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ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

Emotional Quotient Affecting to Transformational Leadership of School 
Administrators Under The Secondary Educational Service Area Office 18 
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Abstract

 The purposes of this research were to study the emotional quotient, the transformational leadership, the 

level of relationship between emotional quotient and the transformational leadership, and the emotional readership 

which affected the transformational leadership of the school administrators under the jurisdiction of The office of 

Secondary Education Area 18.

 The results of the study were as follows:

 1. The overall level of the emotional quotient among school administrators was found to be at the normal 

level. Considered by factors, Molality was found at the highest mean score, followed by happiness and competence 

respectively.

 2. The transformational leadership was found to be at a high level. The highest ranking was that of the 

awareness of individualism. The inspirational promotion, idealism influence, and intellectual encouragement  

respectively.

 3. The positive relationship between the emotional quotient and transformational leadership was found at 

r
xy 

= 0.58.

 4. There was a significant difference in the emotional quotient affecting the transformational leadership among 

school administrators under the jurisdiction of The office of Secondary Education Area 18. at the 0.01 level.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ ระดับภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์กบัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง และ 3) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 จ�านวน 113 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความสมัพันธ์แบบเพียร์สัน 

และค่าถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปกติ 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสุขและด้านเก่ง ตามล�าดับ
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วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 255814

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล�าดับ

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ในระดับ 

ปานกลาง (r
xy
 = 0.58) 

 4. ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา ความฉลาดทางอารมณ ์ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ  

ท้ังภายนอกและภายในประเทศ การปรบัเปลีย่นเรว็และซับซ้อนดงักล่าว  

เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ 

ข้อผูกพันที่ประเทศไทยจะเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีนในปี 2558  

ดงันัน้การศึกษาจึงเป็นองค์การท่ีมีความส�าคัญของประเทศ ที่เป็น

เฟืองจักรส�าคญัอนัดบัหนึง่ในการเตรยีมความพร้อมในด้านการพัฒนาคน

น�าหน้าการพัฒนาประเทศ จงึจ�าเป็นต้องเร่งสร้างภมูคุ้ิมกนัในประเทศ

ให้เข้มแขง็ขึน้ มาใช้ในการเตรยีมความพร้อมให้แก่ คน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ 

ให้ก้าวหน้าต่อไปเพือ่ประโยชน์สขุทีย่ัง่ยนืของสงัคมไทยตามปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 การปฏริปูการศกึษาจะด�าเนนิการไปด้วยด ีถ้าหากว่าการด�าเนิน

การปฏิรูปในระดับสถานศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และ 

เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องพฒันาตนเองให้มภีาวะ

ผู้น�าที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพราะการปฏิรูปการศึกษา

จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็น

แบบผู ้น�าที่สร ้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ และท�าให้เกิด 

การจูงใจอย่างมากในตัวผู้ตาม เป็นความสามารถของผู้บริหารที่

จะท�าให้สมาชกิในองค์การเพิม่ภาวะผูน้�าเพือ่พฒันางานในองค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะผูน้�า 

ทีผู่้น�าหลายองค์การน�ามาใช้แล้วประสบความส�าเร็จในการบริหาร 

เพือ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ส่งเสริม  

ให้บคุลากรได้ใช้ความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ในการริเริ่มงาน 

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนางานในหน้าที่โดยมีประโยชน์

คือเป้าหมายขององค์การ แต่ในส่วนของโรงเรียน ตัวผู้เรียนเป็น

เป้าหมายที่ทุกคนในโรงเรียนต้องน�ามาเป็นตัวตั้งในการก�าหนด

เป้าหมายต่างๆ และเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้โรงเรียนมีเป้าหมาย 

ร่วมกันชัดเจน โดยที่เป้าหมายนั้นเกิดจากความคิดเห็นของ

บุคลากรทุกฝ่าย น�าไปสู ่การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความพงึพอใจมคีวามสขุกบัหมูค่ณะและอาชพีของตน ดงันัน้ใน

องค์การทางการศึกษา จึงน่าจะน�าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมาใช้

อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น และผู้บริหารควรพัฒนาตนเองให้มีระดับ

ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่สูงขึ้น เพื่อความส�าเร็จขององค์การ 

โดยเฉพาะโรงเรยีนเพือ่การปฏิรปูสถานศกึษา แม้ว่าจากผลการวิจัย

ช้ีให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง แต่มีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาว่าความฉลาดทาง

อารมณ์ส่งผลต่อภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา

หรือไม่อย่างไร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากร

ทางการศึกษา และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บรหิารสถานศกึษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 มคีวามสนใจ

ที่จะศึกษา “ความฉลาดทางอารมณ ์ส ่ งผลต ่อภาวะผู ้น� า 

การเปล่ียนแปลงของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18” เพื่อให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัตน์  

ที่ทุกสรรพสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะ

ช่วยเพิม่ความชดัเจน และความส�าคญัของภาวะผูน้�าการเปลี่ยนแปลง

ที่ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ก�าลังสนใจ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย

เสริมสร้างบุคลิกภาพ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้รหิาร

ให้เข้าใจ รู้ทันอารมณ์ตนเองและอารมณ์ของบคุลากร ในองค์การ 

สามารถลดปัญหาความขัดแย้ง เพิ่มพลังการท�างาน รวมทั้งยัง

เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่

กันไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร 

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18
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 2. เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์

กับภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 4. เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  แนวคดิเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วจิยัน�าแนวคดิ

ของกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ มอีงค์ประกอบ 3 ด้าน คอื 

1) ด้านด ี2) ด้านเก่ง 3) ด้านสุข และผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ของ แบส และอโวลิโอ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การมี

อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุ้น 

ทางปัญญา 4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

 2. ขอบเขตของประชากร

  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 159 คน

  2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

ปีการศกึษา 2556 โดยการก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากตาราง

เครจซี ่และมอร์แกน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ และรองผูอ้�านวยการ 

จ�านวน 113 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ 3 ด้าน  

ดังนี้

   1) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี 

   2) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง 

   3) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

   1) การมีอิทธิพลตามอุดมคติ

   2) การสร้างแรงบันดาลใจ 

   3) การกระตุ้นทางปัญญา

   4) การค�านึงถึงความเป็นเอกบุคคล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ด้านความฉลาดทางอารมณ ์

ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 

ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบส และ 

อโวลิโอ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เช่น เพศ อายุ  

วุฒิการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์

ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ที่ผู ้วิจัยใช ้แบบสอบถามความฉลาด 

ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งผู้วิจัยใช้ประเมินความฉลาด 

ทางอารมณ์ส�าหรับผู ้ใหญ่ช ่วงอายุ 26-60 ปี มีลักษณะให ้

ผู ้ตอบประเมินตนเอง ลักษณะแบบสอบ ถามเป็นแบบมาตรา

ประมาณค่า 4 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินความฉลาด 

ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย  

น้อยมาก ข้อความมทีัง้ทางบวกและทางลบ จ�านวน 52 ข้อ โดยแบ่ง

เป็น 3 ด้าน คือ

 1. ด้านดี  จ�านวน 18 ข้อ

 2. ด้านเก่ง  จ�านวน 18 ข้อ

 3. ด้านสุข  จ�านวน 16 ข้อ

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็น 

แบบวัดที่ ผู ้วิจัยพัฒนา มาจากแนวคิดการพัฒนาภาวะผู ้น�า  

การเปลี่ยนแปลงของแบส และอโวลิโอ ทั้ง 4 ด้าน

 ด้านที่ 1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ จ�านวน 10 ข้อ

 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ จ�านวน 10 ข้อ

 ด้านที่ 3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จ�านวน 10 ข้อ

 ด้านที่ 4 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ�านวน 

10 ข้อ

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

 2. ศกึษาเอกสารและรายละเอยีดภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ตามแนวคดิของแบส และอโวลิโอ จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพล

เชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ ้นทางปัญญา  

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

 3. ก�าหนดวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการสร้าง

เครื่องมือ

 4. น�ากรอบแนวคิดทฤษฎี มาสร้างแบบสอบถาม โดย

แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยใช้ของกรมสุขภาพจิต  
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และแบบสอบถามภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา ผู ้วิจัยน�าทฤษฎีภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงของ

แบส และอโวลิโอ มาประยุกต์ในการท�าแบบสอบถาม

 5. น�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นให ้อาจารย ์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้สถติสิ�าหรบัการวจิยั ดงันี้

 1. สถิติพื้นฐาน

  1.1 ร้อยละ (Percent)

  1.2 ค่าเฉลี่ย (X ) 

  1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

  2.1 วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  

Correlation) 

  2.2 วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยวิธี Stepwise

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ความถีแ่ละร้อยละ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ�าแนก 

ตามสถานภาพของผู้ตอบ พบว่า เป็นเพศชาย จ�านวน 63 คน  

ร้อยละ 56 เพศหญิง จ�านวน 50 คน ร้อยละ 44 ด้านอายุ พบว่า 

อายุระหว่าง 41-50 ปี จ�านวน 75 คน ร้อยละ 67 รองลงมาอายุ

มากกว่า 50 ปี จ�านวน 38 คน ร้อยละ 33 ต�าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

เป็นรองผู้อ�านวยการโรงเรียนมีจ�านวนมากที่สุด 63 คน ร้อยละ 56 

รองลงมาผู้อ�านวยการโรงเรียน จ�านวน 50 คน ร้อยละ 44 ด้านวุฒิ

การศึกษา พบว่า ระดับปริญญาโทมีจ�านวนมากที่สุด 101 คน  

ร้อยละ 89.4 รองลงมาระดับปริญญาเอก จ�านวน 8 คน ร้อยละ 7.1 

และระดับปริญญาตรี จ�านวน 4 คน ร้อยละ 3.5 และด้าน

ประสบการณ์ พบว่า ประสบการณ์ระหว่าง 11- 15 ปี มจี�านวนมาก

ที่สุด จ�านวน 62 คน ร้อยละ 55 รองลงมาประสบการณ์ระหว่าง 

6-10 ปี จ�านวน 22 คน ร้อยละ 20 ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

จ�านวน 18 คน ร้อยละ 15 และประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี  

จ�านวน 11 คน ร้อยละ 10 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความฉลาดทางอารมณ์

ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 3 ด้าน คือ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี  

ด้านเก่งและด้านสุข วิเคราะห์ตามเกณฑ์กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่งและ 

ด้านสุข ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบั

ปกติ (X  = 2.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ( X  = 2.93) รองลงมา 

คือ ด้านสุข (X  = 2.90) และด้านเก่ง (X  = 2.84) ตามล�าดับ

 ด้านดี พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การเห็นใจ 

ผู้อื่น (X  = 3.00) รองลงมา คือ ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ 

(X  = 2.99)  และด้านความรบัผิดชอบ (X  = 2.80) ตามล�าดับ

 ด้านเก่ง พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้าง

แรงจูงใจให้ตนเอง (X  = 2.94) รองลงมา คือ ความสามารถใน 

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (X  = 2.86) และด้านสัมพันธภาพกับ

คนอื่น (X  = 2.70) ตามล�าดับ

 ด้านสุข พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านภมูใิจ

ตนเอง (X  = 3.00) รองลงมา คือ ด้านความพงึพอใจในชีวิต (X  = 2.94) 

และด้านการสร้างความสงบสุขทางใจ (X  = 2.77) ตามล�าดับ

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน 

คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาล

ใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบคุคล วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าความเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน 

ระดับมาก (X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

(X  = 4.22) รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (X  = 4.21)  

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (X  = 4.18) และด้านการกระตุ้น 

ทางปัญญา (X  = 4.13) ตามล�าดับ

 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ค ่าความสัมพันธ ์ระหว่าง 

ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความ

สมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง (r
xy
 = 0.58) อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผล 

ต่อภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง แบบเป็นข้ันตอนถดถอยพหุคูณ  

เพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษา ฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อภาวะผู้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า

 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

  ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 จ�านวนทั้งหมด 113 คน จ�าแนกตามเพศชาย 

63 คน เพศหญิง จ�านวน 50 คน ด้านอายุระหว่าง 41-50 ปี  

จ�านวน 75 คน คดิอายมุากกว่า 50 ปี จ�านวน 38 คน ด้านต�าแหน่งหน้าที่  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน จ�านวน 50 คน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน 

จ�านวน 63 คน ด้านวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ�านวน 4 คน  

ระดับปริญญาโท จ�านวน 101 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 

8 คน และด้านประสบการณ์ ระหว่าง 1-5 ปี จ�านวน 11 คน ระหว่าง  

6-10 ปี จ�านวน 22 คน 11-15 ปี จ�านวน 62 คน และมากกว่า  

15 ปี จ�านวน 18 คน 

 2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยภาพรวมและ 

รายด้าน อยู่ในระดับปกติ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี 

ค่าเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ด้านด ีรองลงมาคอืด้านสขุและด้านเก่ง ตามล�าดบั

 เมื่อพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์รายด้านพบว่า

  1) ด้านด ีพบว่า มค่ีาเฉลีย่ปกต ิเมือ่พิจารณารายด้านๆ 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการเห็นใจผู้อื่น รองลงมาควบคุม

อารมณ์ และรับผิดชอบ ตามล�าดับ และพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ต�่ากว่าปกติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหารเห็นคุณค่าในน�้าใจที่ผู้อื่นมี

ต่อผู้บริหาร ล�าดับต่อมา ผู้บริหารยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้

ยาก และผู้บริหารไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นท่ีผู้บริหารไม่รู้จัก 

ตามล�าดับ

  2) ด้านเก่ง พบว่า มีค่าเฉลี่ยปกติทุกด้าน เมื่อพิจารณา

รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีแรงจูงใจ รองลงมา 

การตัดสินใจและแก้ปัญหาการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ตามล�าดับ

  3) ด้านสุข พบว่า มีค่าเฉลี่ยปกติทุกด้าน เมื่อพิจารณา

รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการภูมิใจตนเอง รองลง

มาการพึงพอใจในชีวิต และการสุขสงบทางใจ ตามล�าดับ

 3. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 

โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมี

อทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ และด้านการกระตุน้ทางปัญญา ตามล�าดบั

 เมือ่พจิารณาภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงรายด้านพบว่า

  1) ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก ่

ผู้บริหารค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

รองลงมา ผูบ้ริหารเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม จนได้รับความไว้วางใจ

จากผู ้ใต ้บังคับบัญชา และผู ้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

ตามล�าดับ

  2) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ พบว่า มีค่าเฉล่ียระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผู้บริหาร 

อุทิศตนในการท�างานเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงาน รองลงมา  

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย และผู้บริหาร

ตัง้มาตรฐานในการท�างานไว้สงูเพือ่กระตุน้ความสามารถของผูร่้วมงาน 

  3) ด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ พบว่า มค่ีาเฉลีย่

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจแก้ปัญหา  

รองลงมา ผู้บริหารสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณา

ปัญหา และผู้บริหารมีความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

ตามล�าดับ

  4) ด้านการกระตุน้ทางปัญญา พบว่า มค่ีาเฉลีย่ระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานแต่ละคนด้วยความสนใจและตั้งใจจริง 

รองลงมา ผูบ้รหิารมอบหมายงานโดยค�านงึถงึความรูค้วามสามารถ

ของแต่ละบุคคล และผู ้บริหารเปิดโอกาสให้ผู ้ร ่วมงานได้ใช ้

ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ ตามล�าดับ

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างความฉลาด 

ทางอารมณ์กับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า  

ความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้น�า 

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในระดับปานกลาง (r = 0.58) 

 5. ผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ด้านด ีด้านเก่งและ

ด้านสขุ ส่งผลต่อภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ .01

อภิปรายผล
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้

 1. ผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหาร 

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 18  

พบว ่า  มีความฉลาดทางอารมณ ์ โดยรวมอยู ่ในระดับปกติ  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปกติทุกด้าน ท้ังนี้โดยเฉลี่ย
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ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีนั้นยังไม่ยอมรับ

ในส่ิงที่ผู้อื่นท�าต่างจากท่ีผู ้บริหารคิดและผู้บริหารส่วนมากยังมี

ความรู ้สึกว ่าผู ้ร ่วมงานนั้นเรียกร ้องความสนใจมากเกินไป  

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสขุน้ันผูบ้ริหารส่วนมากประสบความส�าเรจ็ 

ในการท�างาน และด้านที่ผู ้บริหารมีค่าเฉลี่ยของความฉลาด 

ทางอารมณ์ต�่าสุดคือ ด้านเก่งเพราะว่าผู้บริหารมีความสามารถใน

การท�างานทุกๆ ด้านที่จะต้องท�าให้บรรลุเป้าหมายจึงไม่รู้ว่าตัวเอง

เก่งเร่ืองอะไร สอดคล้องกบังานวิจยัของ บณัฑติย์ ทมุเทยีง (2549) 

ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปกติ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ สุวจสุวรรณ (2549) พบว่า 

ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงตรงกับระดับปกติ ที่เป็นเช่นนี้

สามารถอภปิรายได้ว่า การเข้าสูต่�าแหน่งบรหิารต้องผ่านการคัดเลือก

ตามเกณฑ์ ทั้งด้านความรู้และการสร้างความสัมพันธ์ จึงท�าให ้

ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองทุกด้านรวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์  

ซึ่งผู้วิจัยจะได้เสนอเป็นประเด็นที่สมควรน�ามาอภิปรายดังนี้

  1.1 ระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

โดยภาพรวมผู ้บริหารมีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู ่ใน 

ระดับปกติ สอดคล้องกับ กัลยาณี พรมทอง (2546) ที่ได้ศึกษา 

ความฉลาดทางอารมณ์ผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษามีความฉลาด

ทางอารมณ์ พบว่า ภาพรวมอยู ่ในระดับปกติ สอดคล้องกับ  

วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี 

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากบางครัง้ผูบ้รหิารไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของ

ตัวเอง มักมีปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย ไม่เห็นคุณค่า

น�า้ใจของผูอ้ืน่ ยอมรบัข้อผดิพลาดของผูอ้ืน่ได้ยาก แต่ผูบ้รหิารเวลา

โกรธหรือไม่สบายใจ ผู ้บริหารรับรู ้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง  

ส�าหรับการเห็นใจผู้อื่น ผู้บริหารมีการเห็นใจผู้อื่นพบว่าอยู่ในระดับ

ปกติ เพราะว่าอาจเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้น�ายินดี 

รบัฟังความทุกข์ของผูอ้ืน่ทีต้่องการความช่วยเหลอื ด้านความรบัผดิชอบ

ของผู ้บริหารพบว่าอยู ่ในระดับปกติ ส่วนมากพบว่าผู้บริหารก ็

เสียสละประโยชน์ส่วนตัวและยินดีท่ีจะท�าเพื่อส่วนรวมแต่ผู้บริหาร

ส่วนน้อยเห็นคุณค่าในน�้าใจผู้อื่น

  1.2 ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านสขุ ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 

โดยภาพรวมผู ้บริหารมีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู ่ใน 

ระดับปกติ รองลงมาจากด้านดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ด้านสุขอยู่ในระดับปกติ สอดคล้องกับ

งานวจิยัของนติยา วเิศษยา (2551) ทีไ่ด้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสุรินทร์  

พบว่า ผู้บริหารมีความภมิูใจตนเองอยูใ่นระดับปกติ อาจเป็นเพราะว่า

ผู้บริหารส่วนมากสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด และ 

ผู้บริหารส่วนน้อยไม่รู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น การพึงพอใจในชีวิตของ 

ผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนมากเม่ือมีเร่ืองที่ท�าให้เครียดมักปรับเปลี่ยน

ให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้ เพราะทุกปัญหามักมี

ทางออกเสมอ ส่วนด้านความสขุสงบทางใจผูบ้รหิารส่วนมากไม่รูว่้า

จะหาอะไรท�าเม่ือรู้สึกเบ่ือหน่ายแต่เม่ือว่างเว้นจากภาระหน้าที่จะ

ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ

  1.3 ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง ของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 18 

โดยภาพรวมผู้บริหารมีค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์อยู ่ใน 

ระดับปกติ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ด้านเก่งอยู่ในระดับปกติ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิตยา วิเศษยา ได้กล่าวว่าผู้บริหารสามารถสร้าง 

แรงจงูใจในการท�างานและผูบ้รหิารจะต้องมคีวามรู้ความสามารถใน

ทุกเรื่องจึงไม่รู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไร ส�าหรับด้านการตัดสินใจและ

แก้ปัญหาของผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนมากที่ท�าอะไรหลายอย่างใน

เวลาเดียวกัน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะท�าอะไรก่อนหลัง  

ผู้บริหารส่วนน้อยไม่รู้ว่าอะไรท�าให้ตัวเองไม่มีความสุข ส�าหรับด้าน

สัมพนัธภาพกบัคนอืน่พบว่าผู้บรหิารส่วนมากถ้าไม่เห็นด้วยกบัผูอ่ื้น 

สามารถอธบิายเหตผุลจนเขายอมรบัได้และพบว่าผูบ้รหิารส่วนน้อย

มีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน 

 2. ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา 

เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพล 

เชิงอุดมการณ์ และด้านการกระตุ ้นทางปัญญา ตามล�าดับ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548)  

โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน 

  2.1 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพล 

เชิงอุดมการณ์ พบว่า ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร 

สถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 18 
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ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งพบว่าผู้บริหารค�านึง
ถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตน เป ็นผู ้มี
คุณธรรมจริยธรรม จนได้รับความไว้วางใจจากผู ้ร ่วมงานและ
ผู ้บริหารมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง ส�าหรบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ 
ผูบ้รหิารประพฤตปิฏบิติัตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นทีน่่านบัถือเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน
  2.2 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 
พบว่า ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก พบว่าผู้บริหารอุทิศตนในการท�างาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้
แก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย  
และผู ้บริหารตั้งมาตรฐานในการท�างานไว้สูงเพื่อกระตุ ้นความ
สามารถของผู้ร่วมงาน ส�าหรับข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บรหิาร
แสดงออกถงึความกระตอืรอืร้น โดยการสร้างเจตคตทิีด่ใีนการท�างาน
ด้านบวก
  2.3 ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ ้น 
ทางปัญญา พบว่า ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร 
สถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 
ด้านการกระตุน้ทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 อาจเป็นเพราะว่า  
ผูบ้ริหารส่งเสรมิให้ผูร่้วมงานระบปัุญหาของหน่วยงานโดยใช้เหตผุล
มากกว่าคาดคิดเองว่าเป็นปัญหาและผู้บริหารหาแนวทางใหม่ๆ 
มาแก้ปัญหาในหน่วยงานอาจจะท�าให้ผูร่้วมงานขาดความรูค้วามเข้าใจ
แนวทางใหม่ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
  2.4 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงด้านการค�านงึถงึความเป็น
ปัจเจกบุคคล พบว่า ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  
ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล ้องกับงานวิจัยของธวัชชัย หอมยามเย็น (2548)  
เพราะว่าการท�างานของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ให้ความส�าคัญ
รับฟังความคดิเหน็ของผูร่้วมงานแต่ละคน ด้วยความสนใจและตัง้ใจ
จริง ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค�านึงถึงความรู ้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล และผู ้บริหารเปิดโอกาสให้ผู ้ร ่วมงานได้ใช ้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มท่ี ส�าหรับข้อที่ ผู ้บริหารที่ต้อง
พจิารณาและหาวธิกีารในการพจิารณาคอื ผูบ้รหิารสถานศึกษาจะ
ต ้องปฏิบัติหน ้า ท่ีต ่อผู ้ ร ่วมงานทุกคน ด้วยความเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน ด้วยความจริงใจและยุติธรรม

 3. ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก 

เพราะคุณลักษณะของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับลูกน้องไว้ใจศรัทธา และสามารถน�าลูกน้องได้นั้น  

ผู้น�านอกจากจะเข้าใจอารมณ์ตนเองแล้ว ยังต้องสามารถเข้าใจ

อารมณ์ลกูน้องด้วย นัน่คอืผูน้�าต้องมคีวามฉลาดทางอารมณ์นัน่เอง 

สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) ที่กล่าวว่าความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นส่วนส�าคัญอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จต่างๆ ในชีวิต

มนุษย์ ผู้บริหารที่มีความฉลาดทางอารมณ์นอกจากจะเข้าใจถึง 

ความต้องการของตนเองแล้ว ยังจ�าเป็นต้องเข้าใจอารมณ์และ 

ความต้องการของผูอ้ืน่ เป็นผูม้ศีลิปะในการใช้คน สามารถจงูใจผูอ้ืน่

ให้ใช้ศักยภาพสูงสุดของตน ก่อให้เกิดความราบรื่นในการท�างาน 

การส่ือสาร การยอมรับซ่ึงกันและกัน ลดความขัดแย้ง น�าไปสู่ 

ความจงรักภักดี ผลงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กัลยาณี พรหมทอง ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

ในวิทยาลัยพลศึกษา พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงมคีวามสัมพนัธ์กันในทางบวก สอดคล้องกับทฤษฎี

ของแบส และอโวลิโอ (1994) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็น

การคิด กลวิธีและมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงปัญหาในเรื่องของ

ตนเองและผู้ตามโดยการวเิคราะห์ วางแผนการปฏบิตังิาน การแปล

ผลการประเมินผลงาน และการปฏิบัติมองปัญหาเป็นโอกาสและ 

ให้การสนับสนุน การริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้กับองค์การ  

ส่งเสริมให้ผู ้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  

ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 

กระตุ้นให้ทุกคนได้ท�างานอิสระในขอบเขตของงานท่ีตนมีความรู้

ความช�านาญ สามารถท�าให้แก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์สอดคล้องและ 

ส่งผลต่อภาวะผู้น�า ถ้าผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์สูงก็ส่งผล

ให้ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสูงตามไปด้วย 

 4. ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ความฉลาดทางอารมณ์

ด ้านเก ่ง และด้านสุข ส ่งผลต่อภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

เป็นผู้น�ายุคใหม่ ที่ท�างานภายใต้การเปล่ียนแปลงรุนแรง จ�าเป็น

ต้องเป็นผู ้น�าที่เก่ง มีแรงจูงใจในตนเองสูง สามารถตัดสินใจ 

แก้ปัญหาอย่างดี ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเป็นคนพอใจในชีวิต  

เห็นคณุค่าในตนเอง สอดคล้องกับแนวความคิดของ โกลแมน (1999)  

ที่กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ทวีความส�าคัญตามความสูงของ

ต�าแหน่ง เพราะการมีทักษะและความเข้าใจทางอารมณ์ จะเป็น 
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ตัวขับเคลื่อนความคิดและการตัดสินใจตลอดจนการสร้างความ

สัมพันธ ์กับผู ้อื่น สอดคล ้องกับ ดฤษวรรณ แก้วกิตติ (2549)  

ศกึษาเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน 

อ�าเภอบ้านโป่ง สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาราชบรุ ี เขต 2  

ผลการวจิยัพบว่า การสร้างแรงจงูใจให้ตนเอง การรับรูค้วามรูสึ้กของ

ผู้อื่น การควบคมุอารมณ์ตนเอง การมทีกัษะสงัคม ส่วนการตระหนกัรู้

อารมณ์ตนเอง ส่งผลต่อภาวะของผู้น�า

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจัิย ความฉลาดทางอารมณ์ทีส่่งผลต่อภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า ด้านของความฉลาด 

ทางอารมณ์ด ้านสุขท่ีมีความสัมพันธ ์ เชิงบวกกับภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

 1. ผูบ้รหิารควรศกึษาวธิกีารกระตุน้ทางปัญญา โดยการดแูล

เอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และท�าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่า

และมีความส�าคัญ การสร ้าง เจตคติที่ ดี ในการท�างานแก ่

ลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกน้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นใน 

การท�างาน

 2. ผู ้บริหารควรแสดงให้ผู ้ร่วมงานรู ้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ม ี

ความสามารถ และควรตั้งมาตรฐานการท�างานให้สูงไว้เพื่อเป็น 

การกระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงาน และต้องมีความเสียสละ

อุทิศตนมุ่งพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย

 3. ผู้บริหารควรปฏิบัติผู้ร่วมงานทุกคน ด้วยความเสมอภาค

เท่าเทียมกัน ด้วยความจริงใจและยุติธรรม ให้การสนับสนุนวิธีการ

ท�างานกับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

เป็นการส่วนตัวใส่ใจต่อความกังวลของผู้ร่วมงาน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 18 

 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถพัฒนาภาวะผู้น�า

ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 ได้เพิ่มมากขึ้น 
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