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วังถนอมศักดิ์ และ อ.ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ.  121 หน้า. 
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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. ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

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. 
 
Department of Educational Administration     Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature .....................................................                        Academic Year 2013 
Thesis Advisors' signature 1. ..................................................  2. .................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

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 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................. 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ........................................................................................................ 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. 
สารบัญตาราง..................................................................................................................... 
บทที ่

ง 
จ 
ฉ 
ญ 

 
1 บทน า...................................................................................................................... 1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา.......................................................... 1 
  ปัญหาของการวิจัย.......................................................................................... 4 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย................................................................................ 8 
  ข้อค าถามในการวิจัย....................................................................................... 8 
  สมมุติฐานของการวิจัย..................................................................................... 8 
  ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย....................................................................... 9 
  ขอบเขตของการวิจัย........................................................................................ 12 
  นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................. 13 

2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง............................................................................................. 14 
  ความฉลาดทางอารมณ์.................................................................................... 14 
   ความหมายของความฉลาดทางอารมณ.์.................................................. 14 
   ความเป็นมาของความฉลาดทางอารมณ์.................................................. 16 
   ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ.์.................................................. 18 
   องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ.์................................................ 20 
   คุณลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์............................................ 25 
   ความฉลาดทางอารมณ์กับผู้บริหาร.......................................................... 27 
   การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์........................................................... 28 
  การใช้อ านาจ.................................................................................................... 33 
           ความหมายของอ านาจ............................................................................. 33 
   แหล่งที่มาของอ านาจ............................................................................... 35 
   ประเภทของอ านาจ.................................................................................. 38 
   การสร้างอ านาจ....................................................................................... 41 
   การใช้อ านาจ............................................................................................ 43 
   การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา..................................................... 47 
  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

      สมุทรสาคร…………………………………........................................................ 
 

52 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 

บทที ่   หน้า 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.......................................................................................... 54 
   งานวิจัยในประเทศ.................................................................................. 54 
   งานวิจัยต่างประเทศ................................................................................ 57 
  สรุป................................................................................................................. 59 

3 การด าเนินการวิจัย................................................................................................... 60 
  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย.............................................................................. 60 
  ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................................... 61 
   แผนแบบการวจิัย..................................................................................... 61 
   ประชากร................................................................................................. 61 
   กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง.......................................................... 62 
   ผู้ให้ข้อมูล................................................................................................ 62 
   ตัวแปรที่ศึกษา......................................................................................... 62 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.......................................................................... 64 
   การสร้างเครื่องมือ................................................................................... 64 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล............................................................................. 65 
   การวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................. 65 
   สถิติที่ใช้ในการวิจัย.................................................................................. 66 
  สรุป.................................................................................................................. 67 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................................. 68 
  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม.................................................  68 
  ตอนที่  2  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน          

             เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร................................... 
 

70 
  ตอนที่  3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 

             การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร................................................. 
 

76 
  ตอนที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของ  

             ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาสมทุรสาคร................................................................ 

 
 

82 
5 สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ........................................................ 84 
  สรุปผลการวิจยั................................................................................................ 84 
  การอภิปรายผล................................................................................................ 85 
  ข้อเสนอแนะ.................................................................................................... 92 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย................................................................................ 92 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป................................................................. 93 

  รายการอ้างอิง................................................................................................................. 94 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

 หน้า 
  ภาคผนวก........................................................................................................................ 99 

 ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย  
                  และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย..................................... 

 
100 

 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอทดลองเครื่องมือ  
                  และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ............................... 

 
103 

 ภาคผนวก  ค  การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม........................... 106 
 ภาคผนวก  ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                  และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล............................ 
 

108 
 ภาคผนวก  จ  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย................................................................ 112 

   ประวัติผู้วิจัย................................................................................................................... 121 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

สารบัญตาราง 
 

  ตารางที ่ หน้า 
1 รายงานสภาวการณ์ครูรายจงัหวัด (Teacher Watch) ด้านทัศนคติต่ออาชีพครู.. 5 
2 รายงานสภาวการณ์ครูรายจงัหวัด (Teacher Watch) ด้านการบริหารจัดการ 

ในโรงเรียน............................................................................................................. 
6 

3 ผลที่อาจเกิดติดตามมาจากการใช้อ านาจ............................................................... 44 
4 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมลู................................................................... 62 
5 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม........................................................................ 69 
6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์  

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร โดยภาพรวม....................................................................................... 

 
 

70 
7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นการตระหนักรู้ในตนเอง............................................................... 

 
 

71 
8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นการควบคุมตนเอง....................................................................... 

 
 

72 
9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นการจูงใจตนเอง........................................................................... 

 
 

73 
10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น....................................................... 

 
 

74 
11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นทักษะทางสังคม........................................................................... 

 
 

75 
12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สมุทรสาคร โดยภาพรวม....................................................................................... 

 
 

76 
13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร ดา้นอ านาจการให้รางวัล.................................................................... 

 
 

77 
   
  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

  ตารางที ่ หน้า 
14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร  ด้านอ านาจการบังคับ........................................................................ 

 
 

78 
15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร  ด้านอ านาจตามกฎหมาย.................................................................. 

 
 

79 
16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมทุรสาคร  ด้านอ านาจอ้างอิง............................................................................. 

 
 

80 
17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร  ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ............................................................... 

 
 

81 
18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร............................................................................................................ 

 
 

82 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 สภาวการณ์โลกปัจจุบันก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมใหม่ เรียกว่า โลกที่ใช้ความรู้เป็น
ฐาน หรือยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งบุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกด้วยความเจริญ
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร1 โดยมีกระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  รุนแรงในทุกด้าน  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
รับมือกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งความร่วมมือ  ความขัดแย้ง  และการแข่งขัน  
ตัวชี้วัดการอยู่รอดของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและคุณภาพ ทางรอดของประเทศจึงมี
เพียงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือพัฒนาคน ให้สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา  
ค้นคว้า  พัฒนาตนเอง  พัฒนาประเทศให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง2 เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ส าคัญประการหนึ่ง สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ด ารงตนได้
อย่างสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะสังคมไทยที่ถูก
ครอบง าด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสังคมโลกตะวันตก ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผู้คนในสังคมปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตจากเคยด ารงชีวิตที่เรียบง่าย 
เปลี่ยนเป็นการแข่งขันดิ้นรนต่อสู้ มีทั้งประสบความส าเร็จและล้มเหลว ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
บุคคล การศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้บุคคลบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย3 เพราะการศึกษา
เป็นขบวนการสร้างให้คนมีความรู้ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คนคนนั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็น
คนที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติและสังคมโลกโดยส่วนรวม 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการรวมถึงการศึกษาเพราะ
การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ  โดยการส่งเสริมความรู้  ความคิด  
ทักษะ  เจตคติ  ให้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิตและเข้าใจสังคม  มีความสามารถในการปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตเป็นยุคของการแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้เป็นฐานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และยั่งยืนของแต่ละประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาของ
                                                        
 1ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ภำพกำรศึกษำไทยใน
อนำคต 10-20 ปี (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552), 19. 
 2ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะกำรศึกษำไทยในเวทีสำกล พ.ศ. 2551 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 1-3.  
 3ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร, คู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่ สถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2552), 1. 
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ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างสังคมโลกให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ของชาติสามารถที่จะน าประเทศให้ก้าวไปพร้อมกับประเทศอ่ืน ๆ  ได้ โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทั้งฉบับพุทธศักราช 2540 และฉบับพุทธศักราช 2550 ให้ความส าคัญกับ
การศึกษามากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือให้คนไทยทุกคนรู้เท่าทันและเข้าถึงการศึกษาได้อย่างน้อยสิบ
สองปอีย่างมีคุณภาพ4 และเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาที่มีเจตนารมณ์ส าคัญในการปฏิรูป
การศึกษาให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอด
ชีวิต เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มากขึ้น นับได้ว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการ
หนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้คนได้รับการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน
ที่ส าคัญในการน านโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ไปลงมือปฏิบัติโดยตรง ผลของการจัด
การศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ และมีส่วน
รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษาที่จะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการ
บริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความส าคัญต่อการด าเนินงานใน
ฐานะผู้ควบคุม บังคับบัญชาและริเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ซึ่ง
สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จทางด้านการจัดการศึกษา  องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จในอันดับ
ต้น ๆ คือผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหารและจัดการงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพ   

การที่ผู้บริหารจะท าให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการท างานได้นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลปะในการบริหารงาน มีความสามารถบริหารทั้งงานและคน แสดงออกกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่งด้วยความพึงพอใจ ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลง ผู้น ายุคใหม่ที่จะสามารถพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ดี นอกจากสติปัญญา
และความเชี่ยวชาญแล้ว จ าเป็นต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้ผู้น าสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดี6 โดยมีความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและมีความอดทนในการแก้ปัญหา มีความอดทนใน
การเรียนรู้สิ่งที่ยาก ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ความ
ฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อบุคคลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสุข ประสบความส าเร็จ เป็นผู้มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน จากการศึกษา

                                                        
4ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รำยงำนกำรวิจัย เรื่อง ภำพกำรศึกษำไทยใน

อนำคต 10-20 ปี (กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552), 1-3.  
5จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ:  

บุ๊คพอยท์, 2551), 121. 
 6Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 
Bantam Books, 1998), 38. 
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เรื่องความฉลาดทางอารมณ์พบว่า อารมณ์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของคนใน
องค์การ7 เนื่องจากความส าเร็จในการท างาน โดยเฉพาะงานบริหารนอกจากจะขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถของผู้บริหารแล้ว ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้อ่ืนด้วย ล าพังผู้บริหารแม้จะมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ขาดความสามารถในการเข้ากับคนและไม่สามารถจูงใจผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีแล้ว ย่อมไม่สามารถบริหารงานให้องค์การนั้นด าเนินการไปด้วยดีหรือมี
ประสิทธิภาพได้8 จากผลงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าองค์ประกอบส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จเกิดจาก
ความฉลาดทางอารมณ์ประมาณ 75-80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เป็นส่วนของสติปัญญาเพียงส่วนน้อย9 ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า การพัฒนาความรู้หรือ เชาว์ปัญญาเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถท าให้คนเป็นคนดีได้ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมหรือมีความฉลาดทาง
อารมณ์ควบคู่กันไปด้วย จึงจะท าให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ท าประโยชน์ให้กับสังคมและชาติ
บ้านเมือง10  

ส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารองค์การทั้งของหน่วยราชการและเอกชน ที่มี
ความฉลาดหรือไอคิวสูงอย่างเดียว จะเป็นคนที่ดูเก่ง ฉลาด ความคิดฉับไว ทันคน มองเห็นโอกาสใน
การสร้างโครงการใหม่ ๆ หรือกิจการใหม่ ๆ มองเห็นช่องทางการสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์การ แต่
การท างานอาจจะไม่ราบรื่น เนื่องจากเจ้านายที่ฉลาดอย่างเดียวลูกน้องอาจรู้สึกเกร็ง เครียด กลัวถูก
ต าหนิ กลัวถูกจับผิด กลัวถูกหาว่าโง่ และที่ส าคัญลูกน้องจะไม่อุทิศความสามารถให้องค์การอย่าง
เต็มที่ ความฉลาดทางอารมณ์จึงนับเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับผู้บริหารที่จะประสบความส าเร็จในการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ช่วยส่งเสริมความ
เป็นผู้น าให้รู้จักการใช้คนและครองใจคนได้ ส่งผลให้งานได้ผลและคนเป็นสุข เกิดความรักงานและรัก
องค์การ  นอกเหนือจากความฉลาดทางอารมณ์แล้วส าหรับผู้บริหารการใช้อ านาจเป็นสิ่งที่จ าเป็นและ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับการบริหารองค์การ อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเพราะการ
บริหารงานในองค์การต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การจ าเป็นต้องมี
อ านาจเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยใช้อ านาจผลักดันงานให้เกิดขึ้น ผู้บริหารจึงต้องมี
อ านาจที่เพียงพอและเหมาะสม ถึงแม้ว่าอ านาจจะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก  บางครั้งก็เป็นเรื่องที่
อันตราย ในมุมมองเชิงลบอ านาจอาจเป็นเหตุให้บางคนกระท าการบางอย่างอันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา
ได้  เช่น การคอรัปชั่น การใช้อิทธิผลครอบง าท าให้ระบบเสีย และสร้างปัญหาทางสังคม เมื่อน า
อ านาจไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้อ านาจอาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อผู้บริหารเองได้ 
ผู้บริหารจึงควรตระหนัก ท าความเข้าใจ และระมัดระวังการใช้อ านาจให้มาก หาจุดที่พอเหมาะในการ
ใช้อ านาจ ซึ่งผู้บริหารสามารถสร้างอ านาจและใช้อ านาจได้จากหลายฐาน แต่ควรเป็นฐานที่มีความ

                                                        
7จิล แดนน์, EQ ดีใน 7 วัน, แปลโดย ธนะ เอ่ียมอนันต์ (กรุงเทพฯ: บิสคิต, 2549), 12. 
8จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ:  

บุ๊คพอยท์, 2551), 263. 
 9เทอดศักดิ์  เดชคง, ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ:  
มติชน, 2545), 17. 

10เอกชัย จุละจาริตต์, EQ แนวภูมิปัญญำไทย (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2548), 12. 
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ยั่งยืน เพ่ือให้คนทั้งเชื่อถือและยอมท าตาม ควรใช้อ านาจไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของงานเป็นที่ตั้ง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในองค์การ ท าให้เกิดความวุ่นวาย ความ
แตกแยก และความขัดแย้งมาสู่องค์การนั้น ๆ11 ซึ่งแหล่งก าเนิดของอ านาจมีหลายทาง อ านาจแต่ละ
อย่างจะส่งผลต่อการท างานแตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้องเลือกใช้อ านาจให้เหมาะสมกับงาน เวลา 
สถานการณ์ และกลุ่มคน หรือใช้ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม เช่น อ านาจบังคับอาจใช้กับงาน
ที่ต้องการความรวดเร็ว หรืองานที่ต้องยึดกับกฎระเบียบหรือกลุ่มผู้ตามวุฒิภาวะต่ า อ านาจการให้
รางวัลอาจใช้เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตั้งใจท างาน เป็นต้น นอกจากนั้นผู้บริหารจะต้องมีการ
ตรวจสอบและประเมินอ านาจของตนเองอยู่ เสมอ เพ่ือให้การท างานในฐานะผู้บริหารประสบ
ความส าเร็จตลอดไป12  
 ส าหรับองค์การทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ผู้บริหารจะต้องด าเนินการและ
จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ฉะนั้นในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
รู้จักใช้อ านาจให้เหมาะสม  โดยมีความสุจริตยุติธรรมและตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรม ให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา  
 
ปัญหำของกำรวิจัย 

ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทยลดลง เป็นผลให้เกิด
ความเห็นแก่ตัว การเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน13 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้ง
ด้านการด าเนินชีวิตและการท างาน ส าหรับการท างานปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับการ
ท างานในองค์การต่าง ๆ คือ ปัญหาด้านการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ ทั้งอารมณ์ของตัวเองและ
อารมณ์ของผู้อื่น14 เนื่องจากในองค์การมีคนอยู่มาก จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกันมาก ซึ่งบางครั้งอาจ
น าไปสู่ความขัดแย้ง และความขัดแย้งบางชนิดอาจกลายเป็นข้อพิพาท และความรุนแรง15 จากการที่
สังคมไทยมุ่งเน้นการพัฒนาความฉลาดด้านอ่ืนมากเกินไป เช่น สอนให้คนเรียนเก่ง ท างานเก่ง หาเงิน
เก่ง จนลืมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไป ท าให้แนวโน้มของคนที่มีความเครียดมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น สถิติการฆ่าตัวตายมีมากข้ึน โดยเฉพาะคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง การศึกษาสูง มีอาชีพ
ที่คนนับถือ เช่น ผู้น าหรือผู้บริหาร มักจะถูกคาดหวังจากสังคมในเรื่องต่าง ๆ สูงไปด้วย  ส่งผลให้

                                                        
11สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์กำรสมัยใหม่: แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 300. 
 12อาคม วัดไธสง, หน้ำที่ผู้น ำในกำรบริหำรกำรศึกษำ , พิมพ์ครั้งที่  2 (สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547), 12. 

13เอกชัย จุละจาริตต์, EQ แนวภูมิปัญญำไทย (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2548), 13. 
14ณรงค์วิทย์ แสนทอง, EQ ดี อำรมณ์ดี ชีวีสดใส (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 9. 
15วันชัย วัฒนศัพท์, ควำมขัดแย้ง : หลักกำรและเครื่องมือแก้ปัญหำ, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 8-11. 
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ผู้บริหารเกิดความเครียดได้มาก16 ซึ่งตั้งแต่ปี 1960 มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มี
ความฉลาดทางเชาว์ปัญญาสูง อาจประสบความส าเร็จในการศึกษาได้ง่าย แต่กลับประสบความ
ล้มเหลวในการเป็นผู้บริหารระดับสูง เพราะขาดความเข้าใจมนุษย์ ขาดการปฏิสัมพันธ์และอารมณ์ที่
ดี17 จากการวิจัยการติดตามสภาวการณ์ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสร้างตัวแบบการ
พัฒนาครูที่สนองตอบสภาวการณ์และปัญหาในการท างานของครู ซึ่ง ได้เก็บข้อมูลโดยแบบส ารวจ
ครอบคลุมทุกจังหวัดจากการส ารวจในด้านทัศนคติต่อวิชาชีพครู มีครูร้อยละ 48.50 และผู้บริหารร้อย
ละ 34.50 อยากเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนและถ้ามีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (early retirement) 
ครูมีความสนใจจะเข้าร่วมร้อยละ 61.60 ส่วนผู้บริหารสนใจจะเข้าร่วมร้อยละ 43.5018  ส าหรับ
จังหวัดสมุทรสาครนั้นมีค่าเฉลี่ยในการอยากเปลี่ยนอาชีพ และอยากเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดในพ้ืนทีก่รุงเทพฯและปริมณฑล และสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  รายงานสภาวการณ์ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) ด้านทัศนคติต่ออาชีพครู 

จังหวัด 
อยากเปลี่ยนอาชีพ 

อยากเข้าโครงการ 
เกษียณก่อนอายุ 

(ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 1.68 2.19 
กรุงเทพมหานคร 1.60 2.09 
นครปฐม 1.40 2.14 
นนทบุรี 1.71 2.31 
ปทุมธานี 2.13 2.46 
สมุทรปราการ 1.19 1.74 
สมุทรสาคร 2.29 2.29 

ที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, กำรวิจัยกำรติดตำมสภำวกำรณ์ครู 
รำยจังหวัด (Teacher Watch) และกำรสร้ำงตัวแบบกำรพัฒนำครูที่สนองตอบสภำวกำรณ์และ
ปัญหำในกำรท ำงำนของครู (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 
162. 

                                                        
 16ณรงค์วิทย์ แสงทอง, EQ ดี อำรมณ์ดี ชีวีสดใส (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 15. 

17กรมสุขภาพจิต, คู่มือควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, 
2543), 5. 

18สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา , กำรวิจัยกำรติดตำม
สภำวกำรณ์ครูรำยจังหวัด (Teacher Watch) และกำรสร้ำงตัวแบบกำรพัฒนำครูที่สนองตอบ
สภำวกำรณ์และปัญหำในกำรท ำงำนของครู (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2550), 74.  
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ส่วนในด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน พบว่า ครูร้อยละ 69.90 มีความพึงพอใจในการท างานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ของผู้บริหารในระดับสูงที่สุด รองอันดับสองคือ ด้านการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ของผู้บริหารร้อยละ 69.30 และอันดับสาม คือ การท างานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารร้อยละ 
69.20 ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือ ความสุขในการท างานร่วมกับผู้บริหาร ร้อยละ 57.8019 ส าหรับจังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้บริหารมีความโปร่งใส่ ส่วน
ด้านที่น้อยที่สุดคือ ความสุขในการท างานร่วมกับผู้บริหาร ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  รายงานสภาวการณ์ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน 

จังหวัด 

มีความสุข
ในการ

ท างานกับ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น า 

ผู้บริหาร
ปฏิบัติตน
เหมาะสม 

ผู้บริหารมี
ความ

ยุติธรรม 

ผู้บริหารมี
ความ

โปร่งใส 

ผู้บริหารใช้
ข้อมูล

ตัดสินใจ 

ผู้บริหาร
ท างานมี

ประสิทธิภาพ 

(ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) (ค่าเฉลี่ย) 
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

3.57 3.96 3.96 3.75 3.95 3.81 3.96 

กรุงเทพฯ 3.20 3.59 3.52 3.36 3.47 3.50 3.56 
นครปฐม 3.61 4.04 4.04 3.94 4.19 4.03 4.13 
นนทบุรี 3.64 4.02 4.08 3.76 4.07 3.97 4.02 
ปทุมธาน ี 3.58 3.88 4.05 3.74 3.93 3.66 3.99 
สมุทรปราการ 3.73 4.25 4.14 3.92 4.03 3.86 4.14 
สมุทรสาคร 3.67 4.00 3.79 3.75 3.93 3.82 3.75 

ที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, กำรวิจัยกำรติดตำมสภำวกำรณ์ครู 
รำยจังหวัด (Teacher Watch) และกำรสร้ำงตัวแบบกำรพัฒนำครูที่สนองตอบสภำวกำรณ์และ
ปัญหำในกำรท ำงำนของครู (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 
180. 

 
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของครู

และผู้บริหารลดลง อยากเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนและถ้ามีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (early 
retirement) มีความสนใจจะเข้าร่วมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และ
สูงกว่าจังหวัดใกล้เคียง ส่วนด้านการบริหารจัดการ ครูมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้บริหารมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ซึ่งแสดงว่าผู้บริหารบางส่วนยังขาดความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ 

                                                        
19สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา , กำรวิจัยกำรติดตำม

สภำวกำรณ์ครูรำยจังหวัด (Teacher Watch) และกำรสร้ำงตัวแบบกำรพัฒนำครูที่สนองตอบ
สภำวกำรณ์และปัญหำในกำรท ำงำนของครู (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2550), 75.  
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ของตนเองและผู้อ่ืน ขาดการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และขาดทักษะทางสังคม จึงเกิดความรู้สึก
ถอดใจ หรือเกิดปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญมากประการ
หนึ่งส าหรับผู้บริหารที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก และเป็นสิ่งที่น าการกระท าให้เป็นไป
ในทางที่ถูกต้อง นอกจากนั้นแล้วด้านผู้บริหารปฏิบัติตนเหมาะสม ผู้บริหารมีความโปร่งใส และ
ผู้บริหารท างานมีประสิทธิภาพ ยังมีค่าเฉลี่ยน้อยกล่าวค่าเฉลี่ยของจั งหวัดในพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลด้วย การใช้อ านาจของผู้บริหารจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ โดยจากการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สามารถ
บริหารจัดการ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และด าเนินการบริหารงานต่าง ๆ ในอ านาจหน้าที่ได้โดยตรง ท า
ให้ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางที่จะท าผิดวินัย ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ เช่น การกล่าวหา การร้องเรี ยน การชุมนุม
เรียกร้อง การขับไล่ นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งมี
นัยเพ่ิมมากขึ้น20 การที่ผู้บริหารจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการท างาน ส่วน
หนึ่งเกิดจากการใช้อ านาจไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อคุณภาพและ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษา ต้องเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที ่ดี มีความสามารถในการ
บริหารงาน มีการวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  ประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและติดตามประเมินผล เพ่ือให้บุคลากรหรือผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่จะสามารถน าองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ จึงควรเป็นผู้ที่
สามารถบูรณาการความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การและ
สังคม มุ่งให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ และต้องเป็นไปตามสิทธิของกฎหมาย ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 20ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร, คู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่ สถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2552), 1. 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 

ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
2. เพ่ือทราบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
ข้อค ำถำมในกำรวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  อยู่ในระดับใด 

2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับใด 

3. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร หรือไม ่
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 
2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง 
3. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิงระบบตามแนวคิดของ แคทซ์และคาห์น (Katz and 
Kahn) เป็นขอบข่ายของการวิจัย โดยมีปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output)21  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม (context) ทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งไม่ใช่
องค์ประกอบทางการศึกษาโดยตรง แต่สามารถส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การในด้านการจัดการ
คุณภาพทางการศึกษา ได้แก่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมระบบการ
จัดการศึกษาเป็นองค์การระบบเปิด โดยมีปัจจัยน าเข้า (input) คือทรัพยากรทางการบริหารในทุก ๆ 
ด้ า น  ไ ด้ แ ก่  บุ ค ล าก ร  (man)  ง บ ประม าณ  (money)  วั ส ดุ อุ ป ก รณ์  (materials)  แ ล ะ 
การบริหารจัดการ (management) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานของ
องค์การ ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้จะน ามาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการจะมี
ระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ซึ่งได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศ การวัดประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ เพ่ือท าให้ได้ผลผลิต คือ ประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้22 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
หากจะพัฒนาคุณภาพของเยาวชนจะต้องพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในองค์การต่าง ๆ ผู้บริหารนับว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก ซึ่งในการ
ด าเนินชีวิตหรือการท างาน นอกจากความฉลาดทางสติปัญญา หรือ เชาว์ปัญญา (intelligence 
quotient) แล้ว ยังต้องมีความฉลาดในด้านอ่ืน ๆ อีก การมีระดับเชาว์ปัญญาสูงเพียงอย่างเดียว ไม่
เพียงพอที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ หรื อ เชาว์อารมณ์ 
(emotional quotient) ด้วย23 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามีผู้ได้ศึกษาและก าหนดแนวคิดของความฉลาดทางอารมณ์ไว้หลายท่าน 
เช่น เมเยอร์และซาโลเวย์ (Mayer and Salovey) ได้เสนอรูปแบบของความฉลาดทางอารมณ์ โดย
แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความสามารถในการรับรู้ การตีความ การแสดงออกภาวะ
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (perception, appraisal and expression of emotion) 2) การใช้
ความสามารถทางอารมณ์ในการเกื้อหนุนการคิด (emotional facilitation of thinking)  
3) การเข้าใจอารมณ์ (understanding and analyzing emotions; employing emotional 
knowledge) และ 4) การบริหารอารมณ์ (reflective regulation of emotion to promote 
emotional and intellectual growth)24 ส่วนโกลแมน (Goleman) ได้เสนอองค์ประกอบของ
                                                        

21Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

22จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ:  
บุ๊คพอยท์, 2551), 94-95. 

23จิล แดนน์, EQ ดีใน 7 วัน, แปลโดย ธนะ เอ่ียมอนันต์ (กรุงเทพฯ: บิสคิต, 2549), 3. 
24John D. Mayer and Peter Salovey, “What is Emotional Intelligence?” in 

Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications 
(New York: Basic Book, 1997), 11. 
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ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการประยุกต์ใช้ และการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น า โดยมีกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ประกอบไปด้วย 
5 ข้อ คือ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) 2) การควบคุมตนเอง (self-regulation)  
3) การจูงใจตนเอง (motivation) 4) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) และ 5) ทักษะทาง
สังคม (social skills)25 ส าหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทยนั้น ได้ก าหนดโครงสร้างของ
ความฉลาดทางอารมณ์ไว้ 3 ด้าน คือ ความดี ความเก่งและความสุข26  
 ส่วนในกระบวนการบริหารนั้นผู้บริหารจะต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหาร นั่นก็คือ 
การใช้อ านาจของผู้บริหาร โดยการใช้อ านาจของผู้บริหารสามารถใช้ได้หลายแบบ ซึ่งในเรื่องการใช้
อ านาจของผู้บริหารได้มีผู้ศึกษาและก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจไว้ เช่น เว เบอร์ (Weber) 
เห็นว่าผู้น าสามารถใช้อ านาจตามความชอบธรรมในการปกครองได้  3 รูปแบบ คือ 1) อ านาจบารมี 
(charismatic authority) 2) อ านาจตามประเพณี (traditional authority) และ 3) อ านาจตาม
กฎหมาย (legal-rational authority)27 ส่วนเฟรนช์และราเวน (French and Raven) ได้แบ่ง
ประเภทของอ านาจตามลักษณะของแหล่งที่มา หรือฐานอ านาจออกเป็น 5 รูปแบบ หรือ 5 ฐาน
อ านาจ คือ 1) อ านาจการให้รางวัล (reward power) 2) อ านาจการบังคับ (coercive power) 
3) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) 4) อ านาจอ้างอิง (referent power) และ 5) อ านาจ
ความเชี่ยวชาญ (expert power)28 ส าหรับเอทซิโอนี (Etzioni) เห็นว่าผู้น าต้องใช้อ านาจให้เหมาะสม
กับองค์การจึงได้แบ่งอ านาจตามการใช้ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) อ านาจการบังคับ (coercive 
power) 2) อ านาจจากอรรถประโยชน์ (remunerative power) และ 3) อ านาจจากปทัสฐาน 
(normative power)29 ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์นั้นจะช่วยส่งเสริมงานด้านการบริหารในลักษณะ
ต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการใช้อ านาจที่เหมาะสมด้วย ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 

 
                                                        

25Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 
Bantam Books, 1998), 32-33. 

26กรมสุขภาพจิต, อีคิว : ควำมฉลำดทำงอำรมณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: ส านักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2543), 34-35. 

27Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization      
(New York: The Free Press and Falcon’s Wing Press, 1966), 152. 
 

28John R.P. French and Bertram H. Raven, “The Bases of Social Power” in 
D. Cartwright, Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1959), 150-167. 

29Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organization  
(New York: The Free Press, 1961), 12-21. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
  : จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ:  
บุ๊คพอยท์, 2551), 94-95. 

: Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: Bantam 
Book, 1998), 32-33. 
 : John R.P. French and Bertram H. Raven, “The Bases of Social Power” in  
D. Cartwright, Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1959), 150-167. 
 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

สภาพแวดล้อม (context) 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม  

ผลผลิต (output) 

ประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

กระบวนการ (process) 

การบริหาร 
   - การใช้อ านาจ 
 

การจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ 
การวัดและประเมินผล 
การติดตามตรวจสอบ 

ปัจจัยน าเข้า (input) 

บุคลากร 
   - ผู้บริหาร 
      ความฉลาดทางอารมณ์ 
   - คร ู
   - นักเรียน 
   - คณะกรรมการสถานศึกษา
งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ 
การบริหารจัดการ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตของตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ ของ 
โกลแมน (Goleman) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง 
(self-awareness) 2) การควบคุมตนเอง (self-regulation) 3) การจูงใจตนเอง (motivation)  
4) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (empathy) และ 5) ทักษะทางสังคม (social skills) และใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้อ านาจ ของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่มาจาก
ฐานอ านาจที่ส าคัญทั้งหมด 5 ฐานอ านาจ คือ 1) อ านาจการให้รางวัล (reward power) 2) อ านาจ
การบังคับ (coercive power) 3) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) 4) อ านาจอ้างอิง 
(referent power) และ 5) อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) โดยน าแนวคิดดังกล่าวเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: Bantam 
Book, 1998), 32-33. 
 : John R.P. French and Bertram H. Raven, “The Bases of Social Power” in  
D. Cartwright, Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1959), 150-167. 
 

 

 

 

 

 

การใช้อ านาจ (Ytot) 
 
อ านาจการให้รางวัล (Y1) 
อ านาจการบังคับ (Y2) 
อ านาจตามกฎหมาย (Y3) 
อ านาจอ้างอิง (Y4) 
อ านาจความเชี่ยวชาญ (Y5) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Xtot) 
 
การตระหนักรู้ในตนเอง (X1) 
การควบคุมตนเอง (X2) 
การจูงใจตนเอง (X3) 
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (X4) 
ทักษะทางสังคม (X5) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้ อ่ืน เพ่ือการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และบริหารจัดการอารมณ์ อันจะส่งผลดีต่อตนเองและ
ความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การจูงใจ
ตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และทักษะทางสังคม 
 กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การใช้ความสามารถของผู้บริหารที่ท า
ให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ ประกอบด้วย อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และ
อ านาจความเชี่ยวชาญ 
 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร หมายถึง 
โรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนขยาย
โอกาส ทีเ่ปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า
เอกสาร ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จึงน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับ ความฉลาดทาง
อารมณ์ การใชอ้ านาจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
 

ความฉลาดทางอารมณ ์
ในปัจจุบัน นักวิชาการทั้งหลายเริ่มเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากความฉลาดทาง

สติปัญญา หรือ เชาว์ปัญญา (intelligence quotient) แล้ว ยังมีความฉลาดในด้านอื่นๆ อีก การมี
ระดับเชาว์ปัญญาสูงเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต นักวิชาการจึงเริ่มหัน
มาศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ หรือ เชาว์อารมณ์ (emotional quotient) ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ
ภาวะอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์1 ส าหรับผู้บริหารหากมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของอารมณ์และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การอย่างมาก 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงควรศึกษาเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ์แล้วน ามาพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม 
 
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
 เนื่องจาก EQ ถูกน าไปกล่าวคู่กับ IQ เป็นประจ า และ IQ เป็นค าย่อมาจาก 
Intelligence Quotient ดังนั้นจึงมักเข้าใจกันว่า EQ เป็นค าย่อ จาก Emotional Quotient แต่ EQ 
เป็นค าย่อมาจาก Emotional Intelligence ซึ่งน่าจะเรียก EI แต่เพื่อให้สื่อความหมายและจ าได้ง่าย
เกี่ยวเนื่องกับ IQ อย่างมาก EI จึงกลายเป็น EQ ที่รู้จักและเรียกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน2 
นอกจากค าว่า Emotional Quotient ที่เราเรียกว่า อีคิวแล้ว ยังมีค าอื่น ๆ อีกหลายค าที่นักวิชาการ
ใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน เช่น Emotional Intelligence, Emotional Ability, Interpersonal 
Intelligence, Multiple Intelligence ส าหรับในภาษาไทยยังไม่มีบัญญัติศัพท์ว่า EQ เรียกว่า
อย่างไร แต่มีผู้เรียกใช้อยู่หลายค า เช่น สติอารมณ์ เชาว์อารมณ์ ปรีชาฌานทางอารมณ์ ความฉลาด
ทางอารมณ์ อารมณ์อัจฉริยะ ปัญญาของอารมณ์ และวุฒิภาวะทางอารมณ์3  

                                                        
1จิล แดนน์, EQ ดีใน 7 วัน, แปลโดย ธนะ เอี่ยมอนันต์ (กรุงเทพฯ: บิสคิต, 2549), 3. 

 2ชัยวัฒน์ คุประตกุล, มหัศจรรย์แห่งชีวิต (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 98. 
3วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ

ชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 3. 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
ซึ่งมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ไว้หลายทัศนะ ดังเช่น 

ซาโลเวย์และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) ได้ให้ค าจ ากัดความของความฉลาดทาง
อารมณ์ว่า ความสามารถที่จะสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้าง และทราบถึงความ
แตกต่างนั้น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อน าความคิด และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่4  

โกลแมน (Goleman) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถใน
การรับรูค้วามรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และบริหารจัดการอารมณ์ อัน
จะส่งผลดีต่อตนเองและความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง5  

แดนน์ (Dann) ให้ค าจ ากัดความง่าย ๆ ของความฉลาดทางอารมณ์ ว่าคือ ความฉลาด
ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างกับความฉลาดทางสติปัญญา โดยก าเนิดจากสมองคนละส่วน จึงมีหน้าที่ที่
แตกต่างกัน ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนเสริมให้แก่ปัญญา ท าหน้าที่รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่
เกิดขึ้นและประมวลอารมณ์6 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้นิยามความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า 
หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความดี ความเก่ง และความสุข7 
 ชัยวัฒน์ คุประตกุล ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า คือ ความมั่นคงของ
อารมณ์ การควบคุมอารมณ์ และการพัฒนาอารมณ์ทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพคือการท างาน 
และการด าเนินชีวิต8 
 เทอดศักดิ์ เดชคง ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่า คือความสามารถในการ
รู้จักเข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผู้อื่น มองโลกด้านดี มีความมุ่งมั่นอดทนรอคอยเพื่อไปถึงเป้าหมาย เมื่อ
มีปัญหาก็สามารถแก้ไขความขัดแย้งลงไปได้9 
 

                                                        
 4Salovey and Mayer, อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, Q ที่คุณควรมี (กรุงเทพฯ:  
เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548), 73. 

5Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 
Bantam Books, 1998), 317. 

6จิล แดนน์, EQ ดีใน 7 วัน, แปลโดย ธนะ เอี่ยมอนันต์ (กรุงเทพฯ: บิสคิต, 2549), 4. 
 7กรมสุขภาพจิต, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, 
2543), 1. 
 8ชัยวัฒน์ คุประตกุล, มหัศจรรย์แห่งชีวิต (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 98. 
 9เทอดศักด์ิ  เดชคง, ความฉลาดทางอารมณ์, พิมพ์ครั้งที ่18 (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2548), 12. 
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 วีระวัฒน์  ปันนิตามัย กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ว่า เป็นการเรียนรู้และรู้จักอารมณ์ 
ความรู้สึกของตน ให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุและความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตนเอง และ
บริหารจัดการอารมณข์องตนไปในทางที่สร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย10 
 สรุปว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และบริหารจัดการอารมณ์ อันจะส่งผลดีต่อตนเองและ
ความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง  
 
ความเป็นมาของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ในระยะแรกนักจิตวิทยาส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับความสามารถด้านการฉลาดรู้ของ
เชาว์ปัญญา (cognitive) เช่น ความจ าและการแก้ปัญหา แต่ก็มีนักจิตวิทยาหลายคนที่เริ่มเห็น
ความส าคัญของความฉลาดรู้ที่ไม่เกี่ยวกับเชาว์ปัญญา (non-cognitive aspects) เช่น เวคสเลอร์ 
(Wechsler) ให้เห็นว่าเชาว์ปัญญา (IQ) เป็นความสามารถหลาย ๆ ด้านรวมกันของคน ๆ หนึ่งในการ
ลงมือท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย  คิดอย่างมีเหตุผลและจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความฉลาดรู้ที่ไม่เกี่ยวกับเชาว์ปัญญาอีก 3 ด้าน คือ อารมณ์ บุคคลและ
สังคม ดังนั้นการวัดคนหนึ่งคนแค่วัด IQ นั้นถือว่าเป็นการทดสอบคนหนึ่งคนที่ไม่สมบูรณ์11 นอกจาก
เวคสเลอร์แล้ว นักจิตวิทยาอีกคนหนึ่งคือ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์
ซึ่งเรียกว่าเชาว์ปัญญาด้านสังคม (social intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจ จัดการ
เกี่ยวกับตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของมนุษย์
นอกเหนือจากเชาว์ปัญญา12 แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1983 การ์ดเนอร์ 
(Gardner) ได้เสนอแนวคิดว่าความสามารถภายในตัวบุคคล (intrapersonal intelligence) และ
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น (interpersonal  intelligence) มีความส าคัญ
เหมือนกับ IQ  โดยใช้ค าว่า ความฉลาดรอบด้านหรือความฉลาดในหลายมิติ (multiple 
intelligence) ซึ่งได้แบ่งความฉลาดในหลายมิติที่เป็นองค์ประกอบในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ 
เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่นออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความฉลาดด้านการใช้ภาษา 2) ความฉลาด
ทางการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์ 4) ความฉลาดด้าน
การเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 5) ความฉลาดด้านดนตรี 6) ความฉลาดด้านความเข้าใจผู้อื่น  

                                                        
10วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ

ชีวิต, พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 38. 
 11Wechsler, อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต, อีคิว: ความฉลาดทางอารมณ,์ พิมพ์ครั้งที่ 2 

(นนทบุร:ี ส านักพัฒนาสุขภาพจติ กรมสุขภาพจิต, 2543), 9. 
12E. L. Thorndike, “Intelligence and its use,” Harper’s Magazine. 140 

(1920) : 227-235. อ้างถึงใน วัชราภรณ์  จิตรมาศ, “การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดย
ประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 12. 
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7) ความฉลาดด้านความเข้าใจตนเอง และ 8) ความฉลาดด้านความเข้าใจธรรมชาติ13 จากความคิด
ของการ์ดเนอร์ (Gardner) สามารถสรุปได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ที่สามารถแสดง
ออกมาถือเป็นสิ่งที่สนับสนุนส่งเสริมในการด าเนินชีวิต ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจจนสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมต่อบุคคล ต่อองค์การได้อย่างชาญฉลาด 

ต่อมาใน ค.ศ. 1990 ซาโลเวย์และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) ได้น าเชาว์ปัญญา
ด้านบุคคล (personal intelligence) มานิยามเป็นค าใหม่ขึ้น คือความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) ว่าเป็นทักษะความสามารถในการรับรู้ ก ากับติดตามความรู้สึก อารมณ์
ของตนเองและผู้อื่น จ าแนกแยกแยะอารมณ์เหล่านั้น และสามารถน าข้อมูลทางอารมณ์เหล่านั้นมา
เป็นแนวทางในการคิด ถือเป็นการส่งเสริมต่อการควบคุม จัดการอารมณ์ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์14  
แต่ค าว่าความฉลาดทางอารมณ์เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อ โกลแมน (Goleman) เขียนหนังสือ
เรื่อง “Emotional Intelligence” ในปี 1995 เนื่องจากงานเขียนเล่มนี้ค่อนข้างครบถ้วนในแง่ของ
สาระวิชาการ การวิจัย และความง่ายของการสื่อสาร ท าให้คนทั่วไปเริ่มสนใจในความส าคัญของ 
“อารมณ์” ว่าเป็นส่วนส าคัญของ “ความฉลาด” และความส าเร็จในชีวิต15 และในปี 1998 โกลแมน 
(Goleman) ได้ออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Work with Emotional Intelligence ซึ่งได้เสนอ
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ และแนวทางการประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ด้านของการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น า การฝึกอบรมและการพัฒนา  

ส าหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทยนั้น ได้ก าหนดโครงสร้างของความฉลาด
ทางอารมณ์ไว้ 3 ด้าน คือ ความดี ความเก่งและความสุข16 เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์นี้ยังมี
ผู้สนใจศึกษา วิจัย และเขียนหนังสือหรือบทความน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ใน
ฐานข้อมูลทางด้าน search engine อย่าง www.google.com ยังได้รายงานไว้ว่ามีบทความ ข้อมูล 
ข้อเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับ EQ ถึง 1,890,000 รายการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 255017 และประมาณ 
38,400,000 รายการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ
ความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น 

                                                        
13Howard Gardner. Changing Mind: The Art and Science of Changing 

Our Own and Other People’s Minds (Massachusetts: Harvard Business School Press, 
2004), 29-41. 

14P. Salovey and J.D. Mayer, “Emotional Intelligence,” Imagination, 
Cognnition and Personality 3, 9 (1990) : 185. 
 15เทอดศักดิ์  เดชคง, ความฉลาดทางอารมณ์ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: มติ
ชน, 2545), 16. 

16กรมสุขภาพจิต, อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ,์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุร:ี ส านักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2543), 34-35. 

17วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ
ชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 58.  
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ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 
 หน่วยงาน ครอบครัว สังคม และประเทศใดก็ตามที่มีคนฉลาดทางอารมณ์เป็นจ านวน
มาก หน่วยงาน ครอบครัว สังคม และประเทศนั้นย่อมเจริญ ผาสุก และมีความมั่นคง ตามเหตุปัจจัย
ในขณะนั้น ซึ่งโกลแมน (Goleman) ปรมาจารย์ทางด้าน EQ กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความส าคัญมากกว่าความฉลาดด้านอื่น ๆ เพราะช่วยน าไปสู่การประสบความส าเร็จในชีวิต และ 
โกลแมน (Goleman) เชื่อว่าบุคคลที่ขาดความฉลาดทางอารมณ์ก็จะน าไปสู่การเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้ โดยเกิดผลเสียต่อบุคคลและประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ 
โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้ผู้น ายุคใหม่ที่จะสามารถพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ดี จ าเป็นจะต้องมี
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสติปัญญา และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้น าสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตนเองและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี คุณลักษณะ
ดังกล่าวนี้คือความฉลาดทางอารมณ์18 การประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์มาใช้
ในชีวิตประจ าวันและงานในหน้าที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคน อาทิ พัฒนาการด้านอารมณ์ 
บุคลิกภาพของเด็ก การสื่อสาร การแสดงความรู้สึกอารมณ์ของตน การปฏิบัติงาน การให้บริการ การ
บริหารจัดการ การเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น หากจะแยกให้เห็นชัดเจน อาจแบ่งได้เป็น 4 ด้าน
คือ ประโยชน์ต่อการท างาน ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว ประโยชน์ต่อการเรียน และ
ประโยชน์ต่อตัวเอง  
 1. ประโยชนต์อ่การท างาน  
 ผู้ที่ต้องการประสบความส าเร็จในการท างานจ าเป็นต้องฉลาดในเรื่องงานและเรื่องคน 
ปัญหาความยุ่งยากในการท างานมักมาจากตัวคน คือ ผู้บริหารเองและผู้ร่วมงานมากกว่าตัวงาน 
โดยเฉพาะในการท างานที่ต้องเกี่ยวกับคนหมู่มาก ต้องมีการติดต่อประสานความร่วมมือเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย จึงท าให้เกิดความหงุดหงิด ขัดแย้ง ไม่พอใจขึ้นได้เสมอ หากไม่มีวิธีจัดการที่เหมาะสม
จะท าให้กลายเป็นปัญหาในองค์การได้  
 2. ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว  
 ครอบครัวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องอาศัยความรัก ความเข้าใจและยอมรับได้
ในข้อบกพร่องของผู้อื่น อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์ จึงมีผลอย่างมากต่อความสงบสุขในบ้าน 
หรือในชีวิตคู่ ปัญหาความแตกแยก หย่าร้างที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากการไม่พยายามท าความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับข้อบกพร่องของอีกฝ่ายไม่ได้ เมื่อมีปัญหาไม่หันหน้าคุยกัน หรือใช้ความ
รุนแรง ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา จึงไม่ใช่ปัจจัยที่จะท าให้คนสองคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตรงกันข้าม ถ้าคนเก่งสองคนอยู่ด้วยกัน แล้วไม่ยอมกันพยายามที่จะเอาชนะกัน อนาคตก็คงไม่พ้น
การหย่าร้าง ด้วยเหตุนี้ คนเก่ง ๆ จ านวนไม่น้อย ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน จึงล้มเหลวใน
ชีวิตคู ่ในทางจิตวิทยา กล่าวถึงอีคิวกับการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเอาไว้ว่า ต้องสนใจ เข้าใจใน
ความกังวลของคนในครอบครัว  รับรู้และตอบสนองต่อความต้องการของคนในครอบครับได้ดี  

                                                        
18Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 

Bantam Books, 1998), 38. 
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รู้และเข้าใจศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ความสามารถของสมาชิกในครอบครัวให้ถูกทาง และต้องมีความ
จริงใจต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานของความผูกพันที่มั่นคง 
 3. ประโยชน์ต่อการศึกษา  
 ในโลกของความเป็นจริง การที่เด็กจะเรียนดี มีอนาคตที่ดี นอกจากความสามารถทาง
วิชาการแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ พบว่า
เด็กจ านวนไม่น้อยที่เผชิญปัญหาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน หรือปัญหาด้านพฤติกรรมอ่ืน ๆ จนท าให้เสียโอกาสทางการศึกษา 
 4. ประโยชน์ต่อตนเอง  
 ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คนมองโลกในแง่ดี มีความสุข มีความพอใจและยอมรับได้
กับสภาพที่เป็นอยู่ แม้ว่าสภาพนั้นอาจไม่เป็นที่พึงปรารถนาเพียงใดก็ตาม19  
 ส่วนวีระวัฒน์ ปันนิตามัย ได้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของความฉลาดทาง
อารมณ์ว่าสามารถท าให้เข้าใจความคิด ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในทางสร้างสรรค์ สนองเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกื้อหนุนให้เกิด
การตัดสินใจที่เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ให้เกียรติ กล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลดการ
โจมตี การนินทา ก้าวร้าว และความไม่ยืดหยุ่นต่อกัน ในยุคโลกาภิวัตน์การด าเนินชีวิตที่ใช้ความฉลาด
ทางอารมณ์จะเป็นประโยชน ์คือ 
 1. ท าให้ใช้ชีวิตที่สร้างสุขและเป็นสุข อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ตาม
สถานภาพบทบาทหน้าที่ เช่น ในการเป็นบิดามารดา ผู้บริหาร ครู หัวหน้างาน หรือลูก 
 2. เอื้อต่อการพัฒนาตนและพัฒนาผู้อื่น สร้างทีม สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดี 
ก่อให้เกิดความรักงานและองค์การมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานอีกด้วย 
 3. ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ผลผลิตมีคุณภาพ การให้บริการเป็นที่ประทับใจ สร้าง
ผลประโยชน์ให้กับองค์การ20  
 จากการศึกษาจะเห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่และความ
ผาสุกในชีวิตของแต่ละบุคคล เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและสภาพการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเสมอทั้ง
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ดีจะสามารถยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ไปได้และประสบความส าเร็จในชีวิตได้ดีกว่า  เพราะมีการรับรู้และเข้าใจใน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มี
ก าลังใจ มีแรงจูงใจ มีความคิดทางบวก สามารถบริหารจัดการกับชีวิตของตนเองตามขอบเขต
ความสามารถ ความถนัดของตนเองเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

                                                        
 19กรมสุขภาพจิต, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, 
2543), 15-27. 

20วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ
ชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 258. 



20 

องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
 จากการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
 การ์ดเนอร์ (Gardner) ได้กล่าวถึง ความสามารถทางอารมณ์ว่า ความฉลาดของมนุษย์
นอกเหนือจากเรื่องของเชาว์ปัญญาแล้วยังมีความสามารถในเรื่องของภาวะอารมณ์ ซึ่งสามารถจ าแจก
ได้เป็น 2 ลักษณะคือความฉลาดในตนเองและระหว่างบุคคล ดังนี ้
 1. ความฉลาดในตนเอง (intrapersonal intelligence) คือ การเข้าใจในความรู้สึกของ
ตนเอง สามารถแบ่งแยกความรู้สึกได้ ระบุความรู้สึกได้ รู้ถึงผลกระทบของความรู้สึกนั้น ๆ และใช้
ความรู้สึกนั้นเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
 2. ความฉลาดต่อบุคคลอื่น (interpersonal intelligence) คือ ความสามารถในการ
รับรู้เข้าใจอารมณ์ และเข้าใจในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจของผู้อื่น  และตอบสนองต่ออารมณ์และความ
ต้องการของผู้อื่นอย่างเหมาะสม21 
 ส่วนแวกเนอร์และสเตอร์นเบิร์ก (Wagner and Sternberg) เสนอว่า พฤติกรรมของผู้ที่
ฉลาดด้าน “Practical Intelligence” คือพฤติกรรมที่สามารถปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
ดี รู้จักเลือกรับและให้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเอื้อต่อความส าเร็จในวิชาชีพ
ในการบริหารและในชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. การครองตน (managing self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการตนเองใน
แต่ละวันให้บรรลุเป้าหมาย ได้ผลผลิตสูงสุด อาทิเช่น การจัดล าดับกิจกรรมที่ต้องท า การกระตุ้นชี้น า
ตนให้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเอง กล้าเสี่ยง ไม่ย่นย่อ รู้ขีดความสามารถ และ
ศักยภาพของตนดี 
 2. การครองคน (managing others) ทักษะความรู้ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ มอบหมายงานให้ท าตรงกับทักษะความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ให้รางวัลตามผลงานที่ปฏิบัต ิ
 3. การครองงาน (managing career) จะสร้างผลกระทบที่ดีแก่สังคม องค์การ 
ประเทศชาติได้อย่างไร จะสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิของตนได้เช่นไร จัดความส าคัญและความจ าเป็น
ของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การให้ความส าคัญ โน้มน้าวผู้เกี่ยวข้องให้เห็นความส าคัญหรือเห็นดี
เห็นงามด้วย22 

                                                        
21Howard Gardner. Changing Mind: The Art and Science of Changing 

Our Own and Other People’s Minds (Massachusetts: Harvard Business School Press, 
2004), 39. 

22R.K.Wagner and R.J.Sternberg, “Practical Intelligence in Real-World 
Pursuits: The Role of Tacit Knowledge,” Journal of Personality and Social 
Psychology, 48 (1985) : 436-458, quoted in Robert J. Sternberg and Richard K. 
Wagner, Practical Intelligence : Nature and Origins of Competence in The 
Everyday World (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 55-56. 
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 ส่วนซาโลเวย์และเมเยอร์ (Salovey and Mayer) ได้เสนอแนวคิดโดยเน้นอารมณ์ใน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่  
 1. การประเมินอารมณ์อย่างถูกต้องและการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
(accurate appraisal and expression of emotion) เป็นการประเมินอารมณ์ทั้งของตนเองและ
ผู้อื่นอย่างถูกต้องและการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 
 2. การควบคุมและปรับเปลี่ยนอารมณ์ (adaptive regulation of emotion) เป็น
เสมือนเครื่องมือในการตรวจสอบ ประเมิน รวมถึงการปรับเปลี่ยนอารมณ์ แสดงออกได้เหมาะสมตาม
กาลเทศะทั้งในด้านการกระท า ค าพูด และความคิด  
 3. ความสามารถในการใช้ประโยชน์ของอารมณ์ (ability to use emotion) เป็นการใช้
ประโยชน์ของอารมณ์เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือการปรับตัว23 
 ต่อมาในปี 1997 เมเยอร์และซาโลเวย์ ได้ปรับปรุงรูปแบบของความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยเสนอว่าความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบเป็นขั้นตอน ดังนี ้
 1. การรับรู้ การตีความ การแสดงออกภาวะอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (perception, 
appraisal and expression of emotion) คือ ความสามารถในการระบุอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองได้ สนใจและระบุอารมณ์ของผู้อื่นได้ แสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง แสดงความต้องการได้ตรง
กับความรู้สึกอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ และสามารถจ าแนกความรู้สึกต่างๆ ได้ว่าถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
จริงใจหรือไม่จริงใจ 
 2. การใช้ความสามารถทางอารมณ์ในการเกื้อหนุนการคิด (emotional facilitation of 
thinking) คือ การใช้อารมณ์ ความรู้สึก ช่วยในการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งต่างๆ ตัดสินใจ จดจ า 
และช่วยท าความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
 3. การเข้าใจอารมณ์ (understanding and analyzing emotions; employing 
emotional knowledge) คือ การเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง ตีความหมายของอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ เข้าใจความแปรผันของภาวะอารมณ์ต่างๆ และเข้าใจว่าคนจะมีปฏิกิริยาต่อภาวะอารมณ์ที่
แตกต่างกันอย่างไร 
 4. การบริหารอารมณ์ (reflective regulation of emotion to promote emotional 
and intellectual growth) คือ ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นโดยรู้สึกถึง
อารมณ์ที่เกิดขึ้น แสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสมและใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นประกอบการตัดสินใจได้ดี
ขึ้น 
 ซึ่งเมเยอรแ์ละซาโลเวย์ (Mayer and Salovey) เห็นว่ากระบวนการของความฉลาดทาง
อารมณ์ควรพัฒนาเป็นขั้นตอน จากขั้นแรกๆ ซึ่งง่ายไม่ซับซ้อนไปสู่กระบวนการของจิตใจ ซึ่งซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อยๆ ในขั้นต่อๆ ไป24 

                                                        
23Salovey and Mayer, อ้างถึงใน ธีระศักดิ์ ก าบรรณารักษ์ และ ฐิติมา วัฒนโสภาศิริ, 

รายงานการวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาว์อารมณ์ (EQ) 
จริยธรรมธุรกิจและความเครียดของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2550), 23. 
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 ต่อมาโกลแมน (Goleman) ได้ให้ความสนใจงานของซาโลเวย์และเมเยอร์  โดย
ท าการศึกษาอย่างจริงจังและได้เขียนเป็นหนังสือเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) ซึ่งโกลแมนมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า องค์ประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบไปด้วย 5 ด้านหลัก ดังนี ้
 1. การรับรู้อารมณ์ตนเอง (knowing one’s emotions) คือ การรู้เท่าทันอารมณ์ของ
ตนเอง เข้าใจสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ สามารถแยกแยะอารมณ์ที่แท้จริงของตนเองได้ รู้
จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
 2. การจัดการกับอารมณ์ (managing emotions) คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ตนเอง สามารถสะกดอารมณ์ของตนเองไว้ได้และแสดงออกในสถานการณ์ที่เหมาะสม  
มีความรู้สึกต่อตนเองและสิ่งต่าง ๆ ในทางที่ดี มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  
 3. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (motivating oneself) คือ ความสามารถในการสร้าง
ก าลังใจให้กับตนเองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือบรรลุถึงการเรียนรู้ที่ตั้งความหวังไว้ และ
สามารถควบคุมตนเองและคิดแก้ไขปัญหาในยามเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ได้  
 4. ความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่น (recognizing emotions in others) คือ 
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดหรือความต้องการของผู้อื่น  
อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ยอมรับฟังปัญหาของผู้อื่น  
 5. ความมีมนุษยสัมพันธ์ (handling relationships) คือ ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอื่น มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาที่
ขัดแย้งกัน มีความเป็นมิตรและอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น25 
 ในปี 1998 โกลแมน (Goleman) ได้ปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
อย่างละเอียดมากขึ้น และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ในหนังสือ Working With 
Emotional Intelligence ว่าความฉลาดทางอารมณ์มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะในการบริหารตนเอง (self-management skills) และความสามารถในการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (relationship skill) ได้แก ่
 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) คือ ความสามารถในการตระหนักรู้และ
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง มีความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของตน รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น การตระหนักรู้ในตนเองนี้เป็นพื้นฐาน
ในการควบคุมอารมณ์เพื่อแสดงออกอย่างเหมาะสม 

                                                                                                                                                               
24John D. Mayer and Peter Salovey, “What is Emotional Intelligence?” in 

Emotional Development and Emotional Intelligence: Education Implication (New 
York: Basic Book, 1997), 10-11. 
 25Daniel  Goleman, Emotional  Intelligence (New York: Bantam Books, 
1995), 46-47. 
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 2. การควบคุมตนเอง (self-regulation) คือ ความสามารถในการควบคุมและ
เปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และการกระท าของตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ดี รวมทั้งความเอนเอียงที่
จะชะลอการตัดสินใจเพื่อคิดพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 3. การจูงใจตนเอง (motivation) คือ ความรู้สึกที่ต้องการประสบความส าเร็จ มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน มีความตั้งใจปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น และความเพียรพยายาม 
 4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) คือ ความสามารถในการเข้าใจที่มาหรือ
สาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการตอบสนองทาง
อารมณ์ของบุคคลเหล่านั้น 
 5. ทักษะทางสังคม (social skills) คือ ความสามารถในการจัดการกับความสัมพันธ์ 
และการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งกระตุ้นจูงใจ
บุคคลให้เกิดความร่วมมือกัน26 
 ส่วนบาร์ออน (Bar-On) ได้แบ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 5 ด้าน
หลัก ม ี15 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. ความสามารถภายในตน (intrapersonal)  
   1.1 การนับถือตนเอง (self-regard) 
  1.2 การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (emotional self awareness) 
  1.3 การกล้าแสดงความรู้สึกของตนเอง (assertiveness) 
  1.4 ความเป็นอิสระ (independence) 
  1.5 ความต้องการบรรลุสิ่งทีต่นปรารถนา (self-actualization) 
 2. ความสามารถระหว่างบุคคล (interpersonal) 
  2.1 ความเข้าใจผู้อื่น (empathy)  
  2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) 

  2.3 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal  
                relationship) 

 3. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
  3.1 ความสามารถในการตีความเป็นจริงได้อย่างถูกต้อง (reality testing) 
  3.2 ความยืดหยุ่น (flexibility) 
  3.3 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (problem solving) 
 4. ความสามารถในการบริหารความเครียด (stress management) 
  4.1 ความทนต่อความเครียด (stress tolerance) 
  4.2 ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์(impulse control) 
 5. ภาวะอารมณ์ทั่วไป (general mood) 
  5.1 มองโลกในแง่ด ี(optimism) 

                                                        
26Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 

Bantam Books, 1998), 32-33. 
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  5.2 มีความสุขกับชีวิต (happiness)27 
 ส าหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทยนั้น ได้ก าหนดโครงสร้างของความฉลาด
ทางอารมณ์ไว้ 3 ด้าน คือ ความดี ความเก่งและความสุข ดังนี ้
 1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 
รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้ 
         1.1 ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง ได้แก่ รู้อารมณ์และความต้องการ
ของตนเอง ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
         1.2 เห็นใจผู้อื่น ได้แก ่ใส่ใจผู้อื่น เข้าใจและยอมรับผู้อื่น และแสดงความเห็นใจอย่าง
เหมาะสม 
  1.3 รับผิดชอบ ได้แก ่รู้จักให้/รู้จักรับ  รับผิด/ให้อภัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ประกอบด้วย
ความสามารถต่อไปนี ้
      2.1 รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง ได้แก่ รู้ศักยภาพตนเอง สร้างขวัญและก าลังใจให้
ตนเองได้ และมีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย 
      2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา ได้แก่ รับรู้และเข้าใจปัญหา มีขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
และมีความยืดหยุ่น 
      2.3 มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้แก่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และแสดงความเห็นที่ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ประกอบด้วย 
      3.1 ภูมิใจในตนเอง ได้แก ่เห็นคุณค่าตนเอง และเชื่อมั่นในตนเอง 
      3.2 พึงพอใจในชีวิต ได้แก ่มองโลกในแง่ด ีมีอารมณ์ขัน และพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
      3.3 มีความสงบทางใจ ได้แก่ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข รู้จักผ่อนคลาย และมี
ความสงบทางจิตใจ28 
 ส่วนเทอดศักดิ์  เดชคง เสนอแนวคิดไว้ว่าองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
ประกอบด้วยทักษะย่อย 5 ข้อซึ่งมีความจ าเป็นและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการอดทนรอคอย (perseverance) 
  2. ความสามารถในการมองโลกในด้านบวก (optimism) 
  3. ความรู้จักและความเข้าใจตนเอง (self awareness) 

                                                        
 27Reuven Bar-On, The 5 Meta-Factors and 15 Sub-Factors of the Bar-On 
Model, accessed 20 September 2010, available from http://www.reuvenbaron.org/ 
bar-on-model/ 

28กรมสุขภาพจิต, อีคิว: ความฉลาดทางอารมณ,์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุร:ี ส านักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2543), 34-35. 
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  4. ความเข้าใจเห็นใจผู้อื่น (empathy) 
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและความคับข้องใจ (problem solving) 
 ในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้ การมีสติรู้ตัวจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ขาด
ไม่ได้ และเป็นตัวที่ท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนสามารถแก้ไขสิ่งที่เคยเป็นนิสัยดั้งเดิมให้ดี
ขึ้นได้29 
 จากแนวความคิดเชิงทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ โดยยึดแนวคิดของโกลแมน 
(Goleman)  ซึ่งมี 5 องค์ประกอบใหญ่คือ การตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมตนเอง การจูง ใจ
ตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และทักษะทางสังคม  
 
คุณลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ได้มีผู้เสนอลักณษะของผู้ที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ไว้หลายท่าน ได้แก่ โกลแมน, โบยาต์ซิส และแม็กกี้ (Goleman, Boyatzis and 
Mckee) ได้น าเสนอถึงลักษณะที่แสดงออกของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับการท างาน ตาม
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 5 ประการ ไว้ดังนี ้
 1. การตระหนักรู้ในตนเอง คือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการประเมินตนเองอย่างเป็น
จริง และมีการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองด้วยอารมณ์ขัน 
 2. การควบคุมตนเอง คือ มีความน่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือและมีคุณธรรม ไม่วิตกกังวลใน
สถานการณ์ที่คลุมเครือ มีความเปิดเผยจริงใจในการเปลี่ยนแปลง 
 3. การมีแรงจูงใจ คือ มีแรงผลักดันอย่างรุนแรงต่อการที่จะประสบความส าเร็จ มองโลก
ในแง่ดีแม้ในเวลาที่ล้มเหลว มีการอทุิศตัวให้กับองค์การ 
 4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น คือ มีความช านาญในการสร้างและรักษาบุคคลที่มี
ความสามารถ ไวต่อความรู้สึกในวัฒนธรรมที่ต่างออกไป ให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น 
 5. ทักษะทางสังคม คือ สามารถน าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชักจูง
โน้มนา้วใจผู้อื่น ความเช่ียวชาญในการสร้างและน าทีมงาน30 
 ส่วนแพทตัน (Patton) มีความเห็นว่าผู้น าที่ดีควรจะมีคุณลักษณะของภาวะผู้น าที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ 10 ประการ คือ  
 1. การเปิดเผยตนเอง คือ สามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองในทางที่ดีต่อคนอื่น ๆ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ  

                                                        
29เทอดศักดิ์  เดชคง, ความฉลาดทางอารมณ์ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2545), 18-19. 
30แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ด โบยาต์ซิส และ แอนนี่ แม็กกี,้ ผู้น าที่ยิ่งใหญ่...ฉลาดใช้ 

EQ, แปลโดย ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ และ นรินทร์ องคอ์ินทรี (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547), 
23-24. 
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 2. การมีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง คือ เข้าใจถึงอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์
ของตน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนได้  
 3. การมีความรับผิดชอบ พูดจริงท าจริง  
 4. การเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยน เป็นผู้เริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้สึก ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจอันดีในองค์การ  
 5. การเป็นผู้พัฒนา ต้องพัฒนาให้เกิดความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีต่อกัน มี
ความเห็นว่าทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเสรี และความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้น
มีผลทางบวกต่อองค์การ  
 6. การเป็นหุ้นส่วนในองค์การ คิดว่าตนเป็นเพียงหุ้นส่วนหนึ่งขององค์การในขณะที่คน
อื่น ๆ ในองค์การก็มีสิทธิเป็นหุ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกัน  
 7. การมีทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ของตน  
 8. การแสดงออกทางอารมณ์ คือ มีทักษะในการแสดงอารมณ์ของตนได้อย่างถูก
กาลเทศะ  
 9. การแก้ไขภาวะผิดปกติขององค์การ คือ สามารถการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 10. ความสามัคคีปรองดอง คือ พยายามท าให้เกิดความสามัคคีในองค์การของตน31 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวีระวัฒน์ ปันนิตามัย ที่มีแนวคิดว่าผู้ที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์ที่ดี ควรจะมีลักษณะดังน้ี 
 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดก่อนพูด พูดแล้วคิด 
 2. แสดงอารมณ์ได้ตามความรู้สึกจริง แต่ใช้ได้อย่างถูกกาลเทศะ สมวัยสมต าแหน่ง  
 3. น าพาอารมณ์ ความรู้สึกกลับคืนสู่สภาพเดิมได้รวดเร็วเมื่อเผชิญความเครียดหรือแรง
กดดัน 
 4. สร้างและรักษาสายสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี รักษาหน้า หาทางออกในสถานการณ์ที่ 
คับขัน 
 5. โน้มน้าว ขับเคลื่อนคนได้โดยไม่ต้องใช้อ านาจ สยบผู้คน คู่แข่ง และศัตรูได้อย่างมี  
กุศโลบาย 
 6. เลือกฉลาดถูกโอกาส และมีความเฉลียวควบคู่กัน 
 7. ฝึกจิตให้สงบ นิ่ง เย็น จิตยิ่งสวบยิ่งมีพลัง มีบารมีทั้งความคิด ค าพูด และการกระท า 
 8. ฟังคนเป็น ไม่อัตตานิยม อ่านความรู้สึกอ่านใจ ความต้องการของผู้อื่นได ้
 9. ท าให้คู่สนทนาเกิดความมั่นคงมั่นใจในชีวิต ได้พบได้คุยแล้วท าให้เกิดความรู้สึกดี32 
 
 

                                                        
31Patricia Patton, Emotional Intelligence: Leadership Skills (Singapore: 

Chong Moh Offset Printing, 1997), 36-44. 
32วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ

ชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 262-263.  
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ความฉลาดทางอารมณ์กับผู้บริหาร 
 ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้นั้น นอกจาก
จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และการมีความรู้ความสามารถอย่างดียิ่งแล้ว ต้องมีการผสานกับ
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วย เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์กับผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จ
และความสงบสุขของสมาชิกในองค์การ ถ้าผู้บริหารได้ศึกษาอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น โดยส่วนมาก
แล้วจะเป็นผู้ประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงจิตใจและอารมณ์ของผู้อื่น  ท าให้
สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตมีความเชื่อว่าคนที่จะมาเป็น
ผู้บริหารหรือผู้น านั้น ต้องมีสติปัญญาและความฉลาดก็เพียงพอ เพราะจะช่วยน าพาให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งในบางครั้งงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามแผนที่ผู้บริหารวางไว้ แต่สิ่งที่ตามมาคือ
ความรู้สึกไม่พอใจของผู้ร่วมปฏิบัติงานในกรณีที่ถูกบังคับให้ท างาน หากผู้บริหารหรือผู้น าได้ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นประกอบการท างานไปด้วยจะเป็นการดีอย่างยิ่ง ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับงานหรือเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ทราบว่า
ตนเองและคนอื่นรู้สึกอย่างไร ผลที่ตามมาคือพัฒนาการทางความคิด การแสดงออก การมีมนุษย
สัมพันธ์ดีขึ้น เกิดขวัญก าลังใจของการท างานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของความร่วมมือ ความเข้าใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นเรื่องส าคัญยิ่งต่อผู้บริหารและการเป็น
ผู้น า ส าหรับงานบริหารโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ผู้บริหารต้องพบกับผู้คนจ านวนมาก ทั้ง
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและเด็กนักเรียน งานมีทั้งรูปแบบที่ตายตัวและแบบไม่เป็นทางการในลักษณะ
ยืดหยุ่น ดังนั้น ผู้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงย่อมจะท างานอย่างมีความสุข ตรงข้ามกับผู้ที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ต่ ากว่า จะท างานด้วยความคับข้องใจ เกิดความหงุดหงิดบ่อย ๆ33 ซึ่งสอดคล้องกับที่
ยงยุทธ เกษสาคร กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าได้ มีจุดยืนของตนเอง รู้ว่าตนเองอยู่ในฐานนะอะไร มีหน้าที่อย่างไร จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไร โดยที่งานบรรลุเป้าหมายนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกเป็นสุขด้วย 
โดยเฉพาะการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตจะมีการบริหารงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน
ระหว่างกันจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น วินิจฉัยสั่งการตลอดจนการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา34  
 ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ หากเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น เป็นคนหงุดหงิด โกรธง่าย เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เฉื่อยชา ด้วยเหตุ
นี้ทักษะทางอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ หากผู้บริหารมีการเรียนรู้และฝึกพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะ
ท าให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีความสุข  
 ซึ่ง มนัส บุญประกอบ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการของความ
ฉลาดทางอารมณ์ส าหรับผู้น าองค์การ ดังนี้ 

                                                        
33วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความส าเร็จของ

ชีวิต, พิมพ์ครัง้ที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 131-132. 
34ยงยุทธ  เกษสาคร, ภาวะผู้น าและการจูงใจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอสเค บุ๊คเน็ต, 

2544), 96. 
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 1. ความตระหนักรู้ตนเอง หมายถึง การตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองก าลังรู้สึก เป็นจิตส านึก
ทางอารมณ์ภายในตนเอง ผู้น าสามารถสัมผัสอารมณ์ของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและซาบซึ้งในอารมณ์ของผู้อื่น ผู้น าที่มีความตระหนักรู้ตนเองในระดับสูง ย่อมเรียนรู้ที่
จะไว้ใจความรู้สึกอดทนของตนเอง และตระหนักได้ว่าความรู้สึกเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชนเ์กี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากล าบากได้ เนื่องด้วยบางทีผู้น าไม่อาจหาค าตอบของปัญหาต่าง ๆ 
จากแหล่งภายนอกได้ ก็จ าเป็นที่จะต้องไว้ใจความรู้สึกของตนเอง 
 2. การจัดการกับอารมณ์ ผู้น าสามารถที่จะถ่วงดุลอารมณ์ของตนเองได้ แม้กระทั่งความ
วิตกกังวล ความตื่นเต้น ความกลัว หรือความโกรธ และไม่แสดงออกถึงอารมณ์เหล่านั้น การจัดการ
กับอารมณ์ไม่ได้หมายถึงการระงับหรือปฏิเสธ แต่เป็นการเข้าใจและใช้การเข้าใจนั้นเพื่อที่จะจัดการ
กับสถานการณ์ได้อย่างดี ผู้น าควรตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่แรก แล้วคิดว่าเป็นอะไร มีผลต่อ
ตนเองอย่างไร แล้วจึงค่อยเลือกที่จะกระท าอย่างไรต่อไป 
 3. การจูงใจตนเอง เป็นความสามารถที่จะหวังและมองโลกในแง่ดี ทั้ง ๆ ที่มีอุปสรรค
หรือความผิดพลาด ความสามารถข้อนี้มีความส าคัญต่อการด าเนินเป้าหมายในระยะยาวของชีวิต 
 4. ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง ความสามารถที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่
คนอื่นก าลังรู้สึกโดยไม่จ าเป็นต้องบอกให้ทราบ นอกจากการสังเกตน้ าเสียง ภาษาท่าทางและการ
แสดงออกทางสีหน้า ปัจจัยนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความตระหนักรู้ตนเองที่ก าลังท าให้เหมาะกับอารมณ์
ของตน ซึ่งท าให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ 
 5. ทักษะทางสังคม เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก 
ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นและมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ผู้น าสามารถที่จะใช้ทักษะทางสังคมเพื่อจะเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล แก้ไขข้อขัดแย้งและประสานผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อเป้าประสงค์ 
ความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์การที่ยึดการท างานเป็นทีม และมี
ความส าคัญต่อผู้น าที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ องค์การ35 
  
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะเฉพาะคนที่สามารถสร้างขึ้นและพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งส่งผลให้ประสบความส าเร็จในด้านการงานและครอบครัว ชีวิตส่วนตัวและสังคม เพราะความฉลาด
ทางอารมณ์จะสร้างให้ตนเองเกิดความเข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น รู้จุดเด่นจุดด้อยของ
ตนเอง และสามารถแสดงออกด้วยความเหมาะสม ซึ่งมีผู้เสนอวิธีการพัฒนาพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 โกลแมน (Goleman) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของบุคคลไว้ 5 
ประการดังต่อไปนี ้

                                                        
 

35มนัส บุญประกอบ, “อีคิวกับภาวะผู้น าในบางประเด็น” รวมบทความทางวิชาการ  
อีคิว. พิมพ์ครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: เดสท็อป, 2545), 216. 
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 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) การรู้จักอารมณ์ตนเองจะเป็นพื้นฐานใน
การควบคุมอารมณ์เพื่อแสดงออกอย่างเหมาะสม การตระหนักรู้ในตนเอง คือ การรู้จักอารมณ์ตนเอง 
รู้ตัวหรือมีสติ ซึ่งโดยปกติเมื่อเราเกิดอารมณ์ใด ๆ ขึ้นมา เราจะอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งใน 3 ภาวะ คือ 
     1.1 ถูกครอบง า หมายถึง การที่เราไม่สามารถฝืนต่อสภาพอารมณ์นั้น ๆ ได้จึงแสดง
พฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ์ เช่น เมื่อโมโหก็อาจจะส่งเสียงดังโดยไม่สนใจใคร 
     1.2 ไม่ยินดียินร้าย หมายถึง ไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือท าเป็นละเลยไม่
สนในเพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ์ เช่น ท าเป็นไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่จริง ๆ รู้สึกโกรธ 
     1.3 รู้เท่าทัน หมายถึง การรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นมีสติรู้ว่าควรจะท าอย่างไรจึง
จะเหมาะสมที่สุด ในขณะที่เกิดอารมณ์นั้น ๆ เช่น โกรธก็รู้ว่าโกรธ เมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้น
ให้เข้าสู่กระบวนการจัดการกับอารมณ์ต่อไป 
 2. การควบคุมตนเอง (self-regulation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และสามารถแสดงออกไปได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่การที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ซึ่งมีวิธีการที่จะจัดการกับ
อารมณ์ได้ คือ  
     2.1 ทบทวน ว่ามีอะไรบ้างที่เราท าลงไปเพ่ือตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพิจารณา
ว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไร 
     2.2 เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกสั่งตัวเองว่าควรท าหรือไม่ 
    2.3 ฝึกรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่เราต้องเกี่ยวข้องในด้านดี ท าอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่
เศร้าหมอง 
     2.4 สร้างโอกาสจากอุปสรรคหรือหาประโยชน์จากปัญหาโดยการเปลี่ยนมุมมอง 
เช่น คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คือ ความท้าทายที่จะท าให้เราพัฒนายิ่งขึ้น เป็นต้น 
     2.5 ฝึกผ่อนคลายความเครียด โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง เช่น ออกก าลังกาย 
นั่งสมาธิ เดินจงกรม เล่นดนตรี ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
 3. การจูงใจตนเอง (motivation) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง โดยการมองหาแง่ดี
ของเหตุการณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าสมารถเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้และ
ท าให้เกิดก าลังใจที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทคนิคการจูงใจตนเองท าได้ดังนี ้
     3.1 ทบทวนและจัดอันดับสิ่งส าคัญในชีวิต โดยให้จัดอันดับความต้องการ ความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็นทั้งหลายทั้งปวงแล้วพิจารณาว่าการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการนั้นเรื่องใด
เป็นไปได้หรือไม่ได ้
     3.2 ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เมื่อได้ความต้องการที่มีความเป็นไปได้แล้วก็น ามา
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อวางขั้นตอนการปฏิบัติที่จะมุ่งไปสู่สุดหมายนั้น ๆ  
     3.3 มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความฝัน ความต้องการของตนเอง 
ต้องระวังอย่าให้มีเหตุการณ์ใดมาท าให้เกิดความไขว้เขวออกนอกทางที่ต้ังไว้ 
     3.4 ลดความสมบูรณ์แบบ ต้องท าใจยอมรับได้ว่าสี่งที่ต้ังใจไว้อาจจะมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นได้หรือไม่เป็นไปดังที่คาดหวัง 100 เปอร์เซ็นต์ การท าใจยอมรับความบกพร่องได้จะช่วยให้ไม่
เครียด ไม่ทุกข์ ไม่ผิดหวังมากจนเกินไป 
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     3.5 ฝึกมองหาประโยชน์จากอุปสรรคเพื่อสร้างความรู้สึกดี ๆ ที่เป็นพลังให้เกิดสิ่งดีๆ 
อื่น ๆ ต่อไป 
     3.6 ฝึกสร้างทัศนคติที่ดี หามุมมองที่ดีในเรื่องที่เราไม่พอใจ (แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได้) มองปัญหาให้เป็นความท้าทายที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างพลังและแรงจูงใจ
ให้ผ่านพ้นปัญหานั้น ๆ ไปได้ 
     3.7 หมั่นสร้างความหมายในชีวิต ด้วยการรู้สึกดีต่อตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สร้างความ
ภูมิใจและพยายามใช้ความสามารถที่มีท าประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ให้ก าลังใจตนเอง คิดอยู่เสมอว่าเราท าได้ เราจะท าและลงมือท า 
 4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ถือ
เป็นเรื่องส าคัญต่อการอยู่ในสังคม ซึ่งการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและสามารถแสดงอารมณ์ตนเอง
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยจะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมหรือ
ท างานด้วยกันได้อย่างดีและมีความสุขมากขึ้น เทคนิคในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นท าได้โดย 
     4.1 ให้ความสนใจในการแสดงออกของผู้อื่น โดยเป็นคนช่างสังเกตสีหน้า แววตา 
ท่าทาง การพูด น้ าเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่น ๆ 
     4.2 อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นจากสิ่งที่สังเกตเห็นว่าเขาก าบังมีความรู้สึกใดโดย
อาจตรวจสอบว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงหรือไม่ด้วยการถาม แต่วิธีนี้ควรท าในสถานการณ์ที่เหมาะสม 
เพราะมิฉะนั้นอาจดูเป็นการวุ่นวาย ก้าวก่ายเรื่องของผู้อ่ืนได ้
     4.3 ท าความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของบุคคล รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
     4.4 แสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ เมื่อผู้อื่นก าลังมีปัญหา 
 5. ทักษะทางสังคม (social skills) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันอย่างมีมารยาทสังคม จะช่วยลดความขัดแย้งและช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเหมาะอย่างยิ่งต่อการ
ท างานเป็นทีมเพ่ืออยู่ในองคก์ารได้อย่างมีความสุข ท าได้ดังนี้ 
     5.1 ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น ด้วยการเข้าใจ เห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น 
     5.2 ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ฝึกการเป็นผู้
พูดและผู้ฟังที่ดี และใส่ใจในความรู้สึกของผู้ฟังด้วย 
     5.3 ฝึกการแสดงน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และรับ 
     5.4 ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ รู้จักยอมรับในความสามารถของผู้อื่น 
     5.5 ฝึกแสดงความช่ืนชม ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันตามวาระที่เหมาะสม 
 การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในองค์การท าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อืน โดย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข36 
 ส าหรับกรมสุขภาพจิตได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับ
ตนเองและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างาน ไว้ดังนี้  

                                                        
36Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (New York: 

Bantam Books, 1998), 157-160. 
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 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับตนเอง สามารถกระท าได้ดังนี้   
 1. รู้ตัว รู้ตน หมายถึง การรู้ความเป็นไปได้ของตน รวมทั้งความพร้อมในด้านต่าง ๆ รู้ทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อย รู้เท่าทันอารมณ์ รู้สาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ รู้ว่าผลที่จะตามมา
เป็นอย่างไร และประเมินความสามารถตนเองได้ตามความเป็นจริง และน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2. รู้ทน รู้ควร หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับความรู้สึกของตนเอง เช่น จัดการ
กับความโกรธ ความไม่พอใจ ความหงุดหงิดได้ สามารถควบคุมตนเองให้ท าในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ เป็นผู้ที่
มีความรับผิดชอบ ใจกว้าง สามารถรับฟังความคิดและข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดจนปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้  
 3. รู้สร้างก าลังใจ หมายถึง การมีแรงบันดาลใจที่จะท าให้เกิดความพยายามในการก้าวสู่
เป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย มีความตั้งใจที่จะท าให้ดีที่สุดในสิ่งที่รับผิดชอบ เมื่อมีปัญหาก็ไม่ท้อแท้หมด
ก าลังใจ รู้จักมองโลกในแง่ดี และพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขจนถึงที่สุด 
 ส่วนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวเราเองและ
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น อาจท าได้ตามเทคนิค ดังน้ี  
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานส าหรับตนเอง 
 1. รู้ทัน ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้ก าลังรู้สึกอย่างไร และรู้ได้
ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องของ
ตนเองได้ แม้เมื่อผู้อื่นพูดถึง ก็สามารถเปิดใจรับมาพิจารณา เพื่อที่จะหาโอกาสปรับปรุงหรือใช้เป็นข้อ
เตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดงอารมณ์มากขึ้น  
 2. รับผิดชอบ เมื่อเกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจ ท้อแท้ ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่า อารมณ์ที่
เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากการกระตุ้นของปัจจัยภายนอก เพราะฉะนั้นจึงควรรับผิดชอบต่อ
อารมณ์ที่เกิดขึ้น และควรหัดแยกแยะ วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผล ไม่คิดเอาเองด้วยอคติหรือ
ประสบการณ์เดิม ๆ ที่มีอยู่ เพราะอาจท าให้การตีความในปัจจุบันผิดพลาดได้  
 3. จัดการได้ อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายสลายให้หมดไปด้วยการรู้เท่าทันและ
หาวิธีจัดการที่เหมาะสม เช่น ไม่จ่อมจมอยู่กับอารมณ์นั้น พยายามเบี่ยงเบนความสนใจ โดยหางาน
หรือกิจกรรมท า เพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น เป็นการสร้างความเพลิดเพลินใจขึ้นมาแทนที่อารมณ์ไม่
ดีที่มีอยู่  
 4. ใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิด ให้อารมณ์ช่วยปรับแต่งและปรุง
ความคิดให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ ฝึกคิดในด้านบวกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในการท างาน  
 5. เติมใจให้ตนเอง โดยการหัดมองโลกในแง่มุมที่สวยงาม รื่นรมย์ มองหาข้อดีในงานที่
ท า ชื่นชมด้านดีของเพื่อนร่วมงาน เพื่อลดอคติและความเครียดในจิตใจ ท าให้ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขมากขึ้น  
 6. ฝึกสมาธิ ด้วยการก าหนดรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ รู้ว่าปัจจุบันก าลังสุขหรือทุกข์อย่างไร 
อาจเป็นสมาธิอย่างง่าย ๆ ที่ก าหนดจิตใจไว้ที่ลมหายใจเข้าออก การท าสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ และมี
ก าลังใจในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  
 7. ตั้งใจให้ชัดเจน โปรแกรมจิตใจตนเอง ด้วยการก าหนดว่าต่อไปนี้จะพยายามควบคุม
อารมณ์ให้ได้ และตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการท างานให้ชัดเจน  
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 8. เชื่อมั่นในตนเอง จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง จะมีความส าเร็จในการท างานและการเรียนมากกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง  
 9. กล้าลองเพื่อรู้ การกล้าที่จะลองท าในสิ่งที่ยากกว่าในระดับที่คิดว่าน่าจะท าได้ จะช่วย
เพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง และเป็นโอกาสส าคัญที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือท างานร่วมกับผู้อื่นมีเทคนิคดังน้ี  
 1. เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของอารมณ์ บุคคลแต่ละคนมีความรู้สึกและอารมณ์
พื้นฐานของตนเอง เช่น ดีใจ เสียใจ อิจฉา ฯลฯ และมีการแสดงออกที่ต่างกันไป แต่ละคนจะมีอารมณ์
และความรู้สึกที่ผันแปรแตกต่างกันไป ยากที่จะน าความรู้สึกดี-ชั่วของตัวเราเองไปตัดสินได้ การตัดสิน
ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เหตุผล วัย ปัจจัยทางสังคม และการก าหนดทางวัฒนธรรม  
 2. รับฟัง ท าความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่น การยอมรับและเข้าใจภาวะที่บุคคล
แสดงออก เป็นสิ่งจ าเป็นในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจตนเอง การรักษาหน้า ความมั่นใจ การ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตที่บุคคลมีส่วนต่อองค์การ การปฏิเสธที่จะรับ
ฟังหรือท าความเข้าใจกับภาวะอารมณ์ที่แสดงออก เช่น การเพิกเฉย ต าหนิ การเห็นเป็นเรื่องปกติ 
การบั่นทอนล้อเลียนความรู้สึกของบุคคลเป็นการท าลายระดับความมั่นใจในตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ และเกียรติภูมิแห่งตนของผู้อื่นและเป็นการไม่เคารพความเป็นปัจเจกบุคคลอีกด้วย  
 3. การแก้ไขความขัดแย้ง บางครั้งการใช้เพียงเหตุผลแต่โดยล าพัง ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกได้ ควรยอมรับความรู้สึกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ก่อน แล้วค่อยมาพิจารณา
การแสดงออก ผู้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าจะไม่ใช้วิธีการที่บั่นทอนความรู้สึกของคนอื่น แต่
ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ได้ดี จะช่วยทั้งความรู้สึกของตัวเองและช่วยให้อีกฝ่ายสงบลงได้ 
การที่บุคคลแสดงภาวะอารมณ์ออกในทางลบ เช่น โกรธ เสียใจ เศร้าซึม อาฆาต ไม่ให้อภัย แสดงให้
เห็นว่าความต้องการทางอารมณ์ยังไม่ได้รบัการตอบสนอง ยังมีความตึงเครียดในจิตใจ ผู้บริหาร เพื่อน
ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องควรท าความเข้าใจภาวะอารมณ์ของตน เพื่อเข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่น เปิด
โอกาสให้แต่ละคนได้แสดงอารมณ์ ความรู้สึก รับฟังด้วยความเข้าใจ เห็นใจและยอมรับภาวะอารมณ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับตนเองและเพิ่มความมั่นคงทางจิตใจ ส่งผลต่อการพัฒนาทาง
ความคิด การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มขวัญก าลังใจ ความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติงาน  
 4. ในกรณีที่บุคคลแสดงภาวะอารมณ์ทางลบในระดับที่รุนแรง เช่น เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย 
คาดคะเนพฤติกรรมไม่ได้ หรือไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้จึงพูดมากเกินปกติ เปลี่ยน
หัวข้อพูดคุยรวดเร็ว หงุดหงิดง่าย มีปฏิกิริยามากเกินไปต่อเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ฯลฯ ผู้บริหาร
และเพื่อนร่วมงานควรหามาตรการและทางบ าบัดแก้ไข ในกรณีของผู้ที่ไม่สามารถสื่อความรู้สึกและ
ภาวะอารมณ์กับผู้อื่นได้ ผู้บริหารอาจโยกย้ายไปท างานที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากนัก ท าคนเดียวได้
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ส าเร็จ หาพนักงานที่กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมาเป็นเพื่อนชวนพูดคุย กระตุ้นให้เขาได้มี
โอกาสแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น โดยรู้สึกว่ามีคนยอมรับฟังตน37 
 เนื่องจากชีวิตทุกคนย่อมมีอุปสรรค เช่น การเรียน การท างาน การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน 
การอยู่ในสภาพถูกกดดัน แข่งขัน การอยู่ในสภาพอึมครึม ไม่แน่นอน ความต้องการไม่ตรงกับสิ่งที่
ได้มา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะ
ความฉลาดทางอารมณ์มิได้ถูกก าหนดมาจากพันธุกรรม และไม่ได้พัฒนาสมบูรณ์ตอนวัยเด็กเหมือน
ความฉลาดทางสติปัญญา หากแต่สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้ตลอดเวลา การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์จึงต้องครอบคลุมทั้ง 5 ประการ เพราะผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ก็คือ การรู้จักควบคุมตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
ความสามารถพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรปลูกฝังเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม ด้วยเหตุนี้ 
ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความส าคัญเท่าเทียมกับความฉลาดทางสติปัญญาในทุกสถานการณ์ของ
ชีวิต ซึ่งมีค่าควรแก่การปลูกฝังให้กับทุกคนในสังคม 
 

การใช้อ านาจ 
อ านาจเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้น าท างานได้ส าเร็จ โดยใช้อ านาจผลักดันงานให้เกิดขึ้น 

ผู้น าจึงต้องมีอ านาจที่เพียงพอและเหมาะสม ผู้มีอ านาจต้องระมัดระวังการใช้อ านาจให้มาก ต้องหาจุด
ที่พอเหมาะในการใช้อ านาจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากส าหรับผู้บริหารหรือผู้น าทั้งหลาย ดังนั้น
ผู้บริหารควรท าความเข้าใจในเรื่องของอ านาจ และใช้อ านาจให้เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการศึกษาเรื่อง
การใชอ้ านาจมาเป็นล าดับ 

 
ความหมายของอ านาจ 

อ านาจ (power) เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีรูปร่าง แต่ก็มีพลังและสามารถที่จะโน้มน้าวให้
สมาชิกในสังคมหรือในองค์การปฏิบัติหรือคล้อยตาม เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ปรากฏอยู่ในระบบทาง
สังคม (social systems) ทุกระบบ และไม่มีสังคมหรือองค์การในสังคมใดที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยปราศจากการใช้อ านาจ เนื่องจากอ านาจให้ศักยภาพแก่บางคนในการท าสิ่งต่าง ๆ เช่น ก าหนดสิ่ง
ตอบแทนส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้เงินทุน วัตถุดิบหรือบุคลากร เพื่อด าเนินโครงการที่ส าคัญ จัด
ทรัพยากรให้เหมาะสม38 ดังนั้นในการบริหารงานนั้นผู้บริหารหรือผู้น าต้องมีอ านาจ และใช้อ านาจให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งไดม้ีผู้ให้ความหมายของอ านาจไว้ดังนี ้ 

                                                        
 37กรมสุขภาพจิต, คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, 
2543), 15-27. 

38แคทลีน เค รีอาร์ดอน, กลวิธีปกครองคน, แปลโดย เจษฎา ทรงมิตร และ ธนิกานต์ 
มาฆะศิรานนท์ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549), 18-21. 
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บาร์นาร์ด (Barnard) ให้ความหมายว่า อ านาจหมายถึง สิ่งที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก อัน
เป็นเหตุให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีอ านาจเหนือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นในการปฏิบัติตามได้ 39 ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชีน (Schein) ที่ให้ความหมายว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถของของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ท าให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงท่าทีหรือวิถีชีวิตได้40 
ส่วนร็อบบิ้น (Robbins) กล่าวว่า อ านาจคือความสามารถของผู้น า ในการชี้น าตัวบุคคลหรือกลุ่มคน 
เพื่อให้ท าบางสิ่งบางอย่างที่ผู้อื่นไม่ยอมกระท า41  

ส าหรับชเมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) กล่าวว่า อ านาจ คือพลังที่จะท าให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น
ตามจุดมุ่งหมาย42 รีอาร์ดอน (Reardon) ให้ความหมายว่าเป็นศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากร การ
ตัดสินใจ และการบังคับให้มีการตัดสินใจ43 ส่วนยุคล์ (Yukl) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอ านาจตามวิธีการ
ของเฟรนช์และราเวน และได้ให้ค านิยามของค าว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งในการชักจูงบุคคลหรือกลุ่มคนให้เปลี่ยนแปลงเจตคติหรือพฤติกรรมในทิศทางที่ตนต้องการ 44 
ส าหรับนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของอ านาจไว้หลายท่าน เช่น ประชุม โพธิกุล ให้ความหมาย
ว่า อ านาจ คือ ความสามารถที่จะให้ใครท าอะไรในสิ่งที่ตนเองต้องการ45 สอดคล้องกับ รังสรรค์  
ประเสริฐศรี ที่กล่าวว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถซึ่งบุคคล ทีมงาน หรือองค์การ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นให้บุคคลนั้นกระท าหรือไม่กระท าตาม หรือหมายถึงความสามารถซึ่ งบุคคล
หนึ่งมีอิทธิพลในการสั่งการให้บุคคลอื่นท าในสิ่งที่ตนต้องการ 46 และสุพานี สฤษฎ์วานิช ซึ่งให้
ความหมายว่า อ านาจ หมายถึง สิ่งที่จะท าให้คนเราสามารถมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่น 
เพื่อให้บุคคลนั้นท าอย่างที่ตนต้องการ หรือเกิดผลส าเร็จอย่างที่ตนต้องการได้47 

                                                        
39Chester I. Barnard, อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2551), 271. 
40Edgar Schein, Organization Psychology (New York: Prentice-Hill, 1965), 

13-14. 
41สตีเฟ่น พี ร็อบบิ้นส,์ เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร ‘ฅ’ คน, แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้า

ฉาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 2545), 115. 
 42John R. Jr. Schermerhorn, Managing Organization Behavior, 4th ed. 

(New York: John Wiley & Sons, 1991), 89. 
43แคทลีน เค รีอาร์ดอน, กลวิธีปกครองคน, แปลโดย เจษฎา ทรงมิตร และ ธนิกานต์ 

มาฆะศิรานนท์ (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549), 7. 
44Gary A. Yukl, Leadership in organization, 4th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall, 1998), 18. 
45ประชุม  โพธิกุล, ยุทธวิธีการใช้อ านาจในองค์การอย่างมปีระสิทธิผล, เข้าถึงเมื่อ 15 

กันยายน 2553, เข้าถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/wijai/empower.htm 
46รังสรรค์  ประเสริฐศรี, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2548), 247.  
47สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552), 300. 
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จากค าจ ากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า อ านาจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
ท าให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 
 
แหล่งที่มาของอ านาจ 

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของอ านาจมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีผู้กล่าวถึงแหล่งที่มาของอ านาจ
ไว้ เช่น 

รีอาร์ดอน (Reardon) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วอ านาจมีแหล่งที่มาจาก 3 แหล่งด้วยกัน 
คือ 

1. จากต าแหน่ง (position) ได้มาจากต าแหน่งอย่างเป็นทางการในองค์การ ท าให้มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ ความรับผิดชอบ และอ านาจบังคับบัญชา ตลอดจนสามารถควบคุมทรัพยากร
บางอย่าง กล่าวคือ ต าแหน่งของบุคคลในองค์การท าให้มีอ านาจอย่างเป็นทางการในระดับใดระดับ
หน่ึง  

2. จากความสัมพันธ์ (relationship) เป็นอ านาจที่ ไม่ เป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การร่วมมือกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งอาจเรียกว่า กฎของการถ้อยทีถ้อยอาศัย 
 3. ในตนเอง (personal) เป็นผลมาจากคุณสมบัติอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่ผู้อื่น
ยอมรับ เช่น ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ บุคลิกภาพโดยรวม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมี
อิทธิพลเหนือความคิดและพฤติกรรมของผู้อื่นได้48 
 ส าหรับ สก๊อต (Scott) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของอ านาจว่า เป็นเสมือนการปฏิบัติที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมาจากแหล่งที่มา 3 ประการ คือ 
 1. อ านาจที่เป็นทางการ เป็นอ านาจที่องค์การสร้างขึ้นภายใต้ต าแหน่ง ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มี เพื่อเช่ือมโยงระหว่างองค์การกับการยอมรับที่จะปฏิบัติตามของพนักงานภายใต้ขอบเขต
ที่แน่นอน ซึ่งองค์การมีสิทธิ์ในการปกครองบังคับบัญชา และพนักงานก็มีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตาม 
 2. อ านาจตามหน้าที่ เป็นอ านาจที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างในองค์การ เช่น ความมี
สมรรถภาพ และตัวบุคคล ซึ่งไม่มีขอบเขตจ ากัดต่อการปฏิบัติงานของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในองค์การ 
 3. อ านาจที่ไม่เป็นทางการ เป็นอ านาจและปัจจัยหนึ่งที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคล 
และแยกแยะคุณสมบัติของแต่ละบุคคล โดยปราศจากต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ49 
 ร็อบบิ้น (Robbins) กล่าวว่าอ านาจมีแหล่งที่มาส าคัญ ๆ อยู่ 2 แหล่งด้วยกัน คือ 
ต าแหน่งในองค์กร และคุณลักษณะส่วนตัว โดยในองค์กรที่เป็นทางการต าแหน่งบริหารจะมาพร้อม
กับอ านาจบังคับบัญชา ท าให้มีสิทธิในการออกค าสั่งผู้อื่น และควบคู่ไปกับอ านาจการให้รางวัลและ
อ านาจลงโทษ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสั่งการมอบหมายงานได้ นอกจากต าแหน่งจะท าให้เกิดอ านาจ

                                                        
48แคทลีน เค รีอาร์ดอน, กลวิธีปกครองคน, แปลโดย เจษฎา ทรงมิตร และ ธนิกานต์ 

มาฆะศิรานนท ์(กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549), 40-57. 
49Scott, อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2551), 276. 
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แล้ว การใช้คุณลักษณะส่วนตัว เช่น ความเชี่ยวชาญ หรือบุคลิกพิเศษที่มีอยู่ในตัวก็ท าให้เป็นผู้มี
อ านาจได้ โดยเฉพาะในโลกยุคเทคโนโลยีความเช่ียวชาญนับว่าเป็นแหล่งอ านาจส าคัญอย่างหนึ่ง50 
 แนวคิดการจัดแบ่งอ านาจจากแหล่งที่มาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอีกแนวคิด
หนึ่งคือ การแบ่งอ านาจจากแหล่งที่มาออกเป็น 2 ส่วน (two-factor conceptualization)  
ที่มีความส าคัญพอ ๆ กัน คือ อ านาจโดยต าแหน่ง (position power) กับ อ านาจส่วนบุคคล 
(personal power) โดย ยุคล์และฟอลบ์  (Yukl and Falbe) ได้วิจัยพบว่า แม้ว่าอ านาจทั้งสอง
ประเภทจะมีลักษณะเด่น ๆ ที่เป็นอิสระแยกจากกันก็ตาม แต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ซ้ าซ้อนซึ่ง
กันและกัน ทั้งอ านาจโดยต าแหน่งและอ านาจบุคคล ต่างมีความเกี่ยวข้องปฏิบัติสัมพันธ์ต่อกันใน
ลักษณะที่สลับซับซ้อนจนบางครั้งยากที่แยกอ านาจทั้งสองออกจากกัน นอกจากนั้นพบว่ามีอ านาจอีก
ประเภทหนึ่งที่แตกต่างออกไปอีก คือ อ านาจการเมือง (political power) ภายในองค์การ ดังนั้น
กล่าวโดยสรุปในองค์การหรือหน่วยงานจะประกอบด้วยแหล่งที่มาของอ านาจ 3 ประเภท ดังนี ้

1. อ านาจจากต าแหน่ง (position power) ประกอบด้วย อ านาจทางการ (formal 
authority) อ านาจในการควบคุมทรัพยากรและการให้คุณ (authority to control over resources 
and  rewards) อ านาจในการควบคุมการให้โทษ (authority to control over punishment) 
อ านาจในการควบคุมข้อมูลสารสนเทศ (authority to control over  information) อ านาจในการ
ควบคุมสถานการณ์ภาวะแวดล้อม (ecological control authority) 

2. อ านาจจากบุคคล (personal power) ประกอบด้วย อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert 
power) อ านาจที่เกิดจากนับถือกันฉันท์มิตรและมีความภักดี (power of friendship and loyalty) 
อ านาจโดยบารมี หรืออ านาจโดยเสน่หา (charismatic power)  

3. อ านาจเชิงการเมือง (political power) ประกอบด้วย อ านาจที่เกิดจากสามารถ
ควบคุมการตัดสินใจ (control over decision process) อ านาจที่เกิดจากการผสมหรือร่วมกัน
ระหว่างกลุ่ม (coalitions) อ านาจที่เกิดจากสามารถลดแรงต้านของฝ่ายตรงข้าม (co-optation) 
อ านาจที่อิงสถาบัน (institutionalization)51 

ส าหรับประชุม โพธิกุล กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถได้อ านาจจากแหล่งต่าง ๆ คือ อ านาจ
จากต าแหน่ง  อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ  อ านาจจากความเชี่ยวชาญ  อ านาจบารมีของ
ตน  และอ านาจจากการเข้าร่วมสมาคม  สามอ านาจแรกเป็นลักษณะรูปแบบทางการมากกว่าสาม
อ านาจหลัง  ผู้บริหารทุกคนมีอ านาจแต่ผู้บริหารบางคนมีอ านาจเหนือกว่าผู้บริหารคนอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. อ านาจในต าแหน่ง (position power) ได้มาจากต าแหน่งในส านักงานซึ่งเขาครอง
ต าแหน่งอยู่    อ านาจหน้าที่ในรูปแบบในส านักงานมิใช่อ านาจที่แท้จริง  แต่ผู้บริหารได้อ านาจมาจาก
ส านักงานด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก เป็นธรรมเนียมที่ทุกคนในองค์การนั้นต้องยอมรับ

                                                        
50สตีเฟ่น พี ร็อบบิ้นส,์ เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร ‘ฅ’ คน, แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้า

ฉาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 2545), 115-116. 
51Gary A. Yukl and C. M. Falbe, “The importance of different power 

sources in downward lateral relations.”  Journal of Applied Psychology 76 (1991): 
416-423. 
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เงื่อนไขในอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร เพราะคนในส านักงานนั้นเชื่อว่าผู้บริหารมีสิทธิที่จะน าเขาได้
เหตุผลประการที่สองก็คือ  เพราะต าแหน่งผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ควบคุมระบบการให้รางวัลและการ
ลงโทษบางคนอาจไม่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมโดยตรง  แต่ก็มีอ านาจที่จะอยู่ในขบวนการที่จะประเมิน  
ส่งผลไปยังศูนย์อ านาจ  (หรือส านักงานใหญ่) เป็นสิ่งที่แน่นอนผู้บริหารบางคนมีอ านาจในต าแหน่ง
มากกว่าคนอื่น อ านาจของต าแหน่งซึ่งผู้บริหารใช้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของงานและความเต็มใจที่จะใช้
อ านาจ   
 2. อ านาจในการให้รางวัล  (reward power) ความสามารถที่จะให้รางวัลเป็นแหล่งที่มา
ของอ านาจอย่างหนึ่ง  ผู้ใดที่มีหรือเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่าของผู้อื่นย่อมมีอ านาจ
เหนือผู้อื่นผู้บริหารมีอ านาจได้เพราะผู้บริหารควบคุมระบบรางวัล  เช่น  การขึ้นเงินเดือน    
ความก้าวหน้าและการมอบหมายงาน  อ านาจจากรางวัลเป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขตส าหรับผู้บริหาร    
ผู้น านอกแบบอาจมีอ านาจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับสมาชิกเข้าในกลุ่ม  ผู้น านอกแบบอาจให้สิ่ง
ประเทืองทางอารมณ์  และช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวให้กับสมาชิกที่ยอมรับบรรทัดฐานของกลุ่ม         
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมีอ านาจที่จะให้รางวัลและลงโทษผู้บังคับบัญชาได้โอยการยอมรับหรือไม่ยอมรับ
อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา  
 3. อ านาจการบังคับ  (coercive power) อ านาจจากการบังคับเป็นความสามารถที่จะ
ใช้อ านาจควบคุมผู้อื่นให้ปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้นั้น ความสามารถที่จะควบคุมผู้อื่นเป็นสิ่งที่
เกิดจากความกลัวที่จะถูกลงโทษ  บุคลากรอาจจะไม่เต็มใจยินยอมอ่อนข้อให้กับผู้ใช้อ านาจแบบนี้แต่
เขาก็กลัวจะต้องตกงาน  หรือไม่ได้รับการยอมรับ  หรือเขาอาจไม่ได้รับรางวัลที่เขาต้องการ  อ านาจ
การบังคับธรรมดาแล้วมีผลเกิดขึ้นทันทีทันใดจากบุคคลผู้ที่เป็นเป้าหมาย บ่อยครั้งที่ผู้บริหารใช้อ านาจ
บังคับทันทีกับบุคคลที่ก่อความร าคาญหรือความไม่สงบกับผู้อื่น ถ้าใช้อ านาจการบังคับอย่างเหมาะสม
จะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารผู้นั้นมีภาวะผู้น า 
 4. อ านาจความเชี่ยวชาญ  (expert power) บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญสูง มีข้อมูลที่คน
อื่นในองค์การต้องการย่อมมีอ านาจ  ผู้บริหารสามารถใช้อ านาจจากความเชี่ยวชาญเพราะผู้บริหารมี
ประสบการณ์ทางด้านการงาน  และวิชาการมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหลายกรณี      
 5. อ านาจบารมี  (charismatic power) บุคคลบางคนมีคุณสมบัติพิเศษส่วนตัว  ท าให้
ตนเองมีอ านาจเหนือผู้อื่นได้ คุณสมบัติพิเศษนี้อาจรวมถึงความสามารถในการพูดในที่ชุมชน  บุคลิก
ส่วนตัวหรือมีคุณธรรม บุคคลอื่นอาจถูกดึงดูดในคุณสมบัติประจ าตัวเหล่านี้ อ านาจนี้มาจากความรู้สึก
ของปัจเจกบุคคลซึ่งต้องการเลียนแบบบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ปัจเจกบุคคลที่มีอ านาจบารมีนั้น  
บางคนไม่มีอ านาจจากต าแหน่งงานเลย  แต่เขามีความสามารถที่ท าให้ผู้อื่นพึงพอใจ  ต้องการ
เลียนแบบ/การแสดงความพอใจหรือสิ่งประเทืองทางอารมณ์ 
 6. อ านาจความสัมพันธ์ (association power) บางคนมีอ านาจเพราะได้มีความสัมพันธ์
กับบุคคลผู้มีอ านาจ บุคคลเหล่านี้อาจมีต าแหน่งต่ า หรือไม่ค่อยมีอ านาจจากความเชี่ยวชาญด้านใด
หรือได้รับการยอมรับส่วนตัว แต่บุคคลเหล่านั้นอาจมีอ านาจขึ้นมาได้เพราะเขาเหล่านั้นเข้าไป
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เกี่ยวข้องกับแหล่งอ านาจโดยตรง การมีความสัมพันธ์หรือร่วมสมาคมกับแหล่งอ านาจย่อมมีอ านาจใน
ตัวเอง52 
 
ประเภทของอ านาจ 
 จากแหล่งที่มาของอ านาจจากหลายแนวคิด ได้มีการแบ่งประเภทของอ านาจในแบบ
ต่างๆ กันไว้ดังนี ้
 เวเบอร์ (Weber) เห็นว่าผู้น าอาจใช้รูปแบบของอ านาจตามความชอบธรรมในการ
ปกครองไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. อ านาจบารมี (charismatic authority) เป็นอ านาจที่เกิดจากสิ่งพิเศษของบุคคลที่
เป็นผู้น า ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เป็นอ านาจทาง
คุณลักษณะที่เกิดจากความไม่มีเหตุผล เป็นความนิยมชมชอบ รักใคร่ จงรักภักดี เกรงกลัว อยากเรียน
แบบและเคารพเชื่อฟัง ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและความรู้สึกที่ดีต่อผู้น า 
 2. อ านาจตามประเพณี (traditional authority) เป็นอ านาจที่เกิดจากความมั่นคงใน
ความเชื่อที่มีต่อการปฏิบัติต่อ ๆ กันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นการอ้างหรืออาศัยประเพณีเป็นที่มา
ของอ านาจในการปกครอง ขึ้นอยู่กับความเช่ือของบุคคลที่ยึดถือประเพณีนั้น ๆ 
 3. อ านาจตามกฎหมาย (legal-rational authority) เป็นอ านาจที่เกิดจากการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง เป็นอ านาจที่ใช้ภายใน
สถานที่ท างาน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย53  
 การแบ่งประเภทของอ านาจที่ได้รับการยอมรับ และมีการน าไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย
เป็นการแบ่งประเภทอ านาจตามทฤษฎีฐานอ านาจของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) ซึ่ง
เน้นที่พื้นฐานอ านาจระหว่างบุคคล แบ่งลักษณะของอ านาจออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 
 1. อ านาจการให้รางวัล (reward power) เป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับ
อ านาจ   เนื่องจากต้องการได้รับรางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้ที่มีอ านาจนั้น เป็น
อ านาจที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้บุคคลในองค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ท างาน เพื่อให้งานมีคุณภาพ การให้รางวัลอาจมาในรูปของการยกย่อง การให้โบนัส การเลื่อน
ต าแหน่ง 
 2. อ านาจการบังคับ (coercive power) เป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอมรับ
ปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องถูกลงโทษโดยผู้มีอ านาจ อาจเรียกว่าเป็นอ านาจให้โทษ แหล่งของ
อ านาจประเภทนี้อยู่บนพื้นฐานของความกลัว ผู้มีอ านาจจากการบังคับจะมีความสามารถที่จะลงโทษ
ผู้อื่น หรือท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าหากไม่ปฏิบัติจะต้องลงเอยด้วยการลงโทษหรือประสบกับความเสียหาย 
อ านาจประเภทนี้คนทั่วไปเห็นว่าเป็นอ านาจทางลบ  

                                                        
52ประชุม  โพธิกุล, ยุทธวิธีการใช้อ านาจในองค์การอย่างมปีระสิทธิผล, เข้าถึงเมื่อ  

15 กันยายน 2553, เข้าถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/wijai/empower.htm 
53Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New 

York: The Free Press and Falcon’s Wing Press, 1966), 152. 
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 3. อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) เป็นอ านาจที่บุคคลกลุ่มเป้าหมายยอม
ปฏิบัติตาม เนื่องจากยอมรับว่าผู้ใช้อ านาจมีความชอบธรรมในการใช้ค าสั่งและจะต้องยอมปฏิบัติตาม
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อ านาจตามกฎหมายมักจะติดมากับการด ารงต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการ 
 4. อ านาจการอ้างอิง (referent power) เป็นอ านาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้การ     
ยอมรับต่อใครก็ตาม ที่ตนให้ความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชมในคุณงามความดีและความมีบารมีเป็นที่
ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป ด้วยการอ้างอิงถึงบุคคลนั้นเพื่อให้คนอื่นเกิดความเชื่อถือหรือ
ยอมรับในสิ่งที่ตนกระท าว่าถูกต้องเหมาะสมตามไปด้วย 
 5. อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) เป็นอ านาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้
การยอมรับต่อใครก็ตาม ที่ตนให้ความเชื่อถือว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
งานหรือวิชาการสาขาเฉพาะนั้น ๆ54 
 ต่อมาในปีคริสตศักราช 1975 ราเวนและกรุกลานสกิ (Raven and Kruglanski) ได้
เสนอแนวคิดฐานหรือแหล่งที่เกิดจากอ านาจข่าวสาร (information power) ซึ่งอ านาจข่าวสารนี้เกิด
จากผู้บริหารมีข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากการมีข้อมูลที่คนอื่น
ยังไม่มี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ คนอื่นอยากรู้ และต้องการข้อมูลนั้น55 ต่อมาเฮอร์เซย์และโกลด์
สมิท (Hersey and Goldsmith) ได้เสนอฐานหรือแหล่งที่เกิดอ านาจเครือข่าย (connection 
power) ซึ่งอ านาจเครือข่ายนี้เกิดจากการรู้จักคนกว้างขวาง รู้จักกับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือบุคคล
ส าคัญภายในและภายนอกองค์การ มีความสามารถในการเข้าถึงผู้มีอ านาจหรือติดต่อประสานงานกับ
คนอื่นที่มีอ านาจได้ จากการศึกษาของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) การน าเสนอของรา
เวนและกรุกลานสกิ (Raven and Kruglanski) และการเพ่ิมเติมจากเฮอร์เซย์และโกลด์สมิท (Hersey 
and Goldsmith) โดยเฮอร์เซย์ (Hersey) ได้รวมแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อ านาจและสรุปเป็นอ านาจ
พื้นฐานที่ส าคัญมีทั้งหมด 7 ประเภท คือ 1) อ านาจการให้รางวัล (reward power) 2) อ านาจการ
บังคับ (coercive power) 3) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) 4) อ านาจอ้างอิง (referent 
power) 5)  อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) 6) อ านาจข้อมูลข่าวสาร (information 
power) และ 7) อ านาจเครือข่าย (connection power)56 
 ส าหรับ เอทซิโอนี (Etzioni) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจและการยินยอมปฏิบัติตาม
อ านาจของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการแบ่งแบบของอ านาจ จึงขึ้นกับวิธีการที่ใช้ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม โดยแบ่งอ านาจเป็น 3 แบบ คือ 

                                                        
 54John R.P. French and B.H. Raven, “The Bases of Social Power” in D. 
Cartwright, Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1959), 150-167. 

55Bertram H. Raven and W. Kruglanski, “Conflict and Power,” in The 
Structure of Conflict, ed. P.G. Swingle (New York: Academic Press, 1975), 182-184.    

56Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization 
Behavior: Utilizing Human Resources, 6th ed. (New Jersey: Prentice-hall, 1993), 226-
231. 
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 1. อ านาจการบังคับ (coercive power) เป็นการใช้การบังคับลงโทษ เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตาม 
 2. อ านาจจากอรรถประโยชน์ (remunerative power) เป็นอ านาจที่เกิดจากการ
ควบคุมทรัพยากร ที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นและการให้รางวัลหรือคุณ เช่น การขึ้นขั้น โบนัส 
ผลประโยชน์พิเศษ สิ่งเหล่าน้ีเป็นวิธีการที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร 
 3. อ านาจจากปทัสฐาน (normative power) เป็นอ านาจที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวกับตัวบุคคล เป็นการใช้สัญลักษณ์และค่านิยมเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เช่น ให้การยกย่องชมเชย 
ให้เกียรต ิให้มีสถานภาพสูงขึ้น ให้การรับรอง เป็นต้น57 
 ส่วนสุพานี  สฤษฎ์วานิช กล่าวว่า โดยทั่วไปอาจจัดแบ่งอ านาจออกได้เป็น 9 ประเภท 
คือ 
 1. อ านาจการให้รางวัล (reward power) เป็นอ านาจที่ใช้แล้วผู้รับจะยินดี เต็มใจที่จะ
รับ โดยปกติในองค์การผู้บริหารจะสามารถให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
เลื่อนต าแหน่ง การขึ้นค่าตอบแทน การยกย่องชมเชย เป็นต้น 
 2. อ านาจในการบังคับ (coercive power) เป็นอ านาจที่ผู้รับกลัว ไม่อยากได้รับ แต่ใน
บางสถานการณ์ผู้บริหารก็อาจจ าเป็นต้องใช้ ในองค์การผู้บริหารสามารถใช้อ านาจบังคับได้หลาย
รูปแบบ เช่น การไม่ให้ในสิ่งที่อยากได้ หรืออาจใช้การลงโทษข่มขู่ในแบบต่าง ๆ เช่น ขู่ว่าจะไม่ขึ้น
เงินเดือน การโยกย้าย การลดต าแหน่ง การไล่ออก ซึ่งขอบเขตของอ านาจนี้จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ 
นโยบาย ข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 3. อ านาจในฐานะผู้เช่ียวชาญ (expert power) เป็นอ านาจที่เกิดจากการที่ผู้นั้นมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือทักษะพิเศษซึ่งผู้อื่นไม่มี ท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือ น่ารับฟัง 
 4. อ านาจตามต าแหน่ง (legitimate power หรือ authority) เป็นอ านาจของผู้ที่มี
ต าแหน่ง ของผู้บังคับบัญชาตามต าแหน่ง ตามสายการบังคับบัญชาเพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น อ านาจในการโยกย้าย การมอบหมายงาน การ
สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ ์การอนุมัติให้ลา เป็นต้น 
 5. อ านาจในการอ้างอิง (reference power) เป็นอ านาจที่เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นชื่น
ชอบ รักใคร่ ท าให้บุคคลนั้นมีอ านาจเหนืออีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ดาราดัง นักร้องยอดนิยม นักกีฬาระดับ
โลก 
 6. อ านาจบารมี (charismatic power) เป็นอ านาจที่เกิดจากการที่บุคคลนั้นมีความ
น่าชื่นชม ศรัทธา น่าเคารพนับถือ มีความดีที่คนอื่นยกย่อง สรรเสริญ เป็นแบบอย่างที่ควรแก่การเอา
เป็นเยี่ยงอย่าง เช่น มหาตมะ คานธี หลวงพ่อคูณ หลวงตามหาบัว 
 7. อ านาจในการควบคุมข่าวสาร (control of information power หรือ information 
power) เป็นอ านาจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีข้อมูลที่คนอื่นยังไม่มี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ คนอื่น

                                                        
57Amitai Etzioni, A Comparative Analysis of Complex Organization  

(New York: The Free Press, 1961), 12-21. 
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อยากรู้ และต้องการข้อมูลนั้น พวกเลขากรรมการผู้จัดการ หรือหน้าห้องรัฐมนตรีจะมีอ านาจประเภท
นี้มาก 
 8. อ านาจในการมีเครือข่าย (connection power) เป็นอ านาจที่เกิดจากการรู้จักคน
กว้างขวาง หรือมีความสามารถในการเข้าถึงผู้มีอ านาจหรือติดต่อประสานงานกับคนอื่นที่มีอ านาจได้ 
เช่น สามารถเข้าถึงผู้ใหญ่ในวงการเมือง วงการทหาร วงการธุรกิจต่าง ๆ 
 9. อ านาจแฝง (hidden power) ในสังคมแบบไทย ลูกหลานเจ้าของกิจการ หรือ
ผู้บริหารระดับสูง จะมีอ านาจแฝงอยู่ด้วยคือคนอื่น ๆ จะเกรงใจเพราะรู้ว่าเป็นลูกหลานเจ้าของกิจการ 
ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป58 
 
การสร้างอ านาจ 
 อ านาจ คือ อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมท าตาม หรือความสามารถบันดาลให้
เป็นไปตามความประสงค์ ดังนั้นอ านาจจึงเป็นที่ปรารถนาของผู้คนมากมาย หลายคนอยากมี อยากได้ 
พยายามทุกวิถีทางที่จะไขว่ขว้ามาครอบครองเป็นเจ้าของ ซึ่งการได้มาซึ่งอ านาจนั้นควรสร้างจาก
ตนเองอย่างถูกต้อง หัวใจส าคัญของการสร้างอ านาจ คือ การท าให้ผู้อื่นต้องพึ่งพาคุณ ซึ่งการจะท า
เช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมทรัพยากรที่มีความส าคัญ และก าลังอยู่ในภาวะขาดแคลน 
ทรัพยากรที่ผู้อื่นเห็นว่าขาดแคลนจะก่อให้เกิดการพ่ึงพา59 
 แคทเทอรีน เบนซิงเจอร์ (Katherine Benzinger) ให้ค าแนะน าว่า ผู้บริหารที่จะก้าวไปสู่
ความส าเร็จจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอ านาจ ตลอดจนแสวงหากิจกรรมและความ
ช านาญที่จะได้มาซึ่งอ านาจ พยายามป้องกันตัวเองไม่ได้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขุ่นมัว และไม่ยอมแพ้ต่อ
สิ่งต่าง ๆ อย่างง่ายดาย ในเมื่องผู้บริหารทุกคนประสงค์ที่จะสร้างอ านาจให้เกิดขึ้นในตนเอง จึงควร
ปฏิบัติตาม 12 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ คือ 1) ศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปโดยไม่ขัดกับความรู้สึกและการ
กระท าของทุกคนในองค์การ 2) ศึกษาและปฏิบัติตามล าดับว่าอะไรควรท าก่อน -หลัง  
3) ศึกษาที่มาของสายแห่งอ านาจ 4) ยอมรับในตัวของบุคคลที่มีอ านาจ และท าความรู้จักคุ้นเคยด้วย 
5) พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของตนเองอยู่เสมอ 6) พัฒนาทักษะด้านอ านาจ 7) ต้องท าตนให้เป็นคนที่
คล่องแคล่วว่องไว และพร้อมที่จะก้าวหน้าอยู่เสมอ 8) ต้องตั้งสมมติฐานว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปฏิบัติ
เป็นที่มาของอ านาจ 9) ต้องรู้จักเสี่ยงที่จะกระท า 10) ต้องรู้จักใช้การประชาสัมพันธ์แบบท าแล้วต้อง
กล้าที่จะประกาศด้วยตนเอง 11) ให้เวลาพบกับผู้ให้ค าแนะน าตามต้องการ และ 12) ต้องรู้จักควบคุม
ตนเอง60 

                                                        
58สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552), 303. 
59สตีเฟ่นพี ร็อบบิ้น, เคล็ด (ไม่) ลับกับการบริหาร ‘ฅ’ คน, แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้า

ฉาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2545), 116. 
60Katherine Benzinger อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2551), 280-281. 



42 

 ซึ่งสุพานี สฤษฎ์วานิช เสนอว่า ในการสร้างอ านาจ กลยุทธ์ที่สามารถใช้เพื่อแสวงหา
อ านาจ ประกอบไปด้วยเทคนิค 6 ประการ คือ 

1. การติดต่อผูกมิตรกับผู้มีอ านาจ (develop power contact) โดยการออกงานสังคม
เพื่อพบปะสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้มีอ านาจ การให้ความช่วยเหลือต่องานหรือกิจกรรมของคน
เหล่านั้นการหาโอกาสเชิญบุคคลดังกล่าวมาร่วมกิจกรรมในโอกาสส าคัญขององค์การ  
 2. การควบคุมข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ (control vital information) เพราะข่าวสารท า
ให้ผู้นั้นมีอ านาจ (Information is power) จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญทาง    ราชการที่
ควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ หลังจากผู้นั้นเกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ จึง
เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจเอกชนสูง จนภาคราชการต้องมีกฎห้ามบุคคลเหล่านี้ไปท างานที่เกี่ยวข้อง
กับภาคเอกชนเป็นระยะหนึ่งหลังออกจากราชการ เนื่องจากอาจส่งผลเสียหายแก่ทาง     ราชการ 
และไม่เป็นธรรมต่อบริษัทคู่แข่งรายอื่น  
 3. ต้องไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (keep informed) อยู่เสมอ การรู้เท่าทันกับ
เหตุการณ์ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อปรากฏว่าฝ่ายตนเองอาจตกอยู่
ในฐานะที่เสียเปรียบ จึงเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้กลายเป็น
โอกาส  
 4. การควบคุมกลไกและเครือข่ายกลการสื่อสาร (control lines of communication) 
ดังจะเห็นในอดีตที่มีเหตุการณ์ต่อสู้ปฏิวัติรัฐประหาร จะมีการเข้าควบคุมกลไกเครื่องมือและเครือข่าย
การสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์อย่างทันที เพราะเป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารอันทรง
พลังต่อการแพ้ชนะในการด าเนินงานขององค์การก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน  
 5. การดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามา (bringing in) โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติดี 
เป็นที่ยอมรับของคนในองค์การว่าจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การได้ ทั้งยังช่วย
เสริมบารมีให้กับผู้บริหารเพราะท าให้งานความส าเร็จและทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจ แต่มีข้อพึงระวังในการ
น าผู้เชี่ยวชาญภายนอกต้องใช้วิธีที่แยบยลต้องเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องมั่นใจ
ในความเป็นกลางจริง  
 6. การใช้วิธีปรากฏตัวขึ้นอย่างทันควัน (making a quick showing) โดยเฉพาะเมื่อเกิด
เหตุการณ์ส าคัญเฉพาะหน้าขึ้น เช่น ผู้บริหารระดับสูงออกปรากฏตัวทันทีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงการ
จับยาเสพติดรายใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีประชาสัมพันธ์ตนเองที่ดี ท าให้สาธารณะชนเห็นว่าเป็นคน
เอาใจใส่งานและมีความสามารถสูง  
 ในการท างานจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีอ านาจต าแหน่งสูงและมีอ านาจส่วนบุคคลสูง โอกาส
ที่ท างานให้ส าเร็จจะมีสูง ดังนั้นถ้าบุคคลมีอ านาจทั้งต าแหน่งและส่วนบุคคลต่ า จึงควรหาทางสร้าง
และเพิ่มอ านาจเหล่าน้ีให้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจท าได้ดังนี้  
 1. อ านาจที่มาจากต าแหน่ง อาจเพิ่มได้จาก การได้รับต าแหน่งสูงขึ้น การเพิ่มขอบเขต
ของงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มากขึ้น ต าแหน่งนั้นจะได้มีความส าคัญ และผู้บริหารจะต้องแสดงให้
เห็นว่าต าแหน่ง ฝ่ายงาน หรือแผนกงานนั้น ๆ มีความส าคัญต่อองค์การ 
 2. อ านาจส่วนบุคคล อาจเพิ่มได้จาก การเพิ่มพูนความรู้และข้อมูลให้มากขึ้น โดย
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เข้ารับการอบรมพัฒนา ขวนขวายหาความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น
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ประโยชน์ ก็จะท าให้มีความรอบรู้และมีอ านาจในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้ จะต้องทุ่มเทกับการท างานให้
มากขึ้น นอกจากการเพิ่มความรู้จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและจิตใจ เนื่องจากการมีบุคลิกภาพดี 
ประพฤติดี จิตใจดีจะท าให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ น่ายกย่อง น่าเอาเป็นแบบอย่าง61 
 
การใช้อ านาจ 

จากความหมายของ อ านาจ คือความสามารถของบุคคลที่ท าให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

การใช้อ านาจ จึงหมายถึง การใช้ความสามารถของบุคคลที่ท าให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

วิธีการใช้อ านาจมีหลายวิธี ไม่จ าเป็นที่ผู้น าจะต้องใช้อ านาจนั้น ๆ ออกมาโดยตรง แนว
ทางการใช้อ านาจมีดังต่อไปนี้  

1. ใช้เหตุผล (reason) ใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง บอกเหตุและผลให้ทราบเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และตอบรับที่จะท าตาม วิธีนี้จะเป็นวิธีพื้นฐานที่ควรใช้ให้มาก 

2. ใช้ความเป็นมิตร (friendliness) ใช้การพูดจาที่น่าฟัง ให้การแสดงอัธยาศัยที่ดี น่าคบ
หา น่าพอใจในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ท าให้คนอื่น ๆ ยินดีและเต็มใจที่จะท างานให้ 

3. หาพันธมิตรมาสนับสนุน (coalition) เป็นการหาคนอื่นมาช่วยสนับสนุนการใช้อ านาจ
ของตน ท าให้น่าเชื่อถือ มีน้ าหนักและไม่กล้าปฏิเสธที่จะไม่ท าตามในสิ่งที่คนอื่น ๆ ก็เห็นว่าเหมาะสม 

4. ใช้การต่อรอง (bargaining) ใช้การต่อรองแลกเปลี่ยนประโยชน์ที่จะได้รับถ้าท าตาม 
เช่น ถ้าท างานชิ้นน้ีแล้วงานอีกช้ินก็ไม่ต้องท า 

5. ใช้การสั่งการหรือใช้ค าสั่ง ใช้กฎระเบียบบอกให้กระท าตาม (assertiveness) เป็น
การสั่งการโดยตรงโดยใช้อ านาจตามต าแหน่ง 

6. อ้างการเห็นชอบ/การสนับสนุน ของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่า (higher authority) 
เป็นการอ้างอิงว่าผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบ และสนับสนุนให้ตนมอบหมายงาน ด าเนินงาน สั่งการใน
งานส่วนนี ้

7. ใช้การให้รางวัลและการลงโทษเป็นเครื่องมือในการบอกให้ท าตาม (sanctions)  
ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าวิธีการใช้อ านาจที่เป็นพื้นฐานที่คนนิยมใช้มากคือ การใช้เหตุผล และ

รองลงมาคือ หาคนสนับสนุน ใช้ความเป็นมิตร และใช้การต่อรอง เป็นต้น62 
ส าหรับการปฏิบัติงานในองค์การการใช้อ านาจให้เหมาะสมนับเป็นเรื่องส าคัญมาก ซึ่ง

การใช้อ านาจในองค์การมีหลายทาง ยุคล์ (Yukl) ชี้ให้เห็นว่า เมื่อผู้น าใช้อ านาจแล้ว (โดยยึดฐาน
อ านาจทั้งห้าของเฟรนช์และราเวน) ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองการใช้อ านาจ
ดังกล่าวใน 3 ลักษณะดังนี้  

                                                        
61สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2552), 305. 
 62เรื่องเดียวกัน, 305-306. 
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 1. เกิดความผูกพัน (commitment) เป็นพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดจากการ
ยอมรับ เลื่อมใสศรัทธาต่อผู้น าและ พยายามเลียนแบบอย่างของผู้น า แรงจูงใจในงานจะสูงถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นให้ความส าคัญในตัวผู้น าสูง ท าให้ใช้ความพยายามในการท างานที่เอาใจใส่มาก
เป็นพิเศษ เพื่อให้งานส าเร็จเป็นอย่างดี โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแต่ประการใด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่
ถูกใจผู้น าของตน 
 2. ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) เป็นพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยอมปฏิบัติ
ตามค าสั่งตามที่ผู้น าต้องการ ตราบเท่าที่การท างานตามค าสั่งนั้นไม่ท าให้ตนต้องใช้ความพยายาม 
พลังงานและเวลาเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษจากที่ก าหนดไว้ตามปกติ เช่น ปฏิเสธที่อยู่ท างานล่วงเวลาโดย
ผลัดไปท าต่อในวันรุ่งขึ้น เป็นต้น 
 3. ต่อต้าน (resistance) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสู้คัดค้านต่อ
ค าสั่งหรือความต้องการของผู้น า ซึ่งอาจแสดงออกด้วยการวางเฉยไม่ปฏิบัติตามหรือการท างานนั้นช้า
ลง หรือการทิ้งงานเพื่อไม่ให้งานเสร็จตามที่หัวหน้าต้องการ63 
 ผลที่อาจเกิดติดตามมาจากการใช้อ านาจ สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3 ผลที่อาจเกิดติดตามมาจากการใช้อ านาจ 
 

 การตอบสนองที่เป็นไปได้ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
แบบของอ านาจที่ใช ้

 
เกิดความผูกพัน 
(commitment) 

ยินยอมปฏิบัติตาม 
(compliance) 

ต่อต้าน 
(resistance) 

อ านาจการอ้างอิง 
(referent power) 

-  มีโอกาสจะเกิดมาก
ที่สุด (ถ้าเช่ือว่าค าสั่งน้ัน
มีความส าคัญต่อผู้น า) 

- มีโอกาสเป็นไปได้  
(ถ้าเช่ือว่าค าสั่งนั้นไม่มี
ความส าคัญต่อผู้น า) 

- มีโอกาสเป็นไปได้  
(ถ้าค าสั่งนั้นจะก่อ
ความเสียหายต่อผู้น า) 

อ านาจความเชี่ยวชาญ 
(expert power) 

- มีโอกาสจะเกิดที่สุด     
(ถ้าค าสั่งมีลักษณะเกลี้ย
กล่อมและ
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้น า
มีเป้าหมายงานร่วมกัน) 

- มีโอกาสเป็นไปได้ 
(ถ้าค าสั่งมีลักษณะ
เกลี้ยกล่อมแต่
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มี
ส่วนรับรู้ต่อเป้าหมาย
งานของผู้น า 

- มีโอกาสเป็นไปได้ 
(ถ้าผู้น าแสดงการดู
ถูกเหยียดหยาม หรือ
ผู้ใต้บังคบับัญชา ไม่
เห็นด้วยกับ
เป้าหมาย) 

อ านาจตามกฎหมาย 
(legitimate power) 

-  ถ้าโอกาสเปน็ไปได้      
(ถ้าใช้ค าสั่งอย่างสุภาพ
และเหมาะสมมาก) 

- มีโอกาสที่จะเกิดมาก
ที่สุด (ถ้าเห็นว่าค าร้อง
ขอหรือค าสั่งนั้นชอบ
ด้วยกฎหมาย) 

- มีโอกาสเป็นไปได้       
(เมื่อสั่งด้วยท่วงทียโส
และค าสั่งไม่
เหมาะสม) 

 
 
 
 

                                                        
63Gary A. Yukl, Leadership in organization, 4th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall, 1998), 175-203. 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 
 การตอบสนองที่เป็นไปได้ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
แบบของอ านาจที่ใช ้

 
เกิดความผูกพัน 
(commitment) 

ยินยอมปฏิบัติตาม 
(compliance) 

ต่อต้าน 
(resistance) 

อ านาจการให้รางวัล 
(reward power) 

- มีโอกาสเป็นไปได้             
(ถ้าใช้อย่างชาญฉลาด
และเป็นการสว่นตัว) 

- มีโอกาสที่จะเกิดมาก
ที่สุด (ถ้าใช้เป็นกลไกที่
ไม่ใช่เป็นการส่วนตัว) 

- มีโอกาสเป็นไปได้       
(ถ้าใช้เชิงหลอกล่อ
และไม่ให้เกียรต)ิ 

อ านาจการบังคับ 
(coercive power) 

- มีโอกาสเกิดน้อยที่สุด - มีโอกาสเป็นไปได้    
(ถ้าใช้เชิงการช่วยเหลือ
และไม่ใช่วิธีการ
ลงโทษ) 

- มีโอกาสเกิดมาก
ที่สุด   (ถ้าใช้ในเชิง
ปฏิปักษ์หรือหลอก
ล่อ) 

 

ที่มา :  Gary A. Yukl, Leadership in Organization, 4th ed. (New Jersey: Prentice-Hall, 
1998), 215. 
  
 ผลของการใช้อ านาจนั้นหากพิจารณาควบคู่กับระดับของการใช้อ านาจ จะพบว่า การใช้
อ านาจที่พอดีจะท าให้เกิดการยอมรับและผูกพัน ถ้าใช้อ านาจมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ก็อาจเกิด
การต่อต้านหรือท างานโดยไม่ทุ่มเทท าให้ได้ผลการปฏิบัติที่ไม่ด ี
 นอกจากรูปแบบของการใช้อ านาจจะส่งผลต่อการตอบสนองของผู้ใต้บังคับบัญชา
แตกต่างกันแล้ว เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้กล่าวว่า ระดับวุฒิภาวะของ
บุคคลกับการใช้อ านาจแต่ละประเภทมีผลต่อความสามารถและความเต็มใจของบุคคลในการท างาน 
การใช้อ านาจที่เหมาะสมจะท าให้ผู้น าประสบความส าเร็จในการบริหารงานได้ ดังนั้นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพนอกจากจะต้องใช้แบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้ตามแล้ว ควรใช้
อ านาจที่เหมาะสมด้วย ซึ่งการใช้อ านาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่มีระดับวุฒิภาวะแตกต่างกัน 
แสดงให้เห็นในแผนภูมิที่ 3 
 

ระดับวุฒภิาวะ 
สูง ปานกลาง ต่ า 
    

R4 R3 R2 R1 
อ านาจความเชี่ยวชาญ อ านาจอ้างอิง อ านาจการให้รางวัล อ านาจการบังคับ 
                 อ านาจข้อมูลข่าวสาร อ านาจตามกฎหมาย         อ านาจเครือข่าย 
 
แผนภูมิที่ 3  ฐานอ านาจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนที่มีระดับวุฒิภาวะต่างกัน 
ที่มา  : Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization 
Behavior: Utilizing Human Resources, 6th ed. (New Jersey: Prentice-hall, 1993), 235. 
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 อ านาจการบังคับ (coercive power) ผู้ตามที่มีวุฒิภาวะต่ าปกติแล้วต้องการพฤติกรรม
ที่มีลักษณะเป็นการสั่ง (telling) เพื่อให้เกิดผลในการใช้การสั่งให้มีประสิทธิภาพ การใช้อ านาจจาก
การบังคับเป็นสิ่งจ าเป็น ควรแสดงให้เห็นถึงโทษและความเสียหายถ้าขัดขืนไม่ยอมเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย ดังนั้นหากบุคคลไม่มีความสามารถและเต็มใจ บทลงโทษ เช่น อ านาจที่จะไล่ออก 
โยกย้าย ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ผู้น าต้องท าเพื่อให้พวกเขายอมตาม ผู้น าที่มีอ านาจ
การบังคับบัญชามักจูงใจให้ผู้ตามหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือความเสียหายได้โดยการท าตามค าสั่ง 
 อ านาจเครือข่าย (connection power) ในขณะที่ผู้ตามมีวุฒิภาวะสูงขึ้น พัฒนาจาก R1 
ไป R2 การออกค าสั่งยังเป็นสิ่งจ าเป็นแต่การเพิ่มการให้ความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งส าคัญ การสั่ง 
(telling) และการแนะน าชักชวน (selling) ที่เหมาะกับระดับวุฒิภาวะเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นถ้าผู้น ามีอ านาจเครือข่ายหรืออ านาจจากการพึ่งพาท าให้ผู้ตามยอมปฏิบัติตาม เพราะผู้ตามที่มีวุฒิ
ภาวะระดับน้ีพยายามหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือต้องการได้รับสิ่งตอบแทนจากอ านาจเครือข่ายนี้ 
 อ านาจการให้รางวัล (reward power) ผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะต่ าถึงปานกลางต้องการ
พฤติกรรมด้านค าสั่งและสนับสนุนสูง รูปแบบการแนะน าชักชวนด้วยเป็นสิ่งที่ท า ให้เกิดผลได้ดีด้วย
การให้สิ่งตอบแทน เพราะบุคคลที่มีระดับวุฒิภาวะนี้เต็มใจที่จะลองพฤติกรรมใหม่ ๆ ผู้น าที่มีอ านาจ
ในการให้สิ่งตอบแทนจะท าให้ผู้ตามยอมปฏิบัติตามและพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการได้ 
 อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) เหมาะส าหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะระดับปานกลาง 
คือ R2 และ R3 การแนะน าชักชวน (selling) และ การมีส่วนร่วม (participating) เป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพ การใช้อ านาจอันชอบธรรมจะช่วยได้มากเมื่อวุฒิภาวะของผู้ตามเจริญถึงจุดนี้ อ านาจที่
ถูกต้องและชอบธรรม คือการท าให้ผู้ตามยอมตาม หรือมีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยฐานะ ต าแหน่ง สายงาน
บังคับบัญชาในองค์การ 
 อ านาจอ้างอิง (referent power) ผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะปานกลางถึงระดับสูงต้องการ
การสั่งงานน้อยแต่ต้องการการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนจากผู้น าในระดับสูง รูปแบบการมีส่วน
ร่วมสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้น ามีอ านาจอ้างอิงสูง แหล่งของอ านาจประเภทนี้อยู่ที่
ความสัมพันธ์กับผู้ตาม อ านาจอ้างอิงนี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นใจ การให้ก าลังใจ 
การยอมรับนับถือ และพฤติกรรมการสนับสนุนอื่น ๆ เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ตามจะตอบสนองใน
ทางบวก ยอมให้ผู้อื่นมีอิทธิพลเหนือเขา เพราะความชอบ นับถือ หรือศรัทธาต่อผู้น า 
 อ านาจข้อมูลข่าวสาร (information power) ส าหรับผู้ตามที่มีระดับวุฒิภาวะสูง (R3 
และ R4)  การมีส่วนร่วม (participating)  และการมอบหมายงาน (delegating)  เป็นสิ่ งที่มี
ประสิทธิภาพมาก บุคคลที่มีระดับวุฒิภาวะสูงระดับนี้ จะมองผู้น าเพื่อหาข่าวสารที่จะรักษาหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การพัฒนาจากวุฒิภาวะปานกลางไปยังวุฒิภาวะระดับสูงจะง่ายขึ้นถ้าผู้น าให้
รายละเอียดหรืออธิบายรายละเอียด และให้ข้อมูลรายงาน เอกสารการติดต่อต่าง ๆ ด้วยอ านาจข้อมูล
ข่าวสารที่ผู้น ามีอยู่จึงสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงได ้
 อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) ผู้ตามที่มีวุฒิภาวะระดับสูงต้องการค าแนะน า
และการสนับสนุนอย่างเล็กน้อย ผู้ตามระดับนี้มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
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ด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะตอบสนองการมอบหมายงานจากผู้น า ผู้ตามเหล่านี้ยอมรับความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ความสามารถของผู้น าเป็นสิ่งส าคัญ64 
 จากทัศนะดังกล่าวพอสรุปได้ว่า บุคคลในองค์การจะมีพฤติกรรมต่างกัน และมีระดับวุฒิ
ภาวะต่างกัน เพื่อให้งานเกิดความส าเร็จผู้น าควรใช้อ านาจที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้ตามด้วย  
 ตามแนวคิดของเฮอร์เซย์และบลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ซึ่งประกอบไปด้วย
ฐานอ านาจทั้งหมด 7 ฐานซึ่งมีผลต่อการน าไปใช้ต่อผู้ตามที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกันนั้น เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับแนวคิดของ เฟรนช์และราเวน (French and Raven) ซึ่งเป็นประเภทของอ านาจที่
ได้รับการยอมรับ และมีการน าไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย 5 รูปแบบ คือ 1) อ านาจการให้รางวัล 
(reward power) 2) อ านาจการบังคับ (coercive power) 3) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate 
power) 4) อ านาจอ้างอิง (referent power) และ 5) อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) จะ
เห็นได้ว่า อ านาจข้อมูลข่าวสาร ก็คือบุคคลนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งบุคคลอื่นเห็นว่ามี
ประโยชน์หรือคุณค่าต่อพวกเขา ซึ่งก็หมายความว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ หรือการมีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็คืออ านาจความเชี่ยวชาญนั่นเอง ส่วนอ านาจเครือข่าย 
เป็นอ านาจที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของผู้น ากับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญที่อยู่
ภายในหรือภายนอกองค์การ จะอยู่ในประเภทเดียวกันกับอ านาจการอ้างอิง ซึ่งเป็นอ านาจที่เกิดจาก
ผู้อื่นมีความนิยมชมชอบ มีความปรารถนาที่จะเอาเป็นแบบอย่าง เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง
นั่นเอง  
 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การใช้อ านาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารงานต้ังแต่อดีต และในปัจจุบันมี
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย รูปแบบการใช้อ านาจของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนไป 
ส าหรับองค์การทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ผู้บริหารจะต้องด าเนินการและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร นับว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาทางด าเนินการให้ลุล่วงไปด้วยการ
ใช้อ านาจหรือความสามารถของผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในองค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักถึงความเข้าใจและบริหารในเรื่องการใช้อ านาจให้ดี เพราะ
การใช้อ านาจอย่างผิด ๆ ใช้ฟุ่มเฟือยหรือละเว้นการใช้อ านาจในบางจุด จะท าให้เกิดความขัดแย้งและ
ข้อบางหมางสร้างความระส่ าระสายในสถานศึกษาได้ นอกจากนี้ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ควรนึกอยู่เสมอว่า ผู้บริหารสถานศึกษากับครูอาจารย์เท่านั้นที่ถือว่ามีความรู้เฉพาะในทางวิชาชีพ
โดยตรง คือ การให้การศึกษา การท างานในสถานศึกษาต่างกับการท างานในองค์การอื่นตรงที่ว่า ครู
อาจารย์เป็นบุคลากรหลัก มีเสรีภาพในการท างาน ห่างจากการควบคุมโดยใกล้ชิด ไม่มีผู้บริหาร  

                                                        
64Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, Management of Organization 

Behavior: Utilizing Human Resources, 6th ed. (New Jersey: Prentice-hall, 1993),  
235-236. 
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ระดับรองที่ลดหลั่นกันลงมาเพื่อควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนในองค์การอื่น ๆ การบังคับบัญชา
เป็นไปอย่างหลวม ๆ ถือว่าเป็นผู้ร่วมงานมากกว่าผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ส าหรับการใช้อ านาจของผู้บริหารตามทฤษฎีฐานอ านาจทางสังคมของเฟรนช์และราเวน 
(French and Raven) มีดังนี ้
 1. อ านาจการให้รางวัล (reward power) หมายถึง อ านาจของผู้บริหารในการให้สิ่งตอบ
แทนเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลที่ยอมปฏิบัติตาม ซึ่งอาจเป็น การยกย่องสรรเสริญ การขึ้นเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น อ านาจประเภทนี้หมายถึงผู้บริหารมีอ านาจที่จะบริหารด้วยการเสริมแรง
ทางบวก วิธีการใช้อ านาจการให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นมีเงื่อนไขดังนี้ 1) การยอมท าตามต้อง
ตรวจสอบได้ 2) ค าสั่งนั้นต้องสามารถน ามาปฏิบัติได้ 3) รางวัลที่ให้ต้องดึงดูดความสนใจ 4) ผู้น าต้อง
เป็นผู้ที่เช่ือถือได้ว่ามีอ านาจที่จะให้รางวัลได้ และ 5) ค าสั่งต้องเหมาะสมและถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม ผลดีของการใช้อ านาจนี้ คือ 1) การให้รางวัลแก่คนใดคนหนึ่งจะมีผลให้เกิดเยี่ยงอย่างที่ดีแก่คน
อื่น จะมีก าลังใจ มุมานะ ที่จะท างานเพ่ือจะได้รางวัลเช่นเดียวกัน 2) ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกสนิท
สนมกับผู้น า จะส่งผลให้บุคคลชื่นชมผู้ใช้อ านาจมากขึ้นและลดการต่อต้านลง และ 3) บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถจริง ๆ จะเกิดความหวังในการท างานพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มก าลังสติปัญญา
ความสามารถต่อไป แต่หากน าอ านาจการให้รางวัลไปใช้ไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสีย คือ 1) อาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดและถูกกล่าวหาว่าเล่นพรรคเล่นพวก 2) การที่ผู้น าให้ความใกล้ชิดมากเกินไปย่อม
กระทบกระเทือนต่อการใช้อ านาจ 3) การใช้อ านาจประเภทนี้จะมีผลในระยะสั้น 4) อาจน าไปสู่สภาพ
ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาต้องคอยพึ่งพาฝ่ายบริหารตลอด ท าให้ไม่มีอิสระในการคิด การท า
และในขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาเองอาจรู้สึกถูกหลอกและไม่พอใจได้ในที่สุด 5) การชมเชยที่ไม่
ถูกกาลเทศะและไม่จริงใจ ใช้พร่ าเพรื่อจนเกินไปจะเป็นเหตุให้ค าชมเชยนั้นไร้ค่า หมดความหมาย 
และ 6) อ านาจการให้รางวัลจะไม่สามารถจูงใจ หากให้รางวัลทุกคนเท่ากันและเหมือนกัน 
 2. อ านาจการบังคับ (coercive power) หมายถึง อ านาจของผู้บริหารที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือมีการลงโทษส าหรับพฤติกรรมที่ไม่
ต้องการ เช่น การไม่ให้ในสิ่งที่อยากได้ หรืออาจใช้การลงโทษในแบบต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบ 
นโยบาย ข้อก าหนดทางกฎหมาย จุดแข็งของอ านาจนี้อยู่ที่ความเข้มงวดของการลงโทษและความเป็น
จริง ซึ่งการลงโทษนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การใช้อ านาจนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ใช้
เกินขอบเขต การใช้อ านาจบังคับให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูง ควรใช้ในกรณีที่งานมีสภาพเร่งรีบ 
หรือในสภาพงานที่มีความกดดันสูงและรอช้าหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียไม่ได้ ผู้บริหารควรช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานที่คาดหวังว่าจะได้รับและให้การสนับสนุนต่าง 
ๆ เพื่อช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ รูปแบบของการใช้อ านาจบังคับมีหลายชนิด เช่น การวิจารณ์ การ
ไม่เห็นด้วย การไม่ใด้ความรักความเอ็นดู การปฏิเสธความช่วยเหลือ การบังคับด้วยก าลังหรือ
กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น การใช้อ านาจบังคับนั้นผู้บริหารจะต้องใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนท าสิ่งที่
ถูกต้อง เพราะอาจส่งผลกระทบในทางตรงกันข้ามได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การใช้อ านาจ
บังคับมากเกินไปอาจสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น หรือสร้างความไม่พอใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
เป็นความต่อด้านหรือไม่เคารพนับถือผู้บริหารได ้
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 3. อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) หมายถึง อ านาจอย่างเป็นทางการที่
เกิดขึ้นเนื่องจากต าแหน่ง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่ง
การผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกือบจะกล่าวได้ว่าอ านาจตามกฎหมายเป็นสิ่ง
เดียวกับอ านาจหน้าที่และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือใกล้ชิดกับอ านาจการบังคับและอ านาจการให้
รางวัล เพราะผู้ที่อยู่ในต าแหน่งตามกฎหมายย่อมให้สิ่งที่เป็นคุณและโทษได้ อ านาจตามกฎหมายนี้
ขึ้นอยู่กับต าแหน่งหรือบทบาทที่ผู้นั้นด ารงอยู่โดยไม่สัมพันธ์กับผู้อื่น อ านาจตามกฎหมายมาจากแหล่ง
ส าคัญ 3 แหล่งคือ 1) จากค่านิยมทางวัฒนธรรมสังคม องค์การ หรือกลุ่มคนที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง เช่น บางคนยอมรับความเป็นผู้มีอาวุโส คุณลักษณะทางกาย เพศ หรืออาชีพ ในบริบทของ
องค์การ โดยปกติผู้บริหารจะมีอ านาจตามกฎหมายและล าดับต าแหน่งที่สูงกว่าย่อมมีอ านาจเหนือผู้ที่
อยู่ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า 2) การยอมรับในโครงสร้างของสังคม บางสังคมมีการยอมรับในชนชั้น ใน
องค์การหรือในครอบครัวก็มีการยอมรับในโครงสร้างทางสังคมด้วย เช่น เมื่อลูกจ้างยอมรับการจ้าง
จากบริษัท ก็จะเข้าข่ายของการยอมรับในล าดับตามโครงสร้างและอ านาจของผู้บริหารของพวกเขา 
และ 3) การที่บุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของอ านาจมอบหมายให้แก่ตัวแทนหรือผู้ด าเนินการแทน 
เช่น ประธานที่ประชุม กรรมการในคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น การใช้อ านาจตามกฎหมายนี้เป็น
รูปแบบของการใช้กฎระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน ตามสิทธิหน้าที่ ซึ่งเกิดจากระเบียบ
ประเพณีของกลุ่ม หรือต าแหน่งที่ต ารงอยู่ ผู้ที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาส าดับต่ ากว่าจะต้องยอมรับ
ในอ านาจตามกฎหมายนี้ การใช้อ านาจตามกฎหมายจะสามารถมีประสิทธิผลได้ถ้าได้รับการยอมรับ
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการยอมรับมักเกิดจากความถูกต้องและความชอบธรรมเป็นการปฏิบัติที่เป็น
ทางการและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้อ านาจนี้ภายในขอบเขตที่
ผู้บริหารมีอ านาจ การใช้อ านาจนอกเหนือจากขอบเขตความรับผิดชอบนี้จะเป็นจุดอ่อนของอ านาจ
ตามกฎหมาย เช่น เมื่อการสั่งการของผูบ้ริหารเป็นที่ยอมรับและปราศจากข้อสงสัย ผู้ใต้บังคับบัญชาก็
จะปฏิบัติตาม แต่ถ้านอกขอบเขตนี้อ านาจก็มีข้อสงสัย เช่น ผู้บริหารโรงเรียนให้ครูท าผลการสอบของ
นักเรียนซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เป็นอ านาจตามกฎหมายชัดเจน แต่ถ้าผู้บริหารสั่งให้ครูท าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคะแนน สิ่งนี้จะอยู่นอกขอบเขตของอ านาจและจะมีข้อสงสัยขึ้นมาทันที วิธีการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย จะเป็นในรูปของค าสั่งหรือค าขอร้อง ซึ่งมีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมท าตามหรือต่อต้าน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการออกค าสั่ง หลักการในการออกค าสั่งซึ่งจะลดการต่อต่านของผู้ใต้บังคับบัญชาคือ  
1) ออกค าสั่งอย่างสุภาพ 2) ออกค าสั่งด้วยน้ าเสียงมั่นคง 3) ค าสั่งต้องชัดเจนและต้องตรวจสอบผู้รับ
ค าสั่งว่าเข้าใจหรือไม่ 4) ต้องมั่นใจว่าค าสั่งนั้นถูกต้องตามกฎหมาย 5) อธิบายเหตุผลในการออกค าสั่ง
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ 6) ใช้ช่องทาง ในการออกค าสั่ง ไม่ควรสั่งผ่านคนอื่น 7) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ยอมรับในอ านาจหน้าที่ผู้น าเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตอบสนองต่ออ านาจผู้น ามากขึ้น 8) ต้องตรวจสอบ
อยู่เสมอเพื่อให้มีการปฏิบัติตามค าสั่ง และ 9) ต้องตอบสนองต่อความกังวลใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
คือ ต้องเข้าใจในค่านิยม ความกังวลและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติตามค าสั่ง 
 4. อ านาจการอ้างอิง (referent power) หมายถึง อ านาจอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้น
เนื่องจากต าแหน่ง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เพื่อใช้ในการควบคุมและสั่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ คนทั่วไปมักจะยอมตามอ านาจของผู้อื่น เพราะเขา
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เป็นคนสวยงาม น่าคบหา หรือบุคลิกภาพอื่น ๆ ภายในองค์การอ านาจอ้างอิงจะแตกต่างจากอ านาจ
ประเภทอื่นที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารที่มีอ านาจอ้างอิงจะดึงดูดใจผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้เกิดความ
ต้องการเป็นพวกเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงว่าภายหน้าผู้บริหารจะสามารถให้คุณ ให้โทษหรือมี
ความชอบธรรมหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้บริหารที่มีอ านาจอ้างอิงเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ในสายตา
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากอ านาจอ้างอิงเกิดจากความรัก ความภักดีและความชื่นชมที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้น า วิธีการสร้างอ านาจอ้างอิงและวิธีการใช้ ผู้น าต้องเอาใจใส่ต่อความต้องการ
และความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความยุติธรรม ป้องกันผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนในทุกข์ สุข ระมัดระวังไม่แสดงความใกล้ชิดกับคนใดคนหนึ่งมากเป็นพิเศษ มี
การวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความขยันขันแข็ง มีทัศนคติที่ดีต่อ
งาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างพฤติกรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเลียนแบบ การใช้อ านาจอ้างอิงเป็นการใช้ค า
ขอร้องส่วนตัว แต่ถ้าขอร้องมากเกินไปอ านาจอ้างอิงจะลดลง ผู้ใต้บังคับบัญชาจะคิดว่าถูกเอาเปรียบ 
เป็นการลดความเชื่อถือที่มีต่อผู้น า ผลดีของการใช้อ านาจนี้  คือ ก่อให้เกิดพลังความมุ่งมั่น 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงดลใจจากภายใน การท างานไม่จ าเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 
แต่หากใช้อ านาจนี้อย่างไม่เหมาะสมก็จะเกิดผลเสียได้ 
 5. อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) หมายถึง อ านาจที่เกิดจากทักษะความรู้ 
ความสามารถเหนือผู้อื่น ท าให้เกิดการยอมรับว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน
งาน น่าเช่ือถือ น่ารับฟัง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาจะยอมรับอ านาจความเชี่ยวชาญด้วยมีความเชื่อว่าข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่ผู้บริหารมีนั้นเกี่ยวข้องกับงานที่ท า และผู้บริหารจะช่วยเหลือ
เป็นที่พึ่งพาให้ท างานส าเร็จ ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณค่าของอ านาจความ
เชี่ยวชาญมาก เพราะอ านาจความเชี่ยวชาญสามารถสร้างความเป็นเลิศ เกิดผลการปฏิบั ติงานใน
ระดับที่สูงและก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การได้ เหมาะส าหรับองค์การในยุคปัจจุบันซึ่งต้อง
เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารควรใช้อ านาจอย่างสุขุมรอบคอบ ไม่
แสดงอาการข่มขู่ ดูหมิ่นคนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย ต้องสร้างความตระหนักในความเชี่ยวชาญของตน โดย
การแสดงความเช่ียวชาญให้เห็นประจักษ์ เช่นการแก้ปัญหาที่ส าคัญ การตัดสินใจที่ดี 
 เฟรนช์และราเวน (French and Raven) ได้สรุปความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีฐานอ านาจทาง
สังคม ไว้ดังนี ้
 1. ฐานอ านาจทั้ง 5 ประเภทนั้น พื้นฐานของอ านาจใดที่มีความเข้มแข็งกว่าจะแสดง
อิทธพิลมากกว่า 
 2. ขอบเขตของอ านาจทั้ง 5 ประการนั้น มีการเปลี่ยนแปลง แต่อ านาจการอ้างอิงจะมี
ขอบเขตกว้างขวางที่สุด 
 3. ความพยายามใด ๆ ที่จะใช้อ านาจนอกขอบเขตของอ านาจจะมีแน้วโน้มที่จะลด
อ านาจนั้น 
 4. อ านาจการให้รางวัลและอ านาจการบังคับ จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้อ านาจและสามารถสังเกต
ได้มากกว่าอ านาจอื่น ๆ 
 5. ผลลัพธ์ของอ านาจการบังคับจะลดความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บริหารและ
เกิดการต่อต้าน ส่วนอ านาจการให้รางวัลเกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มความพอใจและการต่อต้านมีน้อย แต่



51 

ถ้ามีการใช้อ านาจการบังคับที่เป็นไปตามกฎหมาย จะลดทั้งการต่อต้านและความไม่พอใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บริหารได้65 
 ผู้น าโดยทั่วไปจะสามารถมีอ านาจทั้ง 5 ชนิดน้ีได้ จะแตกต่างกันที่ขนาดของอ านาจ (มาก
น้อยต่างกัน) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของผู้น า ลักษณะของผู้ตาม ลักษณะขององค์การ 
ลักษณะงานหรืออื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจแต่ละชนิด และแนวทางการใช้
อ านาจด้วย เพราะอ านาจชนิดหนึ่งสามารถจะส่งเสริมให้เกิดอ านาจอีกชนิดหนึ่ง หรือเพิ่มระดับของ
อ านาจชนิดหนึ่งได้ และในทางตรงกันข้ามก็สามารถจะกัดกร่อนหรือท าลายอ านาจอีกชนิดหนึ่งได้
เช่นกัน 
 ส่วนไซเมนเดนเจอร์และมัว (Simendinger and Moore) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะตัว
ของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในการใช้อ านาจไว้ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อย 2) ไม่ใส่
ใจในเรื่องหยุมหยิม 3) เป็นผู้ที่ไม่ปล่อยให้เวลาของผู้อื่นและของตนเองเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  
4) มีการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นและแสดงออกอย่างที่ตนเองเป็นอยู่จริง 5) มักจะไม่พบเห็นผู้บริหาร
เหล่านี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาถูก 6) เป็นผู้ที่มีความสนใจใจเรื่องต่าง ๆ 7) ท างานหนักกว่าผู้ร่วมงาน
ในการท าสิ่งที่ถูกต้อง 8) รู้จักวิธีการควบคุมตนเอง และ 9) เลือกใช้อ านาจแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับ
โอกาสและสถานการณ์ จากหลักการดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีอ านาจนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถเลือกใช้อ านาจแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณ์ กระท าการใด ๆ ให้เกิดผลส าเร็จได้โดยง่ายได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นเสมอ66  
 เนื่องจากการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอาจก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อ
สถานศึกษาและคุณภาพนักเรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักและท าความเข้าใจในเรื่อง
อ านาจให้ดี ใช้ให้ถูกคน ถูกเวลาและถูกสถานที่ ใช้อ านาจอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ผู้บริหาร
การศึกษาที่สามารถน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ จึงเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการ อ านาจและการใช้
อ านาจ   ให้เหมาะสมกับบริบท (context) ขององค์การและสังคม โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
องค์การ แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างค่านิยมของการท างานร่วมกัน มุ่งให้การจัดการศึกษาเป็น
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 

                                                        
65John R.P. French and B.H. Raven, “The Bases of Social Power” in D. 

Cartwright, Studies in Social Power (Ann Arbor: University of Michigan, Institute for 
Social Research, 1959), 150-167. 

66Earl A. Simendinger and Terence F. Moore, Organization Buenout in 
Health Care Facilities for Prevention and Change (Rockvill: Aspen Publication, 
1985), 321. 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งมี 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว 

การปฏิรูปการศึกษาเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นทั้ง คนดี เก่ง มีความสุข การ
พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารใหม่ โดยการยุบรวมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด ส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอ และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ โดยแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็นการบริหาร
ราชการส่วนกลางและการบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา67 จากการปรับ
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร จึงอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ พ.ศ.2546 และเนื่องจาก
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเพียง 3 อ าเภอ เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร จึงมีเพียง 1 
เขต  

ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ส่งผลให้มีการ
แก้ไขกฎหมายการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยออกเป็นกฎหมาย ระดับ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมจ านวนสามฉบับ คือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23  กรกฎาคม 2553  ด้วยเหตุผลว่าการจัดระเบียบ
บริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความ
รับผิดขชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คลองตัวในการบริหารราชการ สมควร
แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น68 

                                                        
67ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาขัน้

พื้นฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล (กรงุเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 74. 
68“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553,” 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127, ตอนที่ 45 ก (22 กรกฎาคม 2553): 4-6. 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสองฉบับ เรื่อง การก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และเรื่อง การก าหนดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 
ประกาศทั้งสองฉบับถือได้ว่า เป็นกฎหมาย ระดับรองที่ออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบให้มี
คุณภาพ ในระดับประถมศึกษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแยกโรงเรียนมัธยมศึกษาไปอยู่ในการบริหารและจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่วนโรงเรียนที่สอนช่วงชั้น 1- 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) มีการส ารวจ
ความประสงค์ พิจารณาข้อมูล ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อไปอยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยภาพรวมทั่วประเทศโรงเรียนขยายโอกาสส่วน
ใหญ่แสดงความประสงค์อยู่เขตพื้นที่ประถมศึกษา ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาครมีความประสงค์อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครบ 
100 % โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสมุทรสาครจึงอยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร69  

ในปัจจุบันส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ 
1   ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2554 มีสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 104 โรงเรียน จ าแนกเป็น 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 56 โรงเรียน อ าเภอกระทุ่มแบน 19 โรงเรียน และอ าเภอบ้านแพ้ว 29 
โรงเรียน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากร
วัยเรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรมตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน70  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
69สมมาต  ค าวัจนัง, 183 เขตประถม  42  เขตมัธยม เพื่อคุณภาพการศกึษาขั้น

พื้นฐาน, เข้าถงึเมื่อ 28 กันยายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.km.skn.go.th/ 
70ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, “ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” เอกสารกลุม่นโยบายและแผน งาน
ข้อมูลสารสนเทศ, 2554. (อดัส าเนา) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
 มิน  ประจวบวัน ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่องานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งวุฒิภาวะทางอารมณ์ส่งผลต่องานวิชาการโดยภาพรวม คือด้านสมรรถนะทางสังคม การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ทักษะทางสังคม สรรถนะส่วนบุคคล การตระหนักรู้ตนเอง และการควบคุมตนเอง71 
 เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ทักษะการบริหาร ส่วนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ความตระหนักในตนเอง 
การจัดการตนเอง ความตระหนักในสังคม และการจัดการความสัมพันธ์72 
 ทวีป แสงจันทร์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขวัญของครูอยู่ในระดับปานกลาง และการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการให้รางวัลส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ราชบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0573 
 กษิภณ ชินวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้รางวัล และ
อ านาจการบังคับ 2) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีการใช้อ านาจในการบริหารโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นการใช้อ านาจด้านการบังคับแตกต่างอย่างมี

                                                        
71มิน ประจวบวัน, “วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่องานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 
 

72เปรมปรีด์ิ หมู่วิเศษ, “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” (ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), ง. 
 73ทวีป แสงจันทร์, “การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), ง. 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการใช้อ านาจในการ
บริหารโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0574 
 นงครักษ์  ทันเพื่อน ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า  
1) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 
3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง การควบคุมอารมณ์
ของตนเอง การเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น และการมีทักษะทางสังคม 2) ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) ความฉลาดทางอารมณ์ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ระดับประสิทธิผลของ
การบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับสูง 5) ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่มีสถานภาพต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 6) ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3  ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
7) ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้านกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมและ
รายด้านของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงาน
โรงเรียนโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 คือ การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง75 
 เจริญชัย บรรเลงรมย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจในการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้อ านาจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนที่มี

                                                        
 74กษิภณ ชินวงศ,์ “การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), ง. 
 75นงครักษ์  ทันเพื่อน, “ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
2550), ง. 
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วุฒิการศึกษาต่างกันและบริหารงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อ านาจแตกต่างกัน 
และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อ านาจไม่แตกต่างกัน76 
 สนทยา  เจริญพันธ์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การใช้
อ านาจของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
โดยการใช้อ านาจในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก ในระดับปานกลาง77 
 ฉัตรชัย เทพขจร ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
กับพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 มีความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข ส่วน
พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติ
กรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 และเขต 2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับต่ า78 
 ธรรมรัตน์  ธรรมพุทธวงศ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาส่วนใหญ่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ จ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกัน 
ตามอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร

                                                        
76เจริญชัย บรรเลงรมย์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจในการบริหารของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550), 
ค. 

77สนทยา  เจริญพันธ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,ี 2550), ค. 

78 ฉัตรชัย เทพขจร, “ความสมัพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติ
กรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 
1 และเขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2551), จ. 
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สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง79 
  
งานวิจัยต่างประเทศ 
 โจนส์ (Jones) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ของนางอีลีเนอร์ 
รูสเวลท์ (Eleanor Roosevelt) ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีรูสเวลท์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นแบบภาวะผู้น าของเธอ ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของนางอีลีเนอร์ 
รูสเวลท์ (Eleanor Roosevelt) เกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้น านั้นเป็นเพราะเธอใช้ความฉลาดทางอารมณ์ 
น ามาประยุกต์ใช้ในแบบภาวะผู้น าของเธอด้วย80 
 บูฟอร์ด (Buford) ได้ศึกษาความมีประสิทธิผลบุคลิกภาพภาวะผู้น าและความฉลาดทาง
อารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันของคะแนนรายงานตนเอง ในด้านบุคลิกภาพ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้น าที่เปลี่ยนแปลงไป และประสิทธิผลการบริหาร ส่วนการให้คะแนน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิผลการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กัน81  
 จาง (Jang) ได้ศึกษาอ านาจ อิทธิพลและความขัดแย้งในสภาโรงเรียนเกาหลี พบว่า มี
การเช่ือมโยงระหว่างการเข้าใจความขัดแย้ง อิทธิพลทางสังคม และฐานอ านาจของผู้บริหาร เช่น การ
ใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารมีผลกระทบต่อความขัดแย้งในบุคลากรครูและผู้ปกครองลดลง ขณะที่
การใช้อ านาจบังคับมีผลต่อภาพรวมของความขัดแย้งของครูและผู้ปกครองเพิ่มขึ้น จากการพิจารณา
ในภาพรวมปรากฏว่าสถาบันสภาโรงเรียนเป็นไปได้ที่จะถูกท าลายเมื่อผู้บริหารไม่ให้ความรู้ความ
เข้าใจหรือไว้วางใจในอ านาจที่มาจากต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจบังคับและอ านาจหน้าที่82  
 
 
 

                                                        
79ธรรมรัตน์  ธรรมพุทธวงศ,์ “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษากบับรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธาน”ี (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี, 2551), ง. 

80Jan Laurel Jones, “A Woman of Influence : The Emotional Intelligence 
Leadership of Eleanor Roosevelt,” Dissertation Abstracts International 61, 2 (2000) : 
441. 

81B. Buford, “Management Effectiveness Personality Leadership and 
Emotional Intelligence,” A Study of the Validity Evidence of the Emotional 
Quotient 2, 4 (2002): 140-170.  

82D. Jang, Power, Influence, and Conflict in Korean School Councils, 
Dissertation Abstracts International (UMI no 3146732), 2004. 
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 ปราติ (Prati) ศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่บอกถึงกระบวนการการ
ท างานของอารมณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการท างานและการแสดงออกทางอารมณ์ของพนักงานใน
องค์การ และถ้าพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะส่งผลต่อการท างานส่วนบุคคลและผลิตผล
ขององค์การ83 
 สโตน ปาร์คเกอร์ และวู้ด (Stone, parker and Wood) ได้ศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนในรัฐออนตาริโอ สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าในโรงเรียน เพื่อศึกษาความสามารถทางอารมณ์และความสามารถทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนที่น าไปสู่ความส าเร็จตามความต้องการและตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และยังพบอีกว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนสามารถท านายความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนได้ และได้
เสนอแนะว่าควรน าเอาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์เข้าไปอยู่ในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร  
ไม่ว่าจะเป็นทักษะระหว่างบุคคล ความตระหนักในตนเอง การประเมินตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น การแก้ไขปัญหา การควบคุมแรงกระตุ้นภายใน84 
 ดั๊กเวิร์ธ (Duckworth) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการใช้อ านาจ
พื้นฐานของผู้บริหาร โดยผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น สมาคม และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจทั้ง 7 แหล่ง ได้แก่ อ านาจอ้างอิง อ านาจการบังคับ 
อ านาจจากความเชี่ยวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจจากการให้รางวัล อ านาจข้อมูลข่าวสารและ
อ านาจเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า ผู้น าอาจประสบปัญหาหากใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือ
การไม่ใช้อ านาจพ้ืนฐานทั้งหลายอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ส าหรับผู้น าจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อ
สังเกตการใช้อ านาจพื้นฐานทั้งหลาย แล้วพัฒนาความช านาญในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ 
และน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริหาร85 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 83Melita L. Prati, “Emotional intelligence as a facilitator of the emotional 
labor process” (Ph.D. dissertation, The Florida State University, 2004), xii. 
 84Howard Stone, James D. A. Parker, and Laura M. Wood, Report on the 
Ontario Principals’ Council Leadership Study, accessed 20 October 2011, available 
from http://www.eiconsortium.org/pdf/opc_leadership_study_final_report.pdf 
 85L. E. Duckworth, “The relationship between self-perceived power based 
of participants of the center for leadership training program and 360 degree feedback 
evaluations from colleagues” Dissertation Abstracts International, 2005, 10.   
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สรุป 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตนเอง และบริหารจัดการอารมณ์ อันจะส่งผลดีต่อตนเอง
และความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) การ
ควบคุมตนเอง (self-regulation) การจูงใจตนเอง (motivation) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
(empathy) และทักษะทางสังคม (social skills) ส่วนการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา คือ การ
ใช้ความสามารถของผู้บริหารที่ท าให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม ไปในทิศทางที่
ต้องการและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย อ านาจการให้รางวัล (reward power) อ านาจ
การบังคับ (coercive power) อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power) อ านาจอ้างอิง (referent 
power) และอ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power) ส าหรับผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อ
คุณภาพและความส าเร็จของการจัดการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสามารถในการบริหารงาน 
มีการวางแผนสนับสนุนให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  ประสานความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย ผู้บริหารจึงควรศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตน เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์
จึงมีความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในชีวิต และสามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้ตลอดเวลา ท า
ให้รู้จักการควบคุมตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เรียนรู้ที่จะ
ใช้อารมณ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการใช้อ านาจอย่างถูกต้องและเลือกใช้อ านาจให้เหมาะสมกับงาน เวลา 
สถานการณ์ และกลุ่มคน หรือใช้ผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน และประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และ  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัย ดังนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ส าเร็จตามก าหนด 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
พร้อมทั้งรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร ข้อมูลสถิติ กฎ ระเบียบ ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานในสถานศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และ
เสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ การน า
เครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
แปลผล 
 ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการวิจัยน าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ แก้ไขจัดพิมพ์เป็นฉบับเพื่อด าเนินการขอสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไขรายงานผลตามที่คณะกรรมการชี้แนะ แล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปร
ที่ศึกษา เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one - shot, non - 
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

R  หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 104 โรงเรียน จ าแนกเป็น อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 56 โรงเรียน 
อ าเภอกระทุ่มแบน 19 โรงเรียน และอ าเภอบ้านแพ้ว 29 โรงเรียน1 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, “ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2554 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน งานข้อมูล
สารสนเทศ, 2554. (อัดส าเนา) 

                  

                                                 O 

 

                 R                            X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 86 โรงเรียน ซึ่งได้จากการเปิดตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan)2 ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้
 1. จัดแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มอ าเภอ ตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ 
สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาที่มีนักเรียน
ระหว่าง 121-300 คน เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก  
 2. สุ่มสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ ตามสัดส่วนของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างต่อจ านวนประชากรทั้งหมด 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 ก าหนดให้มีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมทั้งสิ้น 344 คน  
 
ตารางที่ 4 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

ที่ อ าเภอ 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล 

เล็ก กลาง ใหญ ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ ่ รวม เล็ก กลาง ใหญ ่ รวม 
1 เมือง 16 21 19 56 13 17 16 46 52 68 64 184 
2 กระทุ่มแบน 2 5 12 19 2 4 10 16 8 16 40 64 
3 บ้านแพ้ว 7 14 8 29 6 11 7 24 24 44 28 96 

รวม 25 40 39 104 21 32 33 86 84 128 132 344 
 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และ 
ตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
 2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดของโกลแมน (Goleman) ประกอบด้วย 

                                                        
2R.V. Krejcie and D.W. Morgan, “Determining Sample Size for Research 

Activities,” Educational and Psychological Measurement 30 (1970): 608. 
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  2.1 การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness: X1) หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง มี
ความเช่ือมั่นในคุณค่าของตน รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น  
  2.2 การควบคุมตนเอง (self-regulation: X2) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมและเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์และการกระท าของตนเอง เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ดี รวมทั้ง
ความเอนเอียงที่จะชะลอการตัดสินใจเพื่อคิดพิจารณาก่อนด าเนินการ 
  2.3 การจูงใจตนเอง (motivation: X3) หมายถึง ความรู้สึกที่ต้องการประสบ
ความส าเร็จ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความตั้งใจปฏิบัติตามเป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น และ
ความเพียรพยายาม  
  2.4 การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy: X4) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจที่มาหรือสาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลเหล่านั้น 
  2.5 ทักษะทางสังคม (social skills: X5) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ
ความสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ 
รวมทั้งกระตุ้นจูงใจบุคคลให้เกิดความร่วมมือกัน 
 3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้แนวคดิของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) ประกอบด้วย 
  3.1 อ านาจการให้รางวัล (reward power: Y1) หมายถึง อ านาจของผู้บริหารในการ
ให้สิ่งตอบแทนเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลที่ยอมปฏิบัติตาม ซึ่งอาจเป็น การยกย่องสรรเสริญ การขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง 
  3.2 อ านาจการบังคับ (coercive power: Y2) หมายถึง อ านาจของผู้บริหารที่ท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษ หรือมีการลงโทษส าหรับพฤติกรรมที่ไม่
ต้องการ ได้แก่ การไม่ให้ในสิ่งที่อยากได้ หรืออาจใช้การลงโทษในแบบต่าง ๆ ภายใต้กฎระเบียบ 
นโยบาย ข้อก าหนดทางกฎหมาย 
  3.3 อ านาจตามกฎหมาย (legitimate power: Y3) หมายถึง อ านาจอย่างเป็น
ทางการที่เกิดขึ้นเนื่องจากต าแหน่ง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ  เพื่อใช้ในการ
ควบคุมและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  3.4 อ านาจอ้างอิง (referent power: Y4) หมายถึง อ านาจที่เกิดจากคุณลักษณะ
ของตนเอง ประกอบด้วย คุณงามความดี ความมีบารมี การเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น ท าให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชม เป็นที่ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคม 
  3.5 อ านาจความเชี่ยวชาญ (expert power: Y5) หมายถึง อ านาจที่เกิดจากทักษะ
ความรู้ ความสามารถเหนือผู้อื่น ท าให้เกิดการยอมรับว่าผู้นั้นทรงความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในงาน น่าเช่ือถือ น่ารับฟัง 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะ
เป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดไว้ให้ (force choice)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman)  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) 
 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ 
5 ระดับของ ลิเคอร์ท (Likert’s rating scale)3 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 
ระดับ มีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      อยู่ในระดับมาก ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
                                      อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีค่าน้ าหนัก เท่ากับ 1 คะแนน 
 
การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย เป็นแบบสอบถามดังขั้นตอนต่อไปนี ้
 1. ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจของผู้บริหาร 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อมาก าหนดเป็นโครงสร้างเครื่องมือโดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3. สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

                                                        
3Likert, อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : เฮ้า ออฟ เคอร์มีสท์, 2547), 224. 
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 4. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้วน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่มี
ความเที่ยงตรงและถูกต้องของเนื้อหา 
 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 8 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
สถานศึกษาละ 4 คน รวมเป็นจ านวน 32 คน 
 6. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้ 
สัมประสิทธิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)4 โดยมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.969 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ผู้วิจัย
ด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อ 
ออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี ้
 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวม
แบบสอบถามคืนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) คือ สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน ครูผู้สอน 2 คน รวมทั้งสิ้น 344 คน โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจัดกระท าข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบทุก
ฉบับ 
 2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถาม 
 3. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4. เสนอผลการวิเคราะหเ์ป็นตารางประกอบการบรรยาย 
 
 

                                                        
4Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : 

Harper & Row Publishers, 1978), 161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามรายละเอียด
เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ได้น าค่ามัชฌิมเลขคณิตของน้ าหนักที่ได้มา
เทียบเคียงกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)5 ไว้ดังนี ้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์หรือการใช้อ านาจของ                                      
                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์หรือการใช้อ านาจของ 
                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์หรือการใช้อ านาจของ 
                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์หรือการใช้อ านาจของ 
                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์หรือการใช้อ านาจของ 
                                                                 ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 5John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs: Prentice-
Hall, Inc., 1983), 190. 
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สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และ  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา 
(descriptive research) โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ จัดแบ่งสถานศึกษาออกเป็นกลุ่มอ าเภอ ตามขนาดของสถานศึกษา  
3 ขนาด สุ่มสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษาในแต่ละอ าเภอ ตามสัดส่ วนของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างต่อจ านวนประชากรทั้งหมด ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอน 
จ านวนทั้งสิ้น 344 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman) และการใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของเฟรนช์และราเวน (French and Raven) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 86 โรงเรียน รวม 344 คน ซึ่ ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 344 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น  
4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ตอนที่ 3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ตอนที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้อ านวยการ

โรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 โรงเรียน รวม 344 คน แยก
พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
1.  ชาย 
2.  หญิง 

 
136 
208 

 
39.53 
60.47 

 รวม 344 100.00 
2 อายุ 

1.  ไม่เกิน 30 ปี 
2.  30 – 40 ปี 
3.  40 ปีขึ้นไป 

 
33 
61 
250 

 
9.59 
17.73 
72.67 

 รวม 344 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
2 

217 
125 

 
0.58 
63.08 
36.34 

 รวม 344 100.00 
4 ต าแหน่งปัจจุบัน 

1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2.  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
3.  ครูผู้สอน 

 
86 
86 
172 

 
25.00 
25.00 
50.00 

 รวม 344 100.00 
5 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

1.  ไม่เกิน 5 ปี 
2.  5 – 10 ปี 
3.  10  ปีขึ้นไป 

 
90 
39 
215 

 
26.16 
11.34 
62.50 

 รวม 344 100.00 
 
  จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน   
คิดเป็นร้อยละ 60.47  เป็นเพศชาย  จ านวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.53 เป็นผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้น
ไป มากที่สุด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 รองลงมาคืออายุ 30 – 40 ปี  จ านวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.73  และเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี น้อยที่สุด  จ านวน 33 คน   คิดเป็นร้อยละ 
9.59 ส่วนระดับการศึกษาพบว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด  จ านวน 217 
คน  คิดเป็นร้อยละ 63.08  รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 125 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.34  และน้อยที่สุดคือจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 
0.58 ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ  
50.00  และเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่ากัน 
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จ านวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไปมากที่สุด  จ านวน 
215 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมามีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.16  และล าดับที่น้อยที่สุดคือประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี  จ านวน 39 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 11.34 
 
ตอนที่  2  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 ในการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผู้วิจัยวิ เคราะห์โดยใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (  )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากกลุ่มตัวอย่าง 86 โรงเรียน  แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) 
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่ก าหนดไว้ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
               โดยภาพรวม 

(n = 86) 
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดับ 

1.  การตระหนักรู้ในตนเอง (X1) 4.34 0.40 มาก 
2.  การควบคุมตนเอง (X2) 4.45 0.43 มาก 
3.  การจูงใจตนเอง (X3) 4.45 0.41 มาก 
4.  การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (X4) 4.37 0.43 มาก 
5.  ทักษะทางสังคม (X5) 4.31 0.44 มาก 

รวม (Xtot) 4.38 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่  6  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม  (Xtot) อยู่ ในระดับมาก   
(  = 4.38, S.D. = 0.43) และเมื่อแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจูงใจตนเอง  
(  = 4.45, S.D. = 0.41)  ด้านการควบคุมตนเอง (  = 4.45, S.D. = 0.43) ด้านการเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อ่ืน  (  = 4.37, S.D. = 0.43)  ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง (  = 4.34,   
S.D. = 0.40) และด้านทักษะทางสังคม (  = 4.31, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
               ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง 

(n = 86) 
การตระหนักรู้ในตนเอง   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจอารมณ์และความคิด
ของตนเอง 

4.31 0.37 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจความต้องการของตนเอง 4.35 0.37 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตนเองได้ตามความเป็นจริง 

4.29 0.40 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อม่ันในคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง 

4.42 0.44 มาก 

รวม 4.34 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่  7  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.40)  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นใน
คุณค่าและความสามารถของตนเอง  (  = 4.42, S.D. = 0.44)  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจความ
ต้องการของตนเอง (  = 4.35, S.D. = 0.37)  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจอารมณ์และความคิดของ
ตนเอง (  = 4.31, S.D. = 0.37)  และผู้บริหารสถานศึกษารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้ตาม
ความเป็นจริง (  = 4.29, S.D. = 0.40) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
               ด้านการควบคุมตนเอง 

(n = 86) 
การควบคุมตนเอง   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการ
และควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

4.28 0.44 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระท า
ของตนเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

4.32 0.40 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 4.65 0.37 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม 4.60 0.40 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4.54 0.43 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรอบคอบในการคิด
พิจารณาก่อนการตัดสินใจ 

4.42 0.41 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

4.33 0.44 มาก 

รวม 4.45 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่  8  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการควบคุมตนเองอยู่ในระดับมาก   
(  = 4.45, S.D. = 0.43)  โดยเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และ
อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
(  = 4.65, S.D. = 0.37)  รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม  (  = 4.60,  
S.D. = 0.40)  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  (  = 4.54,   
S.D. = 0.43)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรอบคอบในการคิดพิจารณาก่อนการตัดสินใจ   
(  = 4.42, S.D. = 0.41)  ผู้บริหารสถานศึกษามีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงได้  (  = 4.33, S.D. = 0.44)  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระท าของ
ตนเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  (  = 4.32, S.D. = 0.40) และผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง (  = 4.28, S.D. = 0.44) ตามล าดับ 
 
 
 
 



73 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
               ด้านการจูงใจตนเอง 

(n = 86) 
การจูงใจตนเอง   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายในการท างานที่
ชัดเจน 

4.36 0.41 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอาใจใส่ในการท างาน 4.49 0.40 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.41 0.40 มาก 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรักในสถานศึกษา ตั้งใจ
ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.52 0.42 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค 

4.49 0.40 มาก 

รวม 4.45 0.41 มาก 
 
 จากตารางที่  9  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการจูงใจตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.45, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรักในสถานศึกษาตั้งใจท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา  
(  = 4.52, S.D. = 0.42) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอาใจใส่ในการ
ท างาน และผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรคมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากัน (  = 4.49, S.D. = 0.40)  ผู้บริหารสถานศึกษา
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (  = 4.41, S.D. = 0.40) และผู้บริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายในการ
ท างานที่ชัดเจน (  = 4.36, S.D. = 0.41)  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
                ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

(n = 86) 
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.21 0.46 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.32 0.39 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและพิจารณาความ
คิดเห็นของบุคลากร 

4.30 0.46 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความ
เป็นมิตร แสดงออกด้วยความรักความห่วงใยเอ้ืออาทร
ต่อความรู้สึกและความต้องการของบุคลากร 

4.42 0.41 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความสามารถ 

4.59 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่  10  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  (  = 4.37, S.D. = 0.43) และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด 1 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถมี ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
(  = 4.59, S.D. = 0.33)  รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นมิตร 
แสดงออกด้วยความรักความห่วงใยเอ้ืออาทรต่อความรู้สึกและความต้องการของบุคลากร   
(  = 4.42, S.D. = 0.41)  ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของบุคลากรใน
สถานศึกษา (  = 4.32, S.D. = 0.39)  ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและพิจารณาความคิดเห็น 
ของบุคลากร (  = 4.30, S.D. = 0.39)  และผู้บริหารสถานศึกษารับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.21, S.D. = 0.46) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความฉลาดทางอารมณ์ของ 
                ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
                ด้านทักษะทางสังคม 

(n = 86) 
ทักษะทางสังคม   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการชักจูง
หรือโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

4.22 0.41 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.39 0.42 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

4.31 0.49 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 

4.12 0.48 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสารที่ ชัดเจน 
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

4.33 0.40 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า 4.41 0.40 มาก 
7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม สร้างและน าทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.44 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นจูงใจให้
บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 

4.34 0.43 มาก 

รวม 4.31 0.44 มาก 
 
 จากตารางที่  11  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านทักษะทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 4.31, S.D. = 0.44)  และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า (  = 4.41,  
S.D. = 0.40) ค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.39, S.D. = 0.42)  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นจูงใจให้
บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน (  = 4.34, S.D. = 0.43)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้
การสื่อสารที่ ชัดเจน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ (  = 4.33, S.D. = 0.40)  ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการท างานเป็นทีม สร้างและน าทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  = 4.33,  
S.D. = 0.44) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกสถานศึกษา  (  = 4.31, 
S.D. = 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการชักจูงหรือโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  
(  = 4.22, S.D. = 0.41) และผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.12, S.D. = 0.48) ตามล าดับ  
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ตอนที่ 3 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
 ในการวิเคราะห์การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  จากกลุ่มตัวอย่าง 86 โรงเรียน  แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่ก าหนดไว้ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของผู้บริหาร 
                 สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม 

(n = 86) 
การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา   S.D. ระดับ 

1.  อ านาจการให้รางวัล (Y1) 4.32 0.46 มาก 
2.  อ านาจการบังคับ (Y2) 4.19 0.49 มาก 
3.  อ านาจตามกฎหมาย (Y3) 4.30 0.43 มาก 
4.  อ านาจอ้างอิง (Y4) 4.41 0.42 มาก 
5.  อ านาจความเชี่ยวชาญ (Y5) 4.43 0.41 มาก 

รวม (Ytot) 4.33 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่  12  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) อยู่ในระดับมาก  (  = 4.33,   
S.D. = 0.45)  และเม่ือแยกพิจารณาในรายด้าน พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงตามล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (  = 4.43, S.D. = 0.41)  
รองลงมาคือด้านอ านาจอ้างอิง (  = 4.41, S.D. = 0.42)  ด้านอ านาจการให้รางวัล (  = 4.32,  
S.D. = 0.46)  ด้านอ านาจตามกฎหมาย  (  = 4.30, S.D. = 0.43)  และด้านอ านาจการบังคับ  
(  = 4.19, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตารางที่  13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
                  ด้านอ านาจการให้รางวัล 

(n = 86) 
อ านาจการให้รางวัล   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้รางวัลเพื่อกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.05 0.50 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 

4.33 0.44 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

4.43 0.37 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบจาก
ผลงานอย่างเป็นธรรม 

4.44 0.41 มาก 

รวม 4.32 0.46 มาก 
 
 จากตารางที่  13  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านอ านาจการให้รางวัลภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
(  = 4.32, S.D. = 0.46) และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดี
ความชอบจากผลงานอย่างเป็นธรรม (  = 4.44, S.D. = 0.41)  รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สนับสนุนให้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น (  = 4.43, S.D. = 0.37)  ผู้บริหาร
สถานศึกษายกย่องชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ส าเร็จ  (  = 4.33, S.D. = 0.44) และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้รางวัลเพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากร  (   = 4.05,   
S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

ตารางที่  14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
                  ด้านอ านาจการบังคับ 

(n = 86) 
อ านาจการบังคับ   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมดูแลให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ค าสั่ง 

4.28 0.39 มาก 

2. บุคลากรมีความเคารพย าเกรงต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4.24 0.42 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งให้ทราบถึงผลเสียของการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่ง 

4.31 0.43 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือนหรือลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือค าสั่ง 

3.92 0.61 มาก 

รวม 4.19 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่  14  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านอ านาจการบังคับภาพรวมอยู่ ในระดับมาก   
(  = 4.19, S.D. = 0.49)  และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งให้ทราบถึงผลเสีย
ของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่ง (  = 4.31, S.D. = 0.43)  รองลงมาคือผู้บริหาร
สถานศึกษาควบคุมดูแลให้บุคลากรในสถานศึกษาเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่ง    
(  = 4.28, S.D. = 0.39) บุคลากรมีความเคารพย าเกรงต่อผู้บริหารสถานศึกษา  (  = 4.24,   
S.D. = 0.42) และผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือนหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือค าสั่ง (  = 3.92, S.D. = 0.61) ตามล าดับ  
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ตารางที่  15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
                  ด้านอ านาจตามกฎหมาย 

(n = 86) 
อ านาจตามกฎหมาย   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่
ในการบริหารงาน 

4.10 0.50 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กฎระเบียบของสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

4.33 0.39 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจออกค าสั่งโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

4.37 0.43 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งการและมอบหมายงานให้
บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.38 0.41 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.27 0.39 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ดูแลการ
ใช้ทรัพยากร ได้แก่ เงินงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ตามหน้าที่ 

4.36 0.37 มาก 

รวม 4.30 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่  15  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านอ านาจตามกฎหมายภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.30, S.D. = 0.43)  และแยกพิจารณารายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งการและมอบหมายงานให้
บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบอย่างชัดเจน (  = 4.38, S.D. = 0.41)  รองลงมาคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้อ านาจออกค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย (  = 4.37, S.D. = 0.43) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ เงินงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
และอ่ืน ๆ ตามหน้าที่  (  = 4.36, S.D. = 0.37)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กฎระเบียบของ
สถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (  = 4.33,  S.D. = 0.39)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (  = 4.27, S.D. = 0.39) และผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ในการบริหารงาน (  = 4.10, S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
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ตารางที่  16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
                  ด้านอ านาจอ้างอิง 

(n = 86) 
อ านาจอ้างอิง   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกลักษณะเหมาะสมแก่
การเป็นผู้น า 

4.41 0.42 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาวางตัวได้เหมาะสมกับทุก
โอกาส 

4.39 0.43 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

4.46 0.40 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

4.39 0.42 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือจาก
สังคม 

4.39 0.44 มาก 

รวม 4.41 0.42 มาก 
 
 จากตารางที่  16  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านอ านาจอ้างอิงอยู่ในระดับมาก  (  = 4.41,   
S.D. = 0.42)  และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  
(  = 4.46, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกลักษณะเหมาะสมแก่การเป็น
ผู้น า  (  = 4.41, S.D. = 0.42) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 
(  = 4.39, S.D. = 0.42) ผู้บริหารสถานศึกษาวางตัวได้เหมาะสมกับทุกโอกาส  (  = 4.39,   
S.D. = 0.43) และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม (  = 4.39, S.D. = 0.44) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่  17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้อ านาจของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
                  ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 

(n = 86) 
อ านาจความเชี่ยวชาญ   S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.40 0.38 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้ 4.42 0.39 มาก 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ 
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
และสถานศึกษา 

4.46 0.44 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
หรือโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

4.43 0.42 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา และ
แนะน าแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาแก่
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.41 0.43 มาก 

รวม 4.43 0.41 มาก 
 
 จากตารางที่  17  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก  (  = 4.43,  
S.D. = 0.41)  และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและสถานศึกษา (  = 4.46, S.D. = 0.44)  รองลงมาคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานหรือโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา   
(  = 4.43, S.D. = 0.42) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้  (  = 4.42,   
S.D. = 0.39)  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา และแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานหรือการ
แก้ไขปัญหาแก่บุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.41, S.D. = 0.43) และผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา (  = 4.40, S.D. = 0.38) 
ตามล าดับ  
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ตอนที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy ) ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 18 
 
ตารางที่  18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
     การใช้อ านาจ 
 

  ความฉลาด 
  ทางอารมณ์ 

อ านาจการ
ให้รางวัล 

(Y1) 

อ านาจการ
บังคับ  
(Y2) 

อ านาจตาม
กฎหมาย 

(Y3) 

อ านาจ
อ้างอิง 
(Y4) 

อ านาจความ
เชี่ยวชาญ 

(Y5) 

รวม 
(Ytot) 

การตระหนักรู้ใน
ตนเอง (X1) 

.679** .718** .707** .759** .700** .767** 

การควบคุมตนเอง 
(X2) 

.753** .769** .743** .843** .745** .829** 

การจูงใจตนเอง 
(X3) 

.818** .778** .813** .833** .759** .860** 

การเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อื่น (X4) 

.867** .738** .784** .764** .670** .818** 

ทักษะทางสังคม 
(X5) 

.839** .845** .844** .868** .834** .910** 

รวม (Xtot) .856** .836** .843** .883** .809** .908** 
** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่  18  พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ
การใช้อ านาจโดยรวม (Ytot) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีความสัมพันธ์กันสูง  (r = 0.908) มีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน  ซึ่งเมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะที่
คล้อยตามกันทุกด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เรียงล าดับดังนี้ ด้านอ านาจอ้างอิง  
(r = 0.883) ด้านอ านาจการให้รางวัล (r = 0.856) ด้านอ านาจตามกฎหมาย (r = 0.843) ด้านอ านาจ
การบังคับ (r = 0.836) และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.809) นอกจากนี้ความฉลาดทาง
อารมณ์ทุกด้านยังมีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะที่คล้อยตามกันกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โดยรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เรียงล าดับ
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ดังนี้ ทักษะทางสังคม (r = .910) การจูงใจตนเอง (r = .860) การควบคุมตนเอง (r = .829)  
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (r = .818) และการตระหนักรู้ในตนเอง (r = .767) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง 4 ด้าน เรียงตามล าดับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ ด้านอ านาจอ้างอิง (r = 0.759) ด้านอ านาจการบังคับ (r = 0.718) ด้าน
อ านาจตามกฎหมาย (r = 0.707) ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.700) และมีความสัมพันธ์
ระดับกลาง 1 ด้าน คือ ด้านอ านาจการให้รางวัล (r = 0.679) ส าหรับความฉลาดทางอารมณ์ด้านการ
ควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันสูงทุกด้าน  
เรียงตามล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมตนเองมี
ความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจอ้างอิงมากที่สุด (r = 0.843) รองลงมาคือ ด้านอ านาจการบังคับ  
(r = 0.769) ด้านอ านาจการให้รางวัล (r = 0.753) ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.745) และ
อ านาจตามกฎหมาย (r = 0.743) เช่นเดียวกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันสูงทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเองมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจอ้างอิงมากที่สุด (r = 0.833) 
รองลงมาคือ ด้านอ านาจการให้รางวัล (r = 0.818) ด้านอ านาจตามกฎหมาย (r = 0.813) ด้านอ านาจ
การบังคับ (r = 0.778) และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.759) ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ด้าน
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันสูง  
4 ด้าน คือ ด้านอ านาจการให้รางวัล (r = 0.867) ด้านอ านาจตามกฎหมาย (r = 0.784) ด้านอ านาจ
อ้างอิง (r = 0.764) ด้านอ านาจการบังคับ (r = 0.738) และมีความสัมพันธ์ระดับกลาง 1 ด้าน คือ 
ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.670) ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันสูงทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้านทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจอ้างอิงมากที่สุด (r = 0.868) 
รองลงมาคือ ด้านอ านาจการบังคับ (r = 0.845) ด้านอ านาจตามกฎหมาย (r = 0.844) ด้านอ านาจ
การให้รางวัล (r = 0.839) และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ (r = 0.834) ตามล าดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เป็นหน่วยวิเคราะห์  โดยก าหนด ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  
344 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามแนวคิดของโกลแมน 
(Goleman) และการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ตามแนวคิดของเฟรนช์และราเวน (French and Raven)  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจูงใจตนเอง  
ด้านการควบคุมตนเอง ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง และด้านทักษะ
ทางสังคม 
 2. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ  
ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจตามกฎหมาย และด้านอ านาจการบังคับ 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสัมพันธ์
กับการใช้อ านาจอ้างอิง  อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจการบังคับ  และอ านาจ
ความเช่ียวชาญ ตามล าดับ 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เป็นเพราะในการคัดเลือกผู้บริหาร
ในการเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีขั้ นตอนการคัดกรองและเลือกสรรบุคคลที่มี
ความสามารถเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง  รวมทั้งก่อนการแต่งตั้งผู้บริหารจะต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ บริหาร
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายของการอบรมพัฒนาเพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม  บุคลิกภาพดี  มีความรู้สู่สากล เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน 
เนื่องจากการที่ผู้บริหารจะท าให้เกิดความร่วมมือของบุคคลากรในการท างานได้นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลปะในการบริหารงาน มีความสามารถบริหารทั้งงานและคน แสดงออกกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามค าสั่งด้วยความพึงพอใจ ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลง ผู้น ายุคใหม่ที่จะสามารถพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ดี นอกจากสติปัญญาและ
ความเชี่ยวชาญแล้ว จ าเป็นต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้ผู้น าสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของโจนส์ (Jones) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ของนางอีลีเนอร์ รูสเวลท์ 
(Eleanor Roosevelt) ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีรูสเวลท์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้น าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแบบภาวะผู้น าของเธอ ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของนางอีลีเนอร์ รูสเวลท์  
(Eleanor Roosevelt) เกี่ยวกับการใช้ภาวะผู้น านั้นเป็นเพราะใช้ความฉลาดทางอารมณ์ น ามา
ประยุกต์ใช้ในแบบภาวะผู้น าของเธอด้วย  สอดคล้องกับปราติ (Prati) ศึกษาเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นสิ่งที่บอกถึงกระบวนการการท างานของอารมณ์ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับการท างานและการแสดงออกทางอารมณ์ของพนักงานในองค์การ และถ้าพนักงานที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์สูงจะส่งผลต่อการท างานส่วนบุคคลและผลิตผลขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สโตน ปาร์คเกอร์ และวู้ด (Stone, Parker and Wood) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนในรัฐออนตาริโอ สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าในโรงเรียน เพื่อศึกษาความสามารถทางอารมณ์และความสามารถทาง
สังคมของผู้บริหารโรงเรียนที่น าไปสู่ความส าเร็จตามความต้องการและตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และยังพบอีกว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนสามารถท านายความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนได้ และได้
เสนอแนะว่าควรน าเอาทักษะทางด้านความฉลาดทางอารมณ์เข้าไปอยู่ในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร  
ไม่ว่าจะเป็นทักษะระหว่างบุคคล ความตระหนักในตนเอง การประเมินตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
การแก้ไขปัญหา การควบคุมแรงกระตุ้นภายใน สอดคล้องกับมิน  ประจวบวัน ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง  
วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่องานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
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วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งวุฒิภาวะทางอารมณ์ส่งผลต่องานวิชาการโดยภาพรวม  
สอดคล้องกับ  ฉัตรชัย เทพขจร ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี 
เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 และเขต 2 มีความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข ส่วนพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จึงท าให้มีวุฒิภาวะในด้านต่างๆ สูง 
มีความรู้  มีประสบการณ์ในการท างานมาก จึงมีความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ มีการรับรู้และ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ท าให้ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ธรรมรัตน์  ธรรมพุทธวงศ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ จ าแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกัน ตามอายุมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะการจูงใจตนเองและการควบคุมตนเองมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงกว่าด้าน
อื่น ๆ ทั้งนีเ้ป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  มีความรักในวิชาชีพและองค์การ  อยากเห็นความเจริญก้าวหน้า  รวมทั้งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเองก็มีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารอยู่เสมอ ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  ซึ่งจากการวิจัยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจูงใจตนเอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรักในสถานศึกษา ตั้งใจท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา และความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมตนเอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่
ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ คือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย ์ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ยึดมั่น
ในคุณธรรม และผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนั้น เป็นผู้ที่มีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายในการท างาน ท างานเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ด้วยคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่ สอดคล้องกับที่ยงยุทธ เกษสาคร กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้น าที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ มีจุดยืนของตนเอง รู้ว่าตนเองอยู่ใน
ฐานะอะไร มีหน้าที่อย่างไร จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร โดยที่งานบรรลุเป้าหมายนั้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกเป็นสุขด้วย ส่วนในด้านทักษะทางสังคมแม้จะมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตอยู่ในระดับมากแต่ก็อยู่ในอันดับสุดท้าย โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการ
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ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เป็น
เพราะภายในโรงเรียนบางโรงเรียนยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากร หรืออาจมีปัญหาการเมือง
ในองค์การซึ่งเกิดขึ้นมายาวนาน บุคลากรในองค์การเป็นบุคคลภายในท้องถิ่น แต่ผู้บริหารซึ่งเข้ามารับ
ต าแหน่งในภายหลังไม่ใช่บุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชน จึงท าให้ผู้บริหารยังไม่สามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้  ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจไม่สนใจกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขตนเอง
ตามที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของนงครักษ์  ทันเพื่อน ได้ศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ตนเอง การควบคุมอารมณ์ของตนเอง การเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น และการมีทักษะทางสังคม   
 2.   จากผลการวิจัยที่พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาส่งผล
ให้สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัดการ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และด าเนินการ
บริหารงานต่างๆ ในอ านาจหน้าที่ได้โดยตรง ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี  ผู้บริหารจึงต้องมีการใช้
อ านาจที่พอดซีึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับและผูกพัน ถ้าใช้อ านาจมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ก็อาจเกิด
การต่อต้านหรือท างานโดยไม่ทุ่มเทท าให้ได้ผลการปฏิบัติที่ไม่ด ี การใช้อ านาจด้านต่าง ๆ จึงต้องมีการ
ปรับใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญชัย บรรเลงรมย์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อ านาจในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้อ านาจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันและบริหารงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อ านาจแตกต่างกัน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การบริหารต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้อ านาจไม่แตกต่างกัน  
 เมื่อพิจารณาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเฉพาะอ านาจความเชี่ยวชาญ ซึ่งในข้อค าถามทุกข้อมีค่ามัชฌิมเลขคณิตใกล้เคียงกัน โดยข้อ
ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรและสถานศึกษา อาจเนื่องมาจากการที่ผู้บริหารเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
มาเป็นอย่างดี  เป็นผู้มีการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เข้ารับร่วม
การสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป 
ประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป จึงมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการท างานเป็นอย่างดี 
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้และเห็นประจักษ์ในความรู้พิเศษหรือความช านาญพิเศษบางประการ ซึ่งเป็น
ความเชี่ยวชาญและความรู้ที่เชื่อถือได้ เชื่อมั่นได้ ในตัวของผู้บริหารจึงเกิดการยอมรับนับถืออ านาจ
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ความเช่ียวชาญ ด้วยมีความเช่ือว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่ผู้บริหารมีนั้นเกี่ยวข้อง
กับงานที่ท า และผู้บริหารจะช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพาให้ท างานส าเร็จ ผู้ที่มีอ านาจนี้จะดึงดูดให้คนไป
ปรึกษาหรือพึ่งพาทางความคิด เมื่อต้องการความกระจ่างในเรื่องที่ต้องการ ซึ่งผู้บริหารสามารถให้
ค าตอบหรือความถูกต้องได้ รวมทั้งในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ใช้ความรู้เป็นฐาน หรือยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ การพัฒนาเกี่ยวกับองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งบุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกด้วยความเจริญ
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร การรับรู้ และรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมาก แตกต่างจากงานวิจัยของ ทวีป แสงจันทร์ 
ได้ศึกษาเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 6 
ด้าน คือ ด้านอ านาจข่าวสาร  ด้านอ านาจเกี่ยวโยง  ด้านอ านาจตามกฎหมาย  ด้านอ านาจการให้
รางวัล  ด้านอ านาจการอ้างอิง  ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ  และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ 
ด้านอ านาจการบังคับ ส่วนการใช้อ านาจการบังคับนั้นแม้จะมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากแต่ก็
เป็นด้านที่อยู่ในล าดับสุดท้าย  ทั้งนี้เนื่องมาจากการตอบสนองที่เป็นไปได้ของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อการ
ใช้อ านาจบังคับ  ท าให้เกิดความผูกพันและความเต็มใจในการท างานค่อนข้างน้อย แต่เกิดโอกาสที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต่อต้านได้ค่อนข้างมาก ผู้บริหารจึงมีความระมัดระวังในการใช้อ านาจในรูปแบบนี้ 
มีการใช้อ านาจการบังคับเป็นอันดับสุดท้าย แต่อ านาจการบังคับก็ยังมีความจ าเป็นในการบริหาร
องค์การ โดยการใช้อ านาจนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ใช้เกินขอบเขต การใช้อ านาจการ
บังคับให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูง ควรใช้ในกรณีที่งานมีสภาพเร่งรีบ หรือในสภาพงานที่มีความ
กดดันสูงและรอช้าหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียไม่ได้  ค่ามัชฌิมเลขคณิตจึงอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิภณ ชินวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง อ านาจเชี่ยวชาญ อ านาจการให้รางวัล และ
อ านาจการบังคับ ซึ่งการใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 
3 ที่มีประสบการณ์ในการบริหารต่างกัน มีการใช้อ านาจในการบริหารโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นการใช้อ านาจด้านการบังคับแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ จาง (Jang) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอ านาจ อิทธิพลและความขัดแย้ง
ในสภาโรงเรียนเกาหลี พบว่า มีการเชื่อมโยงระหว่างการเข้าใจความขัดแย้ง อิทธิพลทางสังคม และ
ฐานอ านาจของผู้บริหาร เช่น การใช้อ านาจอ้างอิงของผู้บริหารมีผลกระทบต่อความขัดแย้งในบุคลากร
ครูและผู้ปกครองลดลง ขณะที่การใช้อ านาจบังคับมีผลต่อภาพรวมของความขัดแย้งของครูและ
ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น จากการพิจารณาในภาพรวมปรากฏว่าสถาบันสภาโรงเรียนเป็นไปได้ที่จะถูกท าลาย
เมื่อผู้บริหารไม่ให้ความรู้ความเข้าใจหรือไว้วางใจในอ านาจที่มาจากต าแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ านาจบังคับและอ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับดั๊กเวิร์ธ (Duckworth) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับการใช้อ านาจพื้นฐานของผู้บริหาร โดยผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
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ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น สมาคม และผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจทั้ง 7 แหล่ง ได้แก่ 
อ านาจอ้างอิง อ านาจการบังคับ อ านาจจากความเชี่ยวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจจากการให้
รางวัล อ านาจข้อมูลข่าวสารและอ านาจเช่ือมโยง มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า ผู้น าอาจประสบปัญหา
หากใช้อ านาจในทางที่ผิด หรอืการไม่ใช้อ านาจพื้นฐานทั้งหลายอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ส าหรับ
ผู้น าจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อสังเกตการใช้อ านาจพื้นฐานทั้งหลาย แล้วพัฒนาความช านาญในการใช้
อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ และน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริหาร 
 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิตของความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายด้านของความฉลาดทางอารมณ์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีผลท าให้การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใน
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากตามไปด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารหรือผู้น า หรือหัวหน้างาน 
ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อ
การส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง  หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดีโดยมีความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและมีความอดทนในการแก้ปัญหา มีความอดทนใน
การเรียนรู้สิ่งที่ยาก ท าให้การปฏิบัติงานในองค์การมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ความ
ฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อบุคคลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสุข ประสบความส าเร็จ เป็นผู้มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งความฉลาด
ทางอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานในด้านต่างๆ ของผู้บริหารนี้เองจะท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่าง
ถูกต้อง  มีสัมพันธ์กับการตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร  มีการใช้อ านาจในการบริหารที่เหมาะสมเพื่อ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันสูงในลักษณะที่
คล้อยตามกันกับการใช้อ านาจของผู้บริหาร โดยเฉพาะด้านทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการใช้
อ านาจโดยรวมสูงที่สุด เนื่องจากทักษะทางสังคมเป็นความสามารถในการจัดการกับความสัมพันธ์ 
และการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อสื่อสารด้วยความชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งกระตุ้นจูงใจ
บุคคลให้เกิดความร่วมมือกัน การรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างมี
มารยาทสังคม จะช่วยลดความขัดแย้งและช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเหมาะอย่างยิ่งต่อการท างานเป็น
ทีมเพื่ออยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุข การที่ผู้น าเป็นผู้มีทักษะทางสังคมจึงมีความสัมพันธ์กับการใช้
อ านาจในระดับสูง จากการวิจัยยังพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจใน
ทุกด้าน ทั้งด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจการ
บังคับ และด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการศึกษาของ สโตน ปาร์คเกอร์ และวู้ด 
(Stone, Parker and Wood) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐออนตาริโอ 
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าใน
โรงเรียน เพื่อศึกษาความสามารถทางอารมณ์และความสามารถทางสังคมของผู้บริหารโรงเรียนที่
น าไปสู่ความส าเร็จตามความต้องการและตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน และยังพบอีกว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถท านายความส าเร็จของการบริหารโรงเรียนได้ และได้เสนอแนะว่าควรน าเอาทักษะ
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ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์เข้าไปอยู่ในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นทักษะระหว่าง
บุคคล ความตระหนักในตนเอง การประเมินตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การแก้ไขปัญหา การ
ควบคุมแรงกระตุ้นภายใน สอดคล้องกับการวิจัยของ สนทยา  เจริญพันธ์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยการใช้อ านาจในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรยีนมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการควบคุมตนเอง ด้านการจูงใจ
ตนเอง และด้านทักษะทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยความฉลาดทางอารมณ์
ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้านในระดับสูง เนื่องจากการวิจัยพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความรักในสถานศึกษา 
ตั้งใจท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา จึงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่สูง 
การใช้อ านาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารน ามาใช้ในการบริหารงาน ด าเนินการและจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นับว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาทางด าเนินการให้ลุล่วงไป
ด้วยการใช้อ านาจ ความสามารถ และการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา การใช้อ านาจ
ด้านต่าง ๆ ในการบริหารงานเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ท าให้การใช้อ านาจในด้านต่างๆ 
อยู่ในระดับมาก และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจในระดับสูง 
ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดย
มีความสัมพันธ์ระดับสูง 4 ด้าน คือ ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจการบังคับ ด้านอ านาจตาม
กฎหมาย ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านอ านาจการ
ให้รางวัล เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ในตนเองนั้น เป็นความสามารถในการ
ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและแรงผลักดันของตนเอง รู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเอง มี
ความเช่ือมั่นในคุณค่าของตน รับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น ท าให้ผู้ที่มีความฉลาด
ทางอารมณ์ดา้นนี้มีคุณลักษณะเฉพาะตนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจอ้างอิง ซึ่งเป็นอ านาจที่เกิด
จากคุณลักษณะของตนเอง ประกอบด้วย คุณงามความดี ความมีบารมี การเป็นที่ชื่นชอบของบุคคล
อื่น ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชม เป็นที่ยกย่องได้รับการยอมรับจากสังคม  แต่มี
ความสัมพันธ์กับอ านาจการให้รางวัลอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ด้านนี้เน้น
ในเรื่องของการเข้าใจตนเองของผู้บริหาร ยังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ 
บูฟอร์ด (Buford) ที่ได้ศึกษาความมีประสิทธิผลบุคลิกภาพภาวะผู้น าและความฉลาดทางอารมณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันของคะแนนรายงานตนเอง ในด้านบุคลิกภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้น าที่เปลี่ยนแปลงไป และประสิทธิผลการบริหาร ส่วนการให้คะแนนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาความฉลาดทางอารมณ์กับประสิทธิผลการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กัน  และ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของ
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ผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ทักษะการบริหาร 
ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ ความตระหนัก
ในตนเอง การจัดการตนเอง ความตระหนักในสังคม และการจัดการความสัมพันธ์ ส าหรับความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทุกด้าน โดยมี
ความสัมพันธ์กันสูง 4 ด้าน คือ ด้านอ านาจการให้รางวัล ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจอ้างอิง 
ด้านอ านาจการบังคับ และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 
เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ด้านการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนั้น เป็นความสามารถในการเข้าใจ
ที่มาหรือสาเหตุของอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลอื่น มีทักษะในการปฏิบัติต่อบุคคลตามการ
ตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลเหล่านั้น การให้สิ่งตอบแทนเพื่อเป็นรางวัลแก่บุคคลที่ยอมปฏิบัติ
ตาม ซึ่งอาจเป็น การยกย่องสรรเสริญ การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง  เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ต้องการ จากการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถเป็น
ข้อที่มีค่าค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดด้วย การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจึงมีความสัมพันธ์กันสูงกับ
อ านาจการให้รางวัล แต่สัมพันธ์กับอ านาจความเชี่ยวชาญในระดับปานกลาง เนื่องจากอ านาจความ
เชี่ยวชาญ เป็นอ านาจที่เกิดจากทักษะความรู้ ความสามารถเหนือผู้อื่น ท าให้เกิดการยอมรับว่าผู้นั้น
ทรงความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงาน น่าเชื่อถือ น่ารับฟัง  เป็นอ านาจที่เกิดจาก
ลักษณะเฉพาะตนของผู้บริหาร ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานของตัวผู้บริหาร
เอง จึงมีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นน้อยกว่าการใช้อ านาจด้านอื่นๆ สอดคล้องกับ 
ดั๊กเวิร์ธ (Duckworth) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับการใช้อ านาจพื้นฐานของ
ผู้บริหาร โดยผู้มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่  ผู้บั งคับบัญชาขั้นต้น สมาคม และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจทั้ง 7 แหล่ง ได้แก่ อ านาจอ้างอิง อ านาจการบังคับ 
อ านาจจากความเชี่ยวชาญ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจจากการให้รางวัล อ านาจข้อมูลข่าวสารและ
อ านาจเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า ผู้น าอาจประสบปัญหาหากใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือ
การไม่ใช้อ านาจพ้ืนฐานทั้งหลายอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ส าหรับผู้น าจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อ
สังเกตการใช้อ านาจพื้นฐานทั้งหลาย แล้วพัฒนาความช านาญในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ 
และน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริหาร 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครให้
ดียิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 1.  ในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านทักษะทางสังคม  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ ในล าดับท้ายสุด โดยผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
อยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นควรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านทักษะทาง
สังคม ในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา โดยการจัดการอบรมเชิง
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคน 
 2.  ในเรื่องการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอ านาจการ
บังคับ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับที่น้อยที่สุด ซึ่งข้อผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือนหรือลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่งนั้นเป็นข้อที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ใน
อันดับสุดท้าย ดังนั้นควรส่งเสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอ านาจการบังคับ ในการ
ตักเตือนหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่ง โดยการจัดอบรม
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติราชการ และการใช้อ านาจบังคับอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 3.  ในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบว่า  ความ
ฉลาดทางอารมณ์ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการใช้อ านาจสูงที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองและให้ความส าคัญกับการใช้อ านาจในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อการบริหารงานที่ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยดังกล่าวไว้ข้างต้น  เพื่อให้งานวิจัยเกี่ยวกับ
ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครได้แพร่หลายออกไป  เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร  
นักวิชาการ  และผู้สนใจทั่วไป  จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดอื่นๆ  
 2.  ควรมีการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  ควรมีการศึกษารูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืวิจัย 
และรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวจิัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตววจเครื่องมือวิจัย 
 

1.  ดร.สมชัย   ชวลิตธาดา 
      วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)  สาขาการบริหารการศึกษา 
 สถานที่ท างาน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเอกชัย 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
2.  นายสถาวร   พัชรบ ารุง 
      วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา 
   อักษรศาสตรมหาบณัฑิต (อ.ม.)  สาขาวิชาภาษาไทย 
 สถานที่ท างาน ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
3.  นายสมบัติ   ศรีสุพัฒน ์
      วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 
 สถานที่ท างาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุม่งานวัดและประเมินผล 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
4.  นายวิโรจน ์  วรัตรุจิวงศ ์
      วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาไทย 
 สถานที่ท างาน ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
5.  นางรุ่งนภา   จีนสุขประเสริฐ 
      วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)   สาขาวัดผลการศึกษา 
 สถานที่ท างาน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 

และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

1.  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ)์    
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
2.  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
3.  โรงเรียนบา้นพาดหมอน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
4.  โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
5.  โรงเรียนวัดจินดาราม 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
6.  โรงเรียนบา้นคลองจินดา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
7.  โรงเรียนวัดวังน้ าขาว (จินดาประชานุกูล) 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
8.  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะหห์าค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.969 53 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
 อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 31 วัดราษฎร์รังสรรค์ 
1 บ้านชายทะเลกาหลง 32 วัดใหญ่จอมปราสาท 
2 บ้านสันดาบ 33 วัดศรีเมือง 
3 วัดน่วมกานนท์ 34 วัดคลองคร ุ
4 บ้านท่าทราย 35 วัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 
5 บ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ)์ 36 วัดเกตุมดีศรีวราราม 
6 วัดราษฎร์ธรรมาราม 37 บ้านบางน ้าจืด 
7 วัดศรีวนาราม 38 วัดโพธ์ิแจ้ 
8 วัดเจริญสุขาราม 39 วัดสามัคคีศรัทธาราม 
9 บ้านชายทะเลบางกระเจา้ 40 วัดศรีสุทธาราม 
10 วัดวิสุทธาราม 41 วัดบางหญ้าแพรก 
11 วัดบางพล ี 42 วัดบางปลา 
12 วัดเกาะ (ส าลีราษฎร์อุปถัมภ)์ 43 บ้านอ้อมโรงหีบ 
13 บ้านโคก 44 วัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบ ารุง) 
14 วัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) 45 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
15 วัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ)์ 46 อนุบาลสมุทรสาคร 
16 วัดปากบ่อ (เหลืองราษฎร์บ ารุง)  อ าเภอกระทุ่มแบน 
17 วัดปัจจันตาราม 47 บ้านท้องคุ้ง 
18 บ้านบางปิ้ง 48 วังนกไข ่
19 เทพนรรัตน ์ 49 บ้านปลายคลองน้อย 
20 วัดบางกระเจ้า 50 วัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) 
21 บ้านคลองซื่อ 51 วัดท่ากระบือ (ท่ากระบือพิทยาคาร 
22 วัดบางน้ าวน (รอดพิทยาคม) 52 วัดหนองนกไข่ 
23 บ้านหนองหาดใหญ ่ 53 บ้านคลองกระทุ่มแบน 
24 สมุทรมณีรัตน ์ 54 วัดราษฎร์บ ารุง 
25 วัดพันธุวงษ์ 55 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 
26 วัดศิริมงคล 56 วัดสุวรรณรัตนาราม 
27 วัดใต้บา้นบ่อ 57 บ้านดอนไก่ดี 
28 วัดบางขุด 58 วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง 
29 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 59 บ้านสวนหลวง 
30 วัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) 60 วัดใหม่หนองพะอง 
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ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
61 บ้านคลองแค 74 บ้านดอนไผ ่(อุดม-สอางค์ อุ่นสุวรรณ) 
62 วัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 75 วัดกระโจมทอง 
 อ าเภอบ้านแพ้ว 76 วัดหลักสองราษฎร์บ ารุง 

63 บ้านรางสายบัว 77 บ้านวังจรเข้ 
64 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน ์ 78 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 
65 บ้านด าเนินสะดวก (กิมลี้มณฉีาย) 79 บ้านคลองหลวง 
66 บ้านคลองส าโรง 80 วัดเจ็ดริ้ว 
67 บ้านเจริญสุข 81 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 
68 วัดธัญญารามราษฎร์บ ารุง 82 วัดยกกระบัตร 
69 วัดธรรมโชติ 83 หลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฏ์ 
70 บ้านโรงเข้ 84 วัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ)์ 
71 วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์) 85 อนุบาลบ้านแพ้ว (วันคร2ู500) 
72 วัดดอนโฆสิตาราม 86 วัดสุนทรสถิต (สามัคคีวิทยาคม) 
73 วัดหนองบัว   
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับการใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3  ตอน  คือ 
ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตอนที่  3  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 
2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน   1  ท่าน 
2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  1  ท่าน 
2.3  ครูผู้สอน   2   ท่าน 

3.  ข้อมูลที่ไดจ้ะน าไปใช้เพ่ือการวิจัยครั้งน้ีเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ
โรงเรียนของท่านประการใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช ้
 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณ
ท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 

  นางสาวธิดารัตน์   รัศมี 
                                            นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

          ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในชอ่งว่าง        หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
  [     ] 01 

2 อายุ 
ไม่เกิน 30 ปี 
30 – 40 ปี 
40 ปีขึ้นไป 

 
 

[     ] 02 

3 ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
[     ] 03 

4 ต าแหน่งปัจจุบัน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ครูผู้สอน 

 
[     ] 04 

5 ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
ไม่เกิน 5 ปี 
5 – 10 ปี 
10 ปีขึ้นไป 

 
[     ] 05 
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ตอนที่  2   ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อละช่องเดียว 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ที่ส
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
การตระหนักรูใ้นตนเอง       
1. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจอารมณ์และความคิด
ของตนเอง 

     
 [     ] 06 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง 

     
 [     ] 07 

3. ผู้บริหารสถานศึกษารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ตนเองได้ตามความเป็นจริง 

     
 [     ] 08 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นในคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง 

     
 [     ] 09 

การควบคุมตนเอง       
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการจัดการ
และควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

     
 [     ] 10 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมการกระท า
ของตนเองให้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

     
 [     ] 11 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย ์       [     ] 12 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม       [     ] 13 
9. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่

     
 [     ] 14 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรอบคอบในการคิด
พิจารณาก่อนการตัดสินใจ 

     
 [     ] 15 

11. ผู้บริหารสถานศึกษามีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

     
 [     ] 16 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ทีส่
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
การจูงใจตนเอง       
12. ผู้บริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายในการท างาน
ที่ชัดเจน 

     
 [     ] 17 

13. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเอาใจใส่ในการ
ท างาน 

     
 [     ] 18 

14. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ       [     ] 19 
15. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรักในสถานศึกษา 
ตั้งใจท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

     
 [     ] 20 

16. ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค 

     
 [     ] 21 

การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น       
17. ผู้บริหารสถานศึกษารับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์
และความรู้สึกของบุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 22 

18. ผู้บริหารสถานศึกษายอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 23 

19. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังและพิจารณาความ
คิดเห็นของบุคลากร 

     
 [     ] 24 

20. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติต่อบุคลากรด้วย
ความเป็นมิตร แสดงออกด้วยความรักความห่วงใย
เอื้ออาทรต่อความรู้สึกและความต้องการของ
บุคลากร 

     

 [     ] 25 

21. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความสามารถ 

     
 [     ] 26 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ที่ส
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
ทักษะทางสังคม       
22. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการชักจูง
หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

     
 [     ] 27 

23. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 28 

24. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

     
 [     ] 29 

25. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 30 

26. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การสื่อสารที่ ชดัเจน 
ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

     
 [     ] 31 

27. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า       [     ] 32 
28. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม สร้างและน าทมีงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     
 [     ] 33 

29. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นจูงใจให้
บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 

     
 [     ] 34 
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ตอนที่  3  การใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อละช่องเดียว 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ที่ส
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
อ านาจการใหร้างวัล       
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้รางวัลเพื่อกระตุ้น
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

     
 [     ] 35 

2. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องชมเชยเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 

     
 [     ] 36 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ผูท้ี่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

     
 [     ] 37 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบ
จากผลงานอย่างเป็นธรรม 

     
 [     ] 38 

อ านาจการบังคับ       
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมดูแลให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเช่ือฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
ค าสั่ง 

     
 [     ] 39 

6. บุคลากรมคีวามเคารพย าเกรงต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     
 [     ] 40 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้งให้ทราบถึงผลเสียของ
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือค าสั่ง 

     
 [     ] 41 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือนหรือลงโทษ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือค าสั่ง 

     
 [     ] 42 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ที่ส
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
อ านาจตามกฎหมาย       
9. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่
ในการบริหารงาน 

     
 [     ] 43 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กฎระเบียบของ
สถานศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

     
 [     ] 44 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้อ านาจออกค าสั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

     
 [     ] 45 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งการและมอบหมายงานให้
บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบอย่างชัดเจน 

     
 [     ] 46 

13. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ติดตามผล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

     
 [     ] 47 

14. ผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุม ก ากบั ดูแล
การใช้ทรัพยากร ได้แก่ เงินงบประมาณ เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ตามหน้าที่ 

     
 [     ] 48 

อ านาจอ้างอิง       
15. ผู้บริหารสถานศึกษามีบุคลิกลักษณะเหมาะสม
แก่การเป็นผู้น า 

     
 [     ] 49 

16. ผู้บริหารสถานศึกษาวางตัวได้เหมาะสมกับทุก
โอกาส 

     
 [     ] 50 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมเปน็
แบบอย่างที่ดี 

     
 [     ] 51 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

     
 [     ] 52 

19. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับนับถือจาก
สังคม 

     
 [     ] 53 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรบั
ผู้วิจัย 

 ม
าก

ที่ส
ุด 

 ม
าก

 

 ป
าน

กล
าง

 

 น
้อย

 

 น
้อย

ที่ส
ุด 

5 4 3 2 1  
อ านาจความเชี่ยวชาญ       
20. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 54 

21. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน
ได้ 

     
 [     ] 55 

22. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ 
สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร
และสถานศึกษา 

     
 [     ] 56 

23. ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
งานหรือโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

     
 [     ] 57 

24. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้ค าปรึกษา และ
แนะน าแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหา
แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

     
 [     ] 58 
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