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บทคัดย่อ 

 การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ท่ี การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 3) เพื่อศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศกึษาคือ ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรีหยนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 

169 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชือ่มั่น เท่ากับ 0.93 ได้รับคืนสมบูรณ์ครบท้ัง 169 ฉบับ สถิตท่ีิใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน  

 ผลการวจิัย พบว่า  

  1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีดา้น

เก่งอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือด้านสุข ส่วนด้านดีอยู่ในอันดับสุดท้าย  

  2. ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีดา้นมุมมองเชงิ

จริยธรรมภายในตนอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการท่ีสมดุล ด้านกระบวนการท่ีสมดุล และด้านการ

ตระหนักตน ตามลำดับ  

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา  

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study emotional quotient of school administrators under the 

Office of Bangkok Primary Educational Service Area; 2) study authentic leadership of the school administrators; and 

3) study the relationship between emotional quotient and the authentic leadership of the school administrators. A sample 

of 169 was randomly selected from teachers and heads of learning groups of the schools. A questionnaire with 

reliability of 0.93 was used in this research. All 169 questionnaire copies were returned and usable.  Statistics used 

for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient.  
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 The results showed as follows.  

  1. The overall emotional quotients of the school administrators were at the high level on all aspects.  

The aspect of smart was ranked at the top, followed by that of happiness, and that of virtue, in that order.  

  2. The overall authentic leadership of the school administrators was also at the high level on all aspects.  

The aspect of self-ethics was ranked at the top, followed by that of balance process, while that of self-realization 

was at the bottom.  

  3. There was a positive relationship with statistical significance at the level of 0.01 between the 

emotional quotient and the authentic leadership of the school administrators. 
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ภูมิหลัง 

 ในอดีตเชื่อกันว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของคนเกิดจากเชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) หรือเรียกกัน

สั้น ๆ ว่าไอคิว (IQ) เป็นความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง ทำใหค้นเราใช้

ความคิดท่ีถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ปัจจุบันนักจิตวิทยาเชื่อกันใหม่ว่า เชาวน์ปัญญาเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) หรือ EQ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง 

(เทอดศักดิ์ เดชคง, 2548, หน้า 18) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เป็นความสามารถที่เชื่อมโยงกับความมีประสิทธผิลของ

มนุษย์  กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญเป็นสองเท่าของความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) รวมกับทักษะ 

ทางเทคนิคในการช่วยใหท้ำงานได้สำเร็จ นอกจากนีบุ้คคลย่ิงมีตำแหน่งสูงข้ึนในองค์การ ความสำคัญของความฉลาด 

ทางอารมณ์ย่ิงทวตีามความสูงของตำแหน่งนั้น ท้ังนี้ เพราะการมีทักษะและความเข้าใจทางอารมณ์ จะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อน

ความคิดและการตัดสินใจตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนของผู้นำ  

 การบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศกึษานอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานตามท่ีตัว

บทกฎหมายกำหนดไวแ้ล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับตัวใหเ้ข้ากับค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังวกิฤตทางธรรมชาติ ล้วนส่งผลใหเ้กิดภาวะ

ตึงเครียดได้ง่ายท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในด้านนโยบายเร่งด่วนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความกดดัน ภาวะท่ีมีทรัพยากรจำกัด แต่ถ้าหากผู้บริหาร

สถานศึกษาขาดความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมทำให้บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่มี

ประสิทธภิาพหน่วยงานเกิดความไม่มั่นคงและไม่สามารถดำรงอยู่ได้ (กรมสุขภาพจิต, 2543, หน้า 9-10 ) ดังนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์และมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อใหม้ีความรู้และ

ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะทางด้านภาวะผู้นำ เนื่องจากภาวะผู้นำเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีบุคคลหนึ่งท่ีเป็นผู้นำสามารถทำให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ตามปฏิบัติงานตามท่ีต้องการได้ ซึ่งเกิดจากคุณลักษณะ 

ความสามารถ พฤติกรรม หรือเป็นวถิีการดำเนินชีวิตของผู้นำ ดังนั้นภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างย่ิงในการ

บริหารงานขององค์กร เพื่อนำพาสถานศกึษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีได้กำหนดไวร้่วมกัน ในการศึกษา

ภาวะผู้นำได้มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำอยู่หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ 

และภาวะผู้นำท่ีแท้จริง เป็นต้น ท่ีจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาใหเ้กิดภาวะผู้นำตามแนวทางของแต่ละทฤษฎี  

 สำหรับแนวคิดภาวะผู้นำท่ีแท้จริง หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Authentic leadership ซึ่งเป็นแนวคิดภาวะผู้นำท่ี

มุ่งเน้นไปท่ีตัวผู้นำ เป็นการเรียนรู้ความเป็นตัวตนท่ีอยู่ในตัวของผู้นำเองก่อน ก่อนท่ีจะเรียนรู้หรือไปพัฒนาบุคคลอ่ืน ๆ ใน



 

องค์กร โดยภาวะผู้นำท่ีแท้จริงจะมีค่านิยม และความเชื่อเป็นตัวกำหนดการกระทำ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างย่ิงท่ีจะทำให้

การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จ เพราะการรู้จักตนเองเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผู้นำจะต้องเรียนรู้และรู้จักตนเองให้

ถ่องแท้ เพราะการเป็นผู้นำ คือความสามารถในการทำใหเ้ป้าหมายของชีวิตกระจ่างชัด และสร้างสรรค์สิ่งท่ีคิดว่าสำคัญ

ท่ีสุดสำหรับสถานศกึษา ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีดำเนินการอยู่นั้นสำคัญจริง

สำหรับสถานศกึษาหรือไม่ (นภา ธรรมทรงศนะ, 2557, หน้า 7-8) โดยภาวะผู้นำท่ีแท้จริงจะทำใหผู้้บริหารสถานศึกษาได้

หันกลับมามองตนเองใหม้ากขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน ผู้บริหารสถานศกึษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท

อย่างย่ิงในการท่ีจะบริหารสถานศกึษาให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารสถานศกึษาในสำนักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับความกดดันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน

นโยบายเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการก่อนจังหวัดอ่ืน ๆ เสมอ การถูกเพ่งเล็งจากผู้บริหารระดับสูง ท่ีต้องดำเนินการใหส้ำเร็จ

ตามเป้าหมายการแข่งขันสูงของสถานศึกษาภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีสถานศกึษาต้องเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  หรือ

แม้แต่ความกดดันจากผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้ามามีบทบาทในการบริหารสถานศกึษามากย่ิงข้ึน ทำใหผู้้บริหารสถานศกึษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครเกิดความเครียด ความกดดัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความ

ฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำท่ีแท้จริงได้  ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้นำท่ีเก่งในการบริหารคนและบริหารตน มี

ความฉลาดทางอารมณ์ เข้าใจและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ อีกท้ังยังมีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และ

หย่ังรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนได้ สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการรู้จักสร้าง

และรักษาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตลอดไป หากผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบเหล่านีไ้ด้เป็นอย่างดีแล้ว

ย่อมประสบความสำเร็จในการบริหารได้อย่างแน่นอน (กัลยาณี พรมทอง, 2546, หน้า 31-32) ตามท่ี Goleman (1995 อ้าง

ถึงใน ประภาศ ปานเจี้ยง, 2558, หน้า 2) ได้ชีใ้หเ้ห็นว่าทำไมความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสำคัญมากกว่าเชาว์ปัญญา 

ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยอธิบายว่าทำไมบุคคลท่ีมีความฉลาดทางปัญญาสูงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิต 

ในขณะท่ีบางคนมีความฉลาดทางปัญญาธรรมดากลับเป็นผู้ท่ีประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุด นอกจากนี้ความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นความสามารถท่ีจะจัดการและตรวจสอบอารมณ์ของตนเองทุกนาที จงูใจตนเองไปยังเป้าหมาย เข้าใจผู้อ่ืนและ

จัดการกับความขัดแย้งและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วจิัยจึงสนใจศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริง

ของผู้บริหารสถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานครนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

เพื่อนำผลการวจิัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และภาวะผู้นำท่ีแท้จริง

นำไปส่งเสริมใหผู้้บริหารสถานศกึษา ประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน มีบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีพึงประสงค์ใน

หน่วยงาน ทำใหเ้กิดภาวะผู้นำท่ีดี สามารถนำหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร

ตลอดไป 

คำถามการวิจัย 

 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับใด 

 2. ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับใด 

 3. ความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 



ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

วิธดีำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2562 จำนวน 296 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี ้ได้แก่ ครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร จำนวน 169 คน ใช้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดของ Krejcie & 

Morgan (1970, หนา้ 608)   

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงาน 

   ตอนท่ี 2 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด

ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, 1961, หนา้ 74) จำนวน 24 ข้อ  

   ตอนท่ี 3 ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมิน

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert, 1961, หนา้ 74) จำนวน 24 ข้อ  

 วิธกีารรวบรวมข้อมูล 

  1. ผู้วจิัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร เพื่อขอเก็บข้อมูล  

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ด้านด ี

2. ด้านเก่ง 

3. ด้านสุข 

 

 

ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การตระหนักตน  

2. ความโปร่งใสเชงิสัมพันธ์  

3. กระบวนการที่สมดุล 

4. มุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน 



 

  2. ผู้วจิัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 

169 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จำนวน 169 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. วเิคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) โดยใช้การคำนวณค่าความถี่และค่าร้อยละ 

  2. วเิคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  3. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิตหิาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) แล้วเทียบเกณฑ์ของพวงรัตน์ ทวรีัตน์ (2540, หนา้ 14) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีทำการวจิัย คือ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จำนวน 169 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.54 วุฒิสูงสุดทางการศกึษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.09 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.83 ประสบการณ์ในการทำงาน ในช่วง 11 – 15 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 30.18 

 2. ผลการศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาพบว่า โดยภาพรวมการแสดงออกความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเก่งมีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสุข มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนด้านด้านสุข มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 3 ด้าน ปรากฏผลดังนี ้

 ด้านดี ผลการศกึษา พบว่า มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า การแสดงออกถึงการรู้จักใหต้่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสำคัญ การแสดงออกความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ มีการแสดงออกความ

ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย 

   ด้านเก่ง พบว่า มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดตี่อผู้อ่ืน มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับดับมากท่ีสุด เป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริหารงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการแสดงออกถึงความยืดหยุ่นต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์

ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับท้าย 

  ด้านสุข พบว่า มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า มีบุคลิกท่ีนิ่ง ไม่ลนลาน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีปัญหา มีการแสดงออกความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ รองลงมาคือ มีการมองโลกในแง่ดีอย่างเหมาะสม มีการแสดงออกความ

ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนความผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์

ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับท้าย 



 3. ผลการศกึษาภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมุมมองเชงิจริยธรรมภายในตนอยู่มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริง

ของผู้บริหารในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการท่ีสมดุล มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตระหนักตนมีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 4 ด้าน ปรากฏผลดังนี ้

  ด้านการตระหนักตน ผลการศกึษา พบว่า มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า รู้ว่าคำพูดและพฤติกรรมของตนมีผลต่อบุคคลากรในสถานศกึษา มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เขาใจถึงผลกระทบท่ีมีตอผู้ใตบังคับบัญชาและผู้มีสวนเกี่ยวของ มีการ

แสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนนำจุดด้อยมาปรับปรุงและพัฒนา มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริง

ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย 

  ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ ผลการศกึษา พบว่า มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แสดงพฤติกรรมท่ีจริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำ มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ใน

ระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ แสดงพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความไวว้างใจต่อผู้อ่ืน มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการหาช่องทางและวธิกีารเพื่อใหผู้้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีการแสดงภาวะผู้นำท่ี

แท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 

 ด้านกระบวนการท่ีสมดุล ผลการศกึษา พบว่า มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์ของสถานศกึษา มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ใน

ระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เปิดโอกาสใหท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการค้นหาข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 

  ด้านมุมมองเชงิจริยธรรมภายในตน ผลการศกึษา พบว่า มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นคนดี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือเป็น

สำคัญ มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ แสดงออกถึงการมีคานิยมท่ี

ถูกตองเหมาะสมในการเป็นผู้นำ มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีพฤติกรรมการบริหาร

งานท่ีแสดงถึงการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 

  4. ผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในงานวจิัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า ด้านสุขมี

ความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริง อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านเก่งมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริง อยู่ในระดับมาก 

และด้านดีมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริง อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวจิัย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศกึษาถือเป็นผู้ท่ีมีบทบาทการบริหาร

สถานศกึษาในด้านต่าง ๆ เป็นนักจัดการองค์กร เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้สร้างแรงจูงใจและท่ีสำคัญเป็นผู้นำทางวชิาการ จึงจะ

นำพาสถานศกึษาประสบความสำเร็จได้  ตามท่ีสมเดช สีแสง (2542, หน้า 92) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษาเป็นภาระงาน



 

ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจะต้องบริหารงานร่วมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาจึงต้องเป็นผู้ท่ีมี

ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อควบคุมจัดการอารมณ์ของตนเองในการบริหารงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ  

สามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และใช้ข้อมูลเป็นสิ่งชีน้ำในการคิดและกระทำสิ่งต่าง ๆ ช่วยใหก้ารบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้าน

ด ีด้านเก่ง และด้านสุข สอดคล้องกับงานวจิัยของ จินตนา เบญจมาศ (2558, หน้า 306-307) ศกึษาความฉลาดทางอารมณ์

และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ผลการวจิัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า 

  ผู้บริหารสถานศกึษามีการแสดงออกด้านดี อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นตัวแปร

สำคัญในด้านการจัดการศกึษาใหม้ีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อผลลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหาร

สถานศกึษาในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ รู้จักบทบาทหน้าท่ี มีคุณธรรม 

เพื่อนำพาสถานศกึษาใหป้ระสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างย่ิง

ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมทางจริยธรรม มีจติสำนึกท่ีด ี

และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ผู้บริหารควบคุมตนเองต่อการกระทำผิดทุจริตต่าง ๆ ใหไ้ด้ และกระทำในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม และ

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ลักษณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นถือเป็นความฉลาดทางอารมณ์ของ

ผู้บริหารสถานศกึษาควรมี สอดคล้องกับงานวจิัยของดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ (2550, หน้า 126) ศกึษาเรื่อง ความฉลาดทาง

อารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารสถานศกึษา สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิัย

พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง การศกึษาความสำเร็จในการทำงานของ

ผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการ

ทำงานของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษากำแพงเพชรเขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

  ผู้บริหารสถานศกึษามีการแสดงออกด้านเก่ง อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็น

บุคคลท่ีมีความสามารถในการรู้จักตนเอง ต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

อีกท้ังยังต้องมีสัมพันธ์ท่ีดกีับผู้อ่ืน ตามท่ีพระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต) (2545, หน้า 21-23) ได้กล่าวว่า ความฉลาดทาง

อารมณ ์เป็นการใช้ปัญญากำกับการแสดงอารมณ์ท่ีออกมากใหม้ีเหตุผล การมีปัญญาของผู้บริหารแสดงออกถึงการมี

ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธภิาพ สะท้อนถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาท่ี

ต้องเป็นผู้นำองค์กร วางแผนการพัฒนา ต้องตัดสินใจ และประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำพาสถานศึกษาใหไ้ปสู่

เป้าหมายท่ีวางไว ้ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาด้านเก่ง จึงถือเป็นทักษะเบ้ืองต้นท่ีผู้บริหาร

สถานศกึษาทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใหเ้กิดความศรัทธาในตัวผู้บริหารสถานศกึษา สร้างความเชื่อมั่น และแรงจูงใจในการ

ทำงานแก่ผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับงานวจิัยของ นงครักษ์ ทันเพื่อน (2550, หน้า บทคัดย่อ) ศกึษาเรื่อง ความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนครเขต 3 

ผลการวจิัยพบวา่ ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูง และ

ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านกับประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  ผู้บริหารสถานศกึษามีการแสดงออกด้านสุข อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้ท่ี

มีความสามารถในการดำเนินชีวิตของตนใหเ้ป็นสุข หากการดำเนินชีวิตเป็นสุขแล้วย่อมส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ๆ ในการดำเนิน

ชีวิตใหเ้ป็นสุขได้เช่นกัน อย่างเช่น การดำเนินงาน การบริหารงานต่าง ๆ ก็ดำเนินไปอย่างเป็นสุข ประสบความสำเร็จพร้อมท้ัง

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล ตามท่ีกรมสุขภาพจิตได้ใหค้วามหมายของคำว่า สุข เป็นความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่าง



เป็นสุข ประกอบด้วย  ภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต  มีความสงบทางใจ สิ่งท่ีจะสะท้อนความสุขของผู้บริหารสถานศกึษาได้

ดท่ีีสุดคือความสำเร็จขององค์กร การท่ีผู้บริหารมีความภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง จะส่งผลใหก้ารบริหารงานเกิด

ความสำเร็จได้โดยง่ายและผลท่ีตามมาคือเกิดความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต  

 2. จากผลการวจิัย พบว่า ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ สิ่งแรกท่ีผู้บริหารสถานศกึษาต้องพึงมีนัน้ นั่นคือ

ความเข้าใจตนเอง พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีการใช้อำนาจท่ีถูกต้องเพื่อองค์กร และเป้าหมาย ต้องปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดตี่อผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ีมีความโปร่งใส ยึดมั่นต่อค่านิยมในการดำรงชีวิต รู้จักค่านิยมความเชื่อของตนเองท่ี

แท้จริงและสามารถแปลงค่านิยมและความเชื่อนั้นใหอ้อกมาเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน และมีวนิัยใน

การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับสุชาดา สายทิ (2556, หนา้ 46) กล่าวว่า ภาวะผู้นำท่ีแท้จริง หมายถึง ผู้นำท่ี

มีคุณลักษณะเข้าใจตนเอง มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สกึนึกคิดของตนชัดเจน บริหารงานท่ีเน้นความร่วมมือร่วม

ใจ มอบอำนาจในการตัดสินใจสร้างผู้นำใหม่ด้วยการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีความโปร่งใส

ยึดมั่นต่อค่านิยมในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมท่ีรับรู้ภายในตน รู้จักค่านิยมความเชื่อของตนเองท่ีแท้จริง สามารถแปลง

ค่านิยม และความเชื่อนั้นให้ออกมาเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน สอดคล้องกับงานวจิัยของ ขวัญฤดี 

อาภานันท์ (2559, หน้า 95) ศกึษาเรื่อง ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 ผลการวจิัยพบว่า 1. ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา อยู่ใน

ระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมภายใน การประมวลผลท่ีสมดุล สัมพันธภาพท่ีโปร่งใส 

และการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง 2. ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ การประมวลผลท่ีสมดุล การ

ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง คุณธรรมจริยธรรมภายใน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลของสถานศกึษา โดยสามารถ

ร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 80.30 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

  ด้านการตระหนักตน ผู้บริหารการแสดงออกอยู่ในระดับมาก ท่ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศกึษาสิ่งแรกท่ีพึง

มี คือ การตระหนักตนเอง มีความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และธรรมชาติหลากหลายแง่มุมของตัวเอง อีกท้ังยังต้องมีความ

เข้าใจในตัวเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และการตระหนักถึงผลกระทบของตนท่ีส่งผลต่อบุคคลอ่ืนอีกด้วย ตามท่ี

สุชาดา สายทิ (2556, หน้า 9) ได้กล่าวว่า การตระหนักรู้ในตนเอง เป็นการท่ีบุคคลมีความมั่นใจในการประเมนิตนเองอย่าง

ตรงไปตรงมา เข้าใจจุดดีจุดด้อยของตนเองและความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน รับฟังความเห็นด้านลบต่อตนเองได้ ควบคุม

พฤติกรรมจากอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับรัตติกรณ์ จงวศิาล (2556, หน้า 14) กล่าวว่า ผู้นำท่ีแท้จริงจะรู้จักตนเอง

เป็นอย่างดีและรู้ว่าตนเองเชื่อในอะไร ยังมีการยอมรับตนเองในระดับสูงด้วย ซึ่งคล้ายกับมีวุฒภิาวะทางอารมณ์ ผู้นำท่ีแท้จริง

จะมีค่านิยมหลักทางบวก เช่น ความซื่อสัตย์ ความเอ้ือเฟือ้ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม  ความรับผิดชอบ และการมอง

โลกในแง่ดี พฤติกรรมของผู้นำท่ีแท้จริงจะรวมถึงการยอมรับหลักการของค่านิยมท่ีแท้จริง และมีการปฏิบัติตามค่านิยมนั้น

อย่างสม่ำเสมอ ผู้นำไม่ได้แสวงหาตำแหน่งของผู้นำ เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีจะใหไ้ด้รับการยกย่องสถานะและอำนาจ 

แต่เป็นไปเพื่อการแสดงออกและการปฏิบัติตามค่านิยมและความเชื่อของตนเอง 

  ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ ผู้บริหารการแสดงออกอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบทบาทผู้บริหาร

สถานศกึษามีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วางแผนการจัดศกึษา การควบคุม การบริหารงาน การระดมทรัพยากรอย่างเป็น

ระบบ การส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นผู้บริหาร

จำเป็นต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นำในการทำงาน เอาใจใส่ทุ่มเทกับงาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีความโปร่งใส เปิดเผย

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลใหเ้กิดความเชื่อมั่นและไวว้างใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลถึงความสำเร็จ

ของสถานศกึษา สอดคล้องกับหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาคราชการ  ผู้บริหารส่วนใหญ่ได้นำหลักการสำคัญ



 

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดแีละสังคมท่ีดมีาใช้ในการบริหารสถานศกึษา จำนวน 4 หลัก ดังนี ้ 1. หลักความโปร่งใส  

2. หลักการมีส่วนร่วม 3. หลักความรับผิดชอบ 4. หลักความคุ้มค่า  

 ด้านกระบวนการท่ีสมดุล ผู้บริหารการแสดงออกอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการบริหารสถานศกึษาใหเ้ป็นไป

ตามท่ีเป้าหมายท่ีสถานศกึษาได้กำหนด ต้องมีผู้บริหารสถานศกึษาท่ีจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ โดยการวเิคราะห์ 

วางแผน แก้ปัญหา การตัดสินใจ ซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีต้องมีศักยภาพในการค้นหาความจริง และ

ประเมนิสถานการณ์ก่อนทำการตัดสินใจ วางแผน กำหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน สามารถวัดผลได้ตามท่ีจุมพจน ์เชือ้สาย (2550, 

หน้า 89-90) ได้กล่าวว่า ผู้นำซึ่งประสบความสำเร็จจะทราบดีว่าเป้าประสงค์ท่ีผ่านการกลั่นกรองมาอย่างละเอียด กำหนด

นิยามมาเป็นอย่างดี มีการวางแผนอย่างรอบคอบ และกระตุ้นใหเ้กิดการลงมือทำงานจริงเท่านั้นก็เดินหน้าได้แล้ว และการ

เจียระไนทางความคิดจะช่วยใหพ้วกเขาบรรลุเป้าประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง รวมถึงระบุใหเ้ห็นจุดยืนของตนเองและทีม 

 3. จากผลการวจิัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 

ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญอย่างย่ิงเนื่องจากเป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินงานตามเป้าหมาย

ขององค์กร ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงนั้นมีแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ กล่าวคือ ผู้บริหารต้องรู้จัก

จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง บริหารงานโดยยึดหลักศลีธรรม มีความโปร่งใส มีวิสัยทัศน์ ทำใหบุ้คลากรใหค้วามเคารพนับถือ 

และปฏิบัติตามคำสั่ง ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให ้มีศักยภาพสูงสุด ทำให ้เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ บริหารสถานศกึษา และ

ส่งผลใหเ้กิดความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ สอดคล้องกับ Walumbwa (2008 อ้างถึงใน สุภาพ ไทยแท้, 2559, หน้า 64) 

ใหน้ิยามว่าภาวะผู้นำท่ีแท้จริง หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมของผู้นำท่ีพัฒนามาจากสมรรถนะทางจิตวิทยาเชิงบวกและ

บรรยากาศทางจริยธรรมอันดีงาม ในการส่งเสริมการตระหนักในตนเอง คุณธรรมในตนเอง กระบวนการทางสารสนเทศท่ี

สมดุล และความโปร่งใสอย่างมีเหตุผล ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำและผู้ตาม สอดคล้องกับ ดิลกฤทธิ ์อภิวัฒนสิงหะ 

(2550, หน้า 126) ได้ศกึษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารสถานศกึษา สำนักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับสูง และมีความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษากำแพงเพชรเขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 การศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะเป็นรายด้าน ดังนี ้ 

   ด้านดี พบว่า การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ มีการแสดงออกความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรเพิ่มความสามารถในการ

แสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่หนีปัญหาหรือโยนปัญหาให้บุคคลอ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพร้อมท่ี

จะเผชิญปัญหาอย่างกล้าหาญ เพื่อการบริหารงานและนำองค์กรใหผ้่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ไปได้    

   ด้านเก่ง พบว่า การแสดงออกถึงความยืดหยุ่นต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม มีการแสดงออกความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรเพิ่มการแสดงออกท่ีไม่เคร่งครัด

หรือตึงเครียดจนเกิดความวิตกกังวลของผู้ใต้บังคับบัญชาจนมากเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ท่ี

ไม่เป็นสุข ทำใหผ้ลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือล่าช้าได้ 



   ด้านสุข พบว่า ความผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด มีการแสดงออกความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารอยู่ใน

ระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ำสุด ซึ่งสอดคล้องกับด้านเก่ง ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรสร้างบรรยากาศในการ

บริหารงานอย่างผ่อนคลาย ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตึงเครียดตาม ทำใหเ้กิดการดำเนินงานท่ีมีความสุข พร้อมและเต็มท่ีจะ

ดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้ 

  1.2 การศึกษาภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะเป็นรายด้าน ดังนี้  

   ด้านการตระหนักตน พบว่า การนำจุดด้อยมาปรับปรุงและพัฒนา มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการแสดงออกถึงความเข้าใจในจุดแข็งจุด

ด้อยของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก และนำจุดด้อยท่ีพบนั้นไปหาวธิีการเพื่อจะปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยของตนใหเ้กิดเป็น

จุดเด่นให้ได้ 

   ด้านความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ พบว่า การหาช่องทางและวธิกีารเพื่อใหผู้้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง

อิสระ มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรเปิด

โอกาสใหผู้้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ หาช่องทางหรือวธิกีารในการแสดงความคิดเห็น 

เช่น การเปิดรับข้อเสนอแนะความคิดเห็นในท่ีประชุม การตั้งกล่องรับแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

   ด้านกระบวนการท่ีสมดุล พบว่า การค้นหาข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีการ

แสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาสิ่งแรกท่ีต้องนำไป

ปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ คือ การทราบข้อมูลย้อนกลับ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาจุดบกพร่อง นำข้อมูลย้อนกลับนั้น

ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อใหเ้กิดประสิทธผิลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

   ด้านมุมมองเชิงจริยธรรมภายในตน พบว่า การมีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีแสดงถึงการเป็นบุคคลท่ีมี

คุณธรรม มีการแสดงภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการ

แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) มาปรับใช้ในการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธผิล และเป็นแบบอย่างท่ีดตี่อบุคคลอ่ืนได้ 

  1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในงานวจิัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก ภาวะผู้นำท่ีแท้จริงนั้นมีแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเน้นใหผู้้นำรู้จักตนเอง มี

ศลีธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส ผู้บริหารสถานศกึษาจึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีพร้อมไปด้วยการมี

ภาวะผู้นำท่ีแท้จริง มีบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ในหน่วยงาน ทำใหเ้กิดภาวะผู้นำท่ีดี สามารถนำ

หน่วยงานใหเ้กิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการบริหารจัดการองค์กรตลอดไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศกึษาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำท่ีแท้จริงของผู้บริหาร

สถานศกึษา 

  2.2 ควรศกึษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ของผู้บริหารสถานศกึษา เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศกึษาในตัวแปรอ่ืน ๆ 

ต่อไป ในการส่งเสริมด้านบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทำใหก้ารบริหารงานเกิดประสิทธผิลมากยิ่งข้ึน 
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