดทางอารมณ จะเปนเรื่องใหมสาํหรบัคนไทยแตหากมองใหลึกเขาไปถึงขอคิด

ของการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ  ที่บรรพบุรุษไดฝากคติเตือนใจไวในสํานวน สุภาษิต อาทิเชน “จิตเปนนาย 

กายเปนบาว” อันเปนขอคิดที่ใหลูกหลานรูระวังรกัษาควบคุมอารมณ และระวังความติดไมใหกระเจิดกระเจิง 

ซึ่งอารมณและความคิดน้ัน อาจหมายรวมถึงจิตใจอันเปนตนเหตุแหงการกระทําและคําพูด ตลอดจน

การเลือกตัดสนิใจทําสิง่ตาง ๆ  โดยอาศัยกายเปนตัวแสดงออก ดังน้ันการใชความฉลาดทางอารมณสําหรับ

คนไทยแลวถือไดวา มีการปลูกฝงกนัมาชานาน ซึ่ง ณ ปจจุบัน ความฉลาดทางอารมณ มีบทบาทสําคัญ

ในการดําเนินชีวิตคอนขางมาก ไมวาจะเปนดานการทํางาน ดานครอบครัว ดานสังคม หรือแมแตดาน

ชีวิตสวนตัวก็ตาม และเรื่องที่นาสนใจ คือ ความฉลาดทางอารมณน้ันสามารถเพิม่พูน ฝกฝน และเพิ่ม

ทักษะได  
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 ความฉลาดทางอารมณ ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Emotional Intelligence” นิยมเรียกกัน

ทั่วไปวา EQ ซึ่งเปนคํายอเดิมจากคําวา “Emotional Quotient” ซึ่งนักจิตวิทยาตะวันตกใหความสําคัญ

อยางมากกับเรื่องความฉลาดทางอารมณ เพราะเช่ือวาคนเราน้ันจะประสบความสําเรจ็ได นอกจากจะมี

สติปญญาดีแลว จะตองมีความฉลาดทางอารมณควบคูกันดวย ทั้งน้ี มผีูใหความหมายเกี่ยวกับความฉลาด

ทางอารมณไวหลายทัศนะ ดังเชน 

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

เปนผูใชคําวา ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนครั้งแรก โดยใชแทนในคําวา 

(Emotional Quotient : EQ) และไดใหคํานิยามวา ความฉลาดทางอารมณความสามารถของบุคคล 

ที่จะตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และอารมณตาง ๆ ทั้งของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณ

ของตน โดยช้ีนําความคิดและการกระทําของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล สอดคลองกับการทํางานและ

การดําเนินชีวิตโดยมีสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 

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

ในการตระหนักถึงความรูสกึของตนเองและของผูอื่น เพื่อการสรางแรงจูงใจในตัวเอง บริหารจัดการอารมณ

ตาง ๆ ของตน และอารมณที่เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ตอคนรอบขาง 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551 : 38) กลาววา ความฉลาดทางอารมณ เปนการเรียนรูและรูจัก

อารมณ ความรูสึกของตน ใหตระหนัก มีสติ รูเทาทันสาเหตุและความเปลี่ยนแปลงในอารมณของตนเอง 

และบริหารจัดการอารมณของตนไปในทางที่สรางประโยชนกับทุกฝาย 

 ธัญญรัตน เกิดสุวรรณ (2555) ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแงดี รูจักเห็นอกเหน็ใจผูอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

มีความมุงมั่นแนวแน มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรูถึงความตองการ

ของคนอื่น และรูจักมารยาททางสงัคม เปนตน ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 

3 ประการ ไดแก ความดี ความเกง และความสุข  

 กร ศิริโชควัฒนา (2551 : 15) ใหความหมายของ ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถ

ในการบริหารอารมณใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ มีความเขาใจอารมณ

ของตนเองและผูอื่น รูจักควบคุมอารมณของตนอยางมีเหตุผล โดยไมจําเปนตองเก็บกดเพื่อรอการระเบิด

ในภายหลัง รูจักจุดดีจุดดอยของตัวเอง มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต มองโลกในแงดี สามารถจัดการความเครียด

หรือแกไขปญหาไดอยางรอบคอบและรูเทาทัน หรืออธิบายอยางงาย ๆ วา EQ ก็คือ ความสามารถในการ

ใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรคและมีความสุขน้ันเอง 

 กลาวโดยสรุปคือ ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนักถึง

ความรูสึก ความคิด เขาใจอารมณของตนเองและผูอื่น สามารถควบคุมอารมณและแรงกระตุนภายใน

มีความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สามารถให
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กําลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับอปุสรรคและขอขัดแยงตาง ๆ  ไดอยางไมคับของใจ รูจักขจัดความเครียด 

มีทักษะทางสังคมในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ทําใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข และประสบ

ความสําเร็จในชีวิต 

 ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 

 จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ความฉลาดทางอารมณจึงมีความสําคัญย่ิง เพราะผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงจะมีความมั่นคงทาง

อารมณจะสามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรคไดดี ยอมรับความเปลี่ยนไดและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ดังน้ัน บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองไดมักประสบความสําเร็จ (สํานักงานเลขา

สภาการศึกษา, 2552 : 2) ความฉลาดทางอารมณชวยทําใหบุคคลมีสติ ทําใหสามารถเขาใจ และบริหาร

จัดการกับชีวิตของตนเองตามขอบเขตความสามารถของตนได ซึ่ง ณ ปจจุบันเรื่องความฉลาดทางอารมณ

เปนที่สนใจของบุคคลในสังคมอยางมาก ไมเฉพาะบุคคลในวิชาชีพจิตวิทยาเทาน้ัน แตบุคคลในวิชาชีพ

อื่น ๆ ก็มีความต่ืนตัวและเห็นประโยชนของการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณเชนเดียวกัน เชน คร ู

อาจารย นักธุรกิจ และบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับมนุษย ที่เปนเชนน้ัน เพราะการศึกษาเรื่องน้ีจะชวยให

บุคคลความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณอยางถูกตอง 

 สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557 : 17) ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปนอยางย่ิง

มีประโยชนกับทุกดานที่เกี่ยวของกับผูนําไปใชและมีความจําเปนและสาํคัญเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะผูนํา

และผูบรหิาร เพราะถือวาเปนผูที่มีอํานาจสามารถชักจูงโนมนาวใหคนเกิดความรูสกึเห็นชอบและพรอม

จะปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 จันทนา บรรณทอง (2553 : 33) กลาวสรุปเกี่ยวกับความสาํคัญและประโยชนของความฉลาด

ทางอารมณไดวา สามารถชวยใหบุคคลปรับตัวและปรับอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถ

แกปญหาความเครียดและแรงกดดันในชีวิต สามารถแกไขปญหาและความขัดแยงได มีบุคลิกภาพที่ดี 

รักการศึกษาหาความรู มีเปาหมายในชีวิต มีแรงจูงใจ มีสมาธิในการเรยีนและการทาํงาน มีการประสาน

สัมพันธที่ดีทั้งในชีวิตครอบครัวและในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ สามารถสื่อสารและแสดงความรูสึก

อยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สามารถครองใจคนได และประสบความสําเร็จ

ในชีวิต 

 จากความสําคัญและประโยชนของในเรื่องความฉลาดทางอารมณที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

แสดงใหเห็นวา เรื่องของความฉลาดทางอารมณถือเปนเรื่องที่มีความจําเปนและมีความสําคัญสําหรับ

ทุกคนในการสราง ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดข้ึนกับตนเอง เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตในสังคมทั้งตอ

ตนเอง และสรางใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นและสวนรวม  
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 ผูบริหารกับความฉลาดทางอารมณ 

 ในการบริหารงานใหประสบความสําเรจ็และบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวไดน้ัน นอกจากข้ึนอยู

กับสภาพแวดลอมตาง ๆ และการมีความรูความสามารถอยางดีย่ิงแลว ความฉลาดทางอารมณก็เปนสวน

สําคัญอีกอยางหน่ึงที่ชวยใหการทาํงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอดีตน้ันมีความเช่ือวาบุคคล

ที่เปนผูบริหารน้ัน ตองมีสติปญญาและความฉลาดกเ็พียงพอ เพราะจะชวยนําพาใหงานบรรลุเปาหมาย 

ซึ่งในบางครั้ง งานอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคตามแผนที่ผูบริหารวางไว แตสิ่งที่ตามมา คือ ความรูสึก

ไมพอใจของเพื่อนรวมงานหรือผูปฏิบติังาน ในกรณีที่ไดรับความกดดันจากการทํางาน ซึ่งหากผูบริหาร

ใหความสําคัญในดานความรูสึก รวมถึงขวัญและกําลังใจของเพื่อนรวมงานหรือของผูปฏิบัติงานประกอบ 

การทํางานไปดวยก็จะเปนการดีอยางย่ิง ฉะน้ัน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูรวมทีมงานแสดงความรูสึก

และความคิดเหน็ในการทํางานดวย ซึ่งผลที่ตามมา น้ันคือ พัฒนาการทางความคิด การแสดงออก และ

สัมพันธภาพที่ดีของการทํางานเปนทีม  

 ผูบริหาร ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ  หากเปนผูที่มีปญหาทางดานอารมณ

อาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน เปนคนหงุดหงิด เอารัดเอาเปรียบผูอื่น เฉ่ือยชา ดวยเหตุน้ี ทักษะทาง

อารมณจึงเปนเรื่องสําคัญ หากผูบริหารมีการเรียนรูและฝกพัฒนาตนเองตลอดเวลา จะทําใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีความสุข 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551 : 174 - 175) ไดแสดงทัศนะวา ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูบรหิารหรอืผูนําที่จําเปนตองมีไมใชวาหากมีไวก็เปนการดี ปญหาความเครียดกับผูบริหารเปน

ของคูกันไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะในแตละวันตองพบกับอารมณที่หลากหลายของลูกนอง จากเพื่อน

รวมงาน ปญหาจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ผูบริหารนาจะมีความฉลาดทางอารมณ คือ จะตองมีเพราะ

หากผูบริหารจัดการทางอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน อาจสงผลตอความสามารถ

ในการทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกไขปญหาความขัดแยงในการทํางานและยังชวยสงเสริม

สัมพันธภาพระหวางบุคคล เกิดการทํางานเปนทีม ผูรวมงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สงผลใหงาน

สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

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

ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณที่มีตอความมปีระสทิธิผลของผูนํา ซึ่งในอดีตเคยเสนอไว 5 ดาน

มีจํานวนทั้งสิน้ 25 สมรรถนะ แตจากผลการวิเคราะหขอมูลลาสุด Goleman ไดปรับปรุงวุฒิภาวะทาง

อารมณเหลือเพียง 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) 

 สมรรถนะที่เกี่ยวกับสงัคม (Social Competence) เปนสมรรถนะที่ผูนําใชเพื่อบริหารจดัการ

ความสัมพันธกับผูอื่นใหเกิดผลดี ประกอบดวย 2 ดาน รวมทั้งสิ้น 9 สมรรถนะ ดังน้ี 

  3. ดานความตระหนักรูทางสังคม (Social Awareness) 

   3.1 สมรรถนะในการเขาใจผูอื่น (Empathy) 

   3.2 สมรรถนะความตระหนักรูดานองคการ (Organizational Awareness) 

   3.3 สมรรถนะดานการบริการ (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 ความสามารถของผูบริหารที่เขาใจ

และสามารถควบคุมอารมณของตนเองได อีกทั้ง ยังมีความสามารถในการเขาใจและหย่ังรูถึงอารมณ

ของผูใตบังคับบัญชารวมถึงเพื่อนรวมงานดวยเชนกัน หากผูบริหารรูจักสรางและรักษาความสัมพันธ

กับผูอื่นอยูเสมอ หากผูบริหารเขาใจและสามารถปฏิบัติเรื่องเหลาน้ีไดเปนอยางดีแลว ยอมทําใหเกิด

การทํางานเปนทีมที่ดี และนําไปสูการบริหารที่ประสบความสําเร็จ 
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 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

 ความฉลาดทางอารมณเ ปนทักษะสวนบุคคลที่สามารถสรางข้ึนไดและพัฒนาไดดวยตนเอง

ซึ่งสงผลใหประสบผลสําเร็จในทุกดานของชีวิต เพราะความฉลาดทางอารมณน้ันทําใหเกิดความเขาใจ

ในตนเอง เกิดความเขาใจถึงความรูสึกของตนเองและบุคคลรอบขาง นําไปสูการแสดงออกในทางที่เหมาะสม  

 ปจจุบันนักการศึกษาและนักจติวิทยา ไดใหความสนใจและไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาด

ทางอารมณ ผลการศึกษาสวนใหญน้ันพบวา ผูที่มีความฉลาดทางอารมณสูงมีผลดีตอการทํางาน เน่ืองจาก

เขาใจตนเองและผูอื่น ทําใหสงผลดีตอการสรางสัมพันธภาพกับผูรวมงานไดดี ลดความขัดแยงระหวาง

บุคคลและทีมงาน อีกทั้งมีความเช่ือตรงกันวา ความฉลาดทางอารมณสามารถฝกฝนและพัฒนาไดตลอดชีวิต

เน่ืองจากไมถูกกําหนดตายตัวจากพันธุกรรม แตเกี่ยวของจากประสบการณชีวิตโดยตรง  

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

ไดเสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณไว 5 ประการ ดังน้ี 

  1. รูจักอารมณตนเอง เปนพื้นฐานในการควบคุมอารมณเพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม 

การรูจักอารมณตนเอง ก็คือ การรูตัว หรือการมีสติในทรรศนะของพทุธศาสนาน่ันเอง ปกติเมื่อเราเกิด

อารมณใด ๆ ข้ึนมา เราจะตกอยูในภาวะใดภาวะหน่ึงใน 3 ภาวะ ไดแก ภาวะการถูกครอบงําดวยอารมณ 

ไมสามารถฝนอารมณได และแสดงพฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ ภาวะการไมยินดียินราย หมายถึง 

การไมยินดียินรายตออารมณที่เกิดข้ึนหรือทําเปนละเลยไมสนใจ เพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ เชน 

ทําเปนไมใสใจตอเหตุการณที่เกิดข้ึน ทั้งที่จริง ๆ ก็รูสึกโกรธ และสุดทาย คือ ภาวะการรูเทาทัน หมายถึง 

การรูเทาทันตออารมณที่เกิดข้ึน มีสติรูวาควรจะทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ในขณะที่เกิดอารมณ

ขณะน้ัน ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการรูจักอารมณตนเอง สามารถทําไดดังน้ี 

   1.1 ทบทวน ถารูสึกวาที่ผานมาเรามีปญหาในการแสดงอารมณ ลองใหเวลาทบทวน

อารมณดวยใจที่เปนกลาง ไมเขาขางตนเองวาเรามีลักษณะอารมณอยางไร เรามักแสดงออกในรูปแบบ

ไหนแลวรูสึกพอใจ ไมพอใจอยางไร คิดวาเหมาะสมหรือไมตอการแสดงอารมณในลักษณะน้ัน 

   1.2 ฝกสติ ฝกใหมีสติและรูตัวอยูเสมอ วาขณะน้ีเรากําลังรูสึกอยางไรกับตัวเองหรือ

ตอสิ่งที่เกิดข้ึน รอบตัว สบายใจ ไมสบายใจ แลวลองถามตัวเองวาเราน้ันคิดอยางไรกับความรูสึก และ

ความคิดเหลาน้ัน ความรูสึกน้ันมีผลอยางไรกับการแสดงออกของเรา 

  2. จัดการกับอารมณตนเอง เปนความสามารถในการควบคุมอารมณและสามารถแสดง

ออกไปไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ แตการที่เราจะจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสมหรือไมเพียงใดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมอารมณ ซึ่งแนวทางในการจัดการกับอารมณตนเองสามารถทาํได

ดังน้ี 

   2.1 ทบทวนสิ่งที่ทําลงไปเพื่อตอบสนองอารมณที่เกิดข้ึน และพิจารณาผลที่ตามมา 

   2.2 เตรียมการในการแสดงอารมณ ฝกสั่งตัวเองวาจะทําอะไรและจะไมทําอะไร 
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   2.3 ฝกรับรูในสิ่งที่เกิดข้ึนหรือที่เราตองเกี่ยวของในดานดี ทําอารมณใหแจมใส ไมเศรา

หมอง 

   2.4 ฝกสรางความรูสึกที่ดีใหกับตัวเอง ผูอื่น และสิ่งรอบตัว 

   2.5 ฝกสรางโอกาสจากอุปสรรคหรือหาประโยชนจากอุปสรรค โดยการปรับเปลี่ยน

มุมมองไปในแงดี คิดวาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหลาน้ันเปนความทาทายและเปนทางเลือก 

   2.6 ฝกผอนคลายความเครียด โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองการจัดการอารมณได

เหมาะสมจะทําใหเกิดความสบายใจ สงผลใหการทํางานและดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ มีความสุขและ

ประสบผลสําเร็จไดงายข้ึน 

  3. สรางแรงจูงใจใหตนเอง คือ การมองหาแงดีของเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน ซึ่งจะชวย

ใหเราเกิดความเช่ือมั่นวา สามารถเผชิญกับเหตุการณน้ันได และทําใหเกิดกําลังใจที่กาวไปสูเปาหมาย

ที่วางไว ซึ่งแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองทําได ดังน้ี 

   3.1 ทบทวนและจดัอันดับสิ่งสาํคัญในชีวิต โดยใหจัดอันดับความตองการ ความอยากได 

อยากมี อยากเปน ทั้งหลายทัง้ปวง แลวพิจารณาวา การที่เราจะบรรลสุิ่งที่ตองการน้ันเรื่องไหนที่พอเปนได 

เรื่องไหนที่ไมนาจะเปนไปได 

   3.2 นําความตองการไปต้ังเปาหมายใหชัดเจน เพื่อวางข้ันตอนการปฏิบัติที่จะมุงไปสู

จุดหมายน้ัน ๆ 

   3.3 มุงมั่นตอเปาหมายในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงความฝน ความตองการของตนเอง 

ตองระวังอยาใหมีเหตุการณใดมาทําใหเราเกิดความไขวเขวออกนอกทางที่ต้ังไว 

   3.4 ลดความสมบูรณแบบ โดยตองทําใจยอมรับใหไดวาสิ่งที่เราต้ังใจไวน้ันอาจจะมี

ความผิดพลาดเกิดข้ึนได หรือไมเปนดังที่เราคาดหวัง การทําใจยอมรับความบกพรองไดจะชวยใหเรา

ไมเครียด ไมทุกข ไมผิดหวังมากจนเกินไป 

   3.5 ฝกมองหาประโยชนจากอุปสรรค เพื่อสรางความรูสึกดี ๆ ที่จะเปนพลังใหเกิด

สิ่งดี ๆ อื่น ๆ ตอไป 

   3.6 ฝกสรางทัศนคติที่ดี หามุมมองที่ดีในเรื่องที่เราไมพอใจ (แตไมสามารถแกไขหรอื

เปลี่ยนแปลงได) มองปญหาใหเปนความทาทายที่เราจะไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อสรางพลังและแรงจูงใจ

ใหผานพนปญหาน้ัน ๆ ไปได 

   3.7 หมั่นสรางความหมายในชีวิต ดวยการรูสกึดีตอตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ

และพยายามใชความสามารถที่มทีําประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น แมวาจะเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 

   3.8 ใหกําลังใจตนเอง คิดอยูเสมอวาเราทําไดและลงมือทํา 

  4. การหย่ังรูอารมณผูอื่น หมายถึง การรูและเขาใจอารมณความรูสึกของผูอื่น สามารถ

แสดงอารมณตนเองตอบสนองไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะกับคนที่เราเกี่ยวของสัมพันธดวยจะชวยใหเรา
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สามารถอยูรวมหรือทํางานดวยกันไดอยางดีและมีความสุขมากข้ึน ซึ่งแนวทางในการฝกการหย่ังรูอารมณ

ผูอื่นทําไดดังน้ี 

   4.1 ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอื่น โดยการสังเกตสีหนา แววตา ทาทาง การพูด 

นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 

   4.2 อานอารมณความรูสึกของผูอื่น จากสิ่งที่สังเกตเห็นวา เขากําลังมีความรูสึกใด 

โดยอาจตรวจสอบวาเขารูสกึอยางน้ันจรงิหรือไมดวยการถาม แตวิธีน้ีควรทําในสถานการณที่เหมาะสม 

เพราะมิฉะน้ันอาจดูเปนการวุนวาย กาวกายเรื่องของผูอื่นได 

   4.3 ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคล ซึ่งเรียกวาเอาใจเขามาใสใจเรา

วาถาเราเปนเขา เราจะรูสึกอยางไรจากสภาพที่เขาเผชิญอยู 

   4.4 แสดงการตอบสนองอารมณในลักษณะที่เปนการแสดงวาเขาใจ เห็นใจกันและกนั 

จะทําใหเกิดอารมณความรูสึกที่ดีตอกัน 

  5. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน จะชวยลดความขัดแยง และชวยใหการอยูรวมกัน

เปนไปอยางราบรืน่ พรอมที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนแนวทางในการฝก การรักษาสัมพันธภาพ

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 

 สําหรับกรมสุขภาพจิต (2550 : 2 - 3) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

จากแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณข้ึน โดยแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี 

  1. ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ และความตองการของตนเอง 

รูจักเห็นใจผูอื่น มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 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 
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   2.1 รูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง รูศักยภาพตนเอง สรางขวัญและกําลังใจใหตนเอง 

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 มีความสุขทางใจ มีกิจกรรมทีเ่สริมสรางความสุข รูจักผอนคลายมีความสงบทางใจ 

 อมรรัตน วงศประเทศ (2550 : 66) ที่ไดสรุปวา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของบุคคลน้ัน

จะตองพัฒนาในข้ันตาง ๆ ทั้ง 5 ประการ ไดแก 

  1. การรูเทาทันอารมณตนเองในการที่จะรูเทาทันอารมณตนเอง จะตองบอกกบัตัวเองได

ตลอดเวลาวาตนกําลงัรูสกึอยางไร ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานของการมคีวามฉลาดทางอารมณและทําใหสามารถ

จัดการอารมณที่ไมดีออกไปได 

  2. การควบคุมตนเองในการแสดงอารมณ โดยฝกความสามารถในการควบคุมอารมณ

และแสดงออกใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ ทั้งอารมณดีและอารมณไมดี เพื่อใหเกิด

ความสมดุลในการจัดการกับอารมณของตน 

  3. การสรางแรงจูงใจใหตนเอง เปนวิธีการที่จะสรางความเขมแข็งของอารมณ เพื่อเกิด

ความมุงมั่นที่จะกระตุนตัวเองใหมีการปฏิบัติไปสูเปาหมายที่ต้ังไว 

  4. การรับรูอารมณและความรูสึกของผูอืน่ ในการฝกการรับรูอารมณและความรูสึกของผูอื่น

จะตองพยายามนึกถึงผูอื่นพอ ๆ กับการนึกถึงตนเอง จึงจะสามารถรับรูอารมณความรูสึกผูอื่นไดดี 

  5. การสรางสัมพันธภาพที่ดี จําเปนตองมีพื้นฐานมาจากการมองตนเองและผูอื่นในแงดี 

การสรางอารมณทีดี่ตอกัน การฝกสรางความรูสึกที่ดีกบัผูอื่น เขาใจและเห็นใจผูอื่น จะทําใหการเริ่มตน

ของการมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดข้ึน 

 และในแงวัตถุประสงคของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณน้ัน ทศพร ประเสริฐสุข (2542 

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

มีสวนรวมที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณของคนในสังคมได ซึ่งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  
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  1. การพัฒนาใหเด็กและเยาวชน เปนผูที่มีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ 

  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนผูที่มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณเพื่อเปน

ตัวอยางที่ดีแกเด็ก 

  3. พัฒนาการมองโลกในแงดีอันเปนพื้นฐานของการพัฒนาความคิด ความรูสึก และทัศนคติ

ในการทํางานรวมกับผูอื่น 

  4. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล การสื่อความหมาย เพื่อเปนทักษะทางสังคมที่สําคัญ

ในการดํารงชีวิต 

  5. พฒันาความสามารถในการรับรู ความเขาใจ ความรูสึก ความคิด และอารมณของตนเองได

เปนคนที่มีสติสามารถตระหนักรูตนและอารมณของตน 

  6. พัฒนาความซื่อตรง ซื่อสัตย รักษาคํามั่นสัญญา ตรงไปตรงมา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สังคม

ปรารถนา 

  7. พัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ สามารถจัดการทางอารมณของตนเอง

ในสภาวการณตาง ๆ ได 

  8. พัฒนาแรงจูงใจในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

  9. พัฒนาความสามารถในการเขาใจ รูเทาทันอารมณความรูสกึผูอื่นเอาใจเขามาใสใจเรา 

  10. พัฒนาการควบคุมตนเอง ซึ่งเปนการปรับพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม 

 

  11. พัฒนาจิตใจใฝบริการ อันเปนรากฐานสันติสุขในสังคม 

  12. พัฒนาความสามารถในการบริหารความขัดแยง 

  13. พัฒนาความรูสึกเขาถึงมนุษยและความเปนมนุษย รูจักช่ืนชมความงามดานดนตรี 

ศิลปะ มีความละเอียดออนเพื่อสรางสภาวะทางอารมณใหเปนคนอารมณดี 

  14. พัฒนาความมีคุณธรรม 

 สรุปไดวา ผูบริหาร นอกจากตองพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานและการบริหารงาน

ที่ดีแลว ตองมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณเปนสวนรวมที่สาํคัญดวย คือ ตองเปนผูที่ตระหนักรับรู

อารมณของตนที่เกิดจากสิ่งเราทั้งภายในและภายนอก สามารถจัดการกับอารมณได โดยการควบคุม 

เพื่อใหเกิดผลทางบวกทั้งตอตนเองและผูอื่น มีความสามารถในการสรางความพึงพอใจ การสรางสัมพันธภาพ

ที่ดี การสรางความนับถือ และความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาท

และหนาที่สําคัญในทํางานใกลชิดกับเด็กและเยาวชน 

 ทฤษฎีและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ 

 จากการที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษายุคปจจุบันไดใหความสําคัญทางดานความฉลาดทาง

อารมณมากข้ึน เปนการสงเสริมความฉลาดทางอารมณไปพรอมกับความฉลาดทางสติปญญาอันจะทําให
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บุคคลประสบความสําเร็จและมีความสุข โดยมีความเช่ือพื้นฐานวา ถาบุคคลมคีวามฉลาดทางอารมณสงู

แสดงวา เปนผูที่มีความฉลาดในการใชอารมณไดดี จะสงผลใหประสบความสําเร็จและเปนผูทีม่ีความสขุ

ดวย จากการศึกษาพบวา มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและองคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว

หลากหลาย ดังน้ี 

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

องคประกอบของความฉลาดทางอารมณเปนประเด็นหลักๆ 5 ประเด็น คือ 

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

เปนการรับรูและเขาใจความรูสกึนึกคิด และอารมณของตนตามความเปนจริง และสามารถควบคุมอารมณ

และความรูสึกของตนเองได 

  2. Managing Emotions คือ ความสามารถในการบริหารจัดการกับอารมณของตนได

อยางเหมาะสมตามสถานการณเพื่อไมใหเกิดความเครียด โดยมีเทคนิคในการคลายความเครียดสลัด

ความวิตกจริตรุนแรงไดอยางรวดเร็ว ไมฉุนเฉียวงาย กลาวคือ สามารถทําใหอารมณขุนมัวหายไปโดยเร็ว 

  3. Recognizing Emotions in Others เปนการรับรูอารมณ และความตองการของผูอื่น 

เห็นอกเห็นใจผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

  4. Motivating Oneself เปนความสามารถในการจูงใจตนเอง สามารถควบคุมความตองการ

และแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถรอคอยการตอบสนองความตองการเพื่อใหสามารถบรรลถึุง

เปาหมายที่ดีกวา มองโลกในแงดี สามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองได 

  5. Handling Relationships เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธกับคนรอบขางได

มีมนุษยสมัพันธกับคนรอบขาง 

 นอกจากน้ี Salovey and Mayer (1997) ไดเสนอโมเดลที่ปรบัปรุงใหม โดยเสนอวา ความฉลาด

ทางอารมณประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

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

ซึ่งอารมณ ประกอบดวย 

   1.1 ความสามารถในการบอกอารมณและความรูสึกของตนเองได 

   1.2 ความสามารถในการระบุอารมณของผูอื่นได โดยดูจากการอาน งานออกแบบ

งานศิลป ภาษา เสียง พฤติกรรม และรูปภาพตาง ๆ 

   1.3 ความสามารถในการแสดงอารมณไดอยางถูกตอง เหมาะสม แสดงความตองการ

ไดสอดคลองกับความรูสึก 

   1.4 ความสามารถในการจาํแนกความรูสกึตางๆทีต่รงกันขามไดวาถูกหรือผดิ เปนจรงิ

หรือไมเปนจริง 
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  2. การใชอารมณเกื้อหนุนความคิด (Emotional Facilitation of Thinking) ประกอบดวย 

   2.1 การใชอารมณจัดลําดับความคิดโดยช้ีนําใหเห็นความสําคัญกอนหลัง 

   2.2 การใชอารมณเปนประโยชนในการสงเสรมิ และเกื้อหนุนตอการตัดสนิใจ และจดจํา

ความรูสึกตาง ๆ ได 

   2.3 การใชอารมณที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดมุมมองที่กวางหลากหลายมากข้ึน จากการมอง

สิ่งตาง ๆ ในแงดีเกินไป ไปสูการมองในดานอื่น ๆ ดวย 

   2.4 การเกิดภาวะอารมณที่หลากหลายทําใหสามารถมองเห็นแนวทางในการแกปญหา 

ความรูสึกเปนสุข ทําใหเกิดความคิดอยางสรางสรรคมีเหตุผล 

  3. การเขาใจ วิเคราะห และใชความรูจากอารมณที่เกิดข้ึน ประกอบดวย 

   3.1 ความสามารถในการระบุอารมณ และสามารถเห็นความสัมพันธระหวางอารมณ

และการใชถอยคําที่เหมาะสม 

   3.2 ความสามารถในการตีความหมายของอารมณที่เกิดข้ึน สืบเน่ืองมาจากอารมณ

อีกอารมณหน่ึง เชน ความเสียใจเน่ืองมาจากความสูญเสียสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

   3.3 ความสามารถในการเขาใจความรูสึกที่ซับซอนที่เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน 

   3.4 ความสามารถในการเขาใจความเปลีย่นแปลงทางอารมณ เชน เปลี่ยนจากความโกรธ

มาเปนความพอใจ หรือจากความโกรธมาเปนความละอาย 

  4. การรับรูและควบคุมอารมณ เพื่อสงเสริมความงอกงามทางอารมณ และสติปญญา 

ประกอบดวย 

   4.1 ความสามารถในการเปดใจกวาง ยอมรับในความรูสึกที่ดีและไมดีที่เกิดข้ึนได 

   4.2 ความสามารถในการปลดปลอยตนเองจากสภาวะอารมณโดยพิจารณาจากขอมูล

และประโยชนที่จะไดรับ 

   4.3 ความสามารถในการพิจารณาภาวะอารมณตางๆ ที่เกี่ยวของกับตนเองและผูอื่น

รูวาความรูสึกและอารมณเหลาน้ัน มีความชัดเจน มีเหตุผลเปนปกติ และสงผลตอตนเองและผูอื่นอยางไร 

   4.4 ความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเองและของผูอื่นได สามารถควบคุม

อารมณที่ไมดี และแสดงออกซึ่งอารมณที่ดีไดอยางเหมาะสม ไมบิดเบือนหรือแสดงออกเกินความจริง 

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

ของ Salovey and Mayer มาปรับปรุงใหม โดยใหแนวคิดเปนของเจาเองวา ความฉลาดทางอารมณน้ัน

ประกอบดวย 

  1. การตระหนักรูอารมณของตนเอง (Self Awareness) คือ การที่บุคคลรูวาตนกําลังรูสึก

อยางไรในขณะน้ัน สามารถบอกความรูสึกของตนเองไดอยางถูกตองและเปดเผย รูวาการเกิดอารมณ

ของตนเองมีสาเหตุมาจากสิ่งใด และจะมีผลตอตนเอง ตอผูอื่น และการปฏิบัติงานอยางไร รูถึงสาเหตุ
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ของความวิตกกังวล ความคับของใจ มีสติรูตัวอยูตลอดเวลา รูจุดเดนจุดดอยของตนเอง มีความมั่นใจ

ในตนเอง สามารถตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ ไดอยางมั่นใจ 

  2. การจัดการกับอารมณตนเอง (Self Regulation) คือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณและแรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถคิดอยางมีเหตุผล ยอมรับและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ  ใชคําพูดอยางระมัดระวังและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ยอมรับความลมเหลวและหาทางออก

ไดอยางสมเหตุสมผล 

  3. การจูงใจตนเอง (Motivation) คือ การใชพลังความรูสึกภายในเพื่อเปนสิ่งกระตุนเตือน

ใหตนทํากิจกรรมตาง ๆ  เพื่อไปสูเปาหมายทีต้ั่งไว โดยไมคํานึงถึงสิ่งจูงใจภายนอก เชน เงินหรือสิ่งตอบ

แทนอื่น ๆ  มีความพอใจทีจ่ะปรบัปรงุงานใหดีข้ึนกวาเดิม สามารถสรางทางเลือกใหมในการทํางานที่จะ

สามารถนําไปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี ไมทอถอยตออุปสรรคและความลมเหลว 

  4. การเขาใจความรูสึกของผูอื่น (Empathy) คือ การรับรูถึงความรูสึก ความตองการ

ของผูอื่น สามารถรับรู สนใจ และเขาใจในแงคิด ทรรศนะของผูที่อยูรอบขาง ตัดสินใจทําสิ่งใดโดยคํานึงถึง

ความรูสึกของผูอื่น ไมใชความคิดของตนเองเปนหลัก 

  5. การมีทักษะทางสงัคม (Social Skill) คือ ความสามารถในการสรางความสมัพันธกับผูอื่น 

สามารถเปนมติรกับบคุคลไดทกุประเภท มีความสามารถในการพูดโนมนาว ชักจูงใหผูอื่นคลอยตามกับ

สิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม เสริมสรางความรวมมือในการทํางานและความสามัคคีในหมูคณะ สามารถ

ทําใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข 

 Goleman (1998) ยังไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ โดยจําแนก

ความฉลาดทางอารมณออกเปน 2 แงมุม คือ 

  1. สมรรถนะทางดานสังคม เปนการสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น ประกอบดวย 

   1.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) หมายถึง การตระหนักรูถึงความตองการ 

ความรูสึกและความหวงใยของผูอื่น ดังน้ี 

    1.1.1 การเขาใจผูอื่น ตระหนักรูถึงความรูสกึนึกคิดและมมุมองของผูอืน่ สนใจผูอื่น

มากข้ึน รวมทั้งความวิตกกังวลของบุคคลอื่นดวย 

    1.1.2 มีจิตใจใฝบริการ (Service Minded) รับรู คาดคะเน และตอบสนองถึง

ความตองการของบุคคลอื่น หรือผูที่มาติดตอสัมพันธกับเราไดดี 

    1.1.3 สงเสริมผูอื่น ทราบความตองการและชวยพัฒนาใหเขามีความรูความสามารถ

ใหถูกทาง 

    1.1.4 ใหโอกาสบุคคลอื่น ซึ่งสามารถมองเหน็ถึงความเปนไปไดจากการมองเหน็

ความแตกตางของคนและไมถือเขาถือเรา 
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    1.1.5 ตระหนักรูถึงทัศนะความคิดเห็นของกลุมและสามารถคาดคะเนสถานการณ

ในดานความสัมพันธของบุคคลในกลุมได 

   1.2 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธ (Human Relations) เปนความคลองตัว

ในการติดตอกับผูอื่น เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยสามารถแสวงหาความรวมมือจากผูอื่นได

ประกอบดวย 

    1.2.1 ความสามารถในการโนมนาวจูงใจ สามารถแสดงวิธีการโนมนาวความคิดเห็น

ของบุคคลอื่นไดอยางนุมนวล แนบเนียน และไดผล 

1.2.2 มีการสื่อความที่ดี (Communication Skills) ชัดเจน นุมนวล ถูกตองนาเช่ือถือ 

1.2.3 มีความเปนผูนําสามารถโนมนาวจูงใจ ผลักดันกลุมไดเปนอยางดีถูกทิศทาง 

1.2.4 สามารถกระตุน ริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (Managingchange) 

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 เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตัวเองไดเปนอยางดี 

โดยประกอบดวย 

   2.1 การตระหนักรูตนเอง (Self Awareness) เปนการตระหนักรูถึงความรูสึก และ

ความโนมเอียงของตนเอง หรือที่เรียกวาเปนผูที่มีสติ สามารถหย่ังรูโดยการสํารวจตนเองรูถึงความเปนไปได

ของตนเองตอการตอบสนองตอสิ่งเราตาง ๆ รอบตัว และความพรอมของตนเอง ประกอบดวย 

2.1.1 เปนผูรูเทาทันอารมณของตนเอง รูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความรูสกึน้ัน ๆ และ

คาดคะเนผลที่จะเกิดตามมาได 

2.1.2 สามารถประเมนิตนเองไดตามความเปนจริง รูจุดเดน และจุดดอยของตนเอง 

2.1.3 มีความมั่นใจในตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถ ความมีคุณคาของตนสามารถ

จัดการกับความรูสึกภายในตนได โดยใหอยูในสภาวะที่พอเหมาะพอดี 

   2.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self - Regulation) การควบคุม หรือกําหนด

ตัวเอง นับเปนปจจัยสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ไมทําอะไรโดยใชอารมณพาไป ประกอบดวย 

2.2.1 การควบคุมตนเองสามารถจัดการกับภาวะอารมณหรือความฉุนเฉียวตาง ๆ ได 
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2.2.2 เปนคนที่มีความซื่อสัตย เปนที่ไววางใจ เปนผูที่เนนที่จะทําอะไรโดยรักษา

คุณงามความดีเปนหลัก 

2.2.3 เปนผูใชสติปญญา แสดงความรับผิดชอบ 

2.2.4 มีความสามารถในการปรบัตัว ยืดหยุนในการจัดการความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

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 ดานดี ดานเกง และดานสุข 

ดังน้ี 

 ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจ

ผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี  

  1. มีความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูอารมณและ

ความตองการของตนเอง ควบคุมอารมณและความตองการได แสดงออกอยางเหมาะสม  

  2. มีความสามารถในการเห็นใจผูอื่น ใสใจผูอื่น เขาใจ และยอมรับผูอื่น แสดงความเห็นใจ

อยางเหมาะสม  

  3. มีความสามารถในความรับผิดชอบ รูจักการให รูจักการรับ รูจักรับผิด รูจักใหอภัย

เห็นแกประโยชนสวนรวม 

 ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจสามารถตัดสนิใจแกปญหาและ

แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี  

  1. มีความสามารถในการรูจักและสรางแรงจูงใจใหตนเอง รูจักศักยภาพของตนเอง สรางขวัญ

และกําลังใจใหตนเองได มีความมุงหมายที่จะไปถึงเปาหมาย  



32 
 

  2. มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา รับรูและเขาใจปญหา มีข้ันตอนในการ

แกปญหาไดอยางเหมาะสมและมีความยืดหยุน  

  3. มีความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น

กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และแสดงความเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค 

 ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางมีสขุ มีความภาคภูมิใจในตนเอง พอใจ

ในชีวิตและมีความสงบสุขทางใจ ประกอบดวยความสามารถ ดังน้ี  

  1. ภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาตนเอง และเช่ือมั่นในตนเอง  

  2. พึงพอใจในชีวิต รูจักมองโลกในแงดี มีอารมณขัน พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  

  3. มีความสงบทางใจ มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข รูจักผอนคลาย มีความสงบทางจิตใจ   

 จากแนวคิดพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณอาจสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณ ประกอบ

ไปดวยความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึก อารมณและความตองการของตนเองและผูอื่น สามารถ

ควบคุมตนเอง ตลอดจน เรียนรูที่จะใชอารมณเพื่อสงเสริมใหเกิดการคิด การตัดสินใจ และการสราง

ความสัมพันธกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

 การวัดความฉลาดทางอารมณ 

 การวัดความฉลาดทางอารมณหรอืการประเมินความฉลาดทางอารมณ มีความจําเปนและสําคัญ

อยางย่ิง เพราะเปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นตัวเอง ทําใหทราบถึงขอดีขอเสียของตนเอง เพื่อ

จะไดนําไปแกไขปรับปรุงตนเองตอไปได หากรูจักอารมณของตนเองมากเทาไหรก็ทําใหมองเห็นคุณคา

ของตนเองมากข้ึนดวย ดังน้ัน แบบวัดความหรือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณจึงมีสวนที่สําคัญ

อยางย่ิงตอการสรางความเขาใจตอตนเองและคนรอบขาง 

 สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556 : 24) ไดกลาวถึง การวัดระดับความฉลาด

ทางอารมณ โดยเสนอแนวคิดของ ศันสนีย วรรณางกูล วาความฉลาดทางอารมณของแตละบุคคลจะเปน

อยางไร มีมากนอย ควรตองมีการวัดระดับคาออกมาในรูปแบบของเครื่องมือที่เช่ือถือได เน่ืองจากแนวคิด

ในเรื่องความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนแนวคิดที่พัฒนาหลงัความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และยังไมมี

เครื่องมือวัดชัดเจนและไดรับการยอมรับเทาที่ควร อีกทั้งการวัดความฉลาดทางอารมณออกมาเปนตัวเลข

ตามความฉลาดทางสติปญญาน้ันก็ถือเปนเรื่องยาก เพราะความฉลาดทางอารมณมีองคประกอบและ 

มีการแปรผันตามสถานการณ  

 ดังที่ จันทนา บรรณทอง (2553 : 35 - 39) ไดสรุปแนวคิด การวัดความฉลาดทางอารมณ

ตามกลุมทฤษฎีไว ดังน้ี  

  1. การวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวทางของกลุมสโลเวย (Salovey) ไดพัฒนาการ

วัดความฉลาดทางอารมณที่อิงรปูแบบความฉลาดทางอารมณเริ่มแรกของ Salovey and Mayer ใชวิธี

ใหผูตอบรายงานตนเองโดยมีการประเมิน 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง และ 5 เห็นดวย
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อยางย่ิง มีจํานวนขอสอบทั้งหมด จํานวน 33 ขอ ประกอบดวย กลุมการจัดระบบอารมณ จํานวน 10 ขอ 

กลุมการใชประโยชนทางอารมณ จํานวน 10 ขอ และการประเมินคาการแสดงออกทางอารมณ จํานวน 

13 ขอ จากการตรวจสอบความเทีย่งตรง พบวา มาตราวัดความฉลาดทางอารมณฉบบัน้ี มีความสัมพันธ

กับโครงสรางที่เกี่ยวของทางทฤษฎี ไดแก การเอาใจใสความรูสึก ความกระจางชัดในความรูสึก การปรับปรุง

สภาวะอารมณ การมองโลกในแงดี และการอดทนอดกลั้น นอกจากน้ี ยังมีความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลอง

ภายในแบบอัลฟาของครอนบาคเทากับ .09 

   1.1 Salovey, Mayer, Goldman, Turvey and Palfai (1995) ใชมาตราวัด Trait - 

Mood Scale (TMMS) เปนการวัดความแตกตางระหวางบุคคลในความสามารถที่จะสะทอนอารมณ

และการจัดการกับอารมณ มีดัชนีบงช้ีระดับความเอาใจใสที่บุคคลมีตออารมณที่ไมดีหรือคงอารมณที่ดี 

ซึ่งดัชนีช้ีวัดน้ี Salovey และคณะอธิบายวา เปนความสามารถหลายอยางที่มีอยูในโครงสรางของความฉลาด

ทางอารมณ แบบวัดของ Salovey และคณะมีการใหผูตอบประเมินตนเอง ซึ่งมีมาตราประเมินคาจาก

ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง จนถึง 5 เห็นดวยอยางย่ิง ซึ่งแบบทดสอบมีองคประกอบ ดังน้ี 

    1.1.1 ความเอาใจใสตออารมณและความรูสกึ มีจํานวน 21 ขอ ตัวอยางขอความ

ทางบวก เชน “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 ผลจากการศึกษา พบวา ความเอาใจใส

ตออารมณความรูสึกมีความสัมพันธกับการมีสติของตนเอง ความชัดเจนทางอารมณและความรูสึกก็มี

ความสัมพันธทางลบกับความคลุมเครือทางอารมณ การแสดงออก ความเศราหดหู และการปรับอารมณ

ความรูสึกมีความสัมพันธทางลบกับความเศราหดหู และมีความสัมพันธทางบวกกับการมองโลกในแงดี

และความเช่ือ การจัดระบบสภาวะอารมณที่ไมดี 

   1.2 Mayer Caruso and Salovey ไดพัฒนาแบบวัดในรูปที่เปนกระดาษ คือ Multifactor 

Emotional Intelligence Scale (MEIS) และแบบวัด The Emotion Test ที่จะทําเปน CD - ROM 

แบบทดสอบทั้งสองแบบดังกลาวเหมือนกันทุกประการ ทั้งในดานโครงสรางและเน้ือหา โดยตางกันที่สื่อ

ในการนําเสนอแบบทดสอบ Maye และคณะ โดยเช่ือวาแบบทดสอบที่พัฒนาข้ึนตามแนวคิดโครงสราง
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ความฉลาดทางอารมณลาสุดน้ี เปนการวัดความฉลาดทางอารมณที่แทจริง และเปนการแบบทดสอบ

ที่ประกอบดวย งานดานความสามารถที่ใหผูตอบทาํทัง้หมด 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 

การวัดวา ผูตอบสามารถสรางความรูสึกที่แตกตางกันดีแคไหน และใชความรูสึกที่เอื้อตอกระบวนการคิด 

    1.2.3 แบบทดสอบความเขาใจทางอารมณ วัดความสามารถของบคุคลที่จะทราบวา

อารมณมีที่มาจากอะไร และอะไรจะเกิดข้ึนถาอารมณมีความเขมขน ตลอดจนสามารถเขาใจความสัมพันธ

ระหวางอารมณที่แตกตางกัน เชน “การมองโลกในแงดี สวนใหญประกอบดวยอารมณชนิดใด” และ

ใหผูถูกทดสอบเลือกตอบเปนตัวอยางขอคําถามในแบบทดสอบประเภทน้ี 

    1.2.4 แบบทดสอบการจัดระบบอารมณ วัดความสามารถที่จะจัดการและควบคุม

อารมณของตนและบุคคลอื่น ซึ่งเปนองคประกอบหลักของความฉลาดทางอารมณ แบบทดสอบที่ให

ผูตอบประเมินประโยชนของการกระทําที่เปนไปไดในสถานการณทางอารมณ ผลการวิเคราะหแบบทดสอบ 

MEIS พบวา ความฉลาดทางอารมณ น้ันสามารถแบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก การรับรูทางอารมณ 

ความเขาใจทางอารมณ และการจัดการทางอารมณ 

  2. แบบวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของ Bar - On 

   Bar - On (1997) ใชเวลากวา 16 ป ไดศึกษาเรื่อง แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ

จากนิยามของ Bar-on เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ เขาไดสรางเครื่องมือวัดช่ือ Emotional Quotient 

Inventory (EQI) จากการวิเคราะหองคประกอบของมาตราวัดความฉลาดทางอารมณ มีองคประกอบ 

13 ดาน แบบทดสอบโดยรวมมีความสัมพันธทางลบกับความรูสึกทางลบ เชน ความเศราหดหู และมี

ความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะทีเ่กีย่วกับความรูสกึทางบวก แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ

ของ Bar-on ยังมีความสัมพันธทางบวกกับความคงที่ทางอารมณและการแสดงออก แตแบบทดสอบ

ของ บารออน (Bar-on) ในภาพรวมหรือมาตรายอยไมมีความสัมพันธกับแบบทดสอบเชาวปญญาทาง

สมองมาตรา B ที่ปรากฏใน 16 PF 

   Bar - On ไดสรางแบบทดสอบเพื่อใหเปนเครื่องมือในการสรางรูปฐานทางอารมณ 

(Emotional Profiles) เพื่อใชในการจดัสรรคนใหเหมาะกบัอาชีพหรือช้ีบงอารมณดานที่ควรมีการปรบัปรงุ 

แบบทดสอบน้ี จึงมีประโยชนสําหรบัการวางแผนในการทํางาน แมวาแบบทดสอบของ Bar - On จะมี

เกณฑปกติ (Norm) มีการวิเคราะหองคประกอบและมีการหาความสัมพันธกับแบบทดสอบจํานวนมาก 

แตยังไมมีการยืนยันเกี่ยวกับการพยากรณความสําเร็จทางอาชีพและวิชาการ 

 



35 
 

   ตัวอยางแบบวัด 

    2.1 ดานความสามารถภายในตน เมื่อโกรธ ขาพเจาสามารถบอกใหผูอื่นทราบได 

      2.2 ดานมนุษยสัมพันธ ขาพเจาใหความสําคัญในสิ่งที่เกิดข้ึนกบัผูอื่น 

      2.3 ความสามารถในการปรับตัว ขาพเจาสามารถเปลี่ยนนิสัยเดิม ๆ ได 

      2.4 ความสามารถในการจัดการความเครียด ขาพเจาวิตกกังวลไดงาย 

      2.5 การจูงใจตนเอง ขาพเจาคาดหวังตอสิ่งที่ดีที่สุด 

  3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณตามแนวคิดของ Goleman 

   แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ Goleman ประกอบดวยคําถาม จํานวน 10 ขอ 

แตละขอคําถามตองระบุคําตอบที่มีตอสถานการณที่สมมติข้ึน และมีความสัมพันธสูงกับความเขาใจผูอื่น

และควบคุมอารมณ และยังมีเน้ือหาที่ควรเกี่ยวของกับองคประกอบรวมของ MEIS ของ Salovey และ

คณะ ไดแก องคประกอบดานการจดัการทางอารมณ อยางไรก็ตาม แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ 

Goleman มีคาความเช่ือมั่นคอนขางตํ่า (r = .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 ไปพบอาจารยที่สอน และพูดช้ีแจงใหไดเกรดที่ดีข้ึนกวาเดิม 

  4. แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ John Cross 

   แบบวัดความฉลาดทางอารมณของ John Cross มีขอคําถาม จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย

มาตรการประเมิน 5 ระดับ ต้ังแต เสมอ ปกติบางครั้ง นาน ๆ  ครั้ง และไมเคยเลย เพื่อใชทดสอบความฉลาด

ทางอารมณตามแนวคิดของ Goleman เปนการประเมินความฉลาดทางอารมณอยางคราว ๆ 

   ตัวอยางแบบวัด 

    4.1 ฉันสามารถรับรูความรูสึกตาง ๆ ที่เกิดข้ึนแมวาความรูสึกน้ัน ๆ จะมีความ

ละเอียดออนเพียงใด 

    4.2 เวลาฉันโกรธฉันจะพยายามควบคุมอารมณโกรธน้ันไวไมแสดงออกมา 

    4.3 ฉันสามารถรอในสิ่งที่ฉันปรารถนาได 

    4.4 ฉันสามารถรับรูความรูสึกของคนอื่นได โดยเขาไมตองบอกฉันวาเขารูสึกอยางไร 

    4.5 ฉันสามารถรบัรูไดวาเพื่อน ๆ  มีความสัมพนัธกันอยางไรโดยทีเ่ขาไมตองบอก 
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 จะเห็นไดวา การวัดความฉลาดทางอารมณโดยหลักการแลวสามารถทําได 2 แบบ คือ เครื่องมือ

ที่เปนปรนัย (Objective Measures) ไดแก แบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม แบบประเมิน และเครื่องมือ

ที่เปนแบบวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective Measures) ซึ่งเปนการใหรายงานตนเองหรือใหแสดงความรูสึก 

เชน การสัมภาษณ การสังเกต การเขียนบันทึก ซึ่งการวัดความฉลาดทางอารมณน้ัน เปนคุณลักษณะ

ทางดานจิตพิสัย สามารถวัดไดหลายทางหลายรูปแบบ จึงควรใชหลายวิธีประกอบกัน เพื่อใหแนใจวา

ผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงตรง และมีความสอดคลองกันในระดับตาง ๆ  

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

 

 ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถในการเขาใจและควบคุมอารมณของตนเอง อีกทั้ง

ยังรวมถึงความสามารถในการเขาใจอารมณ และการหย่ังรูอารมณความรูสึกของผูอื่น ซึ่งมีทักษะและ

ความสามารถในการผสานอารมณความรูสึกของตนเองใหเขากับผูอื่นไดกันเปนอยางดี สามารถรับรู

และเขาใจผูอื่น สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มคีวามสามารถในการดําเนินชีวิตใหเปนสุขได

อยางราบรื่น และเหมาะสมอยูรวบกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข 

 การตระหนักรูตนเอง 

 การตระหนักรูตนเอง คือ การรับรูอารมณความรูสกึของตนใสใจรายละเอียดทั้งดานจิตใจและ

รางกาย การใหความสําคัญและเห็นคุณคาทั้งตนเองและคุณคาของผูอื่น การใสใจดูแลใหความสําคัญ

กับการติดตอสื่อสาร ใหความเคารพทัศนคติ ความคิดเห็น และความรูสึกจิตใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

เปนสิ่งสําคัญในการทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมมือกันแกปญหา เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ

และเกิดประสทิธิภาพในการทํางาน ผูที่เปนผูตระหนักรูตนเองจงึจะเปนผูที่มีความสามารถเกี่ยวกับการ

จัดการดานอารมณความรูสึกและสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

 ความหมายของการตระหนักรูตนเอง 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ, 2557) ไดกลาววา การรูจัก

อารมณตนเอง การรูจักอารมณของตนเองเริ่มจากการรูตัวหรอืการมีสติ เกิดจากการฝกทบทวนอารมณ

ของตนเอง เปนสิ่งสําคัญทีนํ่าไปสูการควบคุมอารมณ และการแสดงออกที่เหมาะสม การฝกการรูตัวและ

มีสติกับการรูตัว โดยใหรูวาขณะน้ีเรากําลังรูสึกอยางไรกับตนเอง หรือสิ่งที่เกิดข้ึนรอบ ๆ ตัว 

 Mahoney (2009) กลาววา ความตระหนักรูตนเอง เกิดข้ึนเมื่อรูสถานะของตนเอง และรูวา

ตนเองมีคุณคาในสถานการณตาง ๆ  กระตระหนักรูตนเองยังหมายรวมถึงการตระหนักในจดุแข็งจดุออน

ของตนเอง การตระหนักรูตนเองยังไมใชจุดหมายปลายทาง แตเปนกระบวนการเริ่มตนไปสูความสําเร็จ

ในทางตรงกันขาม ถาหากผูที่ไมมีความตระหนักรูในตนเอง ยอมเกิดความกลัวและเผยถึงความออนแอ 
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 กรมสุขภาพจิต (2550) กลาววา ความฉลาดทางอารมณดานการตระหนักรูในตนเอง ซึ่งเปน

องคประกอบภายในตนเองของบุคคล ประกอบดวย ความสามารถในการรบัรูและเขาใจความรูสึกของตนเอง

ความสามารถในการแสดงความรูสึก ความเช่ือ ความคิดและปกปองสิทธิของตนเอง ดวยวิธีการอยาง

สรางสรรค ความสามารถในการรับรู เขาใจและศรัทธาตนเอง การรับรูถึงคุณคาของตนเอง ทําในสิ่งที่

สามารถทําได และตองทําดวยความสุขและความพอใจ ความสามารถในการกําหนดเปาหมายของตนเอง 

สามารถควบคุมความคิด การกระทําโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น เห็นคุณคาตนเอง และเช่ือมั่นในตนเอง 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555) ไดกลาววา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาที่รับรูและเขาใจถึงความรูสึกและความคิด อารมณและความตองการของตนเอง 

มีสติรู เทาทันความคิดความรูสึกของตนเอง และสามารถประเมินจุดเดน จุดดอยของตนเอง สามารถ

แยกแยะผลดีผลเสียในการปฏิบัติงาน และมีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน 

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554) ไดสรุปวา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคล

ในการรูเทาทันอารมณความรูสกึของตนเองในสถานการณตาง ๆ  รูสาเหตุและผลการแสดงออกทางอารมณ 

สามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจริง มีความั่นใจในความมีคุณคาและสามารถของตน 

 สรุปไดวา การตระหนักรูในตนเอง หมายถึง มีความสามารถควบคุมความรูสึกของตนเอง รับรู

และเขาใจถึงความรูสึก ความคิด อารมณและความตองการของตนเอง เห็นคุณคาของตนและยอมรับ

ความเห็นของผูอื่นและสามารถเขาใจความรูอารมณความรูสึกผูอื่น ประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเอง

และผูอื่นเขาใจความแตกตางของแตละบุคคล มีทักษะในการปฏิสัมพันธติดตอสื่อสาร และใชความคิด

เกี่ยวกับอารมณความรูสึกใหเกิดประโยชนไดอยางสรางสรรค 

 ความสําคัญของการตระหนักรูตนเอง 

 การตระหนักรูตนเองมีความสาํคัญมาก เน่ืองดวยการตระหนักรูตนเองเปนการเห็นคุณคา

ในตนเอง เปนการเขาใจความรูสึกและมีสติรูทันอารมณตนเอง ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหศึกษา

เกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว และกลาวถึงความสําคัญไวดังน้ี 

 Goleman, Boyatzis & Mckee (2002 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555) ไดกลาวไววา 

ความตระหนักรูในตนเองมีความสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก ความสามารถในการตระหนักรูในอารมณ

ของตนเอง (Emotional Self - Awareness) การประเมนิตนเองไดอยางถูกตอง และมีความมั่นใจในตนเอง 

สอดคลองกับ Bar - On (1997 อางถึงในนิรันดร เนตรภักดี, 2555) กลาวถึง ความสามารถภายในตัวบุคคล 

(Intrapersonal Component) ดานความตระหนักรูในตนเอง เปนความสามารถในการรูถึงความรูสึก

และอารมณของตนเอง ทั้งยังไดรูถึงความแตกตาง ระหวางอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ไดรูวาตนรูสึกอยางไร 

และเหตุใดจึงรูสึกเชนน้ัน โดยผูที่มีความบกพรองมากในองคประกอบน้ีจะพบวา เปนผูที่ไมสามารถแสดงออก

ถึงความรูสึกของตนออกมาเปนคําพูดได และกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความตระหนักรูในตนเอง 

ประกอบดวย การตระหนักรูตนเอง เขาใจภาวะอารมณของตน กลาแสดงความคิด และความรูสึกของตน 
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การเปนอิสระเอกเทศ และการประจักษแจงแหงตน นอกจากน้ี ยังไดสรางแบบวัดความฉลาดทางอารมณ 

ที่เรียกวา Bar - On Emotional Quotient Inventory (IQ - I) ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ไดแก 

การนับถือตนเอง (Self - Regard) การตระหนักรูในอารมณของตน (Emotional Self - Awareness) 

การกลาแสดงออก และการปกปองสิทธิของตนเอง (Assertiveness) การมีอิสระและสามารถพึ่งตนเองได 

(Independence) และการใชศักยภาพและความสามารถในตนเอง (Self - Actualization) 

 สุวิมล จุลวานิช และ นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) ไดสรุปวา บุคคลที่มีความสามารถในการ

ตระหนักรูอารมณควบคุมการแสดงออกทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม จะมีสุขภาพจิตดี สามารถ

รับรูเขาใจถึงอารมณของผูอื่นไดอยางดี ตลอดจนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาพแวดลอมที่กอใหเกิด

ความเครียดไดอยางเหมาะสม ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความยืดหยุนในการปรับตัว มีความสุขกับชีวิต

และการทํางาน กอใหเกิดแรงจูงใจเสริมสรางความคิดสรางสรรค เพื่อกระทําสิ่งตาง ๆ  ใหประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา การตระหนักรูตนเองมีความสาํคัญอยางมาก เน่ืองดวยการตระหนักรูเปนการเห็นคุณคา

ในตนเอง เปนการเขาใจความรูสกึและมีสติรูทันอารมณตนเอง และสามารถเขาใจถึงอารมณความรูสึก

ของผูอื่นดวย สิ่งเหลาน้ีจะสงผลตอการทํางานรวมกันกับผูอื่นที่ดี ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม

อยางมีความสุข สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี เกิดความรวมมือกันของคณะบุคคลในการทํางาน

รวมกัน ไดงานที่มีประสิทธิภาพและบุคคลที่รวมกันทํางานก็มีความสุข 

 องคประกอบของการตระหนักรูตนเอง 

 มีนักวิชาการหลายทาน ไดทําการศึกษาคนควาและไดใหความหมายไวเกี่ยวกับองคประกอบ

ของการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551) ไดกลาววา บุคคลที่ตระหนักรูในตนเอง คือ ผูที่มีความเขาใจ

รูจักตนเองเปนอยางดีวาตนเองแสดงออกอยางไร คนอื่นนับรูบุคลิกการแสดงออกของตนเองเชนไร รูวาตน

จะโตตอบกับบุคคลกับสถานการณน้ัน ๆ เชนไร เปนผูที่ไวตอความรูสึก ทัศนคติ อารมณความต้ังใจ ทาท ี

การสื่อสาร ทั้งในเน้ือหาและสาระของตนเองไดดี สามารถเปดเผยเพือ่ใหผูอื่นเขาใจอยางถูกตองรวดเร็ว 

พฤติกรรมบงช้ีในดานการรูจักตนเอง คือ 

  1. รูวาตนกําลังคิดทางลบอยู มี “ปรอทอารมณ” ติดตัว 

  2. รูวาการพูดกับตัวเองสรางประโยชน 

  3. รูวาสถานการณและเหตุการณใดที่จะทําใหตนรูสึกโกรธ 

  4. รูวาตนจะตีความสถานการณน้ัน ๆ เชนไร 

  5. รูวาตอนน้ีตนกําลังใช “อายตนะ” ใดอยู 

  6. รูวาวิธีการสื่อสารโตตอบไดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่เผชิญ 

  7. รูขณะที่ภาวะอารมณตนกําลังผันแปร ลดการมี “ตอมโกรธ” อยูทั่วตัว 
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  8. รูตนวาเมื่อใดที่ตนปกปองตนเอง 

  9. รูและเล็งเห็นผลพฤติกรรมของตนที่มีตอผูอื่น  

 นิรันดร เนตรภักดี (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแฝงของภาวะผูนําที่แทจริง ดานการตระหนัก

รูตนเอง ซึ่งไดกลาวถึง ความสําคัญของการตระหนักรูตนเองไววามีทําใหคนเราเกิดความเขาใจสาเหตุ

ความรูสึกของตนเอง มีสติ รูเทาทันความคิดความรูสกึของตนเอง สามารถระบุจุดเดนจุดดอยของตนเองได 

มีการสะทอนนึกคิดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นใจในคุณคา ความรูและ

ความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจอารมณ และเห็นคุณคาของผูอื่น 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) กลาวถึง ความสําคัญของการตระหนักรูตนเองไว คือ ทําใหเขาใจอารมณ 

ความคิดและความตองการของตนเอง บอกจุดแข็งจุดออนของตนเองไดตามความเปนจริง และมีความเช่ือมั่น

ในคุณคาและความสามารถของตนเอง  

 คุณลักษณะของผูบริหารท่ีตระหนักรูตนเอง 

 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองของผูบริหารสถานศึกษา ไดมีนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวถึงคุณลักษณะที่สําคัญของผูบริหารเกี่ยวกับการตระหนักรูตนเองไว ดังน้ี 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภอบานนา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยไดสรุปวา คุณลักษณะของผูบริหารจะตองมี

การจัดการอารมณของตนเองไดดี เมื่อผูอื่นไมพอใจในการทํางานของผูบริหารและแสดงกริยาไมดีน้ัน 

ผูบริหารจะตองไมแสดงปฏิกิริยาเพื่อโตตอบ เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารจะไมแสดงออก

ทางอารมณในทันทีและจะไมแสดงอารมณใหเห็นเมื่อโกรธ รัก ชอบ ไมชอบ เปนตน และจะไมแสดง

ปฏิกิริยาตอบโตกบัปญหาเพียงเลก็นอย ผูบริหารจะตองรูจกัจดัการอารมณของตนเองและควบคุมอารมณ

ตนเองได  

 ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลิมชัย หาญกลา (2558) ไดศึกษาถึงเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาและคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบรุ ีและสรุปเกี่ยวกับ

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในดานการตระหนักรูตนเองวา จะตองเปนผูที่มีความรูสึก

ในอารมณตนเองอยูเสมอน้ัน คือ การที่รูวากําลังปฏิบติัอยางไรและพรอมที่จะยอมรับขอผดิพลาดที่เกิดข้ึน

เพื่อหาแนวทางแกไขมีการปรับตัวใหเขนกับสถานการณไดเปนอยางดี 

 รวิษฎา ดวงจันทา (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรือ่งความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารโรงเรียน

มัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออก สรปุไดวา ความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาในดานดี คือ ดานการตระหนักรูตนเองน้ันผูบริหารจะมีความสามารถในการควบคุม

อารมณและความตองการของตนเอง มีความสามารถในการเห็นใจผูอื่น และและเปนผูทีม่ีความสามารถ

ดานความรับผิดชอบ 
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 นิดา แซต้ัง (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณและความฉลาดในการเผชิญ

อุปสรรคที่มีผลตอการทํางานของพนักงานธนาคาร โดยไดสรุปวา ผูบริหารที่มีความสามารถในการตระหนักรู 

จะตองเปนผูที่รูทันอารมณตนเอง รูถึงสาเหตุและคาดคะเนผลที่เกิดตามมาได รูจุดเดน จุดดอยของตน 

เช่ือมั่นในความสามารถและความรูสึกของตนเอง 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแฝงของภาวะผูนําที่แทจริง ดานการตระหนักรู

ตนเองซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญของการตระหนักรูตนเองไววา มีทําใหคนเราเกิดความเขาใจสาเหตุความรูสึก

ของตนเอง มีสติ รูถึงเทาทันความคิด ความรูสึกของตนเอง สามารถระบุจุดเดน จุดดอยของตนเองได 

มีการสะทอนคิดถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นใจในคุณคาของความรูและ

ความสามารถของตนเอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจอารมณและเห็นคุณคาของผูอื่น 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางกับการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดสรปุวา เปนผูที่มีความตระหนักรู

ตนเอง เปนผูที่รูทันอารมณตนเอง เขาใจอารมณ ความคิดความรูสึก ความตองการของตัวเอง มีความเช่ือมั่น

ในตนเอง และสามารถจัดการกับความรูสกึของตนเองได เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําไดดี มีจุดยืนของตนเอง 

รูวาตนเองอยในฐานะอะไร มีหนาที่อยางไร จะปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางไร  

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดทําการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยไดสรปุคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความตระหนักรู

ตนเองไววา ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจและรูวาตนเองมีอารมณความรูสึกอยางไร เปนผูมีสติรูเทาทัน

ความคิดของตนเองเสมอ สามารถเขาใจอารมณความรูสึกของตนเองตลอดเวลาเมื่อเจอสถานการณตาง ๆ  

 ทัศนีย สุริยะไชย (2554) ไดสรุปไววา การตระหนักรูตนเอง มีองคประกอบดังตอไปน้ี 

  1. การตระหนักรูตนเอง หมายถึง การรูเทาทันอารมณของตนเอง รูสาเหตุที่ทําใหเกิด

ความรูสึกน้ัน ๆ  และผลของอารมณที่มีตอพฤติกรรมสามารถตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางอารมณ 

ความคิด การกระทํา และคําพูดของตนเองได ตลอดจนสามารถใชอารมณใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจได 

  2. การประเมินตนเองตามความเปนจริง หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง

และขอจํากัดของตัวเองไดอยางตรงไปตรงมา สามารถเปดใจในการรับขอมูลปอนกลับ และรับมุมมอง

ความคิดใหม ๆ มีอารมณขันตอตัวเอง มีการเรียนรูและพัฒนาตัวเองจากประสบการณจาง ๆ ไดอยาง

ตอเน่ือง 

  3. ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การมีความเช่ือมั่นในความสามารถและความมีคุณคา

ของตนเอง สามารถแสดงตนไดอยางมั่นใจ มีจุดยืนในตัวเอง กลายืนยันในสิ่งที่ถูกตอง สามารถตัดสินใจได

อยางเด็ดขาด แมจะอยูในสถานการณที่กดดันและไมแนนอน 
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 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลาน ๆ ทาน สามารถสรุปคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ตระหนักรูตนเองไดวา ผูบริหารที่มคีวามตระหนักรูตนเองจะตองเปนผูที่สามารถรับรูอารมณ

ความรูสึก ความตองการของตนเองอยูตลอดเวลา มีสติรูเทาทันความคิดอารมณความรูสึก รูวาตนเอง

มีอารมณความรูสึกอยางไรตอสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และสามารถจัดการควบคุมอารมณของตนเอง

ไดอยางดี รูจุดเดน จุดดอยในตัวเอง มีความมั่นใจและเหน็คุณคาและเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง 

 การควบคุมอารมณของตนเอง 

 การควบคุมอารมณของตนเอง คือ ความเขาใจและรูเทาทันอารมณของตนเอง มีสติสามารถ

จัดการกับสถานการณเมื่ออยูในภาวะที่ถูกกระตุนทางอารมณ และการเรียนรูที่จะจัดการกับอารมณ

ของตนเองอยางเหมาะสมและสรางสรรค เปนที่ยอบรับของสังคม 

 ความหมายของการควบคุมอารมณของตนเอง 

 มีนักวิชาการและนักการศึกษา ไดใหความหมายการควบคุมอารมณของตนเองไวดังน้ี 

 นิดา แซ (2555) ไดสรุปความหมายของความสามารถในการควบคุมตนเองวา หมายถึง การควบคุม

หรือกําหนดตนเอง สามารถจัดการกับภาวะอารมณของตนได มีความซื่อสัตยและใชสติปญญาในการ

แกปญหา เปดใจกวางกับความคิดหรือแนวทางใหม ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ได  

 Goleman (1998 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556) ไดกลาวไววา 

การจัดการอารมณของตน (Self - Regulation) หมายถึง เปนความสามารถในการควบคุมจัดการกับ

ความรูสึก หรืออารมณที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับอารมณของตนใหกลับสูปกติได มีสติ 

รับผิดชอบ สามารถปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม 

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

อารมณ คือ การควบคุม กํากับดูแลภาวะอารมณของตนเองและของผูอื่นไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูอําเภอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก แลวไดสรุปการควบคุมอารมณของตนเองวา หมายถึง การจัดการกับ

อารมณของตนเอง โดยการจัดการกับอารมณของผูบริหารโรงเรียนจะเปนการแสดงออกในลักษณะทีเ่มื่อ

ผูอื่นไมพอใจในการทํางานของผูบริหารและแสดงกริยาไมดี ผูบริหารโรงเรียนจะไมแสดงปฏิกิริยาเพื่อ

โตตอบ เมื่อมีปญหาในการปฏิบติังานของโรงเรยีน ผูบริหารโรงเรยีนจะไมแสดงออกทางอารมณในทันที

และผูบริหารโรงเรียนจะไมแสดงอารมณใหเห็นเมื่อโกรธ รัก ชอบ ไมชอบ เปนตน ผูบริหารโรงเรียนจะไม

แสดงปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองรูจักการจัดการกับอารมณ

ของตนเองและควบคุมตนเองได รูจักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
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 สรุปไดวา การควบคุมอารมณของตนเอง หมายถึง การจัดการกบัอารมณของตนเอง การมีสติ

ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ ไมแสดงกิริยาทีไ่มดีที่ไมเหมาะสมออกไป สามารถควบคุมอารมณ

ของตนเองได แมจะอยูในภาวะที่มีแรงกระตุนทางอารมณ จัดการและควบคุมอารมณในสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางดีเปนไปในทางทีส่รางสรรค ไมแสดงอารมณโกรธ รัก ชอบ ไมชอบ โดยทันที แตจะปรับ

อารมณของตนเองใหอยูในสภาวะปกติแสดงแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสม และสรางสรรค 

 ความสําคัญของการควบคุมอารมณของตนเอง  

 การควบคุมอารมณของตน มีความสําคัญมากในการปฏิบติังานและการดําเนินกจิกรรมตาง ๆ  

และยังรวมถึงการอยูรวมกับผูอื่น โดยมีนักวิชการและนักศึกษาหลายทานไดสรุปความสําคัญไว ดังน้ี 

 สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย (2556) ไดใหความหมายความสําคัญของการควบคุม

อารมณไววา บุคคลที่มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง มีความสามารถควบคุมอารมณการแสดงออกทางอารมณ

ไดอยางถูกตองเหมาะสม มีสุขภาพจิตดีสามารถรับรู เขาใจถึงอารมณของผูอื่นไดอยางดี และสามารถ

เผชิญกับปญหาและสภาพแวดลอมทีอ่าจกอใหเกิดความเครียดไดอยางเหมาสม ไมยอทอตออุปสรรค 

มีความยืดหยุนในการปรับตัว มีความสุขกับชีวิตและการทํางาน เพื่อใหงานประสบความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 จุฑามาศ มีนอย และดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (2554) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สรรพากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ

สรุปความสําคัญของการควบคุมอารมณไววา ลักษณะการทํางานที่ตองมีการติดตอสื่อสารและพบปะ

กับคนหลากหลาย ทั้งเพื่อนรวมงาน เจาหนาที่หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ ประชาชนผูมาติดตอ และอกีทั้ง

ปริมาณงานที่มีจํานวนมาก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต และยังสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได ดังน้ัน ความฉลาดทางอารมณซึ่งรวมทั้งการควบคุมอารมณจะมีความสําคัญตอการนําไปใช

ในการปฏิบัติงาน 

 สุทธิพงศ วงษสวัสด์ิ และเกสรา สุขสวาง (2556) ไดสรุปวิจัยไววา ความฉลาดทางอารมณ

และการควบคุมอารมณเปนสิง่สาํคัญอยางย่ิง อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไป

ไดดวยความสุข สามารถลดความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางผูปฏิบัติงานในองคกรสงผลใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ 

 ศศิวิมล เพชรเสน (2550) ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณของตนเองเปนการแสดงถึงการมี

ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งยอมจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมคีวามสขุ แตผูที่ขาดจะทําใหขับของใจ

เกิดความหงุดหงิดไมเปนสุข สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน 

 จากที่นักวิชาการหลายทานกลาวมาสรปุไดวา การควบคุมอารมณของตนเองมีผลโดยตรงตอ

ภาวะจิตใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การควบคุมอารมณตนเองไดดี การจัดการกับอารมณ

ความรูสึกภายในตนเองไดดีน้ัน จะทําใหลดการขัดแยงในการทํางานและความไมสบายใจความหงุดหงิด
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กับผูรวมงานในองคกร การควบคุมอารมณของตนเองไดดีจะเปนการสรางความรูสึกและบรรยากาศที่ดี

ในการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถประสงคตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวอยางมีความสุข 

 องคประกอบของการควบคุมอารมณของตนเอง 

 การควบคุมอารมณตนเอง เปนเรื่องสําคัญมากในการทํางาน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดให

แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการควบคุมอารมณตนเองไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) ไดสรุปเรื่องการจัดการอารมณของตนเอง

ไววา การจัดการอารมณของตนเอง (Self - Regulation) คือ ความสามารถในการควบคุมอารมณและ

แรงกระตุนไดอยางเหมาะสม สามารถคิดอยางมีเหตุผล ยอมรับและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

โดยใชคําพูดอยางระมัดระวังเหมาะสมกบัสถานการณตาง ๆ ยอมรับความลมเหลว และหาทางออกได

อยางสมเหตุสมผล ประกอบดวย 

  1. การควบคุมตน สามารถจัดการกับภาวะอารมณ ความฉุนเฉียวได 

  2. การเปนคนที่ไววางใจ กระทําสิ่งตาง ๆ โดยรักษาความซื้อสัตย และคุณงามความดี 

  3. การเปนผูใชสติปญญา แสดงความรับผิดชอบ 

  4. การมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุนในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ 

  5. การมีความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  เปดกวางกับความคิดหรอืขอมูลใหม ๆ 

ไดอยางมีความสุข 

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

ไดจําแนกองคประกอบและสรุปไววา การควบคุมอารมณของตนเองหรือการจัดการกับอารมณของตน 

หมายถึง การจัดการอารมณเพือ่ใหเกิดการพัฒนาการทางอารมณและความเจริญงอกงามทางสติปญญา 

มีองคประกอบ ไดแก 

  1. ความสามารถในการเปดใจรับทั้งความรูสึกที่ดีและไมดี 

  2. ความสามารถในการรับหรอืสะทอนอารมณข้ึนอยูกับการตัดสินจากขอมูลที่ไดรับและ

ผลประโยชน 

  3. ความสามารถในการติดตามอารมณที่เกี่ยวของกับตนเองและผูอื่น เชน การรับรูไดวา

สิ่งเหลาน้ันชัดเจน เปนแบบฉบับ มีอิทธิพล หรือเปนเหตุเปนผลอยางไร 

  4. ความสามารถในการจัดการอารมณของตนเองและคนอื่นได โดยการลดความรนุแรง

ของอารมณ แสดงอารมณทางบวกโดยไมปดบังหรือเกินความจริงที่ตองการจะถายทอด 
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 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดสรุปการจัดการกับอารมณของตนเอง วาเปน

การความสามารถในการควบคุมอารมณ และแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับบุคล สถานที่ 

เวลา และสถานการณ มีแนวทางในการจัดการอารมณของตนเอง ไดแก 

  1. ทบทวนอารมณที่เกิดข้ึน และดูวาผลที่ตามมาเปนอยางไร 

  2. ฝกทําตนเองวาจะทําอะไร และจะไมทําอะไร 

  3. ฝกสรางอารมณใหแจมใส 

  4. ฝกการสรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งอื่นรอบตัว 

  5. ฝกการมองหาประโยชนหรือโอกาสจากอุปสรรค 

  6. ฝกการผอนคลายความเครียดที่เกิดจากอารมณไมดี 

 Bar - On (1997 อางถึงใน นิรันดร เนตรภักดี, 2555) ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณของตน

เปนความสามารถที่แสดงออกถึงความรูสกึ ความเช่ือ ความคิด และการปองกันสทิธิของตน โดยการกระทาํ

ที่ไมเปนพิษเปนภัย ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบพื้นฐาน ไดแก 

  1. ความสามารถในการแสดงออกถึงความรูสึก เชน การยอมรับ และการแสดงออกถึง

ความเอื้ออาทร ทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณของตนเอง แรงบันดาลใจ ความฉลาดทางอารมณ

ความโกรธ ความอบอุนและความรูสึกทางเพศ 

  2. ความสามารถในการแสดงออกถึงความเช่ือและความคิดอยางเปดเผย เชน พูดแสดง

ความไมเห็นดวยและยืนหยัดสุดข้ัว แมเปนการยากที่จะทําและจะตองสูญเสียบางสิ่งที่จะทําเชนน้ันก็ตาม 

  3. ความสามารถในการยืนหยัดเพื่อสิทธิสวนบุคล เชน ไมอนุญาตใหใครมารบกวนหรือ

เอาเปรียบ ผูที่ยืนหยัดจะไมเปนคนที่ควบคุมตนเองหรือเหนียมอายมากเกินไป พวกเขาจะสามารถแสดง

ความรูสึก โดยปราศจากความกาวราวหรือเปนโทษ 

 Roger & Najarian (1994 อางถึงใน เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2012) ไดกลาวไววา องคประกอบ

ของการควบคุมอารมณแบงออกเปน 4 องคประกอบ โดยองคประกอบแรก คือ การทบทวนอารมณ 

(Rumination) เปนการที่บุคคลตองไตรตรองถึงพฤติกรรม การกระทําที่แสดงออกจากสถานการณในอดีต

ที่ผานมาวาสงผลกระทบตออารมณ ความรูสึกของตนเอง และบุคคลในการหยุดย้ังการแสดงความรูสกึ

ภายในใจของตนเองและบุคคลอื่นอยางไร องคประกอบที่สอง การยับย้ังอารมณ (Emotional Inhibition) 

เปนความสามารถของบุคคลในการหยุดย้ังการแสดงความรูสึกภายในใจของตนเองใหบุคคลอื่นทราบ

วาในขณะรั้นตนเองมีอารมณดานลบอยู องคประกอบที่สาม การควบคุมความกาวราว (Aggression 

Control) หมายถึง การที่บุคคลรูเทาทันอารมณหุนหันพลันแลนโดยเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และคอนขาง

รุนแรง และสามารถเขาควบคุม และจัดการกับอารมณน้ันไดกอนที่จะเกิดผลเสียแกตนเอง หรือบุคคลอื่น 

องคประกอบสุดทาย การควบคุมลักษณะอารมณใหสมเหตุสมผล (Benigh Control) เปนการที่บุคคล
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ทําความเขาใจกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได โดยสามารถเปรียบเทียบ ไตรตรอง และตัดสินใจเลือก

ที่จะแสดงอารมณที่ดีไดอยางสมเหตุสมผล ไมมากจนเกินไป  

 กลาวโดยสรุปไดวา การควบคุมอารมณของตนเองจะประกอบไปดวยคุณลักษณะที่เกี่ยวกับ

การจัดการอารมณและความรูสกึตนเอง สงผลใหเกิดการกระทําที่เหมาะสมกับสถานการณ ไดแก การควบคุม

อารมณตนเอง การปรับตัว การใชสติปญญาแสดงความรับผิดชอบ การติดตามอารมณตนเอง การใชเหตุผล

ในการแสดงออกทางอารมณ 

 คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสามารถควบคุมอารมณของตนเอง 

 ความสามารถในการควบคุมอารมณของตนเองสําหรับผูบริหาร เปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 

ซึ่งมีนักวิชาการ และนักศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่ควบคุมอารมณ

ของตนเองได และไดแสดงแนวคิดไว ดังน้ี 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดสรุป การจัดการกับอารมณของตนเอง วาเปน

การความสามารถของผูบริหารในการควบคุมอารมณ และแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับ

บุคคล สถานที่ เวลา และสถานการณ มีแนวทางในการจดัการอารมณของตนเอง ไดแก ทบทวนอารมณ 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดกลาววา ผูบริหารจะเปนผูที่มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ

ของตนไดอยางเหมาะสม ควบคุมตนเองได ยืดหยุนและปรับตัวตามสถานการณที่มกีารเปลีย่นแปลงได

ตลอด 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดกลาวสรุปไววา ผูบริหารที่มีความฉลาดทางอารมณสามารถควบคุม

อารมณความรูสกึของตนเองได ก็จะเปนทีเ่คารพนับถือของผูใตบังคับบญัชา ไดใจลูกนอง ซึ่งทําใหสามารถ

ครองตน ครองคน และครองงานได ความสําเร็จของงานก็จะตามมา 

 สรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารที่สามารถควบคุมอารมณตนเองได คือ การที่ผูบริหารน้ัน

สามารถจัดการควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองไดอยางเหมาะสม และควบคุมการแสดงออกทาง

อารมณไดดี มีความอดทนอดกลั้นและควบคุมอารมณของตนเองใหเขากับสถานการณตาง ๆ มีสติในการ

พิจารณาตัดสินใจตาง ๆ ยืดหยุนปรับตัวตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงได 

 การจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองในการทํางาน เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลผูปฏิบัติหนาที่จะแสดงพฤติกรรม

ในการทํางาน หากผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจตนเองก็จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี มีความมุงมั่น

ต้ังใจ กระตือรือรนในการทํางาน ทําใหงานที่ทําประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 ความหมายของการจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองหรือแรงจูงใจ คือ การที่ไดรับแรงกระตุนเพื่อทําใหตนเองเกิดพฤติกรรมและ

ผลักดันตนเองใหลงมือปฏิบัติ หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีพลัง มีกําลังใจ ปฏิบัติกิจกรรมดวย

ความต้ังใจ อุตสาหะ พยายาม เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ โดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดให
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ความหมายการจูงใจตนเองไว ดังน้ี 

 โกมล บัวพรหม (2553) ไดสรุปวา แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุนใหเกิดความรูสึกหรือทัศนคติ

ที่ดี ที่เกิดจากความตองการที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องคการจัดให ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจ

ในดานตาง ๆ  ของผูปฏิบัติงานที่มีตองาน สถานที่ทํางาน เพื่อนรวมงาน และปจจัยองคประกอบที่เกี่ยวของ

กับงานน้ัน ๆ 

 อทิตยา เสนะวงศ (2555) ไดกลาวไววา การจูงใจแรงจูงใจตนเอง หมายถึง แรงผลักดันของบุคคล

ในการใชความรูความสามารถของตนเองในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการโดยความเต็มใจ 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุวิมล จุลวานิช และนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย, 2556) ไดกลาวไววา

การจูงใจตนเอง (Motivation) เปนการโนมนาวใจตนเองเพื่อผลักดันตนเองไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ไมทอถอย

ตอความผิดหวังและความขับของใจตาง ๆ ใชความรูสึกชวยใหมีความริเริ่ม และความพยายามแมจะมี

อุปสรรค มีความพรอม ริเริ่ม มองโลกในแงดี 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดกลาววา การจูงใจตนเอง หมายถึง แนวโนมของอารมณที่จะนําไปสู

เปาหมายที่ปรารถนาโดยไมทอถอย และมุงมั่นในการไปสูเปาหมายอยางมั่นคงแมจะมีอุปสรรค 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555) ไดสรุปไววา การจูงใจตนเอง คือ การสรางขวัญและกําลังใจใหตนเอง

สามารถเปลี่ยนมุมมองใหเกิดความคิดและกิจกรรมที่สรางสรรค มองอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหเปน

โอกาสในการแกไขปญหา และถึงแมสถานการณจะเลวรายก็มีความคาดหวังวาจะดี 

 เสนาะ ติเยาว (2553) ไดกลาววา แรงจูงใจ คือ แรงผลักดัน แรงกระตุนที่เกิดจากความตองการ

ที่จะไดรับการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่องคการจัดให ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมในการทํางานซึ่งสิ่งสนอง

เหลาน้ีจะประกอบไปดวย ปจจัยแหงความตองการพืน้ฐาน ไดแก ความสําเรจ็ในการทาํงาน ความเจริญ 

เติบโตในการทาํงาน ปจจัยสุขอนามยั นโยบาย และการบรหิารงานขององคการ คาจางเงินเดือนที่ไดรับ 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพการทาํงาน ความสัมพันธกับผูบงัคับบญัชา และความมัน่คงในการ

ทํางาน 

 อทิตยา เสนะวงศ (2555) ไดกลาวถึง แรงจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตาง ๆ ที่เปนแรงจูงใจ

มาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการปจจัย

ตาง ๆ ที่นํามาอาจจะเปนเครื่องลอรางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการต่ืนตัว รวมทั้ง ทําใหเกิดความ

คาดหวัง เปนตน 

 โชติกา ระโส (2555) ไดสรุปความหมายของแรงจงูใจ วาหมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ ที่ผลักดัน

ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคหรือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองตองการ หรือ

หมายถึง การที่บุคคลมคีวามปรารถนา หรือตองการที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 

หรือเปาหมายที่ต้ังไว 
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 สวัสด์ิศรี จีรประเสริฐกุล และณกมล จันทรสม (2556) ไดกลาวไววา แรงจูงใจในการทํางาน 

หมายถึง สิ่งที่อยภายในของบุคคล มีอิทธิพลทําใหกําหนดทิศทาง และการใชความหมายในการทํางาน

ใหบรรลุวัตถุประสงค การจูงใจจึงเปนสิ่งเราซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคิดริเริ่ม ควบคุมรักษาพฤติกรรม 

และการกระทํา หรือเปนสภาพภายใน ซึ่งเปนสาเหตุใหบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความเช่ือมั่นวา 

สามารถบรรลเุปาหมายบางประการไดมนุษยมคีวามตองการทางดานรางกาย และมคีวามตองการทางดาน

อื่น ๆ อยางเชน การยกยอง สถานะ ความรัก ความผูกผันกับบุคคลอื่น ความรูสึกที่ดี การให การประสบ

ความสําเร็จ โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป และความตองการจะมีความแตกตางกัน

ในแตละบุคคลดวย 

 สรุปไดวา การจูงใจตนเอง หมายถึง ความรูสึกชอบและมคีวามสุขจากสิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ

ของบุคคลในการปฏิบัติงาน เปนการกระตุนอารมณของตนเองใหมีพลัง มีแรง มีความมุงมั่นและต้ังใจ

ในการทํางาน เพื่อใหงานหรือกิจกรรมทีไ่ดวางเปาหมายเอาไวน้ัน ประสบความสําเร็จ โดยไมยอทอตอ

อุปสรรคใด ๆ  คนที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะกระตือรือรน ขยันขันแข็ง และทุมเทความต้ังใจ เพื่อ

พัฒนางานที่ตนเอง  

 ความสําคัญของการจูงใจตนเอง 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ความสําคัญและประโยชนของความสามารถ

ในการจูงใจตนเอง ไวดังน้ี   

 สุพานี สฤษฎวานิช (2552) ไดกลาวไววา แรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก

เพราะแรงจงูใจทาํใหเกิดการกระทํา คือ พนักงานมีความอยากที่จะทาํงาน มีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน 

ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากข้ึน ดํารงตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร สรางสรรค

และพัฒนางานและองคกร ตลอดจนคงอยูกับองคกรอยางยาวนาน แตถาคนที่ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

คน ๆ น้ันก็จะเฉ่ือยชา ขาดความต้ังใจ ขาดความใสใจในการทํางาน สักแตทํางานออกมาใหเสร็จพน ๆ

ตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพตํ่า หรือสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนแกองคกร 

 สุรศักด์ิ วณิชยวัฒนากุล (2553) ไดกลาวถึง ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานไว ดังน้ี 

  1. พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทํา หรือ พฤติกรรมของมนุษย

ในการทํางานใด ๆ ถาบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําให

สําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่ทาํงานประเภท “เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียงเพื่อใหผานไปวัน ๆ  

  2. ความพยายาม (Endeavor) ทําใหบุคคลมีความานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนํา

ความรูความสามารถ และประสบการณของตนมาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากทีสุ่ด ไมทอถอยหรือ

ละความพยายามงาย ๆ แมงานจะมีอปุสรรคขัดขวาง และเมื่องานไดรับผลสําเร็จ ดวยดีก็มักคิดหาวิธีการ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ 
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  3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางาน หรือวิธีการทํางานในบางครั้ง กอใหเกิด

การคนพบชองทางดําเนินงานที่ดีกวา หรืออาจประสบผลสําเร็จมากกวา ซึ่งนักจิตวิทยาบางคนเช่ือวา

การเปลี่ยนแปลงเปนเครือ่งหมายของความเจริญกาวหนา แสดงใหเห็นวาบุคคลกําลงัแสวงหาการเรยีนรู

สิ่งใหม ๆ  ใหชีวิต บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง เมื่อด้ินรนเพื่อบรรลวัุตถุประสงคใด ๆ  หากไมสําเร็จ

บุคคลน้ันกม็ักพยายามคนหาสิง่ผิดพลาดและพยายามแกไขใหดีข้ึนในทุกวิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การทํางาน จนในที่สุดทําใหคนพบแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะตางไปจากแนวเดิม 

  4. บุคคลที่มีแรงจงูใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงมั้นทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา

และการมุงมั่นทํางานที่ตนรบัผิดชอบใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูน้ันมีจรรยาบรรณในการทํางาน ผูมี

จรรยาบรรณในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซึ่ง

ลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสมบรูณ ผูมีลักษณะดังกลาวน้ี มักไมมีเวลาเหลือพอที่จะคิดและ

ทําในสิ่งที่ไมดี 

 โชติกา ระโส (2555) ไดสรุปไววา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีความจําเปน

สําหรับองคกรทุกแหง ถาผูบริหารมีแรงจูงใจในตนเอง ก็จะสงผลใหเขาเต็มใจที่จะใชความพยายามได

อยางเต็มที่ในการรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร 

 กลาวโดยสรปุไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสาํคัญ และมีความจําเปนสาํหรบัองคกร

ทุกแหง ถาผูบริหารมีแรงจูงใจในตนเอง ก็จะมีแรงผลักดันในการทํางาน สงตอความรูสึกมุงมั่นในการทํางาน

ไปยังผูใตบังคับบัญชามแีรงจูงใจ ต้ังใจในการทํางาน ทําใหเกิดความรวมมือกัน เพื่อพัฒนาองคกรใหเกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรรลุวัตถุประสงคขององคกรได 

 องคประกอบของการจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองและแรงจูงใจ มีความสําคัญกับตัวบุคคลใหการเปนแรงผลักดันในการทํางาน 

เพื่อการสรางผลงานใหมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญและ

ประโยชนของความสามารถในการจูงใจตนเอง ไวดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) ไดกลาวไววา การจูงใจตนเอง คือ การใช

พลังงานความรูสึกภายใน เพื่อเปนสิ่งกระตุนเตือนใหตนไดทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อไปสูเปาหมายที่ต้ังไว 

โดยไมคํานึงถึงจูงใจภายนอก เชน เงินหรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ  มีความพอใจที่จะปรับปรุงงานใหดีข้ึนกวาเดิม 

สามารถสรางทางเลอืกใหมในการทํางานที่จะสามารถนําปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี ไมทอถอยตอ

อุปสรรคและความลมเหลว ประกอบดวย 

  1. การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ พยายามปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหไดมาตรฐานที่ดี 

    2. การมีความจงรักภักดี ยึดมั่นกับเปาหมายของกลุม และองคกร 

    3. การมีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัติตามโอกาสที่อํานวย 

    4. การมองโลกในแงดี เผชิญกับปญหาและอุปสรรคไดอยางไมยอทอจนสําเร็จบรรลุ   
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 Bar - On (1997 อางถึงใน อรุณี นิลสระคู, 2551) ไดกลาวไววาการจูงใจตนเองและสภาวะ

ทางอารมณ เปนความสามารถที่มีองคประกอบ ดังน้ี 

  1. การมองโลกในแงดี 

     2. การแสดงออก และความรูสึกที่เปนสุขที่สามารถสังเกตเห็นได 

     3. สรางความสนุกสนานใหเกิดแกตนเองและผูอื่นได 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดสรุปการสรางแรงจูงใจใหกับตนเองไววา 

  1. การพิจารณาตนเองวา การจะบรรลสุิง่ที่ตองการแตละสิง่น้ัน สิ่งใดมีทางเปนไปไดและ

เปนไปไมได 

     2. การนําความตองการที่เปนไปได และเกิดประโยชนมาต้ังเปาหมายที่ชัดเจนใหแกตนเอง 

แลววางแผนข้ันตอนที่จะมุงไปสูเปาหมายน้ัน  

     3. การฝกความยืดหยุนในอารมณเพื่อไมใหเกิดความเครียด และความผิดหวัง 

     4. การฝกการมองหาประโยชนจากอปุสรรคเอสรางความรูสึกดี ๆ  ที่จะเปนพลงัใหเกิดสิง่

ที่ดีอื่น ๆ ตอไป 

     5. การฝกสรางทํศนะคติที่ดี มองปญหาเปนการเรียนรูเปนการเพิ่มพลัง และแรงจูงใจ

ใหตนเอง 

     6. การฝกสรางความหมายในชีวิตใหแกตนเอง นึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ แมจะเปนสิ่ง

เล็ก ๆ นอย ๆ พยายามใชสิ่งดีในตนสรางใหเกิดคุณคาทั้งแกตนเองและผูอื่น 

     7. การฝกใหกําลังตนเอง คิดวาเราทําได เราจะทําและลงมือทํา  

 กลาวโดยสรุปไดวา องคประกอบของการมีความสามารถในการจูงใจตนเอง หมายถึง ความสามารถ

ในการกระตุนตนเองใหมีพลังในการปฏิบัติงาน การสรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได มีความมุงมั่นต้ังใจ

ในการทํางาน มีความพอใจที่จะปรับปรุงงานใหดีข้ึนกวาเดิม สามารถสรางทางเลือกใหมในการทํางาน

ที่จะสามารถนําปสูเปาหมายที่ดี มองโลกในแงดี ไมทอถอยตออุปสรรคและความลมเหลว 

 คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสามารถในการจูงใจตนเอง 

 การจูงใจตนเองมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จในการทํางาน ดังน้ัน จึงมีนักวิชาการ

และนักศึกษาหลายทานไดศึกษาแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สามารถจูงใจตนเอง

ไดดังน้ี 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเถอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษานครนายก โดยไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารดานการจูงใจตนเองไวดังน้ี การที่ผูบริหาร

มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง แมวางานยากแคไหนแต

ผูบริหารก็มั่นใจวาสามารถทําได เมื่อถูกตําหนิผูบริหารมีความอดทนและพยายามปรับปรุง 
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 สุรศักด์ิ วณิชยวัฒนากุล (2553 อางถึงใน โชติกา ระโส, 2555) ไดสรุปถึงลักษณะที่สําคัญ

ของแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารไววา ตองมีพลังเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทําหรือ

พฤติกรรมของมนุษยในการทํางานใด ๆ ถาผูบริหารน้ันมีแรงจูงใจทํางานสูง ก็ยอมมคีวามขยันขันแข็ง 

กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ นอกจากน้ัน แลวตองมีความพยายามเพื่อใหผูบริหารมีความมานะ อดทน 

บากบั่น คิดหาวิธีการนําความรูความสามารถ และประสบการณของตนเองมาใชประโยชน และผูบริหาร

ตองเปนผูเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน หาชองทางการดําเนินงานที่ดีกวาหรือประสบความสําเร็จ

มากกวา ผูบริหารตองเปนผูที่มีความมุงมั่นในการทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา มีความรับผิดชอบ

ในหนาที่ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน 

 ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลิมชัย หาญกลา (2558) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีในดานการสรางแรงจูงใจ

ใหกับตนเอง ไดสรุปวาผูบรหิารตองคิดวาปญหาทุอยางสามารถแกไขไดภาคภูมิใจในตนเองแมวาจะเปน

ความสําเร็จเล็ก ๆนอย ๆ และไมคอยทอแท แมมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ผูบริหารก็จะตองมองวา

อุปสรรคเปนโอกาสในการฝกการแกปญหา 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยไดสรุปคุณลักษณะสําคัญ

ของผูบริหารที่มีการจูงใจตนเองได ก็คือ มีจุดมุงหมายในการทาํงานที่ชัดเจน เอาใจใสในการทาํงาน 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความรักในสถานศึกษา รวมถึง ต้ังใจทํางานเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย

โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค  

 กลาวโดยสรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารที่สามารถจูงใจตนเอง คือ ผูที่มีความพยายาม

ความต้ังใจมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ มั่นใจในความสามารถของตนเอง และ

ปรับปรงุตนเองเพื่อพฒันาสถานศึกษา แมวาจะเจออุปสรรคใด ๆ  ในการบรหิารก็จะไมยอทอ เบื่อหนาย 

ตออุปสรรคเหลาน้ัน มีแรงกระตุนในการทํางาน มีวีการสรางขวัญกําลงัใจใหกับตนเองเสมอ และสามารถ

สงตอกําลังใจไปยังผูอื่น มีความมุงมั่นและกระตือรือรนตองานที่ไดรับมอบหมาย และทํางานดวยความต้ังใจ

เพื่อเกิดผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี 

 การเขาใจผูอ่ืน 

 การเขาใจผูอื่นคือการเอาใจใสผูอื่น เอาใจเขามาใสใจเรา การลวงรูอารมณความรูสึกของผูอื่น 

เปนการใหความสนใจกับผูอืน่ รูจักสังเกตอารมณความรูสึกคนอืน่ เพื่อประสานความสัมพันธใหกําลังใจ 

สรางโอกาส และการมีสัมพันธที่ดีตอกัน 

 ความหมายของการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี 

 



51 
 

 Goleman (1995 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556) ไดกลาววา การเขาใจความรูสึกผูอื่น คือ 

ความสามารถในการเขาใจที่มาหรือสาเหตุของอารมณและความรูสึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติ

ตอบุคคลตามการสนองทางอารมณของบุคคลเหลาน้ัน  

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารณในดานการเขาใจผูอื่น

วาหมายถึง การมีความเขาใจ รับรูและยอมรับความตองการของผูอื่น ชวงสงเสริมความสามารถของผูอื่น 

รูจักประสานความสัมพันธกับผูอื่น และใหกําลังใจผูอื่นเมื่อมีโอกาส 

 นิดา แซต้ัง (2555) ไดสรุปไววา การเขาใจผูอื่นหรือการเอาใจเขามาใสใจเรา หมายถึง การรับรู

ถึงความรูสึกนึกคิดของผูอื่น มีจิตใจที่ใฝบริการโดยการตอบสนองความตองการของผูอื่นไดดี สามารถ

คาดคะเนความคิดเห็นของผูอื่นได สงเสริมใหผูอื่นพัฒนาความสามารถใหถูกทาง ยอมรบัและใหโอกาส

ในความแตกตางของแตละบุคคลได 

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดกลาวไววา การเขาใจผูอื่นหรือการหย่ังรูอารมณ

ของผูอื่น (Recognizing Emotions in Others) เปนความสามารถในการรับรูอารมณความรูสึกของผูอื่น 

มีความเขาใจ เห็นใจผูอื่น สามารถปรับความสมดุลของอารมณตนเอง และตอบสนองตอผูอื่นไดอยาง

สอดคลองกัน การหย่ังรูอารมณผูอื่นจะทําใหเรารูชองทางที่จะโนมนาวจูงใจผูอื่นใหทําในสิ่งที่เราตองการได 

ตองนึกถึงตนเองจึงจะรับรูความรูสึกของผูอื่นไดดี 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดใหความหมายของการเขาใจผูอื่นวา เปนความสามารถในการเขาใจ

ผูอื่น รับรูและยอมรับความตองการของผูอื่น ชวยสงเสริมความสามารถของผูอื่น รูจักประสานความสัมพันธ

กับผูอื่น และใหกําลังใจผูอื่นเมื่อมีโอกาส 

 ธรรมรัตน ธรรมพุทธสงศ (2551) ไดกลาวไววา การเขาใจผูอื่นหรือการเห็นใจผูอื่น หมายถึง 

การเขาใจสภาวะอารมณของผูอื่น อานความรูสึกผูอื่นได ใสใจผูอื่น เขาใจและยอมรับผูอื่น และแสดง

ความเห็นอกเห็นใจไดอยางเหมาะสม 

 กลาวโดยสรุปไดวา การเขาใจผูอื่น หมายถึง การเอาใจใสความรูสึกผูอื่น การเอาใจเขามาใส

ใจเรา สังเกตอารมณความรูสึก เปนหวงความรูสึกของผูอื่น และพิจารณาอารมณความรูสึกผูอื่น เพื่อชวย

สงเสริมความสามารถ ประสานความสัมพันธรวมกันผูอื่น การเขาใจผูอื่นเปน สามารถที่จะทําใหเกิด

การกระทบกระทั่งกันกับผูอื่น สรางความประนีประนอมอยางมีเหตุผล ใหกําลังใจผูอื่น และมีความเต็มใจ

ชวยเหลือผูอื่นเมื่อเกิดปญหา 

 ความสําคัญของการเขาใจผูอ่ืน 

 การเขาใจผุอื่นมีความมคีวามสําคัญมากในการอยูรวมในสงัคมกับผูอื่น หากบุคคลที่มีความสามารถ

เชาใจผูอื่น ก็จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ลดการขัดแยงกับผูอื่นซึ่งมี  นักวิชาการและ

นักศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี  
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 ดิลกฤทธ์ิ อภิวัฒนสิงหะ (2550) ไดสรุปความความสาํคัญเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ดานการเขาอกเขาใจผูอื่นวาเปนความสามารถทีส่ําคัญอยางย่ิง หากตองการมีความสุขในสังคมไดอยาง

ราบรื่นและสรางสรรค ชวยลดปญหาการเกิดความขัดแยงในสังคมรวมไปถึงอาชญากรรมเลวรายตาง ๆ 

อีกดวย หากคนเราเขาอกเขาใจกันจะทําใหชองวางของความแตกตางแบงชนช้ันแคบลง เอาใจเขามาใส

ใจเรามากข้ึน และเหน็ปญหาของผูอื่นเปนปญหาของตน และเปนสิ่งที่ชวยลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ 

ลดการแสดงออกและพฤติกรรที่ไมถูกไมควร โดยการแสดงออกน้ันจะเปนไปอยางสรางสรรคและมเีหตุผล 

 อรุณี นิลสระคู (2551) ไดสรุปวา บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ มีความสามารถดานเขาใจ

ผูอื่น เห็นอกเหน็ใจผูอื่นจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ประสบความสาํเร็จในการทํางาน และประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต  

 Salovey & Mayer (1997 อางถึงใน นิดา แซต้ัง, 2555) ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณ

ในดานการรูจักอารมณผูอื่น การเขาใจผูอื่นวาเปนความเห็นอกเห็นใจรูความตองการของผูอื่น ซึง่จะนําไปสู

การเขาใจผูอื่นและเปนที่ยอมรับทางสังคม 

 สรุปความสําคัญของการเขาใจผูอื่นไดวา การเขาใจผูอื่นมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารกับ

บุคคลอื่นในการทํางานและในสังคม การเขาใจผูอื่นทําใหการอยูรวมกับผูอื่นในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ 

และสรางสรรค และเปนเปนการลดปญหาที่จะเกิดจากความขัดแยง เกิดจากความไมเขาใจกันของคน

ที่อยูรวมกันในสังคม  

  องคประกอบของการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบของการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) ไดสรุปไววา การเขาใจความรูสึกของผูอื่น 

คือ การรับรูถึงความรูสึกความตองการของผูอื่น สามารถรับรู สนใจ เขาใจในแงคิดทรรศนะของผูที่อยู

รอบขาง ตัดสินใจทําสิ่งใด โดยคํานึงความรูสึกของผูอื่นไมใชความคิดของตนเปนหลัก ประกอบดวย 

    1. การมีความเขาใจผูอื่น ตระหนักรูถึงความรูสึก ความคิด และมุมมองของผูอื่น สนใจ

ผูอื่นและความคิดวิตกกังวลของผูอื่นมากข้ึน 

    2. การมีจิตใจมุงบริการ คาดคะเน รับรู และตอบสนองตอความตองการของบุคคลอื่น 

หรือผูที่มาติดตอสัมพันธดวยไดอยางดี 

    3. การพัฒนาผูอื่นทราบความตองการ ชวยสงเสริมใหเขามีความรู และความสามารถ

ใหถูกทาง 

    4. การใหโอกาสบคุคลอื่น สามารถเลง็เหน็ความเปนไปไดจากการมองเหน็ความแตกตาง

โดยไมแบงแยก 

    5. การตระหนักรูถึงทัศนะความคิดเหน็ของกลุม โดยสามารถคาดคะเนสถานการณและ

ความสัมพันธของบุคคลในกลุมได 
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 ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลิมชัย หาญกลา (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในดานการเขาใจอารมณ

ผูอื่นและไดสรุปองคประกอบเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณในดานการเขาใจอารมณของผูอื่น ไดแก 

การรูสึกเห็นใจผูอื่น เห็นอกเห็นใจเมื่อผูรวมงานประสบปญหา จะรับฟง และสนับสนุนผูรวมงานใหมี

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและยินดีที่จะทํา เพื่อสวนรวมแมจะตองเสียสละประโยชน

สวนตนไปบาง และสามารถวิเคราะหงาน เพื่อมอบหมายใหสอดคลองกับความสามารถของผูรวมงาน

แตละคนไดอยางเหมาะสม 

 สรุปองคประกอบของการเขาใจผูอื่นไดวา เปนการตระหนักรู ใหความสนใจผูอื่น การสังเกต

อารมณของผูอื่น เขาใจรับรูยอมรับอารมณความตองการของผูอื่น เขาใจผูอื่น รับรูถึงความคิด มุมมอง

ผูอื่น เห็นอกเห็นใจ และชวยสงเสริม เพื่อการประสานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

 คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสามารถในการเขาใจผูอ่ืน 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการเขาใจผูอื่น และกลาวถึงคุณลักษณะ

สําคัญของผูบริหารที่มีความสามารถในการเขาใจผูอื่นไว ดังน้ี  

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเถอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษานครนายก และไดสรุปถึงคุณลกัษณะของผูบรหิารที่มีความเขาใจผูอื่นไววา ผูบริหารโรงเรียน

เมื่อมอบหมายงานใหผูใดพิจารณาถึงสติ สภาพจิตใจ และอารมณของผูอื่น สามารถรูไดเมื่อคนใกลชิด

มีอารมณเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการทําใหผูอื่น ซึ่งมีอารมณโกรธ ลดความโกรธไดอยาง

รวดเร็ว 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดสรุปเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารในดานการเขาใจ

ความรูสึกผูอื่น วาเปนการรบัรูและเขาใจความรูสึกคนอื่นและสามารถอยูรวมหรือทํางานดวยกันไดอยางดี

และมีความสุข เทคนิคในการเขาใจความรูสึกคนอื่นทําไดโดย 

    1. ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอื่น โดนเปนคนชางสังเกตสีหนา แววตา ทาทาง 

การพูด นํ้าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 

    2. การอานอารมณความรูสึกของผูอื่นจากสิ่งที่สังเกตเห็นวาเขากําลังมีความรูสึกใด 

    3. ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคล รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

    4. แสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ เมื่อผูอื่นกําลังมีปญหา 

 การเขาใจและเหน็ใจผูอื่น คือ การที่ผูบริหารมีความสามารถในเขาใจในสภาวะอารมณของผูอื่น 

อานความรูสึกผูอื่น ใสใจผูอืน่ เขาใจและยอมรับ แสดงความคิดเหน็ที่เหมาะสม 
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 ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลิมชัย หาญกลา (2558) ไดวิจยัศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีในดานการเขาใจอารมณ

ผูอื่น ไดสรุปคุณลักษณะของผูบรหิารในดานการเขาใจอารมณของผูอืน่ไววา ผูบริหารจะตองรูสึกเห็นใจ

ผูอื่น เห็นอกเห็นใจเมื่อผูรวมงานประสบปญหา จะตองรับฟงและสนับสนุนผูรวมงานใหมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และยินดีที่จะทํา เพื่อสวนรวมแมจะตองเสยีสละประโยชนสวนตนไปบาง 

และสามารถวิเคราะหงาน เพื่อมอบหมายใหสอดคลองกับความสามารถของผูรวมงานแตละคนไดอยาง

เหมาะสม 

 ธิดารัตน รัศม ี(2556) ไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารดานความสามารถในการเขาใจผูอื่น

ไววา ผูบริหารตองมีความชํานาญในการสรางและรักษาบุคคลที่มีความสามารถ ไวตอความรูสึกในวัฒนธรรม

ที่ตางออกไป ใหบริการและชวยเหลือผูอื่น 

 Goleman (1995 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556) ไดเสนอลักษณะที่แสดงออกของผูบริหาร

ที่มีความฉลาดทางอารมณในดานการเขาใจความรูสึกผูอื่นวา ตองมีความชํานาญในการสรางและรักษา

บุคคลที่มีความสามารถไวตอความรูสึกในวัฒนธรรมที่ตางออกไป ใหบริการและชวยเหลือผูอื่น 

 กลาวโดยสรปุไดวา คุณลักษณะการเขาใจผูอื่นของผูบรหิารสถานศึกษา หมายถึง การที่ผูบรหิาร

ตองมีความเขาใจผูอื่น มีจิตใจเผื่อแผมุงบริการ สังเกตอารมณความรูสึกของผูอื่น เห็นอกเห็นใจผูอื ่น 

ตระหนักรูถึงทักษะความสามารถ ทัศนะคติ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ใหโอกาสผูอื่นในการแสดง

ความสามารถ เพื่อประสานความสัมพันธในการทํางาน สามารถไกลเกลี่ยขอขัดแยงในการทํางานได 

 การมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคม เปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนความสามารถในการอยูรวมกัน 

ทํางานรวมกันกับผูอื่น โดยการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและการสรางสรรคผลงานทีเ่ปนประโยชน ผูที่มี

ความสามารถและทักษะดานน้ีจะสามารถใชทั้งความคิด อารมณและพฤติกรรมในการอยูรวมกัน และ

ทํางานรวมกับบุคคลตาง ๆ  ไดอยางราบรื่น โดยการที่สรางอารมณที่ดีตอกัน ฝกการสรางความรูสึกที่ดี

ตอผูอื่น เขาใจผูอื่น เห็นใจผูอื่น ซึ่งจะทําใหการเริ่มตนของการมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดข้ึน รวมถึงฝกการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 ความหมายของการมีทักษะทางสังคม 

 มีนักวิชาการและนักศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะทางสังคม และไดใหความหมาย

ของการมีทักษะทางสังคม ไวดังน้ี   

 กุนนที พุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดใหความหมายของการมีทักษะทางสังคมหรือ

การรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน (Handing Relationship) ไววา เปนการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ทําได

โดยฝกสรางอารมณที่ดีตอผูอื่น เขาใจ เห็นใจผูอื่น ซึ่งจะเปนการเริ่มตนของการมีสัมพันธภาพที่ดี เชน 

ฝกการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ สรางความเขาใจที่ตรงกัน ชัดเจน ฝกการเปนผูฟงและผูพูดที่ดี แสดงนํ้าใจ 
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มีความเอื้อเฟอ รูจักการให การรับ 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดสรุปวา การมีทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการติดตอสื่อสาร

กับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สื่อสารกับผูอื่นได สรางความเขาใจระหวางกันได โดยมี

ความสามารถในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการให

ความชวยเหลือ 

 นิดา แซต้ัง (2555) ไดสรุปไววา การมีทักษะทางสังคม หมายถึง การมีความสามารถในดาน

มนุษยสัมพันธ เปนการสรางสายสัมพันธกับผูอื่น สามารถโนมนาวใหผูอื่นมีความคิดเห็นเหมือนกันได 

มีความเปนผูนํา ทํางานเปนทีมและสื่อสารกับผูอื่นไดดี มีความคิดริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

บริหารความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงกับผูอืน่ได 

 นิรันดร เนตรภักดี (2555) ไดสรุปไววา ทักษะทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ในการใชทักษะในการติดตอสือ่สารเพื่อประสานงานในการทํางานไดอยางเขาใจ เปดใจยอมรับฟงปญหา

ความขัดแยงที่เกิดข้ึน สามารถไกลเกลีย่ ประนีประนอมขอขัดแยงตาง ๆ และสรางบรรยากาศความรวมมอื

รวมใจในการทํางานไดอยางมีความสุข 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณในดานทักษะทางสังคม

วาหมายถึง ความสามารถในการติดตอสื่อสารกบัผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สื่อสารกับ

ผูอื่นได สรางความเขาใจระหวางกันได มีความสามารถในการสรางบรรรยากาศทีดี่ในการทํางานรวมกับ

ผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ  

 สรุปไดวา การมีทักษะทางสังคม คือ ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น ซึ่งการสราง

ความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่น การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางานหรอืการอยูรวมกันในสังคม การดําเนินดานความสัมพันธกับผูอื่นน้ันถือเปน

ความสามารถในการเขาใจอารมณผูอื่นเพื่อใหเกิดความสมัพันธที่ดีกับผูอื่น และลดความขัดแยงกับผูอื่น 

 ความสําคัญของการมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคมเปนสิ่งที่สาํคัญตอการอยูในสังคม ไมวาจะเปนการใชชีวิตประจําวัน 

การทํางานในอาชีพของตนเอง เน่ืองจากมนุษยตองมีสังคมตองอยูรวมกับผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม

จะทําใหมีความสามารถในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเปนผลใหมีความเจริญกาวหนา

ในหนาที่การงาน การดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ซึ่งมีนักวิชาการและนักศึกษาได

แสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการมีทักษะทางสังคมไว ดังน้ี 

 ดิลกฤทธ์ิ อภิวัฒนสิงหะ (2550) ไดสรุปความความสาํคัญเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ดานทักษะทางสังคมและการสรางความสมัพนัธที่ดีกับผูอื่น วาเปนความสามารถที่สาํคัญอยางย่ิงตอการ

อยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยลดปญหาความขัดแยง และจะเกิดความรัก ความสามัคคี

กันดีในหมูคณะหรือชุมชน ถาสังคมขาดความสมัพันธที่ดี สังคมที่ดําเนินอยูน้ันก็อาจจะกลายเปนสังคม



56 
 

ที่มีความแตกแยกขัดแยงกัน การสรางความสัมพนัธที่ดีจะทําใหเกิดการสื่อสารที่ดีที่ถูกตอง เขาใจกัน 

ลดปญหาความขัดแยงในสังคม 

 Salovey & Mayer (1997 อางถึงใน นิดา แซต้ัง, 2555) ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณ

ในดานการมทีักษะทางสังคมหรือการสรางความสมัพันธกับผูอื่นวา เปนความสามารถจัดการกับอารมณ

ของผูอื่น มีศิลปะในการสรางสัมพันธภาพที่ดี สามารถจัดการกับความขัดแยงได ซึ่งจะทําใหมีความสุข

ในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

 กลาวโดยสรุปไดวา การมีทักษะทางสงัคมมีความสาํคัญกับการอยูรวมกันของคนในสังคม ทั้งสังคม

ที่ดํารงชีวิตอยูและสังคมของการทํางาน โดยผูที่มีทักษะทางสังคมที่ดีจะเปนผูที่มีความสามารถในการ

ติดตอสื่อสาร สื่อความหมาย สรางความเขาใจที่ดีระหวางกันกับผูอื่น สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

และการดํารงชีวิจในสังคม การมีทักษะทางสังคมที่ดีจะทําใหบุคคลน้ันอยูรวมกับกับผูอื่นในสังคมได

อยางมีความสุข ลดการเกิดปญหาขอขัดแยง การกระทบกระทั่งกับผูอื่น มีความสุขกับการดําเนินชีวิต

ในสังคม 

 องคประกอบของการมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคมเปนเรื่องสาํคัญในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งมีนักวิชาการ

ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการมีทักษะทางสังคมไว ดังน้ี 

 Goleman (1998 อางถึงใน สุรียพร รุงกําจัด, 2556) ไดสรุปวา การมีทักษะทางสังคม คือ 

ความสามรถในการสรางความสมัพันธกับบคุคลอื่น สามารถเปนมิตรกบับุคคลทุกประเภท มีความสามารถ

ในการพูดโนมนาว ชักจูงใหผูอื่นคลอยตามกับสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม เสริมสรางความรวมมือ

ในการทํางาน และความสามัคคีในหมูคณะ สามารถทําใหผูที่อยูรอบขางมีความสุข ประกอบดวย 

    1. การมีความสามารถในการโนมนาวจูงใจ มีกลวิธีในการโนมนาวความคิดเห็นของบุคคล

อื่นไดอยางนุมนวล แนบเนียนและไดผล 

    2. การสื่อความหมายที่ดี ชัดเจน ถูกตอง มีความเช่ือถือ 

    3. การมีความเปนผูนําสามารถโนมนาวจูงใจหรือผลักดันกลุมไดอยางดี และถูกทิศทาง 

    4. การมีความสามารถกระตุน และริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

    5. การมีความสามรถในการบริหารความขัดแยงไดดี เจรจาตอรองแกไขหาทางยุติขอขัดแยงได

อยางเหมาะสม 

    6. การสรางสัมพันธ เสริมสรางความรวมมือรวมใจกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 

    7. การมีความรวมมือกันทํางานเพื่อมุงสูเปาหมาย ใหเกิดพลังรวมมือของในกลุมหมวด

สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตนไดอยางดี 
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 จากองคประกอบของทักษะทางสงัคมดังกลาว สรุปไดวา ทักษะทางสังคมเปนความสามารถ

ในการติดตอสื่อสาร สรางความสัมพันธระหวางบคุคล เพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม 

และการทํางานรวมกันในกลุม หรือองคกรไดอยางสงบสุข  

 คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีทักษะทางสังคม 

 การมีทักษะทางสังคม เปนความสามารถในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นเปนความสามารถ

ในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย เพื่อสามารถที่จะทํางานและดําเนินชีวิตรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารทีม่ีทักษะทางสงัคมทีดี่ไว ดังน้ี 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดสรุปไววา ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร

กับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเหน็ของผูอืน่ สรางความเขาใจระหวางกัน มีความสามารถในการสราง

บรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่นได และทําใหผูอื่นมีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ 

 ธิดารัตน รัศม ี(2556) ไดสรุปคุณลักษณะของผูบริหารดานความสามารถในการเขาใจผูอื่น

ไววา ผูบริหารตองมีความสามารถนําการเปลีย่นแปลงไดอยางมปีระสิทธิภาพ การชักจูงโนมนาวใจผูอื่น 

ความเชียวชาญในการสรางและนําทีมงาน 

 สุรกิจ กิณเรศ (2554) ไดสรุปเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธของผูบริหารไววา คือ ความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการทํางานรวมมือกับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถ

ในการประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับการสนับสนุน และการยอมรับถึงความสามารถ

ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อที่จะไดรับความรวมมือกับหนวยงานของตนเอง 

 พิมใจ วิเศษ (2554) ไดวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเถอบานนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษานครนายก และไดสรปุคุณลักษณะของผูบรหิารที่มีความสามารถดานทักษะทางสังคมไววา 

ผูบริหารโรงเรยีนจะตองเหน็คุณคาความมีนํ้าใจที่มตีอกัน ชอบใหมีการทํางานเปนทีม และมีความสามารถ

ในการสรางความสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเปนความสามารถ

ของผูบริหารในการติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางดี รับฟงความคิดเหน็ของผูอื่น สื่อสารกับผูอื่นไดและ 

สรางความเขาใจระหวางกันได มีความสามารถในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น  

 สรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารที่มีการมีทักษะทางสังคม คือ ความสามารถในการติดตอ 

สื่อสาร การสื่อความหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอืน่ภายในสงัคม 

สรางความเขาใจระหวางกัน สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อทาํใหผูอืน่ มีความเต็มใจที่จะทํางาน

ใหมีความเต็มใจรวมมือกันทาํงานใหประสบความสําเรจ็ เกิดความสัมพันธที่ดีและบรรยากาศในการทํางาน

ที่มีความสุข สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับงาน และทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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บริบทของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

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

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง วาดวยในแตละ

เขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล 

จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุน

สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ

จัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานบันประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

กับอํานาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ระบุอํานาจหนาที่ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทําหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 

และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจ

หนาที่ ดังน้ี  

  1. อํานาจหนาที่ในการบรหิารและจดัการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  2. อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานวิชาการ และจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา  

  3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดในสวนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาและสวน

ราชการ ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

 สถานศึกษาและสวนราชการมีอํานาจหนาทีต่ามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ัน ๆ 

โดยใหมีผูอํานายการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
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ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้ง นโยบายและวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาหรือสวนราชการ  

  2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน 

การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับของทางราชการ  

  3. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้ง การจัดทํานิติกรรม

สัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษา หรือสวนราชการ

ไดรับตามที่ไดรับอํานาจ  

  4. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  

  5. อํานาจหนาที่ในการอนุมติัประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวง

เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอุดม 

ศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง

งานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ต้ังอยู ณ ถนนดอนนก ตําบล

มะขามเต้ีย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 

อําเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 127 โรงเรียน แบงตามขนาด

โรงเรียนไดดังน้ี 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน ไมเกิน 120 คน) มีจํานวน 54 โรงเรียน 2) โรงเรียน

ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนระหวาง 121 - 600 คน) มีจํานวน 64 โรงเรียน 3) โรงเรียนขนาดใหญ 

(จํานวนนักเรยีนระหวาง 121 - 600 คน) มีจํานวน 9 โรงเรยีน จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 108 คน ครูผูสอน 1,182 คน บุคลากรทางการศึกษา 143 คน จํานวน

นักเรียนปการศึกษา 2558 จํานวน 24,954 คน ( สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558) 

 อําเภอเกาะสมุย มีสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 

21 โรงเรียน โดยอําเภอเกาะสมุยมีลักษณะโครงสรางทางสังคมและการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

จากอดีต เน่ืองจากอําเภอเกาะสมุยเปนเมืองทองเที่ยว จึงมีการอพยบยายถ่ินเขามาทํางานและการทองเที่ยว 

มีการแพรหลายของวัฒนธรรมตางถ่ินที่หลัง่ไหลเขามาอยางตอเน่ือง ประกอบกับความเจริญของธุรกิจ

ทองเที่ยว ทําใหมีประชากรเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ทําใหสังคมในอําเภอเกาะสมุยมีความสลับซับซอนมาก 

(ธีรพล ใจกวาง, 2553)  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 พรกนก กาต๊ิบ (2555) ไดศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ในปการศึกษา 2554 จํานวน 98 คน 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา

ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงกันตามลําดับ

คือ การสรางแรงจงูใจกับตนเอง การรับรูความรูสกึผูอื่น การมีทักษะทางสังคม การควบคุมตนเอง และ

การตระหนักรูอารมณของตนเอง 

 สุจิตรา วรพุฒ (2555) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ

ครูผูสอน กลุมตัวอยางที่ใชวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2551 จํานวน 440 คน ประกอบดวยผูบริหาร 120 คน ครูผูสอน 320 คน 

ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย ผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเกี่ยวกับ

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนัียสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบความคิดเห็น

เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบรหิารสถานศึกษาจําแนกตามอายุ และประสบการณในการบริหาร โดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา 

คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สุภิญญา งามพริ้ง (2556) ไดศึกษาและทําการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามกลุมตัวอยาง

ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จํานวน 313 คน เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ระดับคะแนนความฉลาดทางอารมณตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมสุขภาพจิต คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

(One - Way ANOVA) และการทดสอบคาวิกฤติท ี(t - test) ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ

ปกติ การเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณการสอนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ยกเวน ดานดี การควบคุมอารมณ และดานสุข พึงพอใจในชีวิตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 จําแนกตามระดับช้ันที่สอน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานดี 

การควบคุมอารมณ ดานเกงการตัดสินใจ และแกปญหาตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จําแนกตามเขตอําเภอ โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สุภาภรณ เอกเผาพันธุ (2556) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารและระดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางความความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารสถานศึกษากับระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด

ระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 295 คน โดยเครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความลาดทางอารมณของผูบริหารในจังหวัดระยอง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย ไดแก ดานการสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการตระหนักรู

อารมณตน ดานการมีทกัษะสงัคม และดานการรบัรูถึงความรูสึกของผูอื่นได ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในจงัหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางความความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

กับระดับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 ในระดับสูง 

  สุพิชญา กะจะวงษ (2556) ไดศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําทางการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

จํานวน 71 คน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธสหสมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางความฉลาด

ทางอารมณกับภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01  
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 สุรีศรี วิศิษฏรศิลป (2556) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรีัมย เขต 2 กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จํานวน 152 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลีย่ คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 

มีความฉลาดทางอารมณในระดับปกติ มีระดับพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในระดับมาก ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวม มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษากับ

การดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับ

การดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครนายก กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ

ครูในอําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 2555 

จํานวน 222 คน เครื่องมือที่ใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

คาสัมประสิทธ์ิสหพนัธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก ระดับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอ

องครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบวามีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญ 

 ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความฉลาดทาง

อารมณผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ศึกษาการใช

อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหา

ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จํานวน 86 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 



63 
 

รองผูอํานวยการโรงเรยีนหรอืผูปฏิบัติหนาที่แทน และครูผูสอน จํานวน 344 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล น้ันไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวม

และรายดานเรียงตามลําดับดังน้ี ดานการจูงใจตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ดานการเขาใจความรูสึก

ของผูอื่น ดานการตระหนักรูในตนเอง และดานทักษะทางสังคม การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดาน เรียงตามลําดับดังน้ี 

ดานอํานาจความเช่ียวชาญ ดานอํานาจอางอิง ดานอํานาจการใหรางวัล ดานอํานาจตามกฎหมาย และ

ดานอํานาจการบังคับ และความฉลาดทางอารมณกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

 สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณ ประสิทธิผลการบริหาร 

และความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับประสิทธิผลการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี 

จํานวน 353 คน เครื่องมอืทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมลูทางสถิติโดยการหาคาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสนั ผลการวิจัยพบวา ระดับทัศนะของผูบรหิาร

สถานศึกษาและครตูอความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและรายดานทุกดาน

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากดานมากไปหานอย ไดแก การมีแรงจูงใจ การมีความรูสึกรวม 

การควบคุมตนเอง การมีทักษะทางสังคมและการตระหนักรูตนเอง 

 ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลมิชัย หาญกลา (2558) ศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาและคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงหบุร ีโดยมจีุดมุงหมายเพื่อจะศึกษา

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิงหบุรี และและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิหบุร ีโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางาน สุขภาพรางกาย ขนาดของโรงเรียน จากกลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิหบรุี จํานวน 300 คน ทําการสุมตัวอยางโดยกําหนด

สัดสวนแบบเจาะจงตามขนาดของผูบริหารและครูของแตละโรงเรียน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 

90 คน และครูจํานวน 210 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใชคาที (t - test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยวิธีการของ



64 
 

เชฟเฟ ผลการวิจัย พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรภีาพรวมอยูในระดับดีมาก และความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุร ีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณในการทํางาน สุขภาพรางกาย ขนาดโรงเรียน ไมมีความแตกตางกัน และเมื่อ

จําแนกตามตําแหนงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Casta, Ripoll, Sanchez & Carvalho (2012) ไดทําการศึกษาในเรื่องปจจัยความฉลาด

ทางอารมณกับประสิทธิภาพของตนเอง สงผลตอความสุขทางจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง 

คือ นักศึกษาปริญญาตร ีในประเทศสเปน เม็กซิกัน โปรตุเกส และบราซิล จํานวน 1,078 คน ผลการศึกษา

พบวา ปจจุบันการประเมินผลการรับรูความฉลาดทางอารมณ ไดทําการวัดเครื่องมือ The Trait Meta - 

Mood Scale (TMMS) ซึ่งเปนเครือ่งมือที่พยากรณความพึงพอใจในชีวิตและสุขภาพจิต สําหรับงานวิจัยน้ี

เปนการสํารวจปจจัยความฉลาดทางอารมณ ดานความเอาใจใส ดานความชัดเจน และดานการซอมแซม 

ของความสุขทางจิตใจในแตละบุคคล โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง ผลการศึกษา พบวา 

ระดับความฉลาดทางอารมณโดยรวมอยูในระดับสูง จากการศึกษาใหการสนับสนุนการรับรูความฉลาด

ทางอารมณเพิ่มเติม และแสดงใหเห็นวาองคประกอบของความฉลาดทางอารมณน้ัน มีความสําคัญตอ

ประสิทธิภาพของตนเอง 

 Farahbakhsh (2012) ไดศึกษาถึงบทบาทความฉลาดทางอารมณในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานในการบริหารโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณและความสัมพันธ

กับคุณภาพการทํางานของผูบริหารโรงเรียน กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารในเมืองโครามาบัด 

ประเทศอหิราน จํานวน 139 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสัมประสิทธสหสัมพันธ

ของเพียรสัน และหาคา t - test จากผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางคุณภาพของการทํางาน

กับความฉลาดทางอารมณเปนไปในทิศทางบวกในดานความตระหนักรูตนเอง การจัดการควบคุมอารมณ

ตนเอง และทักษะทางสังคม ผูบริหารที่มีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับสูงจะสงผลทําใหเกิดคุณภาพ

ในการทํางานที่ดีข้ึน  

  Carlos Salavera, et al (2014) ไดศึกษาถึงความฉลาดทางอารมณและการวิตกกังวลของครู

พลศึกษา โดยศึกษาอิทธิพลทีม่ีผลตอการจัดการเรียนการสอนของครูฝกสอน กลุมตัวอยาง คือนักศึกษา

คณะครุศาสตรทีส่อนวิชาพละศึกษาของมหาวิทยาลยัซาราโกซา จํานวน 53 คน ผลการวิจัย พบวา เพศ

และคุณลักษณะตาง ๆ  มีผลตอตัวแปรทางดานอารมณและความสนใจทางอารมณ แตไมพบความสัมพันธ

ระหวางความวิตกกังวล และดานอารมณที่ไดจากการศึกษาผูเขารวม 

 Aitor Aritzeta, et al (2015) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณในช้ันเรียน

กับประสทิธิภาพของโรงเรยีน โดยใชแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในกลุมประชากร 
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794 คน เครื่องมือที่ใช คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความฉลาดทางอารมณ

มีความสัมพันธที่สอดคลองกับประสิทธภาพของโรงเรียนไปในทางบวก 

 Mafuzah and Juraifa (2016) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณกับการปฏิบัติงานของครู

ในประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งประกอบดวย 4 มิติ ไดแก ความมีวินัย ควบคุม

ตนเอง ความตระหนักรูตนเอง แรงจูงใจตนเอง และทกัษะทางสังคมที่มีตอการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยาง 

คือ ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาในรัฐเกดะห 6 แหง จํานวน 212 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวา โดยรวมความฉลาดทางอารมณมีผลตอการปฏิบัติงาน สติปญญาและความพึงพอใจ

ในการทํางานอยางมีนัยสําคัญ 

 

ตารางท่ี 2.1  การสังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของกับความฉลาดทางอารมณตามตัวแปรตาม (Dependent  

  Variables) ท่ีใชในการวิจัย 
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1. การตระหนักรูตนเอง          

2. การควบคุมอารมณของตนเอง          

3. ความสามารถดานการจูงใจตนเอง          

4. การมีความเขาใจผูอื่น          

5. การมีทักษะทางสังคม          

6. การเห็นใจผูอื่น          

7. การสรางแรงจงูใจใหกับตนเอง          

8. การรับรูถึงความรูสึกผูอื่นได          

          



66 
 

ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
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9. เอาใจเขามาใสใจเรา          

10. ทักษะทางสงัคมดานมนุษยสัมพันธ          

11. ความสามารถในการควบคุมตนเอง          

12. รูจักและเขาใจอารมณของบุคคลอื่น          

13. การรูจกัตนเอง          

14. การรับผิดชอบตอสังคม          

15. การตัดสินใจและแกปญหา          

16. ภูมิใจในตนเอง          

17. พึงพอใจในชีวิต          

18. มีความสุขสงบทางใจ          

 

 

    

  



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยเสนอรายละเอียดการวิจัยตามลําดับ

ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

            3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

            4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือ ครูผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบไปดวย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 17 โรงเรียน และครูจํานวน 194 คน จําแนก

เปน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของโรงเรียนในอําเภอเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบไปดวย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 19 โรงเรียน 

  1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และครูโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) เน่ืองจากภายในกลุมประชากรของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดมีความคลายคลึงกัน จึงเลือก

การสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่และมอรแกน 

Kejcie และ Morgan (1970 อางถึงใน วรรณะ บรรจง, 2558 : 219) ไดขนาดกลุมตัวอยางในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 161 คน 

  2. เทียบสัดสวนแตละขนาดโรงเรียน ตามจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง คือ โรงเรียน

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง กับโรงเรียนขนาดใหญ แลวทําการสุมอยางงายดังรายละเอียด

ในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ขนาดสถานศึกษา จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร

ครูผูสอน 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

1. ขนาดเล็กและขนาดกลาง 17 148 117 

2. ขนาดใหญ 2 46 44 

รวม 19 194 161 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่วิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะตรวจสอบ

รายการ (Checklist) สอบถามขอมลูเทจ็จรงิเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณการปฏิบติังาน

และขนาดโรงเรียนในสังกัดโรงเรียน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

โดยในการประเมินความฉลาดทางอารมณจะแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 

   1. ดานการตระหนักรูตนเอง  

   2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง  

   3. ดานการจูงใจตนเอง  

   4. ดานการเขาใจผูอื่น  

   5. ดานการมีทักษะทางสังคม  

 โดยลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิรท 

(Likert Scale) โดยเปนในดานทักษะการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษา 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

การวิจัยดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทัง้หมดมาวิเคราะห เรียบเรยีง กําหนดขอบเขต และใชเปน

กรอบแนวความคิด 

  2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติเพื่อนํามาเปนกรอบในการสราง

แบบสอบถาม 

  3. สรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

   ตอนที ่1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะตรวจสอบ

รายการ (Checklist) สอบถามขอมูลเท็จจรงิเกีย่วกับ เพศ วุฒิการศึกษาสงูสุด สถานภาพ ประสบการณ

การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนในสังกัดโรงเรียน 

   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี 

เขต 1 โดยในการประเมินความฉลาดทางอารมณจะแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 

    1. ดานการตระหนักรูตนเอง  

                   2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง  

                   3. ดานการจูงใจตนเอง  

                   4. ดานการเขาใจผูอื่น  

                   5. ดานการมีทักษะทางสังคม  

   โดยลักษณะของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยเปนในดานทักษะการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา กําหนดคาระดับ

คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
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 ระดับคะแนน ระดับสภาพ 

  5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

  นํารางแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง

และความเหมาะสม ตลอดจนใหคําแนะนําปรับปรุงแกไข 

  4. หลังจากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว นําแบบสอบถามดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 

พิจารณาตรวจสอบเพื่อใหมคีวามเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบไปดวย 

   1. ผูเช่ียวชาญดานบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน 

   2. ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 1 คน 

   3. ผูเช่ียวชาญดานภาษาไทย จํานวน 1 คน 

   4. ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาการศึกษา จํานวน 1 คน 

  โดยเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับเน้ือหา โดยกําหนด

ระดับความคิดเห็นของผูเชียวชาญ ดังน้ี 

                     +1 เห็นวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาที่ระบุไว 

   0 ไมแนใจวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาที่ระบุไว 

 - 1 แนใจวาขอความน้ันไมสอดคลองตามเน้ือหาที่ระบุไว 

  เกณฑการพิจารณาเลือกขอคําถามพิจารณาจากขอคําถามที่มีคําถามที่มีดัชนีความสอดคลอง

ไมตํ่ากวา 0.50 ถาขอคําถามใด มีคาดัชนีความสอดคลองตํ่ากวา 0.50 จะตองนําไปปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดสอบใช (Try - Out) หากผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบวา 

คําถามขอใดมีคาดัชนี ความสอดคลองสูงกวา 0.50 ข้ึนไป จึงจะนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try - Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

แลวนําขอมูลน้ันมาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจาํแนกรายขอ และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficent) เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ โดยกําหนดคาของความเช่ือมั่นที่ระดับ .80 ข้ึนไป  

  6. ดําเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือสําหรับการวิจัยใหเรียบรอย

อีกครั้ง และจัดทําเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 



71 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ประสานงานขอหนังสือแนะนําตัว และหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูบริหารสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขอความอนุเคราะหในการใชแบบสอบถาม

เก็บรวบรวมขอมูล 

  2. นําแบบสอบถามพรอมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห ไปยังสถานศึกษาที่เปดสอนระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ใชเวลาเก็บรวบรวม 2 สัปดาห 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม

ทุกฉบับและคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ เพื่อทําการวิเคราะหประมวลผลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามทีไ่ดรับกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถาม  จากน้ัน

ทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  1. นําขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละแลวนํามาเสนอในรูปแบบตาราง 

  2. วิเคราะหขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ความคิดเห็น

ของครู โดยกรอกคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ ดังน้ี 

 5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูในระดับนอยที่สุด 

 วิเคราะหขอมูลระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดเห็น

ของครู ดายการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายขอ 

รายดาน และโดยรวม โดยจําแนกตามเพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษาสูงสุด และขนาดของ
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สถานศึกษาของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และนําผลที่ไดมา

แปลความหมายทั้งรายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยตามเกณฑของชวง

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

 4.51 - 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามคีวามฉลาดทางอารมณอยูระดับมากที่สุด 

 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับมาก 

 2.51 - 3.50  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับปานกลาง 

 2.51 - 3.50  หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับนอย  

 1.00 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณอยูระดับนอยที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง

สถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยวิเคราะหสถิติตาง ๆ 

ดังน้ี 

  1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

               1.1 คารอยละ (Percentage) 

               1.2 คาเฉลี่ย (Mean)  

               1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

            2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

               2.1 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยวิธีสหสัมพันธ (Item Total Correlation) 

                2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) 

  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก สถิติ t - test 



 
 

บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในบทน้ีไดกลาวถึง

ผลการวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน โดยการ

วิเคราะหความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)   
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 
   2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   2.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณสอน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยการหา

คาที (t – test)  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของคร ูจําแนกตามเพศ ประสบการณสอน วุฒิการศึกษา 

และขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. เพศ     

      1)  ชาย 
  2)  หญิง 

45 
116 

28.0 
72.0 

รวม 161 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 
  

รายการ จํานวน รอยละ 
2.  ประสบการณสอน    

      1)  นอยกวา 15 ป 

      2)  15 ปข้ึนไป 

114 

47 

70.8 

29.2 

รวม 161 100.0 

3. วุฒิการศึกษา   

      1) ปรญิญาตร ี  

      2) สูงกวาปรญิญาตร ี

139 

22 

86.3 

13.7 

รวม 161 100.0 

4. ขนาดสถานศึกษา   

1) ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

2) ขนาดใหญ 

117 

44 

72.7 

27.3 

รวม 161 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ครูสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72. ประสบการณสอน

สวนใหญ นอยกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 70.8 ดานวุฒิการศึกษาพบวาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.3  และปฏิบัติการสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

64.0 และรองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 27.3        

 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี  

  2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ในภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

จําแนกตามขอบขายตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการตระหนักรูตนเอง ดานการควบคุมอารมณ

ของตนเอง ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง ดานการเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคม 

ปรากฏดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 4.41 0.23 มาก 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 4.38 0.18 มาก 

3. ดานการจูงใจตนเอง 4.34 0.21 มาก 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 4.45 0.20 มาก 

5. ดานการมีทักษะทางสังคม 4.41 0.23 มาก 

รวม 4.40 0.10 มาก 

 

 จากตารางที ่4.2 พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลาํดับคาเฉลีย่จากสงูไปตํ่าสุด ไดแก ดานการเขาใจผูอื่น ดานการ

ตระหนักรูตนเอง ดานการมีทักษะทางสังคม ดานการควบคุมอารมณของตนเอง และดานการจูงใจตนเอง

ตามลําดับ 

 

   2.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเอง ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรูตนเอง 

  

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการตระหนักรูตนเอง Χ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถรับรูความรูสึกและอารมณ

ของตนเอง 4.47 0.50 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสกึและอารมณ 

ความตองการของตนเอง 4.42 0.49 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามสีติ เขาใจความคิดและรูเทาทัน

ความคิดและความรูสึกของตนเอง 4.39 0.49 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหจุดเดนจุดดอย

ของตนเองไดตามความเปนจริง 4.41 0.49 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจในความสามารถ 

ของตนเองและแสดงออกไดอยางสรางสรรค 4.37 0.49 มาก 

รวม 4.41 0.23 มาก 

 

 จากตารางที ่4.3 พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการ

ตระหนักรูตนเองในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรับรูความรูสึกและอารมณของตนเอง รองลงมาไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาเขาใจความรูสกึและอารมณความตองการของตนเอง และผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจ

ในความสามารถของตนเองและแสดงออกไดอยางสรางสรรค มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
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ตารางท่ี 4.4  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการควบคุมอารมณของตนเอง Χ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณของตนเอง

ในสถานการณตาง ๆ ได 4.34 0.48 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระทําและ

การแสดงออกทางอารมณในสถานการณตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม 4.40 0.49 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทน อดกลั้น ระงับ

อารมณของตนเองได เมือ่รูสึกโกรธ หรอืไมพอใจ 4.37 0.49 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติและอารมณได

เมื่อเกิดปญหา 4.36 0.48 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

ในเรื่องตาง ๆ และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว  

เรื่องดังกลาวจะเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 4.32 0.47 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตามสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 4.41 0.49 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงอารมณออกมา 

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.38 0.18 มาก 

 

 จากตารางที ่4.4  พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการ

ควบคุมอารมณของตนเองในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสดุ คือ ผูบริหารสถานศึกษามกีารแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสมและสรางสรรค รองลงมา

คือ ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรบัตัวตามสถานการณที่เปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสม และผูบริหาร

สถานศึกษาคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว เรื่องดังกลาว

จะเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด   
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง Χ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเอง 

ในการทํางานได 4.39 0.49 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษารูสึกมีความสุขในการทํางาน  

มีสีหนาและแววตาที่สดใสทุกครัง้ที่ไดทํางาน มีรอยย้ิม

ตอผูรวมงาน 4.32 0.47 มาก 

3. ผูบรหิารสถานศึกษามีความกระตือรอืรนในการทํางาน 4.35 0.48 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนตนเองและมีความมุงมั่น

ต้ังใจในการทํางาน 4.37 0.48 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีกําลังใจในการทํางาน ไมยอทอ

ตอปญหาและอปุสรรค 4.33 0.47 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยไมตองมี

ผูอื่นมาคอยกระตุน 4.29 0.45 มาก 

รวม 4.34 0.21 มาก 

 

 จากตารางที ่4.5 พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดาน

ความสามารถในการจูงใจตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเองในการทํางานได รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

กระตุนตนเองและมีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยไมตอง

มีผูอื่นมาคอยกระตุน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด    
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจผูอ่ืน 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการเขาใจผูอ่ืน Χ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสนใจและเอาใจใสสภาวะอารมณ

และความรูสึกของผูอื่น 4.50 0.50 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความหวงใย และเปนหวง

ความรูสึกของผูอื่น 4.47 0.50 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรบัความแตกตาง

ของผูอื่น 4.40 0.49 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรัก 

ความหวงใย 4.43 0.50 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นอกเห็นใจ และเต็มใจ

ชวยเหลือผูอื่น 4.46 0.50 มาก 

6. ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถไกลเกลี่ยและประนีประนอม

ใหบุคคลอื่นสามารถตกลงกันไดอยางมีเหตุผล 4.43 0.50 มาก 

7. ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลงัใจ 

แกผูอื่นอยูเสมอ 4.48 0.50 มาก 

รวม 4.45 0.20 มาก 

 

 จากตารางที ่4.6 พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการ

เขาใจผูอื่น ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา

สนใจและเอาใจใสสภาวะอารมณและความรูสึกของผูอื่น รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึง

การใหกําลังใจแกผูอื่นอยูเสมอ และผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรับความแตกตางของผูอื่น มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด     
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะทางสังคม 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานการมีทักษะทางสังคม Χ  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถติดตอสื่อสารและสราง

ความเขาใจกับผูอื่นไดอยางดี 4.38 0.49 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่น 

และในการทํางานทกุครั้งจะไดรบัความรวมมอืที่ดี 

จากทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา 4.42 0.50 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและรับฟงความคิดเห็น 

ของผูอื่น 4.48 0.50 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางบรรยากาศที่ดี 

ในการทํางานรวมกบัผูอื่น 4.40 0.49 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงกระตุนใหเกิด 

ความรวมมือกันของบุคลากรในการทํางาน 4.42 0.49 มาก 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการความขัดแยง 

ที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี 4.35 0.48 มาก 

รวม 4.41 0.23 มาก 

 

 จากตารางที ่4.7 พบวา ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมี

ทักษะทางสังคม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา

เขาใจและรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสมัพันธที่ดีกับผูอืน่

และในการทํางานทุกครัง้จะไดรบัความรวมมอืทีดี่จากทัง้ภายนอกและภายในสถานศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษาสรางแรงกระตุนใหเกิดความรวมมือกันของบุคลากรในการทาํงาน สวนผูบริหารสถานศึกษา

สามารถจัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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   2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ ประสบการณสอน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 

 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 จําแนกตามเพศ 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ชาย หญิง 
t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 4.39 0.23 4.42 0.23 -0.70 0.48 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 4.38 0.19 4.37 0.18 0.20 0.84 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 4.40 0.21 4.31 0.21 2.33 0.02 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 4.44 0.17 4.46 0.21 -0.32 0.75 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 4.42 0.22 4.40 0.23 0.49 0.62 

รวม 4.41 0.10 4.39 0.11 0.79 0.43 

* p < .05  

 

          จากตารางที่ 4.8 พบวา ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน    
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 จําแนกตามประสบการณสอน 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

นอยกวา 15 ป 15 ป ขึ้นไป t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 4.39 0.23 4.46 0.21 -1.91 0.06 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 4.37 0.17 4.39 0.20 -0.57 0.57 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 4.34 0.20 4.34 0.23 0.06 0.95 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 4.43 0.21 4.50 0.16 -2.13 0.03 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 4.42 0.23 4.39 0.22 0.76 0.45 

รวม 4.39 0.11 4.42 0.09 -1.47 0.14 

* p < .05 

 

          จากตารางที่ 4.9 พบวา ครูที่มีประสบการณสอนที่แตกตางกนัมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาด

ทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครใูนอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษา 

ปริญญาตร ี สูงกวาปริญญาตรี 
t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 4.40 0.22 4.50 0.23 -2.00 0.05 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 4.38 0.18 4.36 0.21 0.35 0.73 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 4.34 0.22 4.33 0.17 0.30 0.76 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 4.45 0.20 4.49 0.20 -0.87 0.39 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 4.41 0.22 4.42 0.29 -0.19 0.85 

รวม 4.39 0.10 4.42 0.14 -1.03 0.31 

* p< .05 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 4.11 การวิเคราะหความแปรปรวนของความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน   

 

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง 

ขนาดใหญ 
t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการตระหนักรูตนเอง 4.39 0.23 4.46 0.22 -1.82 0.07 

2. ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 4.37 0.18 4.39 0.20 -0.71 0.48 

3. ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 4.33 0.22 4.35 0.20 -0.51 0.61 

4. ดานการเขาใจผูอื่น 4.44 0.20 4.49 0.19 -1.34 0.18 

5. ดานการมีทกัษะทางสังคม 4.40 0.22 4.42 0.25 -0.43 0.67 

รวม 4.39 0.10 4.42 0.12 -1.94 0.05 

* p < .05 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบวา ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนในภาพรวม

และรายดาน ไมแตกตางกัน  



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตามเพศ 

ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัยความฉลาดทาง

อารมณของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย ดานการตระหนักรูตนเอง ดานการควบคุม

อารมณของตนเอง ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง ดานการเขาใจผูอื่น และดานการมีทักษะทางสังคม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน จํานวน 161 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับเทากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติพื้นฐาน

ที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 

การทดสอบที (t - test)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

  1. ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าสุด ไดแก ดานการเขาใจผูอื่น ดานการตระหนักรู

ตนเอง ดานการมีทักษะทางสังคม ดานการควบคุมอารมณของตนเอง และดานความสามารถในการจูงใจ

ตนเอง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรู

ตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถรับรูความรูสึกและอารมณของตนเอง รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสึกและ

อารมณความตองการของตนเอง และผูบรหิารสถานศึกษามคีวามมั่นใจในความสามารถของตนเองและ

แสดงออกไดอยางสรางสรรคมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
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   1.2 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุม

อารมณของตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษามีการแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสมและสรางสรรค รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถปรับตัวตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบ

กอนตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว เรื่องดังกลาวจะเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด   

   1.3 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถ

ในการจูงใจตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเองในการทํางานได รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษากระตุน

ตนเองและมีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน โดยไมตองมี

ผูอื่นมาคอยกระตุน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

   1.4 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจ

ผูอื่น ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนใจ

และเอาใจใสสภาวะอารมณและความรูสึกของผูอื่น รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการให

กําลังใจแกผูอื่นอยูเสมอ และผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับความแตกตางของผูอื่น มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด    

   1.5 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะ

ทางสังคม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

เขาใจและรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสมัพันธที่ดีกับผูอืน่

และในการทํางานทุกครัง้จะไดรบัความรวมมอืทีดี่จากทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษาสรางแรงกระตุนใหเกิดความรวมมือกันของบุคลากรในการทาํงาน สวนผูบริหารสถานศึกษา

สามารถจัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  2. ผลการเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามตามเพศ ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 
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   2.1 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามเพศ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาไมแตกตางกัน 

   2.2 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามประสบการณสอนในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน    

   2.3 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามวุฒิในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

   2.4 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยได

นําเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี  

  1. ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปตํ่าสุด ไดแก ดานการเขาใจ

ผูอื่น ดานการตระหนักรูตนเอง ดานการมีทกัษะทางสงัคม ดานการควบคุมอารมณของตนเอง และดาน

การจูงใจตนเองตามลําดับ ผลวิจัยออกมาเชนน้ี อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาเปนตําแหนงที่ตอง

ทํางานรวมกับผูอื่น และบริหารจัดการสิ่งตาง ๆ การเขาใจผูอื่นจึงเปนสิ่งสําคัญรวมไปถึงการรูจักและ

เขาใจอารมณของตนเอง และการที่ผูบริหารสถานศึกษาไดฝกอบรมการเปนผูนําจึงทําใหสามารถนํา

ความรูความสามารถที่มีไปใชในการบริหาร ทําใหความฉลาดทางอารมณของผูบริหารอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของ Salovey and Mayer (1990) ที่ไดกลาวไววา ความฉลาดทางอารมณ คือ

ความสามารถของบุคลที่จะตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และอารมณตาง ๆ ทั้งตนเอง และผูอื่น 

สามารถควบคุมอารมณตนเอง ช้ีนําแนวคิดและการกระทําของตนเองไดอยางสมเหตุสมผล สอดคลอง

กับการทํางานและการดําเนินชีวิตโดยมีสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และ Goldman (1998) ที่วา ความฉลาด

ทางอารมณเปนคุณลกัษณะที่จําเปน สําหรับผูนําหรือผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรียพร 
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รุงกําจัด (2556) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน

ดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก งานวิจัย

ของ สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบรหิารสถานศึกษาตามทศันะของผูบริหารสถานศึกษา และคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และงานวิจัยของ พรกนก กาต๊ิบ (2555) ที่ได

ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

   1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการตระหนักรู

ตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถรับรูความรูสึกและอารมณของตนเอง รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสึกและ

อารมณความตองการของตนเอง และผูบรหิารสถานศึกษามคีวามมั่นใจในความสามารถของตนเองและ

แสดงออกไดอยางสรางสรรคมีคาเฉลีย่ตํ่าที่สดุ ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถรับรูและเขาใจอารมณความรูสึกของตนเองอยูเสมอ ซึ่งหมายถึงวา รูวาตนเองตองการอะไร 

อยากที่จะทําอะไร กําลังคิดอะไร และรูตัวเองอยูเสมอวาทําอะไรอยู และมีความมั่นใจในการลงมือทํา

อะไรเพื่อใหเกิดผลที่ดีตองานที่ไดทํา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Goleman (1998) ที่กลาววา บุคคล

ที่ตระหนักรูตนเองน้ัน สามารถบริหารจดัการกบัอารมณของผูอื่นไดอยางประสบความสาํเรจ็ สอดคลอง

กับแนวคิดของ Mahoney (2009) ที่ไดกลาววา ความตระหนักรูตนเองเปนการรูสถานะของตนเอง รูคุณคา

ของตนเอง ซึ่งจะเปนกระบวนการเริ่มตนไปสูความสําเร็จ ถาหากผูใดไมมีความตระหนักรูตนเอง ยอมเกิด

ความกลัวและเผยถึงความออนแอในตัว สอดคลองกบัแนวคิดของ นิรันดร เนตรภักดี (2555) ที่กลาววา

การตระหนักรูตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่รับรู และเขาใจถึง

ความรูสกึและความคิด อารมณ และความตองการของตนเอง มีสติรูเทาทันความคิดความรูสึกของตนเอง 

และสามารถประเมินจุดเดน จุดดอยของตนเอง สามารถแยกแยะผลดีผลเสียในการปฏิบัติงาน และมี

ความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตน ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สรอยกัญญา 

โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุร ีผลการวิจัยพบวา ดานการตระหนักรูตนเอง อยูในระดับมากเชนกัน  

   1.2 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการควบคุม

อารมณของตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษามีการแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสมและสรางสรรค รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา
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สามารถปรับตัวตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม และผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบ

กอนตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว เรื่องดังกลาวจะเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สดุ ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามทีักษะและความสามารถ

ในการควบคุมอารมณของตนเองใหเปนไปอยางถูกตอง และเหมาะสมตามสถานการณที่เกิดข้ึน สามารถ

ควบคุมตนเองใหแสดงอารมณออกมาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสม มีสติในการแกปญหา จัดการกับ

อารมณตัวใหเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับแนวคิดของ Salavey and 

Mayer (1997) ที่ไดกลาวไววา การควบคุมอารมณตนเอง คือ การควบคุม กํากับ ดูแล ภาวะอารมณ

ของตนเองและของผูอื่นไดอยางถูกตองและเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (1998) 

ที่กลาววา การจัดการอารมณของตนเองความสามารถในการควบคุมจัดการกับอารมณ ความรูสึกที่เกิดข้ึน

ไดอยางเหมาะสม และปรับอารมณของตนใหกลบัสูปกติได มีสติ รับผิดชอบ และสอดคลองกับแนวคิด

ของสุทธิพงศ วงษสวัสด์ิ และเกสรา สุขสวาง (2556) ที่กลาวไววา ความฉลาดทางอารมณและควบคุม

อารมณเปนสิง่สําคัญอันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนไปดวยความสุข สามารถลด

ความขัดแยงที่เกิดข้ึนระหวางผูปฏิบัติงานในองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานน้ันบรรลุผลตามเปาหมาย

ที่ตองการ การวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พรกนก กาต๊ิบ (2555) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 5 ดานการควบคุมอารมณของตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน   

   1.3 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 ดานความสามารถ

ในการจูงใจตนเอง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเองในการทํางานได รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษากระตุน

ตนเองและมีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยไมตองมีผูอื่น

มาคอยกระตุน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารเปนผูที่มีความกระตือรือรน

และต่ืนตัวอยูตลอดเวลา มีความพรอมในการทํางานและพรอมที่จะตัดสินทําในสิ่งตาง ๆ  อยูเสมอ มีแรงจูงใจ

ตนเองสรางความสุขใหเกิดข้ึนในการทํางาน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหงานประสบ

ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทฤษฎีของ Goleman (1998) กลาววา การจูงใจตนเอง

เปนการกระตุนเตือนใหตนทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อไปสูเปาหมายที่ต้ังไว โดยไมยอทอตออุปสรรคและ

ความลมเหลว และแนวคิดของ กุนนท ีพุมสงวน และกัลยา ไผเกาะ (2557) ไดสรุปไววา การสรางแรงจูงใจ

ใหกับตนเอง เปนการพิจารณาตนเองวา การจะบรรลุสิ่งที่ตองการน้ัน สิ่งใดบางที่เปนไปไดและเปนไป

ไมได แลวนําความตองการที่เปนไปไดมากําหนดเปาหมายใหชัดเจน วางแผนเปนข้ันตอนและฝกฝน

รวมถึงการใหกําลังใจตนเอง แลวลงมือทําเพื่อใหเปาหมายที่กําหนดไวสําเร็จตามที่ตองการ สอดคลอง

กับแนวคิดของ ธิดารัตน รัศมี (2556) ไดกลาววา ผูบริหารที่มีการจูงใจตนเองได คือ มีจุดมุงหมายในการ
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ทํางานที่ชัดเจน เอาใจใสในการทํางาน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความรักในสถานศึกษา รวมถึงต้ังใจ

ทํางานเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย โดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย

พรกนก กาต๊ิบ (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง ในภาพรวม

อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

   1.4 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการเขาใจ

ผูอื่น ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลีย่สงูสุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนใจ

และเอาใจใสสภาวะอารมณและความรูสึกของผูอื่น รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการให

กําลังใจแกผูอื่นอยูเสมอ และผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรับความแตกตางของผูอื่น ผลวิจัยออกมา

เชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความสนใจเขาใจและเอาใจใสผูอื่น ใหความสําคัญกับความรูสึกของ

ผูใตบังคับบัญชาและผูที่รวมงานดวย รูจักสังเกตอารมณความรูสกึผูอื่น จึงทําใหเขาใจและลวงรูอารมณ

ความรูสึกของผูอื่น แลวสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Goleman 

(1995 อางถึงใน ธิดารัตน รัศม,ี 2556) ที่กลาววา การเขาใจความรูสกึผูอื่น เปนความสามารถในการเขาใจ

ที่มาหรือสาเหตุของอารมณและความรูสึกของบุคคลอื่น มีทักษะการปฏิบัติตนตอบุคคลอื่น ตามการ

ตอบสนองทางอารมณของบุคคลเหลาน้ัน เชนเดียวกับแนวคิดของ Salovey & Mayer (1997 อางถึงใน

นิดา แซต้ัง, 2555) ที่ไดกลาววา ความฉลาดทางอารมณในดานการรูจักอารมณของผูอื่นการเขาใจผูอื่น

วาเปนความเห็นอกเห็นใจรูความตองการของผูอื่น ซึ่งจะนําไปสูการเขาใจผูอื่นและเปนที่ยอมรับทาง

สังคม และไดสอดคลองกับแนวคิดของ ธัญญารัตน ทับทิม และเฉลิมชัย หาญกลา ที่กลาววา ผูบริหาร

จะตองรูสึกเหน็ใจผูอื่น เห็นอกเห็นใจเมื่อผูรวมงานประสบปญหา จะตองรับฟงและสนับสนุนผูรวมงาน 

สามารถวิเคราะหงานเพื่อมอบหมายงานใหสอดคลองกับความสามารถของผูรวมงานไดอยางเหมาะสม 

ผลการวิจัยไดสอดคลองกับ สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวาง

ความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษากับประสิทธิผล การบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี และงานวิจัยของ

พรกนก กาต๊ิบ (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการเขาใจผูอื่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน   

   1.5 ระดับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดานการมีทักษะ

ทางสังคม ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถรักษาความสัมพนัธกับผูอื่นไดยาวนาน รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และรับฟง
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ความคิดเห็นของผูอื่น รองลงมาคือ ผูบรหิารสถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นและในการทํางาน

ทุกครั้งจะไดรับความรวมมือที่ดีจากทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาสราง

แรงกระตุนใหเกิดความรวมมือกันของบุคลากรในการทํางาน สวนผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการ

ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา

ผูบริหารสถานศึกษาจะมีทักษะทางสงัคมอยูในตัวแลว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญทีผู่บริหารตองมีเพื่อการทํางาน

ที่ราบรื่น ลดปญหาละอุปสรรคทีจ่ะเกิดข้ึนในงาน การมีทักษะทางสงัคมจะทาํใหเกิดการรวมมือกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข และเปนผลใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน การดําเนินชีวิตในสังคมรวมกับ

ผูอื่นไดอยางเปนสุข สอดคลองกับแนวคิดของ Salovey and Mayer (1997 อางถึงใน นิดา แซต้ัง, 2555) 

กลาวไววา ความฉลาดทางอารมณในดานการมีทักษะทางสังคม หรือการมสรางความสัมพันธกับผูอื่น 

เปนความสามารถจัดการกับอารมณของผูอื่น มีศิลปะในการสรางสัมพันธภาพที่ดี สามารถจัดการกับ

ความขัดแยง ซึ่งทําใหมีความสุขในการรวมกับผูอื่นในสังคม สอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ เอกเผาพันธ 

(2556) ไดกลาววา ความสามารถของบคุคลในการที่จะสรางความสัมพันธใหคงอยูยืนยาวมีความเขาใจ

สถานการณตาง ๆ  มีความยืดหยุน สามารถแกปญหาได กลาแสดงออก รูจักทํางานเปนทีม รูสึกเห็นอก

เห็นใจ เขาใจความรูสึกของผูอื่นไดเปนอยางดี และสามารถแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค 

ซึ่งไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรียพร รุงกําจัด (2556) ที่ไดศึกษาวิจัยความฉลาดทางอารมณของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานดานบุคคลของสถานศึกษา อําเภอองครักษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครนายก ดานการมีทักษะทางสังคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และผลการวิจัย

ของ พรกนก กาต๊ิบ (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการมีทักษะทางสังคม ในภาพรวมอยูในระดับ

มากเชนกัน    

  2. ผลการเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครใูนอําเภอเกาะสมยุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามตามเพศ ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  

   2.1 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามเพศ ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูที่มเีพศตางกัน มีความคิดเหน็ที่สอดคลองกันวาผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งถือเปนผูที่

ความตระหนักรูถึงความรูสึก ความคิด และสามารถควบคุมอารมณตนเองแลวแสดงออกมาอยางมีเหตุผล

และสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman (1998) ที่กลาววา ความสําคัญของความฉลาด

ทางอารมณมีผลตอประสทิธิผลของผูนํา ผูนําที่ดีจะตองเปนผูที่มีสรรถนะเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการตนเอง และสมรรถนะทางสงัคมเกี่ยวกับการบรหิารความสมัพนัธกับผูอื่นใหเกิดผลดี และสอดคลอง

กับแนวคิดของ สรอยกัญญา โพธิสมภาพวงษ (2557) ที่กลาววา ความฉลาดทางอารมณมีประโยชน

กับทุกดานที่เกี่ยวของกับผูนํา เพราะถือวาผูที่มีอํานาจสามารถจูงใจโนมนาวใหคนเกิดความรูสึกเห็นชอบ

และพรอมทีจ่ะปฏิบัติงานใหเกดิประสิทธิภาพได สงผลใหผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน    

   2.2 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1   

จําแนกตามประสบการณสอน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยน้ันไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่วางไว ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณสอนแตกตางกัน ตางเปนผูที่ไดปฏิบัติ

หนาที่ทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ดังน้ัน พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกมา รวมถึงการใชทักษะความรู

ในการบริหารจัดการจึงเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งในดานการบริหารงาน การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ

ในงานการเขาใจรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความมีนํ้าใจกับผูอื่น การควบคุมอารมณและการวางตน

ในสถานการณตาง ๆ  การสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน สงผลทําใหความคิดเห็นของครไูมแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรกนก กาต๊ิบ (2555) ไดกลาววา ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญ

และมีประโยชนในทุกดานและในทุกระดับทั้งในระดับบุคคลระดับกลุมระดับองคการระดับสังคมและ

ระดับประเทศ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนบคุคลที่ไดรับการยอมรับวาเปนอาชีพหน่ึงที่ตองมคีวามฉลาด

ทางอารมณในระดับสูง ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนาตนเพื่อเสริมสรางความฉลาด

ทางอารมณเพื่อเอือ้ประโยชนตอการบรหิารงานและประสทิธิผลขององคการไดเปนอยางมาก และผูบริหาร 

ที่มีความฉลาดทางอารมณที่ดีมักคิดอยูเสมอวา ความสําเร็จในอดีตไมสามารถรับประกันความสําเร็จ

ในอนาคตได เพราะโลกไมเคยหยุดน่ิงถาเราปราศจากการขวนขวายเราก็จะลาหลังในที่สุด และผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภิญญา งามพริ้ง (2556) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณสอน พบวาไมแตกตางกัน   

   2.3 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว ทั้งน้ีอาจจะเปน

เพราะวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน ตางก็เปนผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งหลัก

และวิธีการจัดการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาก็จะยึดหลักการและรูปแบบเดียวกัน ความมีนํ้าใจ

การเอาใจผูใตบงัคับบญัชาและการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การตระหนักรูถึงบทบาทของผูบริหาร 

การควบคุมอารมณและทักษะทางสังคม การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ความสามารถและทักษะที่ใช

รวมถึงความฉลาดทางอารมณของผูนําที่แสดงออกมามีรูปแบบที่คลายกัน จึงทําใหมุมมองและความคิดเห็น
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เกี่ยวกับผูบริหารสถานศึกษาเปนไปในทางเดียวกัน ซึ่งไมไดข้ึนอยูกับวุฒิการศึกษา สอดคลองกับแนวคิด

ของ จันทนา บรรณทอง (2553)  ที่ไดกลาวถึง ความสําคัญและประโยชนของความฉลาดทางอารมณ 

วาเปนการบริหารจัดการตนเอง ชวยปรับตัว ปรับอารมณของตนเองใหเหมาะสม สามารถแกปญหา

ความเครียดและแรงกดดันในชีวิต สามารถแกปญหาและความขัดแยงได มีแรงจูงใจ มีสมาธิมีการประสาน

ความความสัมพันธที่ดีกับผูอืน่ในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสือ่สารและแสดงความรูสกึได

อยางเหมาะสม ถูกกาลเทศะสามารถครองใจคนได นําไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิต ผลการวิจัยน้ี

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน ทับทิม (2557) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จําแนกตาม

วุฒิการศึกษา พบวาไมแตกตางกันเชนเดียวกัน 

   2.4 ผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวา ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน อาจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผูบริหารสถานศึกษาที่คลายคลึงกัน เปนความคิดเห็นของตนเองโดยไมไดมีผลเกี่ยวของกับสถานที่ในการ

ปฏิบัติงาน หรือขนาดของสถานศึกษาที่ทําหนาที่สอน แตจะมองและใหความสําคัญตรงที่คุณลักษณะ

อันพึงประสงค และความฉลาดทางอารมณทั้ง 5 ดานที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกมามากกวา ซึ่งเปนไป

ตามแนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย (2551) ที่ไดเสนอทัศนะไววา ความฉลาดทางอารมณเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูบริหารหรือผูนําที่จําเปนตองมี การบริหารจัดการทางอารมณของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนจะสงผลตอความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง

ในการทํางานและชวยสงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคล เกิดการทํางานเปนทีม ผูรวมงานมีขวัญกําลังใจ

ในการทํางานสงผลใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตอไป เชนเดียวกับแนวคิดของ สรอยกัญญา โพธิ

สมภาพวงษ (2557) ที่กลาววา ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอผูนําและผูบริหาร 

เปนความสามารถในการรับรูอารมณและความรูสกึของตนเองและผูอืน่ และเปนเครื่องมือช้ีนําในการคิด

และการทําสิ่งตาง ๆ ความสามารถในการจูงใจตนเอง จัดการอาราณตนเอง สรางความสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่นไดอยางมีประสทิธิภาพ ชวยใหประสบความสําเร็จในการทํางานและชีวิต สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรือ่งความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา พบวาไมแตกตางกันเชนเดียวกัน 
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ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

  จากผลการวิจัยโดยพิจารณาจากรายดานตามทีป่รากฏจึงไดเสนอแนะการนําผลการวิจัย

ไปใชสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ี 

   1.1 จากผลการวิจัยดานการตระหนักรูตนเอง ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจ

ในความสามารถของตนเอง และแสดงออกไดอยางสรางสรรคมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา

ควรวิเคราะหประเมินจุดแข็ง จุดออน ของตนเองไดตามความเปนจริง เพื่อสรางความเขาใจในตนเอง 

รูสึกถึงตองการและความสามารถรวมถึงทักษะที่ตนเองมีอยู สงผลใหเกิดความมั่นใจในตนเอง เพราะ

การเขาใจตนเองเปนจุดเริม่ตนของการสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เมื่อผูบริหารตระหนักรูถึงความสามารถ

ของตนเองแลว ก็จะสามารถบรหิารจดัการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มั่นใน

ความสามารถทีม่ี และแสดงออกอยางสรางสรรคไดอยางเต็มที เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดในการทํางาน

ใหประสบความสําเร็จไดอยางดี  

   1.2 จากผลการวิจัยดานการควบคุมอารมณของตนเอง ที่พบวาคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบกอนตัดสนิใจในเรือ่งตาง ๆ  และเมื่อตัดสินใจในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง

แลวเรื่องดังกลาวจะเกิดขอผดิพลาดนอยทีสุ่ด โดยในการทํางานทุกอยางยอมเมื่อความเสี่ยงในการเกดิ

ขอผิดพลาด เน่ืองจากปญหาอุปสรรคและขอจาํกัดตาง ๆ  ในงานน้ัน ๆ  ผูบริหารสถานศึกษาควรควบคุม

สติและอารมณของตนเอง คิดวิเคราะห รับฟงความคิดเห็นจากคณะทํางาน ประเมินสถานการณแลว

นํามาเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจ เพื่อลดขอผิดพลาดและปญหาที่จะเกิด ทําใหการบริหารงาน

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

   1.3 จากผลการวิจัยดานความสามารถในการจูงใจตนเอง ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานโดยไมตองมีผูอื่นมาคอยกระตุน มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควร

แตงต้ังคณะกรรมการฝายติดตามงานตาง ๆ  ภายในสถานศึกษา เพื่อชวยกระตุนการทํางานของคณะครู

และติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ใหผูบริหารสถานศึกษา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

และการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา สรางแรงกระตุนในการทํางานใหกับผูบริหารสถานศึกษา และ

คณะครใูนการทํางาน เกิดความกระตือรือรนในการทาํงาน สงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่ไดกําหนดไว 

   1.4 จากผลการวิจัยดานการเขาใจผูอื่น ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรับ

ความแตกตางของผูอื่น มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สดุ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานตามความแตกตาง

ของครูในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนหนาที่การทํางานที่ครูรับผิดชอบใหสอดคลองกับความสามารถและ

ความถนัดของครูแตละคน มีการประชุมกันของผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูในการแบงหนาที่
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ที่รับผิดชอบในสถานศึกษา เพื่อหาขอสรุปและตกลงรวมกันในการทํางาน และเปนการจัดระบบการ

ทํางานใหตรงกับความสามารถของครูผูรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน สงผล

ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งทําใหเกิดการพัฒนา และสรางความกาวหนาและความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับ

สถานศึกษา  

   1.5 จากผลการวิจัยดานการมีทักษะทางสังคม ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

จัดการความขัดแยงที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรสราง

ความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนการทํางาน เอาใจใสและรบัฟงปญหาที่มีในข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางบรรยากาศ

ใหเกิดความรวมมือกนั และมีความเปนกลางในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน และเมื่อมีความขัดแยง

เกิดข้ึนในการทาํงานผูบรหิารตองรบัฟงความคิดเหน็ของคร ูและฟงความคิดเห็นของคนสวนใหญในการ

จัดการความขัดแยงตองยึดถือความถูกตอง และความเห็นของคนสวนใหญในการตัดสินใจและแกปญหา

ความขัดแยงในทํางานและดําเนินการตาง ๆ ในสถานศึกษา สงเสรมิกิจกรรมที่ทาํรวมกันระหวางผูบรหิาร

และคณะครูในสถานศึกษา เพื่อสรางความเขาใจกันและลดความขัดแยงของคณะครู และผูบริหารใน

สถานศึกษา ซึ่งจะเกิดความเขาใจและความรวมมือกันภายในสถานศึกษา และจะทําใหสถานศึกษา

สามารถพัฒนาไปสูความสําเร็จที่ต้ังเปาหมายไวไดตอไป  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

  2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอความฉลาดทางอารมณกับประชากร

อื่น เชน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายย่ิงข้ึน 

  2.3 ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบเกี่ยวกับการพฒันาความฉลาดทางอารมณของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 
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ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 

4 
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ผูอํานวยการ โรงเรียนบานแหลมหอย 

5 
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ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดภเูขาทอง 

15 
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ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดกลาง 

 6 
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ผูอํานวยการ โรงเรียนปลายแหลม 

 8 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

1. ช่ือ - สกุล  นายโสมนัส ศรีขวัญ 

 ผูเช่ียวชาญ ดานการบริหารการศึกษา 

 ตําแหนง ผูอํานวยการการชํานาญการ 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานหาดงาม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

2. ช่ือ - สกุล นางสาวปยาภรณ ประทปี ณ ถลาง 

 ผูเช่ียวชาญ ดานการบริหารการศึกษา 

 ตําแหนง ครูชํานาญการ 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนเมืองถลาง จงัหวัดภูเก็ต 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

3. ช่ือ - สกุล นางสาวแจมจันทร ลอเลิศสกุล 

 ผูเช่ียวชาญ ดานจิตวิทยา 

 ตําแหนง ประกอบกจิการสวนตัว 

 สถานที่ทํางาน บานแสงจันทร (รบัสอนเด็ก อายุ 2-6 ป) 

 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

4. ช่ือ - สกุล นายถิรฉัตร คงจันทร 

 ผูเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย 

 ตําแหนง รองผูอํานวยการ 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 

 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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5. นางสาวนันทนัช ออนพวน 

 ผูเช่ียวชาญ ดานวัดผลและประเมินผล 

 ตําแหนง เจาหนาที่สํานักงานบุคคล 

 สถานที่ทํางาน สํานักบริหารทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

คําชี้แจง 

 

 1. แบบสอบถามชุดน้ี ผูตอบไดแก ครูผูสอนประจําโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

        2. แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 แบงออกเปน 

2 ตอน 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใชในการประเมินความฉลาด

ทางอารมณ 5 ดาน ไดแก การตระหนักรูตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง ความสามารถในการจูงใจ

ตนเอง การเขาใจผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม  

 3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะเสนอผลการวิจัย โดยสวนรวม

และขอความกรุณาจากทานไดตอบคําถามของทานจะมีความสําคัญและเปนประโยชนตอสถานศึกษา

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

 ขอกราบขอบพระคุณทานที่ไดเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี

เปนอยางย่ิง 

 

 

 

 

นายตะวัน คงทวัน 

    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน 

 

 1. เพศ 

  (  ) ชาย 

  (  ) หญิง 

 2. ประสบการณสอน 

  (  ) นอยกวา  15  ป 

  (  ) 15  ปข้ึนไป 

 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  (  ) ปริญญาตรี 

  (  ) สูงกวาปริญญาตรี 

 4. ขนาดของสถานศึกษา 

  (  ) ขนาดเล็ก  (มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน)    

  (  ) ขนาดกลาง  (มีจํานวนนักเรียน 120 – 600 คน)  

  (  ) ขนาดใหญ  (มีจํานวนนักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามตัวแปรความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใชในการประเมินความฉลาดทาง

อารมณ 5 ดาน ไดแก การตระหนักรูตนเอง การควบคุมอารมณของตนเอง ความสามารถในการจูงใจ

ตนเอง การเขาใจผูอื่น และการมีทักษะทางสังคม 

 2. ในการตอบแบบสอบถามแตละขอใหทานพิจารณาแตละขอเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 โดยทําเครื่องหมาย ชองที่ตรงกับความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  
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 คะแนน  5 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ันอยูระดับมากที่สุด   

 คะแนน  4 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ันอยูระดับมาก  

 คะแนน  3 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ันอยูระดับปานกลาง    

 คะแนน  2 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ันอยูระดับนอย  

 คะแนน  1 หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมเชนน้ันอยูระดับนอยที่สุด 

 3. แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีจํานวน 31 ขอ ใหทานตอบทกุขอในแตละขอ โดยใหเลือกตอบ

เพียงระดับเดียว 

   

ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การตระหนักรูตนเอง  

1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรบัรูความรูสกึและอารมณ 

ของตนเอง 

     

2 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสกึและอารมณความตองการ

ของตนเอง 

     

3 ผูบริหารสถานศึกษามสีติ เขาใจความคิดและรูเทาทันความคิด

และความรูสึกของตนเอง 

     

4 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหจุดเดนจุดดอย 

ของตนเองไดตามความเปนจริง 

     

5 ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจความสามารถของตนเอง 

และแสดงออกไดอยางสรางสรรค 

     

การควบคุมอารมณของตนเอง 

6 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณของตนเอง 

ในสถานการณตาง ๆ ได 

     

7 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระทําและ 

การแสดงออกทางอารมณในสถานการณตาง ๆ ได 

อยางเหมาะสม 

     

8 ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ 

ของตนเองได เมื่อรูสึกโกรธ หรอืไมพอใจ 

     

9 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติ และอารมณได 

เมื่อเกิดปญหา 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10 ผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 

ในเรื่องตาง ๆ และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว เรื่องดังกลาว 

จะเกิดขอผิดพลาดนอยทีสุ่ด 

     

11 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตามสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

     

12 ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงอารมณออกมาอยางเหมาะสม

และสรางสรรค 

     

ความสามารถในการจูงใจตนเอง 

13 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเอง 

ในการทํางานได 

     

14 ผูบริหารสถานศึกษารูสึกมีความสุขในการทํางาน มีสหีนาและ

แววตาที่สดใสทุกครัง้ที่ไดทํางาน มรีอยย้ิมตอผูรวมงานทกุคน 

     

15 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน      

16 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนตนเองและมีความมุงมั่นต้ังใจ 

ในการทํางาน 

     

17 ผูบริหารสถานศึกษามีกําลังใจในการทํางาน ไมยอทอตอปญหา

และอุปสรรค 

     

18 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยไมตองมผีูอื่น 

มาคอยกระตุน 

     

การเขาใจผูอ่ืน 

19 ผูบริหารสถานศึกษาสนใจและเอาใจใสสภาวะอารมณ 

และความรูสึกของผูอื่น 

     

20 ผูบริหารสถานศึกษามีความหวงใย และเปนหวงความรูสึก 

ของผูอื่น 

     

21 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจ และยอมรับความแตกตางระหวาง

บุคคล 

     

22 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตออื่นดวยความรักความหวงใย      

23 ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นอกเห็นใจและเต็มใจชวยเหลือ

ผูอื่น 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

24 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถไกลเกลี่ยและประนีประนอม 

ใหบุคคลอื่นสามารถตกลงกันไดอยางมีเหตุผล 

     

25 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลงัใจแกผูอื่น 

อยูเสมอ 

     

การมีทักษะทางสังคม  

26 ผูบรหิารสถานศึกษาสามารถติดตอสือ่สาร และสรางความเขาใจ

กับผูอื่นไดอยางดี 

     

27 ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่น และ 

ในการทํางานทุกครัง้จะไดรับความรวมมือที่ดี จากทั้งภายนอก

และภายในสถานศึกษา 

     

28 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น      

29 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน

รวมกับผูอื่น 

     

30 ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงกระตุนใหเกิดความรวมมือกัน

ของบุคคลากรในการทํางาน 

     

31 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการความขัดแยงทีเ่กิดข้ึน 

ในการทํางานไดอยางดี 
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ภาคผนวก ง 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแบบสอบถาม 
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ตารางสรปุความคิดเห็นของผูเชียวชาญที่มีตอแบบสอบถาม (คา IOC) 
 

เรื่อง ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชียวชาญ 

รวม คา 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

การตระหนักรูตนเอง          

1 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถรบัรูความรูสกึ 

และอารมณของตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจความรูสกึ และอารมณ

ความตองการของตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

3 ผูบรหิารสถานศึกษามีสติ เขาใจความคิด และรูเทาทัน

ความคิดและความรูสึกของตนเอง 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหจุดเดนจดุดอย

ของตนเองไดตามความเปนจริง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารสถานศึกษามีความมั่นใจความสามารถ 

ของตนเองและแสดงออกไดอยางสรางสรรค 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

การควบคุมอารมณของตนเอง         

6 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณ 

ของตนเองในสถานการณตาง ๆ ได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระทํา 

และการแสดงออกทางอารมณในสถานการณตาง ๆ

ไดอยางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหารสถานศึกษามีความอดทน อดกลั้น ระงับ

อารมณของตนเองได เมือ่รูสึกโกรธ หรอืไมพอใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมสติและอารมณ

ไดเมื่อเกิดปญหา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูบริหารสถานศึกษาคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ

ในเรื่องตาง ๆ และเมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแลว เรื่อง

ดังกลาวจะเกิดขอผิดพลาดนอยทีสุ่ด 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชียวชาญ 

รวม คา 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

11 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตาม

สถานการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารสถานศึกษามีการแสดงอารมณออกมา 

อยางเหมาะสมและสรางสรรค 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

ความสามารถในการจูงใจตนเอง         

13 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางแรงจูงใจตนเอง 

ในการทํางานได 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารสถานศึกษารูสึกมีความสุขในการทํางาน  

มีสีหนาและแววตาที่สดใสทุกครั้งที่ไดทํางาน มีรอยย้ิม

ตอผูรวมงานทุกคน 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

15 ผูบรหิารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนตนเองและมีความมุงมั่น

ต้ังใจในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารสถานศึกษามีกําลังใจในการทํางาน ไมยอทอ

ตอปญหาและอปุสรรค 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยไมตองมี

ผูอื่นมาคอยกระตุน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

การเขาใจผูอ่ืน         

19 ผูบริหารสถานศึกษาสนใจ และเอาใจใสสภาวะ

อารมณและความรูสกึของผูอื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ผูบริหารสถานศึกษามีความหวงใย และเปนหวง

ความรูสึกของผูอื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและยอมรบัความแตกตาง

ระหวางบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตออื่นดวยความรักความ

หวงใย 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารสถานศึกษามีความเห็นอกเห็นใจและเต็มใจ

ชวยเหลือผูอื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษา 

ความคิดเห็น 

ของผูเชียวชาญ 

รวม คา 

IOC 

ผล 

1 2 3 4 5 

24 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถไกลเกลี่ยและ

ประนีประนอมใหบุคคลอื่นสามารถตกลงกันได 

อยางมีเหตุผล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใหกําลงัใจ 

แกผูอื่นอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

การมีทักษะทางสังคม         

26 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถติดตอสื่อสารและสราง

ความเขาใจกับผูอื่นไดอยางดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ผูบริหารสถานศึกษาสรางความสัมพันธที่ดีกบัผูอื่น 

และในการทํางานทกุครั้งจะไดรบัความรวมมอืที่ดี

จากทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

28 ผูบริหารสถานศึกษาเขาใจและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางบรรยากาศที่ดี 

ในการทํางานรวมกบัผูอื่น 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 ผูบริหารสถานศึกษาสรางแรงกระตุนใหเกิด 

ความรวมมือกันของบุคคลากรในการทํางาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

31 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดการความขัดแยง 

ที่เกิดข้ึนในการทํางานไดอยางดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

เรื่อง การศึกษาความฉลาดทางอารมณของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 

ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ดาน คาความเชื่อมั่น 

1.  ดานการตระหนักรูตนเอง 0.920 

2.  ดานการควบคุมอารมณของตนเอง 0.917 

3.  ดานความสามารถในการจูงใจตนเอง 0.912 

4.  ดานการเขาใจผูอื่น 0.916 

5.  ดานการมีทักษะทางสงัคม 0.915 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.916 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 

 

ชื่อ - สกุล นายตะวัน  คงทวัน 

   

วัน เดือน ปเกิด  29 ตุลาคม 2528 

    

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานหาดงาม ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย  

 จังหวัดสุราษฎรธานี 

   

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2551  วุฒิปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 พ.ศ. 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สถาบันรัชตภาคย 

  

ประวัติการทํางาน  

 พ.ศ. 2554 - 2556  ครูอัตราจางโรงเรียนวัดกําแพงถม อําเภอพรหมคีรี    

  สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 พ.ศ. 2556 - 2557  ครูอัตราจางโรงเรียนวัดสากเหล็ก อําเภอพรหมคีร ี

  สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 พ.ศ. 2557 – ปจจบุัน  ครู คศ.1 โรงเรียนบานหาดงาม  

  ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสรุาษฎรธานี   

 

เบอรโทรศัพท 087-8976-133  

 

E - Mail tawan6133@gmail.com 
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