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52252305 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ :  ความฉลาดทางอารมณ/์ การใช้อ านาจ 
  ธิดารัตน์  รัศมี : ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.มัทนา  
วังถนอมศักดิ์ และ อ.ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ.  121 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสาคร 2) การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสาคร 3) ความสมัพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จ านวน 86 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือ    
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผูส้อน จ านวนทัง้สิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) และ
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการ   
จูงใจตนเอง  ด้านการควบคุมตนเอง  ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง  
และด้านทักษะทางสังคม 
 2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ
ด้านอ านาจอ้างอิง  ด้านอ านาจการให้รางวัล  ด้านอ านาจตามกฎหมาย และด้านอ านาจการบังคับ 
 3.  ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                       บณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา.......................................................                                  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. .........................................  2. ........................................ 
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52252305 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD :  EMOTIONAL INTELLIGENCE/ POWER 
 TIDARAT  RASSAMEE : THE EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THE POWER OF 
SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
OFFICE. THESIS ADVISORS :  MATTANA  WANGTHANOMSAK, Ph.D., AND SAMRERNG  
ONSAMPANT, Ph.D.,  121 pp. 
 
 The purposes of this research were to determine 1) the emotional 
intelligence of school administrator under Samut Sakhon Primary Educational Service Area 
Office, 2) the power of school administrator under Samut Sakhon Primary Educational 
Service Area Office, and 3) the relationship between emotional intelligence and the power 
of school administrator under Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office. The 
sample of this research consisted of 86 schools in Samut Sakhon Primary Educational 
Service Area Office. The respondents were a director, a deputy director or an acting deputy 
director, and 2 teachers, with the total of 344 persons. The research instrument was a 
questionnaire regarding emotional intelligence of school administrator based on Goleman 
and the power of school administrator based on French and Raven. The statistics used 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient.   
 
 The findings revealed as follows : 
 1. The emotional intelligence of school administrator under Samut Sakhon 
Primary Educational Service Area Office, as a whole and each aspect, was at a high level; 
ranking from the highest mean to the lowest mean : motivation, self-regulation, empathy, 
self-awareness and social skills. 
 2. The power of school administrator under Samut Sakhon Primary Educational 
Service Area Office, as a whole and each aspect, was at a high level; ranking from the 
highest mean to the lowest mean : expert power, referent power, reward power, 
legitimate power and coercive power. 
 3. The relationship between the emotional intelligence and the power of 
school administrator under Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office was 
found at .01 level of statistical significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  จากความกรุณาอย่างยิ่งของอาจารย์ ดร .มัทนา    
วังถนอมศักดิ์  อาจารย์ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นุชนรา  
รัตนศิระประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  รวมทั้ง อาจารย์ ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน า  และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการวิจัยจนส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์  รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน  ให้
ความรู้และแนวทางในการวิจัย  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชัย  นายสถาวร   
พัชรบ ารุง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง  นายสมบัติ  ศรีสุพัฒน์   ศึกษานิเทศก์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์  ครู โรงเรียน 
ปรีดารามวิทยาคม และนางรุ่งนภา   จีนสุขประเสริฐ  ครู โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
เป็นอย่างด ี

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู 
อาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนและมีส่วนส าคัญในความส าเร็จของวิจัยครั้งนี้ 
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