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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อ 1) เพื่อศกึษาระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษาและประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

ผูส้อน  2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาและประสิทธิผลโรงเรยีน   

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และขนาดโรงเรยีน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และหาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรยีนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน  

และ 4) เพื่อศกึษาแนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

มีจ านวน 345 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน  105 คน และครูผู้สอน 

จ านวน 240 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีคา่อ านาจ

จ าแนกระหว่าง 0.355 – 0.939 โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหาร เท่ากับ 0.991 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียน 

เท่ากับ 0.976 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ร้อยละ สถิตทิดสอบที (t-test) ชนิด Independent Samples สถิติทดสอบเอฟ 

(F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และสถิตวิิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
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 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาและประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก 

  2. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาและประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

จ าแนกตามสถานภาพ ทั้งโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่มี

ความแตกต่างกัน ส่วนประสิทธิผลโรงเรยีน  สู่ยุคประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามประสบ 

การณใ์นการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวม   และรายด้าน  

มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสิทธิผลโรงเรยีน สูยุ่ค

ประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  3. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่ค

ประเทศไทย 4.0 คือ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) และการกระตุ้นทางปัญญา 

(X1) โดยสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้  

Y = 2.188 + .281 X2 + .193 X1  และสามารถเขียนสมการวิเคราะหก์ารถดถอยในรูปแบบ

คะแนนมาตรฐานได้ดังนี ้Z = .453 Zx2 + .297 Zx1  

  4. แนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีจ านวน 2 ด้าน คือ การค านงึถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

และการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งได้เสนอแนวทางยกระดับจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ไว้ดว้ยแล้ว 

 

 

ค าส าคัญ: ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร ประสิทธิผลโรงเรยีน 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were to: 1) examine the level of school 

administrators’ leadership and effectiveness for Thailand 4.0 of schools under the Office 

of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2 as perceived by school 

administrators and teachers; 2) compare administrators’ leadership and school 

effectiveness for Thailand 4.0 as perceived by school administrators and teachers with 

different status, work experience, and school sizes; 3) investigate the relationship and 

find out the predictive power of administrators’ leadership and school effectiveness for 

Thailand 4.0; and 4) study the guidelines for improving school administrators’ 

leadership affecting school effectiveness for Thailand 4.0. 

 The samples consisted of 105 school administrators and 240 teachers, yielding 

a total of 345 participants. The research instruments were two questionnaires, which 

had the discriminative power ranging from 0.355 to 0.939 with the reliability of the 

questionnaire concerning administrators’ leadership at 0.991 and the school 

effectiveness questionnaire at 0.976. The statistics used in data analysis were 

frequency, mean, standard deviation, percentage, t-test (Independent Samples),  

F-test (One-way ANOVA), Pearson Product–Moment Correlation Coefficient and 

Stepwise Multiple Regression Analysis.  
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 The findings were as follows: 

  1. The administrators’ leadership and school effectiveness for Thailand 4.0 

as perceived by school administrators and teachers, as a whole and each aspect were 

at a high level. 

  2. The administrators’ leadership and school effectiveness for Thailand 4.0 

as perceived by school administrators and teachers with different status as a whole 

were different at a statistical significance of the .01 level. The administrators’ 

leadership, as perceived by participants with different work experience as a whole 

were not different, whereas school effectiveness for Thailand 4.0, as a whole was 

different at a statistical significance of the .01 level. The administrators’ leadership,   

as perceived by participants from different school sizes as a whole and each aspect 

was different at a statistical significance of the .01 level, whereas school effectiveness 

for Thailand 4.0, as a whole was not different. 

  3. The administrators’ leadership and school effectiveness for Thailand 4.0, 

as a whole had a positive relationship at a statistical significance of the .01 level.    

The leadership of school administrators involved two aspects, which were able to 

predict school effectiveness for Thailand 4.0 comprising individualized consideration 

(X2) and intellectual stimulation (X1) The equation could be summarized in raw scores 

as follows: Y = 2.188 + .281 X2 + .193 X1  and the predictive equation standardized 

score was  Z = .453 Zx2 + .297 Zx1  

  4. The guidelines for improving leadership of school administrators affecting 

school effectiveness for Thailand 4.0 of schools under the Office of Sakon Nakhon 

Primary Educational Service Area 2 involved two aspects; individualized consideration 

and intellectual stimulation, which were proposed based on the interviewed results 

from experts.   

 

 

 

Keywords:   Leadership of School Administrators, School Effectiveness  
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