
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศกึษาภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ 

ต่อไปนี ้

1. ความมุง่หมายของการวิจัย 

2. สมมตฐิานของการวิจัย 

3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

4. สรุปผลการวิจัย 

5. อภปิรายผลการวิจัย 

6. ข้อเสนอแนะ 

 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ มจีุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน  

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามสถานภาพ  
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  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ  

  5. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

  6. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  7. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

  8. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

  9. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน  

  10. เพื่อศกึษาอ านาจพยากรณ์ของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาด้าน

ใดบ้างที่มอี านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน 

  11.  เพื่อศกึษาแนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
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สมมตฐิานของการวิจัย 

   

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับ

มาก 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร             

และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ มคีวามคิดเห็นแตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  5. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  6. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  7. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  8. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
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  9. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  10. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1  ด้านมีอ านาจพยากรณ์

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร 

    ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนีไ้ด้แก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน

ทั้งสิน้ 3,116 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารจ านวน 256 คน จ านวนครูผูส้อน 2,860 คน      

จากทั้งหมด 256 โรงเรียน (ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 

2560, หนา้ 3 - 5) 

 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

และครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561  ได้มาโดย วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) โดยผูว้ิจัยได้ใช้วธิีการก าหนดขนาด จากการเปิดตารางของเครซี่    

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43 - 44)     

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345 คน จ าแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศกึษา จ านวน  105 คน     

และครูผูส้อน จ านวน 240 คน  

 

  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอนดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบประกอบด้วย 

สถานภาพ ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน มีลักษณะเป็นแนว

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน        

4 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จากมากที่สุด มาก          

ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด   

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 จ านวน 4 งาน คอื การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

5 ระดับของลเิคอร์ท (Likert) โดยก าหนดช่วงคะแนนเป็น 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก    

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด  

  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื โดยการหาความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา 

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้ค่า IOC ตั้งแต ่

0.80 – 0-1.00 และน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จ านวน 50 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อวเิคราะหห์าค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.985 

 

 4. การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

  4.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์

ที่ก าหนด 

  4.3 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 4.2 ไปวิเคราะหห์าค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมวิเคราะหผ์ลส าเร็จรูป ทั้งนีไ้ด้วเิคราะหต์ามสมมตฐิานการวิจัย 
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 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  5.1. สถิตพิืน้ฐาน 

   5.1.1  ค่าร้อยละ (Percentage) 

   5.1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   5.1.3  ค่าความถี่ (Frequency) 

   5.1.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  5.2. สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

   5.2.1 การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงโดยของแบบสอบถามโดยค่า

ดัชนคีวามสอดคล้องIOC (Index of Item Objective Congruence) 

   5.2.2 ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) การหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s a-Coefficient) 

  5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมุตฐิาน 

   5.3.1  สมมตฐิานข้อที่ 1 - 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใช้คา่เฉลี่ย (X ) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   5.3.2  สมมตฐิานข้อที่ 3 - 4 ใช้สถิตทิดสอบค่าที (t - test) ชนิด 

Independent Samples 

   5.3.3 สมมติฐานข้อที่ 5 - 8 ใช้สถิตเิอฟ (F – test) แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท า

การทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe-Method) หรอื LSD วิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม  

   5.3.4 สมมตฐิานข้อที่ 9 ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 

   5.3.5 สมมติฐานข้อที่ 10 ใช้สถิตกิารวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ       

แตล่ะขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 จาการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน โดยรวมและ

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ      

การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา  ตามล าดับ 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร              

และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย คือ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 

  3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยบุคลากรที่มสีถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า บุคลากรที่มสีถานภาพ

เป็นครูผูส้อน ทุกด้าน 

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานทั่วไป 

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม       

มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ตามล าดับ โดยบุคลากร

ที่มสีถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า บุคลากรที่มีสถานภาพเป็นครูผู้สอน    

ทุกด้าน 
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  5. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวม ไมม่ีความแตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

แล้ว พบว่า การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า บุคลากรที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะ

ผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล มากกว่าบุคลากร

ทีม่ีประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  6. ประสทิธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 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 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี    

มีระดับความคิดเห็นตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 มากกว่าบุคลากรที่มี

ประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  7. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  

ในโรงเรยีนขนาดเล็ก มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  8. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ

ครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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  9. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.727 

  10. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 ด้าน     

มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) และการ

กระตุน้ทางปัญญา (X1) โดยตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การค านึงถึงความเป็น

เอกัตถะบุคคล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.453 รองลงมา 

คือ การกระตุ้นทางปัญญา (X1)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.297 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้รอ้ยละ 

53.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±0.31444  

  สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y = 2.188 + .281 X2 + .193 X1 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้   Z = .453 Zx2 + .297 Zx1  

 11. แนวทางในการยกระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มีจ านวน 2 ด้าน คอื การค านึงถึงความเป็น    

เอกัตถะบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา ดังนี้ 

  11.1 แนวทางยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการค านึงถึง

ความเป็นเอกัตถะบุคคล  คือ  

   11.1.1 ผูบ้ริหารควรฝกึปล่อยวาง และเชื่อมั่นในศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่  

   11.1.2 ผูบ้ริหารควรหมั่น สังเกต นเิทศ กับก าติดตาม การปฏิบัติงานของ

ผูร้่วมงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลตา่ง ๆ และสามารถมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความรู ้

ความสามารถ ของบุคลากรผู้ร่วมงานได้ 
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   11.1.3 ผูบ้ริหารควรมีการเครอืข่ายการบริหารงานทั้งในและนอกองค์กร 

เพื่อสามารถระดมความรู้ ความสามารถ ทรัพยากรต่าง ๆ มาคอยอ านวยความสะดวก   

ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุนวิธีการท างานของผู้ร่วมงานได้อย่างเต็มที่ 

   11.1.4 ผูบ้ริหารควรมกีารพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน           

เพื่อสามารถท าหน้าที่พี่เลีย้ง ผู้แนะน า ของผูร้่วมงานได้ 

  11.2 แนวทางยกระดับภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการกระตุ้น

ทางปัญญา  คือ 

   11.2.1 ผูบ้ริหารควรจัดกิจกรรมการศกึษาดูงานในองค์กร ที่ประสบ

ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสรา้งความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้รว่มงาน 

เห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จ และเกิดความพยายามในการท างานมากขึ้น  

   11.2.2 ผูบ้ริหารต้องวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คอยรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้ร่วมงาน เพื่อสง่เสริมและให้โอกาส

แก่ผู้รว่มงานได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ   

   11.2.3 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้มกีารจัดอบรมเชงิปฏิบัติการ ให้ผู้ร่วมงาน

ได้มคีวามรู ้ความสามารถในการค้นหาหรือสืบค้นขอ้มูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงาน

สามารถวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ โดยการใชเ้หตุผลและหลักฐาน อันจะน าไปสู่ความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

   11.2.4 ผูบ้ริหารเปิดโอกาส และให้ค าแนะน าด้านการท างานเป็นทีม 

ให้กับผูร้่วมงานสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

   11.2.5 ผูบ้ริหารควรยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน        

มีคุณธรรมในการบริหารงาน สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ร่วมงาน จนสามารถพูดให้

ผูร้่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกันสามารถช่วยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 

   11.2.6 ผูบ้ริหารควรมีการพูดคุย และสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานท าในสิ่งที่  

ท้าทาย หาเป้าหมายร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผูร้่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่    

ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ผูว้ิจัยได้อภปิรายผลตามผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ใน

ระดับ มาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมอีิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสร้างบารมี   

การสรา้งแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา 

ตามล าดับ ผลการวิจัยนี้จงึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า 

ปัจจุบันครูและบุคลากรในโรงเรยีนส่วนใหญ่มีระดับการศกึษาที่สูงขึน้ ดังนัน้ผูบ้ริหาร

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งปรับคุณลักษณะของตนเองให้สามารถเป็นที่ยอมรับของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมงาน โดยผู้บริหารส่วนใหญ่ได้เข้าศกึษาต่อ

ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ า

ของผู้บริหารสถานศกึษา ท าให้ผู้บริหารให้ความส าคัญกับภาวะผูน้ ามากขึ้น ดังนั้นผูบ้ริหาร

ในยุคประเทศไทย 4.0 จงึต้องเป็นผู้บริหารที่มีความตัง้ใจจริงในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่

เป้าหมายที่ดกีว่า มีลักษณะเป็นมติรไมตรี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้รว่มงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน ไม่ใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตน แสดงถึงความตัง้ใจอย่างแน่วแน ่ที่จะท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ รวมถึง

ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน ร่วมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองค์การรว่มกัน คอยกระตุน้ใหก้ าลังใจ

เพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดีในการท างาน  

เปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ และกล่าวยกย่อง 

ชมเชยในความสามารถของผูร้่วมงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ ปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงานโดย

ค านงึถึงความรู้ ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความมั่นใจและส่งเสริม

ให้ผู้รว่มงานเห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย 

(2552, หนา้ 95 - 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม  
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เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์  พิชัย (2552, หนา้ 95 - 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยน แปลงของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง

การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า  ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัยของขวัญตา  เกือ้กูลรัฐ (2554, หนา้ 92 - 102) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม  สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของภัทรกร  วงศ์สกุล (2554, หนา้ 100 - 119) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา  ศรีโกศะบาล 

(2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

พฤติกรรมผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพากร วรรณพฤกษ์ 

(2554, หนา้ 87 - 89) ได้ศกึษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษากับองค์กรแหง่การเรียนรู้ของสถานศกึษา ในส านักงานเขตบางขุน

เทียน สังกัดกรุงเทพ มหานคร พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา

กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของอนงค์นารถ ไชยรา (2557, หนา้ 89 - 128) ได้ศกึษาปัจจัยคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และรายด้านอยู่ในระดับ 

มาก ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา้ 143 - 160) 

ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผูบ้ริหารโรงเรียน

มัธยมศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลโรงเรยีน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน

ทั่วไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ ผลการวิจัยนี้จงึ

สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่วา่ ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0          

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  จากการ

กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา  ท าให้สถานศึกษามีอสิระในการบริหารจัดการ

อย่างคล่องตัว โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ ที่สถานศกึษาจะต้องด าเนินการด้วย

ความโปร่งใส เนื่องจากมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการ

ด าเนนิการบริหารจัดการในสถานศกึษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   คอยตรวจสอบ

การใชจ้่ายงบประมาณต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการศกึษาในแต่ละ

ด้าน ดังนัน้ ผูบ้ริหารสถานศกึษาจงึตอ้งเข้มงวดกับการบริหารงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง 

เพื่อให้การด าเนินการถูกต้องตามกฎระเบียบต่าง ๆ สถานศกึษาจึงตอ้งจัดท าเอกสาร 

หลักฐาน ด้านการรับ จ่ายเงนิและบัญชีอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน      

โดยผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน รว่มกันจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน มีการด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม การใชจ้่ายเงินตามระเบียบฯ และรายงานผล

ตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนด จัดท าทะเบียนสินทรัพย์ที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ์และจัดท า

ทะเบียนคุมที่ราชพัสดุ ส าหรับอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นปัจจุบัน  การจัดซื้อจัดจา้ง

พัสดุและมกีารตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบฯ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยมาใชใ้นการเก็บข้อมูลดา้นการบริหารงานงบประมาณอย่างตอ่เนื่อง และเป็นระบบ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย (2552, หน้า 95 - 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะ

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



178 

 

ผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผล  

การบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์  พิชัย (2552, หนา้ 95 - 131) 

ได้วจิัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาและประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 

ผลการวิจัย พบว่า  ประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารวิชาการ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ (2554, หน้า 92 - 102) ได้วิจัยเรื่องภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อประสทิธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง  อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรกร  วงศส์กุล (2554, หน้า 100 - 119) ได้วิจัยเรื่องภาวะ

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขต

ลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิผลการบริหารโรงเรยีน สังกัดกรุงเทพมหานคร   

ในเขตลาดกระบัง โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา ศรีโกศะบาล 

(2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้น าที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอนงค์นารถ ไชยรา (2557, หน้า 89 - 128) ได้ศกึษาปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ          

ปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา้ 143 - 160) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา ส านักงานศกึษาธิการภาค 11 ผลการวิจัย

พบว่า ประสทิธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยม ศกึษา โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก 

  3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

สถานภาพ ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

โดยบุคลากรที่มสีถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า บุคลากรที่มสีถานภาพ

เป็นครูผูส้อน ทุกด้าน ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับสมมตฐิานขอ้ที่ 3 ที่วา่ ภาวะผู้น าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารเปรียบเสมอืนผู้สง่สาร โดยเป็นบุคลากรที่มี

ภาวะผูน้ าอยู่ในตัว จงึสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงพฤติกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึง

การเป็นผูน้ าในด้านต่าง ๆ ได้มากกว่า ครูผู้สอน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพียงผู้รับสาร          

ที่คอยดู คอยรับฟัง การถ่ายทอดพฤติกรรมตา่ง ๆ จากผู้บริหาร ซึ่งอาจจะไม่เข้าใจใน     

สิ่งที่ผู้บริหารถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมด จึงส่งผลให้ ผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า 

ครูผูส้อนทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย (2552, หนา้ 95 - 131)  

ได้วจิัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวม แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา 

(2561, หนา้ 143 - 160) ได้ศกึษาภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานศกึษาธิการภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ า

ของผู้บริหาร จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  4. ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          
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และครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ .01 โดยบุคลากรทีม่ีสถานภาพเป็นผู้บริหาร มีความคิดเห็น มากกว่า บุคลากร     

ที่มสีถานภาพเป็นครูผูส้อน ทุกด้าน ผลการวิจัยนี้จงึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ 

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

จ าแนกตามสถานภาพ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามุ่งบริหารจัดการภายในสถานศกึษาที่ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงานใน

โรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และทั่วไป แต่ในทางตรงกัน

ข้ามครูผูส้อนจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ดา้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และมุ่งเน้นเฉพาะงานเฉพาะฝ่าย   

ที่ตนเองได้รับมอบหมายจึงส่งผลให ้มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน น้อยกว่า

ผูบ้ริหารในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย (2552, หนา้ 95 - 

131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารโรงเรยีนที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์  พิชัย (2552, หน้า 95 - 

131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความ

คิดเห็นของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รายด้าน พบว่า 

ด้านการบริหารงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            

และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา้ 143 - 160) ได้ศึกษา

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

  5. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวม ไมม่ีความแตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



181 

 

พบว่า การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล มากกว่าบุคลากรที่มี

ประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ผลการวิจัยนีจ้งึไม่

สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 5 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่มปีระสบการณท์ างานตั้งแต ่11 ปีขึ้นไป มปีระสบการณ์ในการ

ท างานมาก ผูบ้ริหารจึงเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างาน     

อย่างเต็มที่ ปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงานโดยค านึงถึงความรู ้ความสามารถ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุนวิธีการท างาน

ของบุคลากรเหล่านั้น รวมถึง ผูบ้ริหารท าหน้าที่พี่เลีย้ง ครูผูแ้นะน า และฝกึ เพื่อพัฒนา

ความสามารถของผู้ร่วมงาน และบุคลากรที่มปีระสบการณ์ท างานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป       

จะสามารถท าผลงานต่าง ๆ ได้ประสบความส าเร็จมากกว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์   

ไม่ถึง 11 ปี ดังนั้น จึงได้รับค ากล่าวยกย่อง ชมเชยในความสามารถจากผู้บริหารมากกว่า 

ส่งผลให ้บุคลากรที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีระดับ

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะ

บุคคล  มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ 1 – 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        

บรรพต  รักงาม (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตาม ประสบการณท์ างาน พบว่า มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thompson  (2008, p. 114)  ได้ศึกษาคุณลักษณะ  

ส่วนบุคคลและอทิธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงานของ

ผูต้าม  พบว่า  พืน้ฐานทางอารมณ์  ความเชื่อใจในภาวะผูน้ ามีอทิธิพลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดจากการท างานของผู้ตาม 
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เชน่ ความพึงพอใจในงานของผู้ตาม ความพึงพอใจที่มีต่อผูน้ า  การรับรู้เกี่ยวกับลักษณะ

งานหลักและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

  6. ประสทิธิผลโรงเรียน สูยุ่คประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 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 พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี    

มีระดับความคิดเห็นตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 มากกว่า บุคลากรที่มี

ประสบการณ ์1 – 10 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้อง

กับสมมตฐิานขอ้ที่ 6 ที่วา่ ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้

และเข้าใจภาระงานทั้ง 4 ด้านได้อย่างละเอียดและครอบคลุม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับหนา้ที่

เป็นหัวหนา้ฝา่ยหรอืหัวหนา้งาน ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละฝา่ยอย่างละเอียด 

เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาสรุป วเิคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสที่จะพัฒนางานในแตล่ะ

ด้านต่อไป ดังนั้นจึงสามารถมองภาพความส าเร็จของงานทั้ง 4 งานได้ละเอียดกว่า ส่งผล

ให้บุคลากรที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 11 -20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีระดับความ

คิดเห็นตอ่ประสิทธิผลโรงเรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 มากกว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์    

1 – 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หน้า 143 - 160)     

ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

  7. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตาม
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ขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มากกว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยนี้

จงึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 7 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็ก มจี านวนบุคลากรน้อย ผูบ้ริหารจงึตอ้งมีความตัง้ใจจริง       

ในการพัฒนาสถานศกึษา ไปสู่เป้าหมายที่ดกีว่า อย่างชัดเจน มโีอกาสได้เปิดใจ รับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รว่มงานได้อย่างทั่วถึง และสามารถส่งเสริมให้

ผูร้่วมงาน ทุกคนร่วมกันอุทิศตนเพื่อการพัฒนาองค์การรว่มกัน กระตุน้ให้ก าลังใจเพื่อเกิด

ความรว่มมอืร่วมใจในการท างานเป็นทีม สร้างเจตคติที่ดีในการท างานได้ดกีว่า          

และผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีคนน้อย 

แตล่ะคนอาจได้รับผดิชอบเป็นหัวหนา้งานแตล่ะฝ่าย เมื่อท างานประสบผลส าเร็จ ผู้บริหาร

ก็สามารถกล่าวยกย่อง ชมเชยในความสามารถของผูร้่วมงานได้อย่างใกล้ชิด สง่ผลให้

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก มรีะดับความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 มากกว่า 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา้ 143 - 160) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่ส่งผลตอ่

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา ส านักงานศกึษาธิการภาค 11 ผลการวิจัย

พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา จ าแนก

ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  8. ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร          

และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยนีจ้งึไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 8 ที่วา่ ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็น
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แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า บุคลากรในโรงเรียนแตล่ะขนาด มองภาพความส าเร็จ

ของงานแตล่ะฝ่ายตามบริบทของโรงเรียน ดังนี้ประสทิธิผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแต่ละขนาด 

แมจ้ะมีมากน้อยต่างกัน แต่เมื่อวิเคราะหถ์ึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส

แล้ว โรงเรียนแต่ละขนาดก็มีความส าเร็จในการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน

ต้นสังกัดได้ตัง้ไว้ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย (2552, หน้า 95 

- 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยน แปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มลีักษณะการเปิดสอนแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของไพฑูรย์  พิชัย (2552, หน้า 95 - 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

สกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษา รายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาสกลนคร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษา ที่อยู่ในโรงเรียนที่มลีักษณะการเปิดสอนแตกต่างกัน โดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

  9. ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศ

ไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.727 ผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับ

สมมตฐิานข้อที่ 9 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษากับประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะว่า ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นพืน้ฐานส าคัญใน

การบริหาร ที่จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความกระตอื 

รอืร้น และมุ่งมั่นในการท างานในหน้าที่ให้ประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งปัจจุบัน ผูบ้ริหารส่วน

ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศกึษาต่อ การอบรม สัมมนา การศกึษา
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ดูงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ประสบผลส าเร็จ ในการบริหารสถานศกึษา ตลอดจน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้ความส าคัญในการก ากับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศกึษาอย่างตอ่เนื่องและเป็น

ระบบ อกีทั้งสถานศกึษาในสังกัดมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกจากส านักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศกึษา ซึ่งเหตุผลดังกล่าว

ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญและมีความสัมพันธ์ตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนันธิดา  บัวสาย (2552, หนา้ 95 - 131) ได้วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าการเปลี่ยน 

แปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลา ระโหฐาน (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาและประสิทธิผล

การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุรี เขต 2 

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา  เกือ้กูลรัฐ (2554, หนา้ 92 - 102) ได้วิจัยเรื่อง

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอโพ

ธาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาขนาดกลาง อ าเภอ       

โพธาราม สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวม           

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ   

จันทรา  ศรโีกศะบาล (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูน้ าที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพ 

มหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งสัมพันธ์และพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งงาน

ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณทล 

กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ    

อนงค์นารถ ไชยรา (2557, หนา้ 89 - 128) ได้ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
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พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ในยุคศตวรรษที่ 21 กับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม        

มีความสมัพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, หนา้ 143 - 160) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

ที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานศกึษาธิการภาค 11   

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sarros  (2008, pp. 145-158)  ได้ศึกษาการสร้างบรรยากาศ 

ในองค์กรส าหรับนวัตกรรมฝา่ยทางภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมขององค์กร  

กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศกึษาเป็นองค์กรภาคส่วนเอกชนในประเทศออสเตรเลียที่มตี าแหน่ง

เป็นผู้จัดการ จ านวน 1,158  คน พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง            

และบรรยากาศนวัตกรรมองค์กรมคีวามสัมพันธ์กับการแขง่ขันขององค์กรและวัฒนธรรม

องค์กรในด้านของผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schippers  (2008, p. 92)  

ได้ศึกษาบทบาทของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับทีมโดยใช้ปฏิกิรยิา    

สะท้อนกลับ  โดยขั้นตอนแรกได้ท าการพัฒนารูปแบบและเน้นการท าความเข้าใจกับการใช้

ปฏิกิรยิาสะท้อนกลับของทีมโดยมุ่งไปที่พฤติกรรมของผูน้ าโดยท าการส ารวจภาวะผูน้ า 

การเปลี่ยนแปลงที่มอีิทธิพลต่อปฏิกิรยิาสะท้อนกลับของทีม  ผลการปฏิบัติงานของทีม  

ผลการศกึษาระหว่าง 32 ทีมงานใน 9 องค์กร พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์

ต่อการน ามาซึ่งการสร้างวิสัยทัศนร์่วมของทีม  ล าดับต่อมาสัมพันธ์กับปฏิกิรยิาสะท้อน

ของทีมที่สูงมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thompson  (2008, p. 114)  ได้ศึกษา

คุณลักษณะส่วนบุคคลและอิทธิพลของพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงตอ่ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ตาม  พบว่า  พืน้ฐานทางอารมณ์  ความเชื่อใจในภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่เกิดจากการ

ท างานของผู้ตามได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peterson  (2009, pp. 348 - 368)       

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด้านบวกของผูบ้ริหาร

ระดับสูง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผลการด าเนินงานของบริษัทที่เพิ่งก าลังเริ่มเปิด

ด าเนนิการและมีการใชเ้ทคโนโลยีระดับสูง และบริษัทเปิดด าเนนิการไปแล้วและมีการใช้

เทคโนโลยีระดับสูง  พบว่า  คุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด้านบวกของผูบ้ริหาร

ระดับสูงมคีวามสัมพันธ์กับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก  ซึ่งผูน้ ามีอัตราของ   

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



187 

 

การเปลี่ยนแปลงผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่เกี่ยวกับจติวิทยาในด้านบวก   

และผลการด าเนินการในบริษัทของ พวกเขา และสุดท้ายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมี

ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่เพิ่งก าลังเริ่มเปิดด าเนนิการมากกว่าบริษัท

เปิดด าเนนิการไปแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhu  (2009, pp. 590 – 619)  ได้ศึกษา

บทบาทที่เหมาะสมของคุณลักษณะของผูต้ามกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและความ

ผูกพันในการท างานของผูต้าม จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ตาม จ านวน 140 คน              

และผูค้วบคุมดูแล จ านวน  48 คน จากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในแอฟริกาใต้  

พบว่า คุณลักษณะของผู้ตามมคีวามสัมพันธ์ในด้านบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

และความผูกพันในการท างานของผูต้าม และภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางด้าน

บวกต่อความผูกพันในการท างานของผู้ตาม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sagnak  

(2010, pp. 135 – 152)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

และบรรยากาศทางจริยธรรม  พบว่า  องค์ประกอบทุกด้านของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างความผูกพันและการเอือ้อาทรระหว่างกันของเพื่อน

ร่วมงาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการสรา้งบรรยากาศทางจริยธรรม 

  10. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่น ามาวิเคราะหจ์ านวน 4 ด้าน     

มีจ านวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0  

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม      

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 คือ การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2)     

และการกระตุ้นทางปัญญา (X1) โดยตัวแปรที่มอี านาจพยากรณ์ดีที่สุด คอื การค านึงถึง

ความเป็นเอกัตถะบุคคล (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 0.453 

รองลงมา คอื การกระตุ้นทางปัญญา (X1)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ 0.297 ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ได้รอ้ยละ 53.30 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 

±0.31444  

 สามารถเขียนสมการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

  Y = 2.188 + .281 X2 + .193 X1 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้  Z = .453 Zx2 + .297 Zx1  
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 ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานขอ้ที่ 10 ที่วา่ ภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษาอย่างนอ้ย 1  ด้านมีอ านาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ ในการบริหารงานในสถานศึกษา 

หากผูบ้ริหารเป็นบุคลากรที่มีภาวะผูน้ าด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ซึ่งเป็น

การเปิดโอกาสใหผู้ร้่วมงานได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ กล่าวยกย่อง 

ชมเชยในความสามารถของผูร้่วมงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ ปฏิบัติตอ่ผูร้่วมงาน  

โดยค านึงถึงความรู ้ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล คอยอ านวยความสะดวก 

ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุนวิธีการท างานของผู้ร่วมงาน และส่งเสริมให้

ผูร้่วมงานเกิดความมั่นใจในตนเอง โดยการมอบหมายงานพิเศษใหป้ฏิบัติและคอยให้

ค าแนะน า ที่ส าคัญคอยท าหนา้ที่พี่เลีย้ง ผูแ้นะน า และฝกึ เพื่อพัฒนาความสามารถของ

ผูร้่วมงานและมีภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและ

ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของผลงานที่ส าเร็จเพื่อให้เกิดความพยายามในการท างาน

มากขึ้น คอยส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้รว่มงานได้แสดงความคิดเห็น มุมมองในด้านต่าง ๆ 

ผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมให้มีการใชเ้หตุผลและหลักฐาน เพื่อวเิคราะหป์ัญหาต่าง ๆ 

มากกว่าความรูส้ึกส่วนตัว และฝกึให้ผูร้่วมงานท างานอย่างเป็นระบบ และกล้าตัดสินใจ

อย่างมเีหตุผล มพีูดคุยหรอืพิจารณาให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่ท้าทาย

และเป็นโอกาสที่ดทีี่จะแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงพูดใหผู้้ร่วมงานเห็นว่าความไว้วางใจซึ่งกัน

และกันสามารถชว่ยใหเ้อาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ก็ท าให้บุคลากรในโรงเรยีน ท างานอย่าง

มีความสุข มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานใน    

ทุก ๆ ด้าน สามารถสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และได้รับค าช้ีแนะ ค าอธิบาย          

ที่ชัดเจน สง่ผลใหก้ารบริหารงานในโรงเรียนประสบความส าเร็จในทุกด้าน ได้อย่างมี

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์นารถ ไชยรา (2557, หนา้ 89 - 128)     

ได้ศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลตอ่

ประสิทธิผลของโรงเรียนและสร้างสมการตัวแปรพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน         

มี 5 ตัวแปร คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิสัยทัศน์ดา้น

บุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล
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ของโรงเรียนได้ร้อยละ 72.10 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวรรณ  คิดโสดา (2561, 

หนา้ 143 - 160) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารที่สง่ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน

โรงเรียนมัธยมศกึษา ส านักงานศกึษาธิการภาค 11 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของ

ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบมีสว่นร่วม        

ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน ภาวะผูน้ าแบบสั่งการ และภาวะผูน้ า

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีดังนี้ 

 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษากับ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน       

มีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนัน้ในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาให้เป็น

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ควรน าภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศกึษาทั้ง 4 ด้าน ไปเป็นแนวทาง

ในการก าหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะของบุคลากรที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศกึษา  

   1.2  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มากทุกด้าน 

ดังนัน้ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา ควรน าเอาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลโรงเรียน 

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน     เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

   1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา        

ด้านการค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา เป็นตัวแปรที่มี
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อ านาจพยากรณ์ดีที่สุด ต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ดังนัน้ควรมีการ

ส่งเสริมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษา ในด้านดังกล่าว ให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

เพื่อส่งผลดตี่อประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1  ควรน าภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ไปท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ            

เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ในสังกัดอื่น ๆ ตอ่ไป 

   2.2  ควรมีการวิจัยเชงิคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผู้บริหาร

สถานศกึษา เพื่อให้ทราบถึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในเชิงลึก 

   2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สง่ผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในโรงเรยีนขยายโอกาส และโรงเรียน

มัธยมศกึษา ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรยีน สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในโรงเรยีนประถมศึกษา 

โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรยีนมัธยมศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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