
 
 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 
 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้น าเสนอตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  4. แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้ผลการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้มคีวามชัดเจน เกิดความเข้าใจที่

ตรงกัน ผูว้ิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ 

  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

        X       แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 

                S.D.   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  F   แทน  คา่ที่ใชใ้นการพิจารราการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 

  t   แทน  คา่ที่ใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t – distribution) 

  SS  แทน  ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน  คา่เฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

  df  แทน  ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

  *   แทน  ความมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  **  แทน  ความมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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  rxy  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

  X  แทน ผลรวมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

  X1   แทน ผลรวมภาวะผูน้ าด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

  X2  แทน ผลรวมภาวะผูน้ าด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

  X3  แทน ผลรวมภาวะผูน้ าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

  X4   แทน ผลรวมภาวะผูน้ าด้านการมีอิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์ 

      หรอืการสร้างบารมี 

 Y  แทน ผลรวมประสิทธิผลของโรงเรียน  

 Y1   แทน ผลรวมประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิชาการ 

 Y2   แทน ผลรวมประสิทธิผลด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 Y3   แทน ผลรวมประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคล 

 Y4   แทน ผลรวมประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป 

  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

  B  แทน สัมประสิทธิก์ารถดถอยของการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ 

      ในรูปคะแนนดิบ 

     แทน สัมประสิทธิก์ารถดถอยของการพยากรณ์ ซึ่งพยากรณ์ 

      ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.B แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การ  

      ถดถอยของการพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  S.E.est แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

 Y  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมในรูป 

     ของคะแนนดิบ  

 Y1  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหาร 

     งานวิชาการ ในรูปของคะแนนดิบ 

 Y2  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหาร 

     งานงบประมาณ ในรูปของคะแนนดบิ 

 Y3  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหาร 

      งานบุคคล ในรูปของคะแนนดิบ 
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 Y4  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารทั่วไป  

     ในรูปของคะแนนดิบ 

  Z  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม ในรูปของ 

      คะแนนมาตรฐาน 

  Z1  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหาร 

      งานวิชาการ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

  Z2  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านการบริหาร 

      งานงบประมาณ ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

  Z3 แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านการบริหาร 

      งานบุคคล ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

  Z4  แทน คะแนนพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารทั่วไป 

      ในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้ิจัยได้เสนอตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้

สถิตคิ่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

     ตอนที่ 2 วิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) และคา่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย 

(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

   3. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตทิดสอบค่าที (t - test) ชนิด Independent Samples 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตทิดสอบค่าที (t - test) ชนิด Independent Samples 

   5. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่   

โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม  

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการ

ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะหค์วาม

แตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

   7. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 7 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

   8. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 8 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มคีวาม

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



117 

 
 

คิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดย

ใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

   9. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 9 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 

   10. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 10 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาอย่างนอ้ย 1  ด้านมีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

     ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    

โดยใช้สถติิค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 

 การวิเคราะหส์ถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนครเขต 2 จ านวน 345 คน  โดยมีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตาราง  6 
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ตาราง   6   ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม    

  สถานภาพ ประสบการณ์ในการปฏบิัตงิาน และขนาดของโรงเรียน 

 

ข้อมูลพื้นฐานผูต้อบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคนืและสมบูรณ์ 

จ านวน (N) ร้อยละ 

1. สถานภาพ 

 1.1  ผูบ้ริหารสถานศกึษา   

 1.2  ครูผูส้อน 

 

105 

240 

 

30.43 

69.57 

รวม 345 100.00 

2. ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 2.1  ประสบการณ์ 1 - 10 ปี 

 2.2  ประสบการณ์ 11 – 20 ปี 

 2.3  ประสบการณ ์มากกว่า 20 ปี 

 

98 

74 

173 

 

28.41 

21.45 

50.14 

รวม 345 100.00 

3. ขนาดของโรงเรียน 

    3.1  ขนาดเล็ก       

 3.2  ขนาดกลาง 

    3.3  ขนาดใหญ่ 

 

110 

180 

55 

 

31.89 

52.17 

15.94 

รวม 345 100.00 

 

   จากตาราง 6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 345 คน มีสถานภาพเป็น

ผูบ้ริหารจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 และมีสถานภาพเป็นครูผู้สอน จ านวน  

240 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57)  

  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 1 - 10 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ  28.41 

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 – 20 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.45 และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.14  

  เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ  31.89 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาด
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กลาง จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 

55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94 

 

ตอนที่  2  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวจิัย ดังน้ี 

 

 1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation) 

  1.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม น าเสนอไว้ในตาราง 7 

 

ตาราง  7  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

 สถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 โดยรวม  

 

ด้านที่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา (X) 
ค่าสถิต ิ(N=345) ล าดับที ่

X  S.D. แปลผล 

1 การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 4.216 0.708 มาก 4 

2 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 4.271 0.740 มาก 3 

3 การสรา้งแรงบันดาลใจ (X3) 4.275 0.744 มาก 2 

4 การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

หรอืการสร้างบารมี (X4) 4.317 0.751 มาก 1 

              รวมเฉลี่ย 4.270 0.711 มาก  

 

 จากตาราง 7 พบว่า ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.270)      

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่  การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์หรอืการสรา้งบารมี (X = 4.317)        
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การสรา้งแรงบันดาลใจ (X = 4.275) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X = 4.271) 

และการกระตุ้นทางปัญญา (X = 4.216) ตามล าดับ 
 

  1.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รายด้าน ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน  ปรากฏผลดังตาราง  8 – 11 ดังนี ้ 

 

ตาราง  8   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 ด้านที่  1  การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 

 

ที ่ การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและสง่เสริมให้ผูร้่วมงาน

เห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จเพื่อใหเ้กิดความ

พยายามในการท างานมากขึน้ 4.278 0.680 มาก 1 

2 ผูบ้ริหารส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้รว่มงาน 

ได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ 4.243 0.806 มาก 2 

3 ผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมให้มีการใชเ้หตุผลและ

หลักฐาน เพื่อวเิคราะหป์ัญหาต่าง ๆ มากกว่า

ความรูส้ึกส่วนตัว 4.238 0.782 มาก 3 

4 ผูบ้ริหารฝึกให้ผูร้่วมงานท างานอย่างเป็นระบบ 

และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 4.226 0.815 มาก 4 

5 ผูบ้ริหารพูดใหผู้ร้่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกัน

และกันสามารถชว่ยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 4.151 0.880 มาก 6 

6 ผูบ้ริหารมกีารพูดคุยหรอืพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็น

ว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาส

ที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 4.159 0.853 มาก 5 

 รวมเฉลี่ย 4.216 0.803 มาก  
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  จากตาราง 8 พบว่า ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ด้านที่ 1 การกระตุน้ทางปัญญา (X1)  

โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.216) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก   ทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3 อันดับแรก คือ ผูบ้ริหารสร้างความมั่นใจและ

ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จเพื่อให้เกิดความพยายามในการท างาน

มากขึ้น (X = 4.278) ผูบ้ริหารส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผูร้่วมงานได้แสดงความคิดเห็น 

มุมมองในด้านต่าง ๆ และผู้บริหารสามารถส่งเสริมให้มีการใชเ้หตุผลและหลักฐาน  

เพื่อวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ มากกว่าความรูส้ึกส่วนตัว (X = 4.243) และผูบ้ริหารสามารถ

ส่งเสริมให้มีการใชเ้หตุผลและหลักฐาน เพื่อวเิคราะหป์ัญหาต่าง ๆ มากกว่าความรู้สึก

ส่วนตัว (X = 4.238) ตามล าดับ 

 

ตาราง  9   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 ด้านที่  2  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 

 

ที ่ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดง

ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ 4.406 0.776 มาก 1 

2 ผูบ้ริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความรู ้

ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.284 0.849 มาก 3 

3 ผูบ้ริหารอ านวยความสะดวก ใหค้ าแนะน า 

ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวิธีการท างานของ

ผูร้่วมงาน 4.226 0.860 มาก 4 

4 ผูบ้ริหารท าหน้าที่พี่เลีย้ง ครูผู้แนะน า 

และฝกึ เพื่อพัฒนาความสามารถของผูร้่วมงาน 4.168 0.853 มาก 6 

5 ผูบ้ริหารกล่าวยกย่อง ชมเชยในความสามารถ

ของผู้รว่มงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ 4.336 0.745 มาก 2 
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ตาราง  9   (ต่อ) 

 

ที ่ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

6 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงานเกิดความมั่นใจใน

ตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษใหป้ฏิบัติ

และคอยให้ค าแนะน า 4.206 0.786 มาก 5 

 รวมเฉลี่ย 4.271 0.812 มาก  

 

  จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่ 2 การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะ

บุคคล (X2) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.271) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ 

มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คอื ผูบ้ริหารเปิด

โอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ (X = 4.406) ผูบ้ริหาร

กล่าวยกย่อง ชมเชยในความสามารถของผูร้่วมงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ               

(X = 4.336) และผูบ้ริหารปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ      

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (X = 4.284) ตามล าดับ 
 

ตาราง  10  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 ด้านที่  3  การสร้างแรงบันดาลใจ  (X3) 

 

ที ่ การสร้างแรงบันดาลใจ  (X3) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูร้่วมงาน ร่วมกันอุทิศตน

เพื่อการพัฒนาองค์การรว่มกัน 4.304 0.827 มาก 2 

2 ผูบ้ริหารกระตุ้นให้ก าลังใจเพื่อเกิดความรว่มมือ

ร่วมใจในการท างานเป็นทีม สรา้งเจตคตทิี่ดี 

ในการท างาน 4.281 0.849 มาก 3 
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ตาราง  10  (ต่อ) 

 

ที ่ การสร้างแรงบันดาลใจ  (X3) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

3 ผูบ้ริหารให้ขวัญและก าลังใจแก่ผูร้่วมงานอย่าง

สม่ าเสมอ  4.241 0.884 มาก 5 

4 ผูบ้ริหารแสดงความเช่ือม่ันว่าผูร้่วมงานจะ

สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย 4.235 0.789 มาก 6 

5 ผูบ้ริหารให้ผู้รว่มงาน ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ที่มี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 4.255 0.784 มาก 4 

6 ผูบ้ริหารแสดงถึงความตั้งใจอย่างแนว่แน่ ที่จะ

ท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 4.333 0.812 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 4.275 0.824 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ด้านที่  3 การสร้างแรงบันดาลใจ  (X3)   

โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.275) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ มาก  ทุกข้อ 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ผูบ้ริหารแสดงถึงความตัง้ใจ

อย่างแน่วแน ่ที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ (X = 4.333) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้

ผูร้่วมงาน ร่วมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองค์การรว่มกัน (X = 4.304) และผูบ้ริหาร

กระตุน้ให้ก าลังใจเพื่อเกิดความร่วมมอืร่วมใจในการท างานเป็นทีม สร้างเจตคตทิี่ดีใน 

การท างาน (X = 4.281) ตามล าดับ 
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ตาราง  11  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภาวะผูน้ าของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

ด้านที่ 4 การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X4) 

 

ที ่
การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

หรอืการสร้างบารมี (X4) 

ค่าสถิต ิ(N=345) 
ล าดับที ่

X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึงการมีวสิัยทัศนค์วามคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ของการเป็นผู้น าในการ

ปฏิบัติงาน 4.200 0.841 มาก 7 

2 ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นที่น่าช่ืนชม นา่เคารพ 

นับถือ และศรัทธาแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4.325 0.824 มาก 5 

3 ผูบ้ริหารมลีักษณะเป็นมติรไมตรี เปิดใจกว้าง 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผูร้่วมงาน 4.362 0.838 มาก 2 

4 ผูบ้ริหารใชห้ลักคุณธรรม จริยธรรมในการ

ท างาน ไม่ใชอ้ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน 4.354 0.857 มาก 3 

5 ผูบ้ริหารท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรูส้ึกยินด ี

ภาคภูมิใจ เต็มใจ รว่มใจ เมื่อได้ปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 4.339 0.780 มาก 4 

6 ผูบ้ริหารมคีวามตัง้ใจจรงิในการพัฒนา

สถานศกึษา ไปสู่เป้าหมายที่ดกีว่า 4.391 0.822 มาก 1 

7 ผูบ้ริหารสามารถพูดใหเ้ห็นว่าความไว้วางใจซึ่ง

กันและกัน สามารถชว่ยใหเ้อาชนะปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ได้ 4.249 0.843 มาก 6 

 รวมเฉลี่ย 4.317 0.829 มาก  

 

 จากตาราง 11 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่ สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ด้านที่  4 การมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณ์

หรอืการสร้างบารมี (X4) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.317) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า
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อยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 

ผูบ้ริหารมคีวามตัง้ใจจรงิในการพัฒนาสถานศกึษา ไปสู่เป้าหมายที่ดกีว่า (X = 4.391) 

ผูบ้ริหารมลีักษณะเป็นมติรไมตรี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผูร้่วมงาน (X = 4.362) และผู้บริหารใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน ไม่ใช้

อ านาจเพื่อประโยชน์สว่นตน  (X = 4.354) ตามล าดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก ทั้งใน

ภาพรวมและร้ายด้าน 

 2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2       

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

  2.1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม ได้น าเสนอ

ไว้ในตาราง  12 

 

ตาราง  12   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของประสิทธิผล 

  โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม (N=345) 

 

ด้านที่ ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 4.130 0.450 มาก 4 

2 ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 4.278 0.515 มาก 1 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 4.184 0.564 มาก 3 

4 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 4.224 0.526 มาก 2 

              รวมเฉลี่ย 4.204 0.460 มาก  
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  จากตาราง 12 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก         

(X = 4.204) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงบประมาณ (X = 4.278) ดา้นการบริหาร 

งานทั่วไป (X = 4.224) ด้านการบริหารงานบุคคล (X = 4.184) และด้านการบริหาร    

งานวิชาการ (X = 4.130) ตามล าดับ 

  2.2  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 รายด้าน             

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน  ปรากฏผลดังตาราง  13 – 16 ดังนี้  

 

ตาราง  13   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของประสิทธิผล 

  โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่  1  ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 จัดการเรยีนการสอนหรอืกิจกรรมที่สร้าง

จติส านึกให้ผูเ้รียนมีความจงรักภักดีและธ ารง

รักษาสถาบันหลักของชาติ 4.443 0.613 มาก 1 

2 จัดกระบวนการเรียนรูก้ิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

ชุมนุมหรอืชมรม เพื่อสง่เสริมความเป็น

พลเมอืงการปลูกฝังและเสริมสร้าง วถิี

ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์  

สันติวธิีการอยู่รว่มกันในสังคมและต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น 4.325 0.628 มาก 2 

3 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีใหม้ีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 4.157 0.726 มาก 9 

4 พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรูแ้ละพืน้ฐานทักษะ

อาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตร 4.203 0.619 มาก 7 
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ตาราง  13 (ต่อ) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

5 ส่งเสริมความรูแ้ละทักษะอาชีพ  แนะแนว

อาชีพและจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพตาม

หลักสูตร 4.038 0.653 มาก 12 

6 จัดกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรุกและการบูรณา

การ องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM 

Education) 3.852 0.694 มาก 15 

7 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะ

ดิจทิัลของผู้เรยีน 3.806 0.660 มาก 16 

8 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนทั้งในและ นอกห้องเรียนและกิจกรรม

การเรียนรูร้่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ

และชุมชนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมวีินัย จติสาธารณะ 4.038 0.611 มาก 11 

9 จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ในระดับที่รับผดิชอบ 4.307 0.599 มาก 3 

10 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง 4.293 0.650 มาก 5 

11 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการศกึษาเรียนรู้

ตลอดชวีิตของผู้เรยีน 4.304 0.636 มาก 4 

12 จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม และวัฒนธรรม

การอยู่รว่มกันที่พึงประสงค์ เช่น การมวีินัย 

การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่

แตกต่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ 4.284 0.601 มาก 6 
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ตาราง  13 (ต่อ) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

13 จัดการเรยีนรู้และประเมินความสามารถด้าน

การใชภ้าษา อังกฤษตามมาตรฐานความ 

สามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)ของผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับต่าง ๆ 3.855 0.662 มาก 14 

14 จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมี

คุณภาพส าหรับผูเ้รียนกลุ่มที่มคีวามตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มความสามารถพิเศษและ

กลุ่มดอ้ยโอกาส 3.896 0.661 มาก 13 

15 จัดการศึกษา บันทึกและจัดกระท าขอ้มูลและ

สารสนเทศ รายบุคคลของผูเ้รียนและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีดจิทิัล 4.078 0.658 มาก 10 

16 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 4.203 0.605 มาก 7 

                     รวมเฉลี่ย 4.130 0.450 มาก  

 

  จากตาราง 13  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่  1  ด้านการบริหารงาน

วิชาการ (Y1) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.130) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ 

มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คอื จัดการเรียนการ

สอนหรอืกิจกรรมที่สร้างจิตส านกึใหผู้เ้รียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลัก

ของชาต ิ(X = 4.443) จัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ชุมนุมหรอืชมรม    

เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองการปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท์ สันติวธิีการอยู่ร่วมกันในสังคมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (X = 4.325) 
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และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาในระดับที่รับผดิชอบ (X = 4.307) 

ตามล าดับ 
 

ตาราง  14   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของประสิทธิผล 

  โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้

งบประมาณ   4.435 0.679 มาก 4 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง  4.487 0.720 มาก 2 

3 อนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4.536 0.619 มากที่สุด 1 

4 ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  4.330 0.700 มาก 6 

5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  4.438 0.658 มาก 3 

6 ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบ 

ประมาณและการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 4.348 0.652 มาก 5 

7 ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  4.246 0.615 มาก 10 

8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  4.278 0.603 มาก 7 

9 บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา  4.267 0.604 มาก 8 

10 วางแผนพัสดุ วิเคราะหแ์ผนงาน งาน/

โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจา่ยล่วงหน้า

ระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้

พัสดุที่ยังไม่มตีามทะเบียนคุมทรัพย์สินและ

เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดตามมาตรฐาน

กลาง 4.246 0.652 มาก 10 
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ตาราง  14 (ต่อ) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

11 ก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศกึษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี  4.081 0.673 มาก 13 

12 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ

จัดท าและจัดหาพัสดุ พร้อมทั้งจัดหาพัสดุ 

ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 4.145 0.705 มาก 12 

13 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  3.791 0.981 มาก 14 

14 เบิกเงินจากคลัง ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  

และจัดท าบัญชกีารเงนิ ใหถู้กต้องและเป็น

ปัจจุบัน 4.258 0.785 มาก 9 

                     รวมเฉลี่ย 4.278 0.515 มาก  

 

  จากตาราง 14  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่  2  ด้านการบริหาร

งบประมาณ (Y2) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.278) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด จ านวน 1 ข้อ คือ อนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                

(X = 4.536) นอกนั้นอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก คอื จัดท าแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง (X = 4.487) รายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ (X = 4.438) และจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ  

(X = 4.435) ตามล าดับ 
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ตาราง  15   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของประสิทธิผล 

  โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 จัดระบบการดูแลการเสริมขวัญและ

ก าลังใจความปลอดภัย ของครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศกึษาและผูเ้รียน 4.299 0.678 มาก 5 

2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู อาจารย์  

และบุคลากรทางการศกึษา ได้รับการ

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 4.429 0.666 มาก 2 

3 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศกึษา

ด้วยการส่งเสริมให้มีชุมชนแหง่การเรยีนรู้

ทางวิชาชีพหรอืProfessional Learning 

Community (PLC) 4.133 0.747 มาก 9 

4 วางแผนและจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 4.296 0.711 มาก 6 

5 สรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 3.977 0.976 มาก 13 

6 ด าเนนิการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา 4.020 0.944 มาก 12 

7 ด าเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 4.293 0.834 มาก 7 

8 ด าเนนิการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท 4.316 0.679 มาก 4 

9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.386 0.660 มาก 3 

10 ด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.125 0.845 มาก 10 
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ตาราง  15 (ต่อ) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

11 ด าเนนิการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการรอ้ง

ทุกข์ รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย

ครูบุคลากร เสนอไปยังผู้มีอ านาจ กรณี 

ผูอุ้ทธรณ์เสนอผ่าน หัวหน้า สถานศึกษา 3.922 1.007 มาก 14 

12 ด าเนนิการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  

มีแนวด าเนินการ อนุญาตการลาออกของ

ครูบุคลากร ในฐานะผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุ 

และแต่งตัง้ 3.870 1.104 มาก 15 

13 จัดท าระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.125 0.766 มาก 10 

14 ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ การส่งเสริม 

และยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.130 0.875 มาก 8 

15 สนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4.446 0.742 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 4.184 0.564 มาก  

 

  จากตาราง 15  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่  3  ด้านการบริหารงาน

บุคคล (Y3) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.184) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ 

มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คอื สนับสนุนส่งเสริม

การขอรับใบอนุญาตและการขอตอ่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (X = 4.446) ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (X = 4.429) และ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  (X = 4.386) ตามล าดับ 
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ตาราง  16   ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของประสิทธิผล 

  โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

1 จัดการเรยีนการสอนและวางระบบการ

ป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 4.322 0.650 มาก 4 

2 คัดสรรและพัฒนาสถานศกึษาที่มคีุณภาพ

และมาตรฐานเพื่อ เป็นหน่วยปฏิบัติการสอน

ของสถาบันการผลิตครู 4.238 0.644 มาก 7 

3 รายงานผลการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค 

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาใหร้ะบบมีความสมบูรณ์ ทั้งดา้น 

software hardware และ peopleware 4.128 0.712 มาก 14 

4 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนทั้งในและ นอกห้องเรียนและ

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว 

กลุ่มสนใจ และชุมชนที่สอดแทรกการสรา้ง

จติส านึก ปลูกฝัง ทัศนคติ ค่านิยม 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ 

ชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 4.217 0.679 มาก 9 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง

เสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ให้มกีิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย 

และสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนใน

พืน้ที่ต่าง ๆ ได้ 4.151 0.695 มาก 12 
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ตาราง  16 (ต่อ) 

 

ที ่ ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 
ค่าสถิต ิ(N=345) 

ล าดับที ่
X  S.D. แปลผล 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สถานศกึษาด้วยรูปแบบ วธิีการที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและความตอ้งการ 

จ าเป็นของสถานศกึษา 4.188 0.658 มาก 10 

7 น าผลการประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ใน

การวางแผนการปฏิบัติ การตรวจ สอบ

ติดตาม เพื่อการปรับปรุงพัฒนา สถานศกึษา

ให้มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษา 4.223 0.690 มาก 8 

8 สร้างการมสี่วนรว่มในการจัดการศกึษาจาก

ทุกภาคส่วนใน ชุมชนพืน้ที่เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึ่งการ

วัดประสิทธิผลโรงเรยีน วัดได้จาก

แบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 4.130 0.730 มาก 13 

9 ด าเนนิงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 3.925 0.755 มาก 15 

10 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.157 0.718 มาก 11 

11 ด าเนนิงานธุรการ 4.348 0.615 มาก 2 

12 ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 4.304 0.649 มาก 5 

13 จัดท าการรับนักเรียนและส ามะโนนักเรียน 4.339 0.776 มาก 3 

14 ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 4.388 0.656 มาก 1 

15 ประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 4.296 0.647 มาก 6 

                     รวม 4.224 0.526 มาก  
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  จากตาราง 16  พบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านที่  3  ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป (Y4) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.224) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ 

มาก ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คอื ส่งเสริมงาน

กิจการนักเรียน (X = 4.388) ด าเนนิงานธุรการ (X = 4.348) และจัดท าการรับนักเรียน

และส ามะโนนักเรียน (X = 4.339) ตามล าดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่วา่ ประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับ

มาก ทั้งในภาพรวมและร้ายด้าน 

 3. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้สถิติ

ทดสอบค่าที (t - test) ชนิด Independent Samples 

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามสถานภาพ ดังตาราง 17  
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ตาราง 17  การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

 และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สถานภาพ 

t Sig 
ผูบ้ริหาร  

(n=105) 

ครูผูส้อน  

(n=240) 

X  S.D. X  S.D. 

การกระตุน้ทางปัญญา (X1) 4.506 0.466 4.089 0.758 5.229** 0.000 

การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 4.563 0.407 4.143 0.814 5.021** 0.000 

การสรา้งแรงบันดาลใจ (X3) 4.625 0.434 4.122 0.798 6.082** 0.000 

การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ  

การสรา้งบารมี (X4) 4.641 0.383 4.176 0.826 5.512** 

 

0.000 

รวม 4.584 0.385 4.132 0.776 5.667** 0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05 , t345  = 1.966) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01 , t345  = 2.589) 

 

  จากตาราง 17 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรที่มสีถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น 

มากกว่า บุคลากรที่มสีถานภาพเป็นครูผู้สอน ทุกด้าน 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกัน 
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 4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2      

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตทิดสอบค่าที (t - test) ชนิด Independent Samples 

  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ ดังตาราง 18  
 

ตาราง 18  การเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็น 

 ของผู้บริหารและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ประสิทธิผลโรงเรยีน  

สถานภาพ 

t Sig 
ผูบ้ริหาร  

(n=105) 

ครูผูส้อน  

(n=240) 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) 4.242 0.322 4.081 0.489 3.098** 0.002 

ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) 4.380 0.473 4.233 0.528 2.465* 0.014 

ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) 4.275 0.433 4.145 0.609 1.981* 0.048 

ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 4.366 0.454 4.161 0.544 3.384** 0.001 

รวม 4.316 0.372 4.155 0.486 3.028** 0.003 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05 , t345  = 1.966) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01 , t345  = 2.589) 
 

 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญ   

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการบริหารงานวิชาการ และด้าน

การบริหารงานทั่วไป ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
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ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตามล าดับ โดยบุคลากรที่มีสถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า บุคลากรที่มี

สถานภาพเป็นครูผูส้อน ทุกด้าน 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ ประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่าง

กัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ

เชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ดังตาราง 19 
 

ตาราง 19  การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

 และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 
 

ภาวะผูน้ า 

ของผู้บริหารสถานศกึษา 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. การกระตุ้นทางปัญญา (X1) ระหว่างกลุ่ม 2.790 2 1.395 

2.812 0.061 

ภายในกลุ่ม 169.650 342 0.496 

รวม 172.440 344  

2. การค านึงถึงความเป็นเอกัต

ถะบุคคล (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 3.269 2 1.634 

3.017* 0.050 

ภายในกลุ่ม 185.308 342 0.542 

รวม 188.577 344  
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

ภาวะผูน้ า 

ของผู้บริหารสถานศกึษา 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

3. การสรา้งแรงบันดาลใจ (X3) ระหว่างกลุ่ม 1.460 2 0.730 

1.321 0.268 

ภายในกลุ่ม 189.055 342 0.553 

รวม 190.516 344  

4. การมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอื  การสร้าง

บารม ี(X4) 

ระหว่างกลุ่ม 2.000 2 1.000 

1.779 0.170 

ภายในกลุ่ม 192.270 342 0.562 

รวม 194.271 344  

 

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม 2.219 2 1.110 

2.208 0.111 

ภายในกลุ่ม 171.885 342 0.503 

รวม 174.104 344  

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05 ; F2,342 = 3.02) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01 ; F2,342 = 4.65) 

 

 จากตาราง 19 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) มีความคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตาราง 20 
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ตาราง 20  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

 และครูผูส้อน ทีมปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ด้านการค านึงถึง 

 ความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 

 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน X  

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

1 - 10 ป ี 11 -20 ป ี มากกว่า 20 ปี 

4.122 4.378 4.309 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

1 - 10 ป ี 4.122 - -.256* -.187* 

11 -20 ป ี 4.378 - - -.069 

   มากกว่า 20 ป ี 4.309 - - - 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตาราง 20 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ป ีและมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) มากกว่า

บุคลากรทีม่ีประสบการณ์ 1 – 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เนื่องจาก ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่มคีวามแตกต่างกัน 

 6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2       

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน   

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็น
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รายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Methed) หรอื LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม  

 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน ดังตาราง 21 
 

ตาราง 21  การเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ 

 ในการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิผลโรงเรียน  

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ด้านการบริหารงาน

วิชาการ (Y1) 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.850 2 0.925 

4.656** 

0

.010 

ภายในกลุ่ม 67.930 342 0.199 

รวม 69.780 344  

2. ด้านการบริหาร

งบประมาณ (Y2) 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.742 2 1.871 

7.304** 

0

.001 

ภายในกลุ่ม 87.618 342 0.256 

รวม 91.360 344  

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล (Y3) 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.574 2 1.287 

4.118* 

0

.017 

ภายในกลุ่ม 106.919 342 0.313 

รวม 109.493 344  

4. ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป (Y4) 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.676 2 1.338 

4.943** 

0

.008 

ภายในกลุ่ม 92.581 342 0.271 

รวม 95.257 344  

 

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม 2.537 2 1.269 

6.176** 

0

.002 

ภายในกลุ่ม 70.248 342 0.205 

รวม 72.785 344  

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05 ; F2,342 = 3.02) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01 ; F2,342 = 4.65) 
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 จากตาราง 21 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่า ด้านการบริหารงาน

วิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความคิดเห็น

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วท าการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย

รายคู่ ด้านที่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามวิธีการของ LSD ปรากฏผล

ดังตาราง 22 

 

ตาราง 22  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัด 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็น 

 ของผู้บริหาร และครูผู้สอน ทีมปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

 

ประสิทธิผลโรงเรยีน 

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน X  

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

1 - 10 ป ี 11 -20 ป ี มากกว่า 20 ปี 

4.015 4.155 4.185 

1. ด้านการบริหารงาน

วิชาการ (Y1) 

 

1 - 10 ป ี 4.015 - -.140** -.170** 

11 -20 ป ี 4.155 - - -.030 

   มากกว่า 20 ป ี 4.185 - - - 

2. ด้านการบริหาร

งบประมาณ (Y2) 

 

 X  4.131 4.422 4.299 

1 - 10 ป ี 4.131 - -.291** -.168** 

11 -20 ป ี 4.422 - - .123 

   มากกว่า 20 ป ี 4.299 - - - 

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล (Y3) 

 

 X  4.054 4.284 4.216 

1 - 10 ป ี 4.054 - -.230* -.162* 

11 -20 ป ี 4.284 - - .068 

   มากกว่า 20 ป ี 4.216 - - - 
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ตาราง 22  (ต่อ) 

 

ประสิทธิผลโรงเรยีน 

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน X  

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

1 - 10 ป ี 11 -20 ป ี มากกว่า 20 ปี 

4.088 4.318 4.260 

4. ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป (Y4) 

 

1 - 10 ป ี 4.088 - -.230** -.172** 

11 -20 ป ี 4.318 - - .058 

   มากกว่า 20 ปี 4.260 - - - 

 

รวม (Y) 

  ̅ 4.072 4.295 4.240 

1 - 10 ป ี 4.072 - -.223** -.168** 

11 -20 ป ี 4.295 - - .055 

   มากกว่า 20 ปี 4.240 - - - 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 22 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า บุคลากร 

ทีม่ีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ป ีและมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ 1 – 10 ปี 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

  ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) และด้าน

การบริหารงานทั่วไป (Y4) บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 11 -20 ป ี 

และมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน     

11 -20 ป ีและมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สูยุ่คประเทศ

ไทย 4.0 มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 6 ที่วา่ ประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 7. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 7 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน” โดยใช้

สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)       

ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe-Methed) หรอื LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม 

  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 23 

 

ตาราง 23  การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

 และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ภาวะผูน้ า 

ของผู้บริหารสถานศกึษา 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. การกระตุ้นทางปัญญา 

(X1) 

ระหว่างกลุ่ม 11.374 2 5.687 

12.076** 0.000 

ภายในกลุ่ม 161.066 342 0.471 

รวม 172.440 344  

2. การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 8.779 2 4.389 

8.349** 0.000 

ภายในกลุ่ม 179.798 342 0.526 

รวม 188.577 344  

3. การสรา้งแรงบันดาลใจ 

(X3) 

ระหว่างกลุ่ม 12.952 2 6.476 

12.473** 0.000 

ภายในกลุ่ม 177.563 342 0.519 

รวม 190.516 344  
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ตาราง 23  (ต่อ) 

 

ภาวะผูน้ า 

ของผู้บริหารสถานศกึษา 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

4. การมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอืการสร้าง

บารม ี(X4) 

ระหว่างกลุ่ม 10.998 2 5.499 

10.262** 0.000 

ภายในกลุ่ม 183.272 342 0.536 

รวม 194.271 344  

 

รวม (X) 

ระหว่างกลุ่ม 10.556 2 5.278 

11.037** 0.000 

ภายในกลุ่ม 163.548 342 0.478 

รวม 174.104 344  

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05 ; F2,342 = 3.02) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01 ; F2,342 = 4.65) 

 

 จากตาราง 23 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน มคีวามแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านที่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามวิธีการของ LSD ปรากฏผลดังตาราง 24 
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ตาราง 24  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

 และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา  

ขนาดของ

โรงเรียน X  

ขนาดของโรงเรียน 

เล็ก กลาง ใหญ่ 

4.477 4.115 4.024 

1. การกระตุ้นทาง

ปัญญา (X1) 

 

เล็ก 4.477 - .362** .453** 

กลาง 4.115 - - .091 

ใหญ่ 4.024 - - - 

2. การค านึงถึงความ

เป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 

 

 X  4.503 4.152 4.197 

เล็ก 4.503 - .351** .306** 

กลาง 4.152 - - -.045 

ใหญ่ 4.197 - - - 

3. การสรา้งแรง

บันดาลใจ (X3) 

 

 X  4.556 4.128 4.194 

เล็ก 4.556 - .428** .362** 

กลาง 4.128 - - -.066 

ใหญ่ 4.194 - - - 

4. การมอีิทธิพลอย่าง

มีอุดมการณ์หรอืการ

สร้างบารม ี(X4) 

 

 X  4.560 4.160 4.348 

เล็ก 4.560 - .400** .212 

กลาง 4.160 - - -.188 

ใหญ่ 4.348 - - - 

 

รวม (X) 

 X  4.524 4.139 4.191 

เล็ก 4.524 - .385** .333** 

กลาง 4.139 - - -.052 

ใหญ่ 4.191 - - - 

*    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  จากตาราง 24 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มากกว่า

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

   การกระตุน้ทางปัญญา (X1)  การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2)  

และการสร้างแรงบันดาลใจ (X3) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับความ

คิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ

การสรา้งบารมี (X4) ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ า

ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

มากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 7 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

 8. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 8 ที่วา่ “ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2      

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี

ของเชฟเฟ่ (Scheffe-Methed) หรอื LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 25 
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ตาราง 25  การเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ประสิทธิผลโรงเรยีน  

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ด้านการบริหารงาน

วิชาการ (Y1) 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.229 2 0.115 

0.563 

0

.570 

ภายในกลุ่ม 69.551 342 0.203 

รวม 69.780 344  

2. ด้านการบริหาร

งบประมาณ (Y2) 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.574 2 0.787 

2.998 

0

.051 

ภายในกลุ่ม 89.786 342 0.263 

รวม 91.360 344  

3. ด้านการบริหารงาน

บุคคล (Y3) 

 

ระหว่างกลุ่ม 0.268 2 0.134 

0.419 

0

.658 

ภายในกลุ่ม 109.226 342 0.319 

รวม 109.493 344  

4. ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป (Y4) 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.052 2 0.526 

1.910 

0

.150 

ภายในกลุ่ม 94.205 342 0.275 

รวม 95.257 344  

 

รวม (Y) 

ระหว่างกลุ่ม 0.065 2 0.032 

0.153 

0

.859 

ภายในกลุ่ม 72.720 342 0.213 

รวม 72.785 344  

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05 ; F2,342 = 3.02) 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01 ; F2,342 = 4.65) 

 

 จากตาราง 25 พบว่า ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 8 ที่วา่ ประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 
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เขต 2  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหาร และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

 9. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 9 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา   

กับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน       

มีความสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  

เพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) ดังตาราง 26 

 

ตาราง 26  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา    

 กับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 1.000          

X2 .898** 1.000         

X3 .891** .924** 1.000        

X4 .889** .939** .930** 1.000       

X .950** .973** .969** .973** 1.000      

Y1 .727** .710** .707** .693** .733** 1.000     

Y2 .590** .584** .578** .545** .594** .710** 1.000    

Y3 .562** .578** .562** .551** .583** .590** .766** 1.000   

Y4 .659** .717** .689** .669** .707** .746** .759** .810** 1.000  

Y .704** .720** .704** .682** .727** .838** .906** .897** .930** 1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง 26 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา   กับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม (rxy =.727) สัมพันธ์กันใน

ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 รายด้าน พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 รายด้าน  

ทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียบล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการ

บริหารงานวิชาการ (rxy1 = .733)  ด้านการบริหารงานทั่วไป (rxy4 = .707) ด้านการบริหาร

งบประมาณ (rxy2 = .594) และด้านการบริหารงานบุคคล (rxy3 = .583) ตามล าดับ 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยครั้งนี้จงึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 9 ที่วา่ภาวะผูน้ า

ของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

 10. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 10 ที่วา่ “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา

อย่างนอ้ย 1  ด้านมีอ านาจพยากรณ์ต่อประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิด 

เห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังตาราง 27 
 

ตาราง  27   ค่าสถิตขิองตัวแปรพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ 

  ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   โดยรวม (Y)  
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.B   t sig 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

.720 .518 .517 .281 .052 .453 5.409** .000 

การกระตุน้ทาง

ปัญญา (X1) 

.732 .535 .533 .193 .054 .297 3.551** .000 

R = .732     R2 = .535     Adjusted R2 = .533     a = 2.188  S.E.est = .31444 

**     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 27 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่น ามาวเิคราะห์

จ านวน 4 ด้าน มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2)     

และการกระตุ้นทางปัญญา (X1) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.453 รองลงมา คอื การกระตุ้น

ทางปัญญา (X1)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.297 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 

ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้รอ้ยละ 53.30 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est ) = .31444  

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y = 2.188 + .281 X2 + .193 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z = .453 Zx2 + .297 Zx1  

 

ตาราง  28   ค่าสถิตขิองตัวแปรพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ 

  ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ด้านการบริหารงาน 

  วิชาการ (Y1) 

  

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.B   t sig 

การกระตุน้ทาง

ปัญญา (X1) 

.727 .528 .527 .293 .052 .461 5.561** .000 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

.739 .545 .543 .180 .050 .297 3.580** .000 

R = .739     R2 = .545     Adjusted R2 = .543     a = 2.124  S.E.est = .30455 

**     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 28 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่น ามาวเิคราะห์

จ านวน 4 ด้าน มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2      

ด้านการบริหารงานวิชาการ (Y1) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การกระตุ้นทาง

ปัญญา (X1) และการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การกระตุ้นทางปัญญา (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.461 รองลงมา คือ การค านึงถึงความเป็น 

เอกัตถะบุคคล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.297 ซึ่งตัวแปร 

ทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0        

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านการ

บริหารงานวิชาการ (Y1) ได้รอ้ยละ 54.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ        

การพยากรณ์ (S.E.est ) = .30455 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y1 = 2.124 + .293 X1 + .180 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z1 = .461 Zx1 + .297 Zx2  
 

ตาราง  29   ค่าสถิตขิองตัวแปรพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ 

  ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   ด้านการบริหาร

  งบประมาณ (Y2) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.B   t sig 

การกระตุน้ทาง

ปัญญา (X1) 

.590 .348 .347 .246 .071 .338 3.452** .001 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

.603 .364 .360 .195 .068 .281 2.864** .004 

R = .603     R2 = .364     Adjusted R2 = .360     a = 2.405  S.E.est = .41229 

**    มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 29 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่น ามาวเิคราะห์

จ านวน 4 ด้าน มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2      

ด้านการบริหารงบประมาณ (Y2) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การกระตุ้นทาง

ปัญญา (X1) และการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การกระตุ้นทางปัญญา (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.338 รองลงมา คือ การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.281 ซึ่งตัวแปรทั้ง 

2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหาร

งบประมาณ (Y2)  ได้รอ้ยละ 36.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

(S.E.est ) = .41229 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y2 = 2.405 + .246 X1 + .195 X2 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z2 = .338 Zx1 + .281 Zx2  
 

ตาราง  30   ค่าสถิตขิองตัวแปรพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ 

  ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

  เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   ด้านการบริหารงาน 

  บุคคล (Y3) 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.B   t sig 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

.578 .334 .332 .291 .076 .382 3.840** .000 

การกระตุน้ทาง

ปัญญา (X1) 

.586 .344 .340 .174 .079 .218 2.195* .029 

R = .586     R2 = .344     Adjusted R2 = .340     a = 2.207  S.E.est = .45840 

**     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



154 

 

 จากตาราง 30 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่น ามาวเิคราะห์

จ านวน 4 ด้าน มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2       

ด้านการบริหารงานบุคคล (Y3) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การค านึงถึงความเป็น    

เอกัตถะบุคคล (X2) และการกระตุน้ทางปัญญา (X1) 

 ตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล 

(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.382 รองลงมา คือ การกระตุน้

ทางปัญญา (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.218 ซึ่งตัวแปรทั้ง    

2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงาน

บุคคล (Y3) ได้รอ้ยละ 34.00 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

(S.E.est ) = .45840  

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y3 = 2.207 + .291 X2 + .174 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z3 = .382 Zx2 + .218 Zx1  

 

ตาราง  31 ค่าสถิตขิองตัวแปรพยากรณ์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ 

 ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) 

 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted 

R2 

B S.E.B   t sig 

การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) 

.717 .514 .513 .510 .027 .717 19.054** .000 

R = .717     R2 = .514     Adjusted R2 = .513     a = 2.047  S.E.est = .36731 

**     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 31 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่น ามาวเิคราะห์

จ านวน 4 ด้าน มีจ านวน 1 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2       

ด้านการบริหารงานทั่วไป (Y4) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การค านึงถึง  

ความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.717   

ซึ่งตัวแปรด้านนี้ สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

(Y4) ได้รอ้ยละ 51.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est ) 

= .36731  

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y4 = 2.047 + .510 X2  

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z4 = .717 Zx2   

 ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 10 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาอย่างน้อย 1 ด้านมีอ านาจพยากรณ์ต่อประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิ เห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน  
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ตาราง  32  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน  

  สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 

(ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา) 

ตัวแปรเกณฑ์ 

(ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0) 
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1. การกระตุ้นทางปัญญา      
2. การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล      
3. การสรา้งแรงบันดาลใจ      
4. การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณห์รอื 

การสรา้งบารมี      
 หมายถึง มีอ านาจพยากรณ์     หมายถึง ไม่มอี านาจพยากรณ์ 

  

 จากตาราง 32 พบว่า ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน  สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มีจ านวน 2 ด้าน คอื  

การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน  

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2  ทั้งโดยรวม และรายด้าน 

การกระตุน้ทางปัญญา สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน  สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

โดยรวม ส่วนรายด้าน สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน  สู่ยุคประเทศไทย 4.0    

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ด้านการ

บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
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ส่วนการสร้างแรงบันดาลใจ และการมอีิทธิพลอย่างมอีุดมการณห์รอื การสร้าง

บารม ีไม่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน  สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   

 

ตาราง  33  ผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน   

  สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

ประสิทธิผลโรงเรยีน  

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 
สรุป 

มีอ านาจ

พยากรณ์ 

ไม่มอี านาจ 

พยากรณ์ 

ควร 

พัฒนา 

ไม่จ าเป็น 

ต้องพัฒนา 

1. การกระตุ้นทางปัญญา 
  

  

2. การค านึงถึงความเป็น 

เอกัตถะบุคคล 
  

  

3. การสรา้งแรงบันดาลใจ  
  

 
4. การมอีิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์หรอื การสร้างบารมี  
  

 
 

 จากตาราง 33 พบว่า ปัจจัยที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน  สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2  มี 2 ด้าน ได้แก่ การค านงึถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา

ซึ่งผูว้ิจัยจะได้น าปัจจัยทั้ง 2 ด้าน ไปหาแนวทางยกระดับต่อไป 
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ตอนที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 
 

 ผูว้ิจัยน าภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน     

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 จ านวน 2 ด้าน คอื การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล และการกระตุน้

ทางปัญญา มาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง แล้วน าไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน  

10  คน  เพื่อหาแนวทางยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จากนั้นน ามาวิเคราะห ์      

เพื่อก าหนดแนวทางในการยกระดับ ซึ่งได้ผลดังนี้ 

  1. แนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านการค านึงถึง

ความเป็นเอกัตถะบุคคล  คือ 

   1.1 ผูบ้ริหารควรฝกึปล่อยวาง และเชื่อม่ันในศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  

   1.2 ผูบ้ริหารควรหมั่น สังเกต นเิทศ ก ากับติดตาม การปฏิบัติงานของ

ผูร้่วมงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลตา่ง ๆ และสามารถมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความรู ้

ความสามารถ ของบุคลากรผู้ร่วมงานได้ 

   1.3 ผูบ้ริหารควรมีการสร้างเครือข่ายการบริหารงานทั้งในและนอก

องค์กร เพื่อสามารถระดมความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรต่าง ๆ มาคอยอ านวยความ

สะดวก ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวิธีการท างานของผู้รว่มงานได้อย่าง

เต็มที ่

   1.4 ผูบ้ริหารควรมกีารพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ดา้น เพื่อสามารถ

ท าหนา้ที่พี่เลีย้ง ผู้แนะน า ของผู้รว่มงานได้ 
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  ดังค าสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

   “...ดึงศักยภาพ และความมั่นใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าของเขาออกมา     

สร้างความตระหนักใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0...”  

(พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2562) 

 

   “...1) ต้องเป็นแบบอย่างแก่ผูร้่วมงาน 2) มีการพูดคุยสนทนา 3) ท างาน

แบบมีสว่นร่วม 4) ท างานตามความรู้ 5) ท างาน PLC มีการพูดคุยสนทนากัน  

6) มีปฏิสัมพันธ์รว่มกันหรอืสังคมมติิสร้างความสนิทสนม 7) ให้ความยุติธรรมแก่ผูใ้ต้

บังคับ บัญชา...”  

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2562) 

 

   “...1) สร้างความตระหนักถึงประสทิธิผลโรงเรียนเพื่อก้าวทันยุค

เทคโนโลยี 4.0 2) ให้ความรู้ด้านภาวะผูน้ าด้านเอกัตถะบุคคล  3) วางกฎระเบียบแนวทาง

ปฏิบัติตนปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 4) มีความคิดเป็นของตนเอง 

กระตุน้ให้เกิดความกล้าคดิ กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น รวมถึงหาข้อสรุป

แนวทางปฏิบัติรว่มกัน...”  

(ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรฝึกปล่อยวาง และเชื่อมั่นในศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่...”  

(พณารัตน์  บุตรชารี, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2562) 

 

   “...1) การหารือให้ครู สามารถ เกิดแรงบันดาลใจ ให้เกิด

ความส าเร็จ 2) หาวิทยากรมาให้กระตุ้นใหเ้กิดองค์ความรูไ้ปสู่การด าเนินงาน 3) ผู้บริหาร

ไม่ควรชีน้ าจนเกินไป คนรุน่ใหม่อาจมีแนวคิดใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้เขาได้ท าไปสู่เป้าหมาย  

4) ยกย่องชมเชยเป็นสิ่งจ าเป็น 5) ให้เขาแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ 6) ให้เสรีภาพในการ

ท างาน 7) ร่วมอบรมศึกษาเรียนรูเ้พิ่มเติมและมี PLC ร่วมกัน...”  

(เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2562) 
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   “...ผูบ้ริหารควรหมั่น สังเกต นเิทศ ก ากับติดตาม การปฏิบัติงาน

ของผู้รว่มงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ และสามารถมอบหมายงานได้เหมาะสมกับ

ความรู ้ความสามารถ ของบุคลากรผู้ร่วมงานได้...”  

(นรงณ ์ เห็นหลอด, สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรมีการสร้างเครอืข่ายการบริหารงานทั้งในและนอก

องค์กร เพื่อสามารถระดมความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรต่าง ๆ มาคอยอ านวยความ

สะดวก ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวิธีการท างานของผู้รว่มงานได้อย่าง

เต็มที.่..”  

(ศริิพร  กุลสานต์, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรมกีารพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ดา้น เพื่อสามารถ

ท าหนา้ที่พี่เลีย้ง ผู้แนะน า ของผู้รว่มงานได้...”  

(รัตตยิา  พร้อมสิน้, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562) 

 

   “...ควรให้ผูบ้ริหารได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาและศกึษาดูงาน ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดของผู้บริหารในโรงเรยีนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน

ทั้ง 4 ฝา่ย...”  

(ชรินทร์  เจริญไชย, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรมกีารนิเทศก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่างตอ่เนื่อง และเป็นระบบ และควรเสนอแนะให้บุคลากรออกความคิดเห็นแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน...”  

(ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) 
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  2. แนวทางยกระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านการกระตุ้น  

ทางปัญญา  คือ 

    2.1 ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในองค์กร ที่ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสรา้งความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้รว่มงานเห็น

คุณค่าของผลงานที่ส าเร็จ และเกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น  

    2.2 ผูบ้ริหารต้องวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้ร่วมงาน เพื่อสง่เสริมและให้โอกาส

แก่ผู้รว่มงานได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ   

    2.3 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการ             

ให้ผูร้่วมงานได้มีความรู้ ความสามารถในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  

เพื่อ ให้ผู้รว่มงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยการใชเ้หตุผลและหลักฐาน           

อันจะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

    2.4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาส และให้ค าแนะน าด้านการท างานเป็นทีม 

ให้กับผูร้่วมงานสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

    2.5 ผูบ้ริหารควรยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน        

มีคุณธรรมในการบริหารงาน สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ร่วมงาน จนสามารถพูดให้

ผูร้่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 

    2.6 ผูบ้ริหารควรมีการพูดคุย และสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท าในสิ่งที่ 

ท้าทาย หาเป้าหมายร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผูร้่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่     

ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

 

  ดังค าสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

   “...ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานในองค์กร ที่ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสรา้งความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้รว่มงานเห็น

คุณค่าของผลงานที่ส าเร็จ และเกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น...”  

(พิชชานันท์  นิธิวิรุฬห์, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2562) 
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   “...ผูบ้ริหารต้องวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้ร่วมงาน เพื่อสง่เสริมและให้โอกาส

แก่ผู้รว่มงานได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ  ...”  

(ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการ ใหผู้ร้่วมงานได้มี

ความรู ้ความสามารถในการค้นหาหรอืสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อ ให้ผูร้่วมงาน

สามารถวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ โดยการใชเ้หตุผลและหลักฐาน อันจะน าไปสู่ความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้...”  

(ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารเปิดโอกาส และให้ค าแนะน าด้านการท างานเป็นทีม ให้กับ

ผูร้่วมงานสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล...”  

(พณารัตน์  บุตรชารี, สัมภาษณ์ 27 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน       

มีคุณธรรมในการบริหารงาน สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ร่วมงาน จนสามารถพูดให้

ผูร้่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้...”  

(เพลินพศิ  ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรมกีารพูดคุย และสนับสนุนให้ผู้รว่มงานท าในสิ่งที่ท้า

ทาย หาเป้าหมายร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผูร้่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่ท้าทาย

และเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน...”  

(นรงณ ์ เห็นหลอด, สัมภาษณ์ 31 มีนาคม 2562) 

 

   “...สนับสนุนให้ผูร้่วมงาน ออกความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน ท าในสิ่งที่ท้าทาย หาเป้าหมายร่วมกัน...”  

(ศริิพร  กุลสานต์, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562) 
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   “...ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ท างานรว่มกัน ร่วมรับฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้ค าแนะน าด้านการท างานเป็นทีม ให้กับผูร้่วมงานสามารถ

ท างานได้อย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล...”  

(รัตตยิา  พร้อมสิน้, สัมภาษณ์ 1 เมษายน 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ที่ประสบ

ความส าเร็จ เพื่อส่งเสริมให้ผูร้่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จ และเกิดความ

พยายามในการท างานมากขึน้ และมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน...”  

(ชรินทร์  เจริญไชย, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) 

 

   “...ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

สืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผูร้่วมงานได้มีความรู ้ความสามารถในการค้นหาหรอืสืบค้นข้อมูลด้วย

วิธีการตา่ง ๆ สามารถวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ โดยการใช้เหตุผลและหลักฐาน อันจะน าไปสู่

ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้...”  

(ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2562) 

 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลในบทที่ 4 ได้น าเสนอเป็นบทสรุปและอภปิรายผลใน   

บทที่ 5 ต่อไป 
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