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การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : ตามทัศนะของครู 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู และความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 123 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้มาโดย
วิธีการแบ่งแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .942 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครูโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̄ = 
4.34, S.D.= 0.40) 2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.32, 
S.D.= 0.38) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy  = .725) 
ค าส าคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์, แรงจูงใจ, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

 

Abstract 
This research aimed to study the level of emotional quotient of school administrators, to 

study the level of teachers' working motivation and to study the relationship between the emotional 
quotient of school administrators and teachers' working motivation. Samples were 123 teachers in 
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schools under Nakhon Ratchasima primary educational service area office 4. Sample size was 
determined by Krejcie and Morgan Table and Stratified Random Sampling was used in this study. The 
research tool used in this research was a 44 item rating scale questionnaire that had its index of item 
objective congruence between 0.80-1.00 and overall reliability at .942. Data was analyzed by a 
computerized application to find percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation 
coefficient. The study revealed that: 

1) The level of emotional quotient of school administrators in schools under Nakhon 
Ratchasima primary educational service area office 4 in accordance with teachers' opinion, both of 
overall and each aspect, was in high level (X̄ = 4.34, S.D.= 0.40) 

2) The level of working motivation of teachers in schools under Nakhon Ratchasima Primary 
educational service Aaea office 4 in accordance with teachers' opinion, both of overall and each 
aspect, was in high level (X̄ = 4.32, S.D. = 0.380)  

3) The relationship between the emotional quotient of school administrators and working 
motivation of teachers in schools under Nakhon Ratchasima primary educational service area office 
4 in accordance with teachers' opinion found that there was positive relationship in high level with 
statistical significance of .01 level rxy = .725). 
Keywords:  Emotional quotient, work motivation, Nakhon Ratchasima primary educational service 
area offoice 4 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาของการวิจัย 

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการผันผวนในทุกๆ ด้าน มีการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถึง
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาของประเทศจะต้องเร่ง พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
เพื่อสามารถพัฒนาคนของประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและร่วมมือแข่งขันได้
อย่างเหมาะสมทัดเทียบ โดยยังสามารถ ด ารงความเป็นไทยในประชาคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542) ในการ
ปฏิรูปการศึกษานั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้ องมีความเข้าใจตรงกัน และมองที่เป้าหมายหลักอันเดียวกัน นั่นคือ 
นักเรียน ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษา จึงเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้บริหารโรงเรียน ท าหน้าที่เป็นผู้น าและก ากับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of school) (วิโรจน์  
สารรัตนะ.  2544) การบริหารงานโรงเรียนเป็นกระบวนการ ที่ช่วยให้คนในสังคมมีความรู้ และความสามารถ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดให้โรงเรียนบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและเป็นหลักประกันในการบริหารงานต่อ ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นอกจากจะช่วยพัฒนาตนเองแล้ว สามารถสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาดในการบริหารงานมีน้อยหรือไม่มีเลย มีมนุษย์สัมพันธ์ทั้ง
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ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาการบริหาร
งานของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (นงครักษ์   ทันเพื่อน.  2550) 

ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (Emotional Quotient : EQ) เป็นความสามารถในการเข้าใจและรับรู้
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น รู้จักเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น สามารถบริหารจัดการอารมณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมให้
เกิดความสงบสุขและความส าเร็จในชีวิตมีนักจิตวิทยาชื่อโกลแมน (นงครักษ์  ทันเพื่อน.  2550) เสนอทฤษฎีกับ
สมรรถนะด้านความฉลาดทางอารมณ์ไว้ 2 หมวด คือ สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competence) คือ การบริหาร
จัดการตนเอง และสมรรถนะทางสังคม (Social competence)  คือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญและส่งผลส าเร็จในชีวิตมากกว่าเชาว์ปัญญา 4 เท่า ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ ดังที่ 
ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2552) ได้กล่าวว่า ถ้าผู้บริหารสามารถรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและเข้าใจข้อก าหนด
ของงานอย่างชัดเจนใช้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อน โดยผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอย่างต่อเนื่อง เขาก็จะเป็นผู้แก้ไขความ
ขัดแย้งที่มีประสิทธิผล สิ่งดังกล่าวสามารถท าให้ส าเร็จโดยผ่านความเข้าใจความฉลาดทางอารมณ์ เพราะ EQ เป็นตัว
ควบคุมพฤติกรรมผู้บริหารตั้งแต่การวางตัวการควบคุมอารมณ์ การสื่อสารอื่นๆ ซึ่งจะเป็นผลต่อบรรยากาศการบริหาร 
เทคนิคการบริหารและบรรยากาศในองค์การ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการศึกษา (สมเกียรติ  บุญรอด. 2548 ) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบริหาร
สถาบันการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นบุคคลคุณภาพเป็นผู้น าที่เก่งในการบริหารคนและ
บริหารตนผู้บริหารที่ความฉลาดทางอารมณ์ จะข้าใจและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และหยั่งรู้อารมณ์ของผู้อื่นได้ สามารถผสมผสานอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นเข้า
ด้วยกันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการรู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดไป หากผู้บริหารเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วย่อมประสบความส าเร็จในการบริหารได้อย่างแน่นอน (กัลยาณี  พรม
ทอง. 2546)  

การบริหารงานประสบผลส าเร็จนั้น แรงจูงใจในการท างานจึงถือว่าเป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการท างาน 
ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผน 
จึงได้กล่าวว่า งานบริหารโรงเรียนเป็นภาระที่หนัก ผู้บริหารจึงเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบกับ
ความส าเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ (เก่ง ดี มีความสุข) จากบทบาทที่กล่าวมาของ
ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายอ านาจจากหน่วยงานบังคับบัญชา มีอ านาจในการออกค าสั่ง บังคับ
บัญชาบุคคลในโรงเรียนและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้น า
ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ยังต้องเป็นผู้ที่ผู้อื่นให้ความเคารพ เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง เป็นผู้มีความเป็น ผู้น าเพื่อที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าผู้บริหารมีการบริหารงานตามต าแหน่งหน้าที่อ่างเดียว โดยที่
ขาดความรู้ความสามารถ ขาดความเข้าใจในการบริหารงาน ขาดความไว้ใจจาผู้ใต้บังคับบัญชา ในการครองใจคน ขาด
การจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามค าสั่ง ขาดอิทธิพล และขาดอ านาจในการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามต้องการ
ของผู้บริหารในกรณีดังกล่าวนี้ (ทองใบ  สุดชารี.  2543) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของสถานศึกษามีอ านาจในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดหมายของการศึกษา เป็นผู้ประสาน
ทรัพยากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นไกลส าคัญในการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาผู้บริหาร ต้องมีความฉลาดท่งเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รู้ จักใช้อ านาจ
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ทางกฎหมายอ านาจบารมีที่เกิดจากเทคนิควิธีการบริหาร ที่จะท าให้สถานศึกษา เกิดความเจริญก้าวหน้า และประสบ
ความส าเร็จในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ครูผู้สอนสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป และน าผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

2.  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ตามทัศนะของ
ครู  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพันธ์กัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 จ านวน 181 คน 
            2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 4 จ านวน 123 คน โดยใช้ตาราง Krejcie และ Margam (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554 : 105) และการใช้วิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Straified random sampling)  
            3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับบความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อ
ไป ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณ์ และระดับการศึกษา 
2) แบบสอบถามของครูเกี่ยวกับระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี  
ด้านเก่ง  ด้านสุข 3) แบบสอบถามของครูเกี่ยวกับระดับส่งผลต่อแรงจูงใจในปฏิบัติงานของครู ในด้านต่างๆ 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ปัจจัยจูงใจ  ได้แก่ ความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน การยอมรับนับถือความเจริญก้าวหน้า 
2) ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การสอนงาน ควบคุม ดูแล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  เงินเดือน สิ่ง
ตอบแทน และสภาพการท างาน 
            4.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .942  
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            5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : ตามทัศนะของครู โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ producl correlation coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 : ตามทัศนะของครู 
สรุปผลได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม 

 
ความฉลาดทางอารมณ์ 

ระดับความฉลาดทางอารมณ์  
ความหมาย X̄  S.D. 

1.  ด้านดี 4.33 0.44 มาก 
2.  ด้านเก่ง 4.32 0.38 มาก 
3.  ด้านสุข 4.37 0.40 มาก 

รวม 4.34 0.40 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  
(X̄ = 4.34, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านสุข (X̄ = 4.37, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ด้านดี (X̄ = 4.33, S.D. = 0.44) ส่วนด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านเก่ง (X̄ = 4.32, S.D. = 0.38) 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม 

 
       แรงจูงใจ 

    ระดับแรงจูงใจ  
ความหมาย X̄  S.D. 

1.  ปัจจัยจูงใจ 4.32 0.38 มาก 
2.  ปัจจัยค้ าจุน 4.32 0.46 มาก 

รวม 4.32 0.38 มาก 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.32, 
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S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ปัจจัยจูงใจ (X̄ = 4.32, S.D. 
= 0.38) และปัจจัยค้ าจุน (X̄ = 4.32, S.D. = 0.46) 
 
ตารางท่ี 3  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู (n = 123) 

ตัวแปร Y1 Y2 
X1 .545** .595** 
X2 .579** .725** 
X3 .560** .694** 

** p < .01 
 
จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตาม
ทัศนะของครู พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูง (rxy  = .725) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้านพบว่า ด้านดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับสูง (rxy = .694) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้านพบว่า ด้านสุข โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับสูง (rxy = .595) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้านพบว่า ด้านดี โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสุข รองลงมา  คือ ด้านดี ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมใจ  วิเศษ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูอ าเภอบ้านนา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอบ้านนา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านและรายข้อ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิศรา  เลิศเยาวฤทธิ์ (2558) ซึ่ง
ท าการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปกติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านสุขและด้านเก่ง ตามล าดับ จาก
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ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้  เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความฉลาดสูงจะเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้ เข้าใจ
และจัดการกับความรู้สึกตนเองได้ดี รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มักจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต  

  1.1  ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ด้านดี พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่าน
มีความเข้าใจ และใส่ใจในสภาวะอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ ซึ่งหมายถึง การบรรลุเป้าหมายของบุคคลโดยใช้ความสามารถบริหารจัดการกับความรู้สึกและ
อารมณ์ของตนเองมีความสามารถรับรู้ได้ไว และมีอิทธิพลต่อบุคคลส าคัญอื่นๆ และสามารถในการสร้างสมดุลของภาวะ
จูงใจและแรงขับของตนด้วยพฤติกรรมอย่างผู้มีสติสัมปชัญญะและมีจริยธรรม (เกื้อกูล  ขวัญทอง.  2561) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กรมสุขภาพจิต (2543) ที่กล่าวไว้ว่า ดี คือ 1) ความสามารถในการควบคุ มอารมณ์และความต้องการ
ของตนเอง ได้แก่ รู้อารมณ์และความต้องการของตนเอง ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 2) รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้แก่ ใส่ใจผู้อื่น เข้าใจและยอมรับผู้อื่น และแสดง
ความเห็นใจอย่างเหมาะสม และ 3) ความสามารถในการรับผิดชอบ ได้แก่ รู้จักการให้รู้จักการรับ รู้จักรับผิดชอบ และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

  1.2  ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ด้านเก่ง พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับตนเองได้ 
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จงภรณ์  ธรรมสัตย์ (2557) ได้
ท าการศึกษา ขวัญและก าลังใจของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ขวัญและ
ก าลังใจของครูในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ 
เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการ
ปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาให้บรรลุผล ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนโยบายปฏิรูป
การศึกษาและภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการศึกษา นั้นคือผู้เรียนส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป็นทุนมนุษย์ที่ประสิทธิภาพ มีทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โลกของการแข่งขัน ทิศทาง การพัฒนาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  

  1.3  ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ด้านสุข พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านไม่เป็นภัยต่อตนเองและสังคมรอบข้าง 
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ควบคุมอารมณ์ มีเหตุผล รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีความพอใจในชีวิต ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร  รุ่ง
ก าจัด (2557) ท าการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานด้านบุคคลของ
สถานศึกษา อ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
การจัดการกับอารมณ์ของตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ความฉลาดทางอารมณ์เกิดมาจาก
ความสามารถเรียนรู้จัดสภาวะอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ สามารถควบคุมอารมณ์ให้มีความมั่นคงไม่แปรปรวนง่าย และมีความสามารถรื้อฟื้นอารมณ์ของ
ตนเองให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจสภาวะอารมณ์ของตนเอง จนสามารถที่จะมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อคนอื่นในสังคมได้ 

2.  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกมล  บัวพรม (2553) ท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ อิสริยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร (2547) ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) 
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาก็คือ การท าอย่างไรให้ข้าราชการครู มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการท างานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ส าเร็จได้นั้น คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้จักวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการครูในการพัฒนาจัด
การศึกษาของโรงเรียนครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เติบโตและพัฒนาเป็นสมาชิกของชุมชน สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์และสามารถด าเนินชีวิตอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

  2.1  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ปัจจัยจูงใจ พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จลุล่วงได้ รองลงมา  คือ ท่านสามารถ
ท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านสามารถใช้อ านาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพัตรา  วงษ์เมือง
แก่น (2558) พบว่า แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อ าเภอแม่สอด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา  ระโส (2555) ได้ท าศึกษา
การแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 

   2.2  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ปัจจัยค้ าจุน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีการยกย่องชมเชยเมื่องานบรรลุผลส าเร็จ รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น และ
ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีกับบุคคลอื่น  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมี  สิ่งตอบแทนที่ใช้กระตุ้นในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี  เหลือง
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อุดม (2554) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
ศรัญญา  กัณโสภา (2558) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอศรีราชา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปัจจัยค้ าจุน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ตามทัศนะของครู มีความสัมพันธ์
ทางบวกทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับสูง เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านสุข โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
ระดับสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นรายด้าน พบว่า ด้านดี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์
กันในทางบวก ระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ  
ศรีศิลา (2545) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะของงาน รองลงมาคือความรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อเสนอของ กรมสุขภาพจิต (2543) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีส่วนให้เกิด
ความส าเร็จในการท างาน กล่าวคือ ความสามารถด้านการพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนา
ทักษะสื่อสารที่ดี ความเก่งคนและการช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาช่วยตัวเองได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทองเจือ  เพียร
สถาพร (2544) กล่าวว่า การที่ปัจจัยต่างๆ เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้า 
สภาพแวดล้อมในงาน ความมั่นคงในงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจของ
การปฏิบัติงานจนท าให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
1. จากการวิจัย พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 
ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาหรือควรมีการปรับปรุง คือ ด้านเก่ง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับท้ายสุดของทุกด้านดังนั้น 
ผู้บริหารควรฝึกปฏิบัติ การรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจและการแก้ปัญหาและ การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
และปรับตัวตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาทุกด้านแล้ว พบว่า ด้านที่ควรได้รับการ
พัฒนาหรือควรมีการปรับปรุง คือ ด้านปัจจัยค้ าจุน ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของทุกด้าน ดังนั้นผู้บ ริหาร
ควรส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจครูดังนี้ ก าหนดนโยบายและการบริหาร การสอนงาน ควบคุม ดูแล ความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล เงินเดือน สิ่งตอบแทน สภาพการท างาน เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาผลงานอยู่เสมอและได้มีโอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. จากผลวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ                    
ในการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ผลในทางบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจ                              

ในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อยืนยันข้อมูลของผู้วิจัยว่ามีความสัมพันธ์กันจริง
หรือไม่หากศึกษาในขอบเขตท่ีกว้างขึ้น 

2.  ควรมีการการศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าหลักสูตร หรือโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้สามารถเป็น
ผู้น าในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 
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