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I 

ประกาศคุณูประการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี

จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาเอาใจใส่ ดูแล           

ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วจิัยรู้สกึซาบซึง้ในความ

เมตตา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  บุญใบ  นายอนุกูล  ทองนุย้ 

นายสันติชัย  พรหมอารักษ์ นางสาวอภินัน อรกุล นายอุบล  ไชยดี ส.ต.ท. วิทยา  มาสขาว 

นายวิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์ นายอรรชติ ผลจันทร์ นายวัชรินทร์ เสาะก่าน นางอัมพร ทองจันทร์ 

นางเรณู  ไชยดี ครู นางสุกัญญา ประยงค์ นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ตลอดจนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางการพัฒนา           

ในการวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ตลอดจนผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬทุกคน ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอ านวยความ

สะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 และที่ส าคัญที่สุด ขอขอบคุณ นายเวียงชัย  วงษา บิดา นางสมใจ  วงษา  

มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  

คอยดูแลและใหก้ าลังใจแก่ผู้วจิัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 

มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนและสนับสนุนการศกึษาของขา้พเจ้าตั้งแต่ต้นจน

ปัจจุบัน 

 

วิภาลัย  วงษา 
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II 

 
 

ชื่อเรื่อง    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

    สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผู้วิจัย    วิภาลัย  วงษา 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชัย  ไพใหล 

    ดร.รัชฎาพร  พิมพิชัย 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 จ าแนก

ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2562 จ านวน 330 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 

จ านวน 110 คน และครูผูส้อน จ านวน 220 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ได้ค่า IOC  

ตั้งแต ่0.80 - 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.370 - 0.911 

และค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.962 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์่า t - test ชนิด Independent 

Samples การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า โดยรวมและราย 
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III 

 
 

ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

  4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    5. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ที่ตอ้งได้รับการ

พัฒนา ประกอบด้วย 1) ด้านการมีวสิัยทัศน์ 2) ด้านการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 3) ด้านการ

ติดตอ่สื่อสารและ 4) ด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และ 5) ด้านการเป็นนักสร้างพลัง

แรงบันดาลใจเชิงบวก     

 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  ยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine the desirable characteristics 

of school administrators in Thailand 4.0 era under Bueng Kan Primary Educational 

Service Area Office, to compare desirable characteristics of school administrators in 

Thailand 4.0 era, classified by positions, school sizes and work experiences. The 

samples consisted of 110 school administrators and 220 teachers, yielding a total of 

330 participants under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office in the 

academic year 2019. Research tools for data collection included a set of questionnaires 

concerning the desirable characteristics of school administrators with IOC values 

between 0.80 and 1.00 and the item discriminative power ranging from 0.370 to 

0.911 with the reliability of 0.962, and interview forms concerning the guidelines for 

developing desirable characteristics of school administrators. Statistics for data analysis 

were mean, standard deviation, Independent Samples t-test and One-Way ANOVA. 

 The findings were as follows: 

  1. The desired characteristics of school administrators as a whole was at 

a high level. 

  2. The desired characteristics of school administrators as perceived by 

participants, classified by positions as a whole and each aspect was statistically 

significantly different at .05 level. 
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V 

 
 

  3. The desired characteristics of school administrators as perceived by 

participants, classified by school sizes as a whole were not different, and so not 

supporting the hypothesis. When considering each pair, participants working in large-

sized schools expressed their opinions more than those from small-sized and medium-

sized schools. 

  4. The desired characteristics of school administrators as perceived by 

participants, classified by work experiences as a whole and each aspect were 

significantly different at the statistical level of .05. 

  5. The guidelines for developing desirable characteristics of school 

administrators in the Thailand 4.0 era were proposed. These involved five aspects 

identified as needing improvement: 1) Having Vision, 2) Academic Leader, 3) 

Communication and Collaboration Using Technology, 4) Showing Initiative, and 5) 

Being a Motivator. 

 

Keywords : Desirable Characteristics of School Administrators, Thailand 4.0 Era 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ภูมิหลัง 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง โดยเริ่มจากยุคไทย

แลนด ์1.0 ซึ่งเน้นการเกษตรเป็นหลัก มาสู่ยุคไทยแลนด์ 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็น

อุตสาหกรรมเบา และปัจจุบันพัฒนาสูยุ่คไทยแลนด์ 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก และการ

ส่งออก แตยุ่คไทยแลนด์ 1.0  2.0 และ3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ระดับปานกลาง ซึ่งไม่ทัน

ต่อการแข่งขันในการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงจงึตอ้งรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้าง

ประเทศชาติใหท้ันกับนานาอารยประเทศเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็น

เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูงโดยวางเป้าหมายใหเ้กิดภายใน 5-6 ปี  

บวร  เมศารินทร์ (2559, อ้างถึงใน พระมหาวรพงศ์  กุสลชโย, 2561, หน้า 3)  

ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นวิสัยทัศนเ์ชงินโยบายของรัฐบาล ที่ต้องเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมๆ 

ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะน าพา

ประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี พ.ศ. 2579 ได้อย่างมั่นคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

โดยมีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขจัดระบบและ

สร้างแนวทางการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหนา้เพื่อรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งโมเดลนีจ้ะส าเร็จได้ต้องอาศัยการมีสว่นร่วมจาก

หลาย ๆ ฝา่ย หรอืเรียกว่าการสานพลังประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนประเทศใหก้้าวสู่

เศรษฐกิจและสังคมที่มกีารพัฒนา อย่างมั่นคง และยั่งยืนเพื่อสรา้งคนไทยในอนาคตใหม้ี

ศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต

มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีทักษะในการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้

ตลอดชวีิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยใหค้นไทยหลุด

พ้นจากความยากจนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอยู่ในสังคมที่มคีุณภาพตลอดจนการ

สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศควบคู่กับการประชาคมโลก (สาริศา  เจนเขว้าและ

คณะ, 2560, หนา้ 269) การศกึษาเป็นกลไกในการพัฒนาส่งเสริมและปลูกฝัง

แนวความคิดใหก้ับพลเมอืงและเยาวชนของชาติ เป็นตัวแปรส าคัญของสมรรถนะและ
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ความสามารถในการแข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ที่เป็นข้อตอ่หลักและ

บริบทที่ส าคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศกึษาและการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนา อันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการ

ก้าวสูศ่ตวรรษที่ 21 และการยุคเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่คนไทยมี

ความสุข และตอบสนองตอ่การบรรลุผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ

รายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทยและสังคมให้มคีวามมั่นคง เสมอภาคและ 

เป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ หรอืการเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0  

(บวร  เทศารินทร์, 2560, หนา้ 1)  

  การเตรียมการศกึษาในการเป็นยุคไทยแลนด ์4.0 ต้องมีการวางแผนอย่าง

เป็นขั้นตอนจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต าราใหส้อดคล้องกับ

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมคีวามเป็นจริงตอ้งยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

บ้าง แตไ่ม่ได้เปลี่ยนต าราตามไปด้วยอีกทั้งยังมีครูผู้สอนส่วนนอ้ยที่มคีวามรูแ้ละความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันต้องปรับการอบรมครูใหต้รงกับความ

ต้องการในการน าความรูไ้ปใช้ ตลอดจนให้วิทยฐานะแก่ครูสอนดีหรอืครูที่สนใจเด็กเพื่อยก

ย่องชมเชย สิ่งเหล่านีเ้ป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วยกัน ดังนั้นการที่จะเป็น        

ยคุไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งทุกอย่างตอ้งผ่านการวางแผนเพื่อสรา้งพื้นฐานและสภาพแวดล้อม

ที่ดแีละต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใชเ้วลานานมาก                 

ทุกอย่างตอ้งใชเ้วลาและต้องด าเนินงานหลายอย่างไปพร้อม ๆ กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ ปัจจุบันทุกคนต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่ผลิตกันอยู่เป็น

นวัตกรรมหรือเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านัน้ เพราะนวัตกรรมที่ถูกต้องจรงิ ๆ ต้องสามารถ

ขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิน้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรยีน

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนคุณลักษณะใหม่ เพื่อให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศลิป์ (2559, อ้างถึงใน สดุดี  จรีะออน, 2561, หนา้ 1)                   

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)  ประกอบกับ

มาตรา 53 ก าหนดว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นัน้ ต้องได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศกึษาตามหลักเกณฑ ์ซึ่งวธิีการที่องค์กรวิชาชีพ

ครู ผู้บริหารการศกึษาและผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดและต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

วิชาชีพช้ันสูงนัน้ จะต้องเป็นผูบ้ริหารมอือาชีพ การบริหารกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะ

ประโยชน์ในยุคโลกาภวิัตน์ จ าเป็นต้องอาศัยผูบ้ริหารมืออาชีพจงึจะด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไป
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ด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผูบ้ริหารจงึมีบทบาทหนา้ที่ส าคัญต่อการน าองค์กร

ไปสู่ความส าเร็จจะเล็กหรอืใหญ่ต้องอาศัยผูบ้ริหารมืออาชีพซึ่งหมายความว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนจะต้องเป็นผู้บริหารโรงเรยีนมืออาชีพสามารถเป็นผู้น าการปฏิรูปการศกึษาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายท่าน ที่มคีวามเห็นตรงกันว่าความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวในด้านการจัดการศกึษานั้น ผู้บริหารโรงเรียนจงึเป็นตัวแปรส าคัญด้านการจัด

การศกึษาให้มคีุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมคีวามรู ้ความสามารถ 

ทักษะ และประสบการณท์างการบริหารการศกึษาเพื่อพัฒนาองค์กรใหส้อดคล้องกับการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารทีมีทักษะจะน าพาและ

ส่งผลใหก้ารขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศกึษาไห้ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถตอบสนองการแข่งขันและ

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง (โยธิน นลิคช, 2561, หนา้ 412) 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหารที่

แสดงออกถึงการเป็นผู้มวีิสัยทัศนก์ว้าไกลไวต่อขอ้มูลข่าวสาร เชื่อม่ันในตนเอง สร้างสรรค์

นวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างเครอืข่ายการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรู้ มทีักษะ และสมรรถนะ เพื่อน าไปสู่การ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาไทย (กนกอร  อุ่นสถานนท์, 2561, หน้า 98) โดยเฉพาะใน

ด้านกระบวนการบริหารโรงเรียนที่มปีระสิทธิผลเพื่อน าไปสู่ โรงเรียนคุณภาพซึ่งถือเป็น

นโยบายเร่งด่วนในการเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนา ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายคน        

ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในทิศทางเดียวกัน 

ประกอบด้วย 1) การมวีิสัยทัศน ์2) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) การตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 4) เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 5) การเป็นนักสร้างพลังแรง

บันดาลใจเชงิบวก 6) บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 7) การบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ 8) การมีคุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ  

9) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริหารการศกึษาในสถานศกึษาเพื่อให้สถานศกึษา

ประสบความส าเร็จ ปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คอื กระบวนการ

บริหารจัดการที่มีคุณภาพและการมสี่วนรว่มที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับมาตรา 22 การ

จัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้รียนเป็นส าคัญ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ 

กระบวนการจัดการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพดั้นนั้นผู้บริหารโรงเรียนจงึมบีทบาทที่ส าคัญ ในฐานะเป็นผูน้ า มีภาระหน้าที่ 
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ที่ส าคัญ คือ เป็นผูน้ าทางการศกึษา มีความรับผดิชอบในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีโรงเรียนในสังกัด 212 แหง่ 

มีผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 212 คน และครูผูส้อนจ านวน 2,155 คน จากสภาพสังคมใน

ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้บริบทในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย

การศกึษาด้านการบริหารงานทั่วไป หรอืแม้แต่สภาพแวดล้อม สง่ผลใหอ้งค์กรต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนเช่นกัน ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือวิธีการบริหารต่าง ๆ แม้กระทั่งทัศนคติ เพื่อให้เขา้กับสภาพ

ของประเทศในปัจจุบัน สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้ในการ

น าพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ของภาคต่าง ๆ ควรต้องมกีารปรับตัวตามไปด้วย เมื่อการบริหารมีการ

ปรับตัว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนก็ควรมีการปรับตามด้วยเช่นกัน 

เพื่อให้องคก์รสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่

การศกึษาไทย 4.0 ได้อย่างยั่งยืนนัน้ จะต้องมกีารเชื่อมโยงในหลากหลายมิตใิห้สอดคล้อง

ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนเพื่อมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตได้ 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน เพื่อที่จะน าผลการวิจัยไปเป็นสารสนเทศพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน     

และปรับปรุงหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนให้

เหมาะกับยุคสมัย มคีุณภาพต่อไป อกีทั้งผลของการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการบริหารงาน

โรงเรียนที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  
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ค าถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับใด 

  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนจ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่งที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่อย่างไร 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนจ าแนกตาม ขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่อย่างไร 

  4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนจ าแนกตาม ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่อย่างไร 

  5. แนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มแีนวทาง

อย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน 

  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่งที่ต่างกัน 
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3. เพื่อเปรียบเทยีบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียนที่ตา่งกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

5. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มี สถานภาพการด ารงต าแหนง่ที่ตา่งกัน มคีวามแตกต่างกัน 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโรงเรียนและครูผูส้อนที่ม ีขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน มคีวามแตกต่างกัน 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มี ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
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ความส าคัญของการวจิัย 

การศกึษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ ดังนี้  

  1. จะท าให้ได้สารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ในส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬน าไปประกอบกระบวนการบริหารอย่างมรีะบบเพื่อช่วยให้

โรงเรียนมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นสารสนเทศพื้นฐานส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  2. จะท าให้การบริหารสถานศกึษาเกิดประสทิธิผลในโรงเรยีนในด้านการจัด

การศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตอ่ไป 

  3. ผลของการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอื่น ๆ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 

4.0สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ

การวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ดังนี้ 

คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผูว้ิจัยได้วิเคราะหค์ุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ 9 ด้านประกอบด้วย 1) การมวีิสัยทัศน์ 

2) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) การตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี  

4) เป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 5) การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชงิบวก 6) บุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 7) การบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ 
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ที่ด ี8) การมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ 9) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งจากการวิเคราะหเ์อกสารทางวชิาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของ ชัยยนต์  เพาพาน (2560, หนา้ 43 

- 45) ฐิติพร  หงสโ์ต และคณะ (2560, หนา้ 244 - 245) สาริศา  เจนเขว้า และคณะ 

(2560, หนา้ 271 -272) ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หน้า 123 - 124) ถวิล  อรัญเวศ 

(2561, ออนไลน์) วสันต์  บัวชุม (2561, หนา้ 11 - 13) สดุดี  จรีะออน (256, หนา้ 120 - 

121) Fox (2006, p. 57) และ Global Center for Digital Business Transformation     

(2015, p.1999) 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2562

จ านวนทั้งสิ้น 2,367 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 212 คน และครูผู้สอน 

จ านวน 2,155 คน จากทั้งหมด 212 โรงเรียน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2562 

ผูว้ิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970, pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 43)  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 330 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรยีน จ านวน 110 คน และ

ครูผูส้อน จ านวน 220 คน จากนั้นผูว้ิจัยได้ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49 - 50) โดยจ าแนกตามขนาดของ

โรงเรียน 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

 3.1.1 สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

 3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

3.1.1.2 ครูผูส้อน 

 3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

     3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียนตั้งแต ่1 - 
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120 คน) 

     3.1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (โรงเรียนที่มจี านวนนักเรียนตั้งแต่ 

121 – 499 คน) 

     3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (โรงเรียนที่จ านวนนักเรียนตั้งแต่         

500 คน ขึน้ไป) 

    3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 3.1.3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

 3.1.3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

 3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

    3.2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 

     3.2.1.1 การมวีิสัยทัศน์ 

     3.2.1.2 การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

     3.2.1.3 การตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

     3.2.1.4 เป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 

     3.2.1.5 การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

     3.2.1.6 บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

     3.2.1.7 การบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

     3.2.1.8 การมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ 

     3.2.1.9 การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผูว้ิจัยได้

ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังนี้ 

     ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

1. การมวีิสัยทัศน์ 

2. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

3. การตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี

4. การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

5. การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

6. บุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

7. การบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี 

8. การมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ 

9. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

1. สถานภาพการด ารงต าแหนง่ 

 1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

 2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

 2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

 2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 

3. ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

 3.2 ระหว่าง 10 -20 ปี 

 3.3 มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 
 

 

แนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

บึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

บึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ประเทศไทยยุค 4.0 หรอื ไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง วิสัยทัศนเ์ชงินโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรอื โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์

ที่ ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่มภีารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 

เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศใหเ้จริญ ซึ่งสามารถ

รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่       

21 ได้ 

  2. การบริหารและจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนใหเ้รียนรู้และพัฒนาตนเองดว้ยการลงมอืปฏิบัติครูเป็นเพียงผู้แนะน า

และคอยให้ความช่วยเหลือ และอบรมในทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ 

เสริมสรา้งทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนเพื่อใหเ้ป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารที่แสดงออกถึงความมคีุณธรรม จริยธรรม 

เป็นผู้น าทางวิชาการมีทักษะการตดิต่อประสานงานที่ดี วสิัยทัศนก์ว้างไกล คิดอย่าง

สร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอด สื่อสารเทคโนโลยีที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี มีบุคลิกภาพที่ออ่น

น้อมและการบริหารงานแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 มีทั้งหมด 9 ด้านดังนี้ 

   3.1 คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน ์ หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มี

ความสามารถในการวางแผนอนาคตของโรงเรียน คาดการณใ์นเหตุการณ์ต่าง ๆ มี

วิสัยทัศนก์ว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางแผนในอนาคตได้ และมีความสามารถ 

ในการวางแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วางนโยบายในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างด ี

พร้อมเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนรว่มในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน  

   3.2 คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องการผูน้ าที่พร้อมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง น าวิชาการมาส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอนและส่งเสริมครูให้มนีวัตกรรม

มาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์และน าสถานศกึษาให้ 
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

   3.3 คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลย ี

หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากร ครู มีการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เข้าใจ

ตรงกัน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และผูบ้ริหารจะต้องมทีักษะในการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา และใช้เทคโนโลยีในการสรา้งเครือข่ายชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 

   3.4 คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน 

ต้องมีคุณลักษณะด้านการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อบริหาร

จัดการในการจัดการเรยีนการสอน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมคีวามยุติธรรม 

และส่งเสริมครูให้เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสง่เสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ในถานศกึษา 

   3.5 คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง

ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องสง่เริมและเสริมสร้างแรงจูงใจใหก้ับบุคลากรและครูในการก าหนด

ทิศทางการด าเนินงาน มกีารบ ารุงขวัญ มีก าลังน้ าใจ เห็นอกเห็นใจผู้รว่มงานทุกคน ดูแล

เอาใจใส่พบปะกับนักเรียน ครูและผูป้กครองเพื่อเสริมสร้างความพร้อม และสนับสนุน

บุคลากรทุกโอกาส เป็นกัลยาณมติรกับทุกคน 

   3.6 คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

หมายถึง การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่างลักษณะที่สมบูรณ์ 

แตง่กายเหมาะสมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชา ใช้หลักหารและเหตุผลใน

การบริหารงานในโรงเรยีน มีกาลเทศะ กิริยาในการสื่อสารที่ออ่นน้อม เปิดโอกาสใหชุ้มชน

เข้ามามีสว่นร่วม มกีารบริหารงานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ น าเทคโนโลยี

มาบริหารจัดการในการเรียนการสอนได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

   3.7 คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความไว้วางใจมมีนุษย์สัมพันธ์ในการสื่อสารในองค์กร และ

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรและครูมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทางของ

สถานศกึษา เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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   3.8 คุณลักษณะด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ  

หมายถึง ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมคีุณธรรม จริยธรรมมากกว่าต าแหนง่อื่น ๆ มีความซื่อสัตย์  

บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากผูบ้ริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิด

การด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของ

ความด ีถ้าผูบ้ริหารมคีวามดีมคีุณธรรมจริยธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ และ

ผูบ้ริหารพึงต้องกล้าตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ

ประการหนึ่งของผู้บริหาร มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ หรือวนิิจฉัยสั่งการ เป็นคนที่

สุขุมรอบคอบ มเีหตุผลในการตัดสินใจด้วยหลักการเป็นคุณธรรม 

   3.9 คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้ง

ประสานร่วมมอืกับบุคลากรในสถานศกึษา ให้มีความเชื่อม่ันในการที่จะเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ 

กล้าคิด กล้าท า และผูบ้ริหารพึงต้องมทีักษะการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จ  

ซึ่งผูบ้ริหารตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบที่ดเีพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงและบริหารจัดการแผนเพื่อ

พัฒนาสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  4. สถานภาพการด ารงต าแหนง่ หมายถึง ต าแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

   4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หรอืผูร้ักษาราชการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการ หรอื            

รองผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ          

ปีการศึกษา 2562 

   4.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พุทธศักราช 2546 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬปีการศึกษา 2562 

  5. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจ าแนกตามจ านวน

นักเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศกึษาระดับช้ันประถมศกึษาเป็นหลัก แต่อาจมีการจัด

การศกึษาตั้งแตร่ะดับก่อนประถมศึกษา หรอืจัดการศกึษาถึงระดับมัธยมศกึษา (โรงเรยีน

ขยายโอกาส) โดยโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่            

1 - 120 คน 
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   5.2 โรงเรยีนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่   

121 – 499 คน 

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตัง้แต่        

500 คน ขึ้นไป 

  6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่

ในช่วงผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน 

แบ่งเป็น 

   6.1 นอ้ยกว่า10 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืครูผูส้อน ที่นอ้ยกว่า 10 ปี 

   6.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วง

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่จนถึงเวลาปัจจุบัน ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืครูผูส้อน ระหว่าง 10 - 20 ปี 

   6.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในชว่งผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียนหรอืครูผูส้อนที่มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 

  7. แนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง 

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 โดยผูว้ิจัยจะน าผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬค่าเฉลี่ยโดยรวมมาพิจารณาถ้าพบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนด้านใดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วผู้วิจัยจะน าด้านดังกล่าวไป

สร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 11 คน เพื่อน าเสนอวิธีหรอืแนวทางพัฒนา

คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านนั้นต่อไป 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วจิัย 

ขอน าเสนอประเด็นที่ส าคัญตามล าดับดังนี้ 

  1. การบริหารโรงเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 

   1.1 ความหมายของยุคไทยแลนด์ 4.0 

   1.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 

   1.3 ความหมายของการบริหารและการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

  2. คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

   2.2 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทีป่ระสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 

  3. บริบทของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

การบริหารโรงเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 

 ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นโจทยส์ าคัญส าหรับทุกภาคส่วน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องด าเนินการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มปีระสิทธิภาพ 

พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผูว้ิจัยขอเสนอเกี่ยวกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้ 

1. ความหมายของยุคไทยแลนด์ 4.0 

   มีนักวิชาการและนักบริหารหลาย ๆ ท่าน ใหค้วามหมายของยุคไทย

แลนด์ 4.0 ไว้ ดังนี้  
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    ชฎาพร  โชติรดาภาณ์ (2560, หนา้ 203) ได้สรุปว่า ยุคไทยแลนด์ 

4.0 หมายถึง นโยบายของประเทศเป็นทิศทางสูก่ารสร้างนวัตกรรมความเข้มแข็งจาก

ภายในอันจะส่งผลใหป้ระเทศสามารถรับมอืกับประเด็นความท้าทายในพลวัตโลกและมีขดี

ความสามารถในการแข่งขัน ที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ดังที่ ท่านอานันท์  ปันเยาวชน ได้

กล่าวไว้ว่า อนาคตของประเทศตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วม ช่วยใหก้ารเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไป

ในทางใหมท่ี่สรา้งสรรคร์่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ เปิดโอกาสให้มีความหลากหลายรวมพลัง

และสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งในการพัฒนาการเมอืงเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวสู่ความยั่งยืนที่แท้จรงิ 

    ถวิล  อรัญเวศ (2560, ออนไลน์) ได้สรุปว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 

หมายถึง โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนต้องมีสว่นร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดัน

ไปพร้อม ๆ กัน สิ่งส าคัญที่สุดในการท าให้โมเดลนี้ประสบความส าเร็จก็ คือ ต้องคิดใหม้าก 

คิดให้จบ อา่นใหข้าด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่

เปลี่ยนแปลงก็เหมอืนกับประเทศย่ าอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล นี้บวกกับพลังของประเทศ 

และจากการเปลี่ยนแปลงประเทศก าลังพัฒนาซึ่งจะน าประเทศให้ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

    สาริศา  เจนเขว้า (2560, หน้า 270) ได้สรุปว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 

หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและ

การพัฒนาปฏิรูปคนและปฏิรูปการศกึษาไปพร้อมกันเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปรับปรุงในหลาย ๆ ด้านให้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  

    พาสนา  จุลรัตน ์(2561, หน้า 2376 - 2377) ได้สรุปว่า ยุคไทย

แลนด์ 4.0 หมายถึง โมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มเีปูาหมายส าคัญ 

ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง

เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมเน้นภาคการผลติไปสู่ภาคบริการมากขึ้น

และประชากรมรีายได้สูงนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็น

ของตนเองและมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ีคุณภาพสูง เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ

ขับเคลื่อนยุคไทยแลนด์  4.0 อย่างเต็มตัว รวมทั้งเปลี่ยนแปลงจาก ประเทศก าลังพัฒนา 

ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  

    วิลาสิน ี วัฒนมงคล (2561, หนา้ 443) ได้สรุปว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 

หมายถึง นโยบายที่น ามาขับเคลื่อนประเทศให้สามารถรับมือหรือเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคโลกาภวิัฒน ์และพัฒนาประเทศอย่างสากลบนพืน้ฐานของ
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ความเป็นไทยใหม้ีทักษะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศการใช้

เทคโนโลยีการเคารพตัวเองรับผิดชอบต่อสังคม หนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคโลกาภวิัฒน์ หรอื 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 

    เพ็ญประภา  ศรีประสม (2562, ออนไลน์) ได้สรปุว่า ยุคไทยแลนด์ 

4.0 หมายถึง นโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็น

จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยนืตามวิสัยทัศน์

รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มกีารผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ

การพัฒนา และการปฏิรูปการศกึษาไปพร้อม ๆ กันเป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน

ภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือขา่ยพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และ

บุคลากรทั้งในและระดับโลก นี่เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในปัจจุบัน  

 จากความหมายของยุคไทยแลนด์ 4.0 ข้างต้น สรุปได้ว่า หมายถึง วิสัยทัศน์ 

เชงินโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรอื โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล   

บนวิสัยทัศนท์ี่ ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่มภีารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจรญิ  

ซึ่งสามารถรับมอืกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษที่ 21 ได้ 

  2. ความหมายของการบริหารโรงเรยีน 

   นักบริหารและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหาร

สถานศกึษาไว้ ดังนี้ 

    ยุพดี  ปลุกใจหาญ (2560, หนา้ 10) ได้สรุปว่า ความหมายของการ

บริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารงานใน

สถานศกึษาทุก ๆ ด้านผู้บริหารตอ้งก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบน าเอาเทคนิควิธีการและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้

เกิดประสทิธิภาพและบรรลุเปูาหมายของสถานศกึษา 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 18) ได้สรุปว่า ความหมายของการบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารสถานศกึษาที่มี

ผูบ้ริหารรว่มมอืกับบุคลากรในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนโดยอาศัยหน้าที่การ
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บริหารที่ส าคัญคือการวางแผนการจัดองคก์ารและการควบคุมเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย

ของการจัดการศกึษา 

    อร่าม  วัฒนะ (2561, หนา้ 36) ได้สรุปว่า ความหมายของการ

บริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารสถานศกึษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน      

ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษาซึ่งประกอบด้วยผูบ้ริหารครูอาจารย์และองค์คณะ

บุคคลฝุายต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศกึษาภายใน

สถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่เยาวชนที่ท าให้เกิดการพัฒนา

ในทุกๆด้านอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

    อภนิันทิชัย  แกระหัน (2562, หนา้ 74) ได้สรุปว่า ความหมายของ

การบริหารโรงเรยีนประถมศกึษา หมายถึง กระบวนการบริหารและวิธีการที่โรงเรียนใช้ใน

การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันตามค่านิยมและความเชื่อพืน้ฐานเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิผลต่อสถานศกึษาผูบ้ริหารครูอาจารย์และ

องค์คณะบุคคลฝาุยต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนที่มสี่วนรว่มในการจัดการศกึษา เพื่อใหชุ้มชน

ในท้องถิ่นร่วมกันวางแผนจัดการศกึษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่

เยาวชนในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 

    Koontz & O’ Donnell (1973, อ้างถึงใน ศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว, 

2560, หนา้ 10) การบริหารสถานศกึษาว่า หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ เป็นอุปกรณ์ใน

การบริหารงาน 

    จากความหมายของการบริหารสถานศกึษาข้างต้น สรุปได้วา่  

การบริหารสถานศกึษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาทีมวีิสัยทัศนใ์นการด าเนินงานและ

ร่วมมือกับบุคลากร ด าเนินงาน วางแผน และจัดการองค์กร ในการบริหารจัดการศกึษา

ให้แก่ผู้เรยีนและจัดการศกึษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ท าให้สามารถสร้าง

ผูเ้รียนใหม้ีความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 

  3. ความหมายของการบริหารและการจัดการศึกษาใน 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 

   มีนักบริหารและนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ให้ความหมายของการ

บริหารและการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0ไว้ ดังนี้ 
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    วิทวัส  ดวงภุมเมศ และคณะ (2560, หนา้ 5) ได้สรุปว่า ความหมาย

ของการบริหารและการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การที่ผูเ้รียนได้ลงมอื

ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผดิชอบร่วมกันใน

กระบวนการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบสร้างสรรค์ สามารถปฏิสัมพันธ์

ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนด้วยกันเองและระหว่าง

ผูส้อน จนสามารถสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส่งผลให้เกิด

ทักษะและบทบาทของผู้เรยีน 

    จติรา  สุขเจริญ (2561, ออนไลน์) ได้สรุปว่า ความหมายของการ

บริหารและการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การฝกึใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลีย้ง ครูฝกึ (Coach) การเรียนแบบบูรณาการ      

สหวิชาการ เช่ือมโยงความรู้กับจนิตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรยีนมีทักษะที่

ตอ้งการ เช่น การท างานร่วมกัน ความคดิสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัด

การศกึษาต้องสรา้งความพอใจใหผู้เ้รียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนอยากเรียนการศกึษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่จะน าพาไปสู่

ความส าเร็จ จึงตอ้งอาศัยทุกภาคส่วนให้ความรว่มมอืผู้บริหารสถานศกึษาทุกระดับต้อง

เป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งการปฏิรูปการศกึษาต้องเน้นที่หอ้งเรียน โดยเฉพาะครูต้องปรับ

การเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างทักษะของผูเ้รียน 

    ธีรวัฒน์  แสงสว่าง (2561, หนา้ 75) ได้สรุปว่า การจัดการศกึษายุค

ไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง ต้องยึดหลักการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน (Education for All) เป็น

การจัดการศกึษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแตเ่ด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยท างาน 

และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตยึดหลักการจัดการศกึษาเพื่อ

ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) เป็นการจัดการศกึษาส าหรับผูเ้รียน           

ทุกกลุ่มเปูาหมายยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงชีวติและการ

ประพฤติปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ และยึดหลักการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน       

ของสังคม (All for Education) การจัดการศกึษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับ

ประชาชนทุกคนเพื่อน าพาการศกึษาไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

    ปิยณัฐ  วงศเ์ครือศร (2562, หนา้ 33) ได้สรุปว่า การจัดการศกึษา 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง เป็นการสอนให้เด็กมีผลผลติมีผลติภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรม

ผูบ้ริหารผู้สอนต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่เรยีนเพื่อสอบเอาคะแนนสูงท าให้นักเรียนถูกจ ากัดอยู่

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



20 

ในกรอบสามารถคิดออกกรอบได้ครูตอ้งให้เสรีภาพเด็กเลือกเรียนตามความถนัดโดย

ส่งเสริมเต็มเติมเต็มศักยภาพของเด็กซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคมากรวมถึง

ต้องเป็นเปูาหมายการศกึษาของชาติสร้างเด็กสร้างนวัตกรรมเลิกการบรรยายแต่ใหเ้ด็กได้

ลงมอืท าเด็กทุกคนต้องมีผลงานและเห็นความส าเร็จที่ผลงานการเรียนการสอนทุกวิชาต้อง

เป็นแบบเดียวกันมีการด าเนินการตอ่เนื่องและทุกคนต้องรว่มมอืกันท า 

    พาสนา  จุลรัตน ์(2561, หน้า 2376) ได้สรุปว่า ความหมายของการ

บริหารและการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน ซึ่งครูผูส้อนจะต้องปลูกฝังให้เกินแก่ผูเ้รียน โดยการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้

ในรายวิชาที่ตนเองสอน ครูผูส้อนควรให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรูเ้กี่ยวกับจติสาธารณะโดย

ผา่นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง ซึ่งสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็น

สถานที่ส าคัญในการบ่มเพาะเด็กหรอืผูเ้รียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึน้มามีคุณภาพ และเป็น

ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และควรต้องอบรมคุณธรรม จรยิธรรม ด้านจติ

สาธารณะ โดยปลูกฝังให้ผูเ้รียนรูจ้ักการเสียสละ การให้มากกว่าการรับ ซึ่งเป็นการ

เตรียมการเข้าสู่การพัฒนาจติใจตนเองของผูเ้รียนสู่จติส านกึสาธารณะต่อไปในอนาคต 

    จากความหมายของการบริหารและการจัดการศกึษาใน 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนใหเ้รียนรู้และพัฒนา

ตนเองด้วยการลงมอืปฏิบัติครูเป็นเพียงผูแ้นะน าและคอยใหค้วามช่วยเหลอื และอบรม      

ในทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ เสริมสร้างทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการบริหารสถานศกึษาและการจัด

การศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผูบ้ริหารต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น มีทักษะและบทบาท 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพการใชข้้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้

การก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติในอนาคต ผูว้ิจัยจึงขอน าเสนอเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังตอ่ไปนี ้
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  1. ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 

   มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ไว้ ดังนี้ 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 66 - 67) ได้สรุปว่า คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความ

เป็นผู้น าทางวิชาการที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะการตดิต่อประสานงาน การสื่อสาร

และเทคโนโลยีที่ดี มีวสิัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน มีบุคลิกภาพที่ดอี่อนน้อมถ่อมตน และพฤติกรรมการบริหาร

แบบมีสว่นร่วม เพื่อให้ก้าวทันการปฏิรูปการศกึษา 

    กนกอร  สมปราชญ์ (2562, หนา้ 223) ได้สรุปว่า ภาวะผู้น าโรงเรียน

หรอืภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เพื่อมี

อิทธิพลต่อบุคลากร ครู ผูเ้รียน ชุมชน รวมถึงผู้มีสว่นได้ส่วนเสียต่อการจัดการศกึษา       

โดยใช้กระบวนการสื่อสารการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดความรว่มมอืร่วมคิดรว่มท าเพื่อให้ 

บรรลุเปูาหมายการจัดการศกึษาโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งภาวะผูน้ า

ประกอบด้วย ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าแบบเชญิชวนภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมภาวะผูน้ าแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ภาวะผูน้ าแบบสร้างองค์ความรูภ้าวะ

ผูน้ าเชิงการเมอืงภาวะผูน้ าแบบประกอบการภาวะผูน้ าแบบยั่งยืนภาวะผูน้ าการเรียนรู้ 

    ปิยณัฐ  วงศ์เครอืศร (2562, หนา้60) ได้สรุปว่า คุณลักษณะของผูน้ า

องค์การ หมายถึง ผู้น าโดยทั่วไปจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปตามต าแหนง่หน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้น าในการก าหนดแนว

ทางการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะผูน้ าที่สอดคล้องกับบทบาทและพฤติกรรมได้อย่าง

เหมาะสมเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้น าและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ

องค์การหรอืหนว่ยงานได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยใหผู้้น าสามารถน ากลุ่มหรอืองค์การ      

ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายขององค์การได้ตามที่ต้องการ   

    Brent (2009, อ้างถึงใน กนกอร  สมปราชญ์, 2562, หนา้ 222)  

ได้สรุปว่า ลักษณะของความเป็นผู้น าของโรงเรียนในปัจจุบัน หมายถึง รูปแบบและบทบาท

ของผู้น าโรงเรียน ซึ่งความเป็นผู้น าสามารถท าหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าแบบเชญิชวน ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ภาวะผู้น าการ

เรียนรู้ภาวะผู้น าการสร้างองค์ความรู้ ภาวะผูน้ าเชิงการเมือง ภาวะผูน้ าแบบผู้ประกอบการ
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และภาวะผูน้ าแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ Somprach et al (2017) ภาวะผูน้ าโรงเรียนที่

เหมาะสมประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือท าให้โรงเรยีนมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายของการจัดการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรยีนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ครู ผูบ้ริหาร และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทางการศกึษา

ต้องมีความรว่มมอื ร่วมคิด ร่วมท า พัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

    จากความหมายของคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาข้างต้น 

สรุปได้วา่ คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง คุณสมบัติหรอืพฤติกรรมของ

บทบาทของผูบ้ริหารที่แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการมีความรู้รอบด้าน 

วิสัยทัศนก์ว้างไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะการติดต่อประสานงานและการใช้

เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวทันยุคยุคไทยแลนด์ 4.0 

  2. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

   มีนักการศกึษา และนักวิจัย กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ ดังนี ้

    บรรจง  ลาวะลี (2560, หน้า 210) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหาร

สถานศกึษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย 1) บทบาทผูน้ าทางวิชาการ 2) บทบาทการมรีะเบียบ

วินัย 3) บทบาการประเมิน 4) บทบาทนโยบาย 5) บทบาทการบริหารหลักสูตรและการ

สอน 6) บทบาทในการก าหนดงาน 7) บทบาทในการสร้างสรรค์การเรยีนรู้ 8) บทบาทการ

พัฒนาและการส่งเสริมบุคลากร 9) บทบาทในการสื่อสารและติดตอ่ประสานงาน 10) 

บทบาทการเป็นแบบอย่างที่ดี 

    ไพฑูรย์  สนิลารัตน์ และคณะ (2560, อ้างถึงใน คมคาย  นอ้ยสิทธิ์, 

2561, หนา้ 48 ) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องสามาร

สร้างโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ คอื ตอ้งมีวสิัยทัศนเ์พื่อที่จะด าเนินการอัน

จะท าให้เกิดการจัดการศกึษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนักเรียนใหม้ีคุณภาพ ให้เป็นผู้

ที่มคีวามรูแ้ละสามรถน าความรูสู้่การสร้างสรรค์ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมมีจิตวญิญาณแหง่

การเป็นผู้ประกอบการ โดยผูท้ี่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝุายรวมถึงชุมชนจะต้องให้ความ

ร่วมมือ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนอย่างดีที่สุด มีการจัดโรงเรียนให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม สูก่ารลงมอืปฏิบัติจริง เป็นผู้ผลติมากกว่า

ผูบ้ริโภค โดยการสร้างสรรค์ผลผลติใหม่ ๆ สู่สังคมอย่างสม่ าเสมอ ต้องการจัดการศกึษา
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บนความแตกต่างและหลากหลาย โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการศกึษาเดิม ยึดผลลัพธ์ของ

การจัดการศกึษาให้ผูเ้รียนเป็นผู้ที่มคีุณภาพทั้งด้านกาย จิต สังคม 

    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หนา้ 127) กล่าวว่า บทบาทของผู้น าที่ดี 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากเป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคนเป็นเรื่องของ

ความเช่ือในความเป็นมนุษย์และคุณค่าที่มอียู่ในตัวคน (Human Being) นั้นเพราะ 4.0 คอื

ยุคของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประยุกต์ (Digital life) ผนวกกับนวัตกรรม

อนุสงค์คุณค่าที่แต่ละองค์กรตอ้งสร้างมา เพื่อให้มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คุณสมบัติของผู้น าเปลี่ยนไปผูน้ าสายพันธุ์ใหมก่็จะมองไปที่การเชื่อใน

คุณค่าของคน (Personal Value) ศรัทธาในคุณค่าที่มอียู่ในตัวทุกคนเชื่อว่าทุกคนสามารถ

ดูแลและจัดการตัวเองได้ก่อเกิดนวัตกรรมใหม ่ๆ ได้ดว้ยตัวเอง เชน่เดียวกันสิ่งที่น่าสนใจ 

คือบทบาทผูน้ าที่ดใีนยุคไทยแลนด์ 4.0 จะไม่ใช่ผูท้ี่คอยสั่งการอกีต่อไป แต่จะเป็นผู้ที่คอย

ส่งเสริมสนับสนุนใหลู้กน้องแตล่ะคนสามารถท างานที่ตัวเองรับผดิชอบให้ส าเร็จรวมถึงการ

คิดสิ่งใหม่ๆ การน าเอาคุณค่าที่มใีนตัวพนักงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม  

    ปิยณัฐ  วงศ์เครอืศร (2562, หนา้ 52) กล่าวว่า บทบาทภาวะผูน้ ามี

ความส าคัญต่อการก าหนดสถานภาพในการปฏิบัติงานของบุคคล และเป็นสิ่งที่บ่งชี้ 

ให้เห็นถึงต าแหน่ง หน้าที่ของงานที่ปฏิบัติ ดังนัน้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายต าแหน่งหนา้ที่ใด

ก็ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่ในงานท าให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของ

ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูน้ าที่มคีวามส าคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์การให้ส าเร็จและ

บรรลุเปูาหมาย จงึมีบทบาทเฉพาะที่แตกต่างจากคนอื่น ด้วยเหตุนี้บทบาทผูน้ าจึงต้อง

สอดคล้องกับต าแหนง่หนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมระยะเวลาและ

สถานการณซ์ึ่งจะช่วยใหก้ารด าเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุที่ตอ้งการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    Cover (1997, อ้างถึงใน ปิยณัฐ  วงศเ์ครอืศร, 2562, หน้า 49) 

กล่าวว่า การเป็นผู้น าในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วว่าจะต้องมีบทบาทพืน้ฐาน

ส าคัญส าหรับการท าหนา้ที่หรอืกิจกรรมต่าง ๆ 3 ประการคอื 1) บทบาทในการส ารวจเป็น

ผูม้ีพลังในการค้นหาสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วางเปูาหมายขององค์การในอนาคต โดยสร้าง

แบบคุณค่าและวิสัยทัศนใ์ห้เข้ากัน ซึ่งค านึงถึงความตอ้งการจ าเป็นของลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียผ่านการวางแผนกลยุทธ์ 2) บทบาทในการก าหนดโดยเป็นผู้สามารถปรับ

โครงสรา้งองค์การระบบ และกระบวนการปฏิบัติให้ตอบสนองกับพันธกิจและวิสัยทัศนข์อง 
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องค์การตลอดจนความตอ้งการจ าเป็นของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3) บทบาทในการมอบอ านาจผู้น าจะต้องมอบอ านาจ ใหผู้ป้ฏิบัติงานที่มีความเฉลียวฉลาด

ความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์มสีติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้มอีิสระ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนแ์ละภารกิจขององค์การ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ข้างตน้ สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีบทบาทในการจัดการศกึษาให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย ซึ่งการบริหารจัดการศกึษาให้เป็นไปตามแนวทางการ

บริหารงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเน้นการบริหาร

แบบมีสว่นร่วม เน้นบทบาทผูน้ าทางวิชาการ และบทบาทการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

  3. แนวคดิเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนใน                        

ยุคไทยแลนด์ 4.0 

   มีนักวิชาการศกึษา นักวิจัย ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ ดังนี้ 

    ฐิติพร  หงสโ์ต และคณะ (2560, หน้า 244) ได้ท าการศึกษา รูปแบบ

การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศกึษายุคใหม่ เพื่อก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียนไว้ ดังนี้  

     1. ด้านวิสัยทัศน์ ผูบ้ริหารท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นมกีาร

กระตุน้ให้บุคลากรมีจิตวญิญาณในการท างาน มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมมกีาร

ก าหนดทิศทางการท างานที่ท้าทาย มีวสิัยทัศนก์ว้างไกลได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคล

อื่น มีดุลพินิจที่ด ีมีการประเมินตนเอง มีความสามารถพิเศษที่น ามาใช้ในการบริหารงานได้

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ดี มีความรักและศรัทธาในการ

ท างาน มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความยืดหยุ่นในการ

ท างานอย่างเหมาะสม และมีความขยันหมั่นเพียร 

     2. ด้านความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม ผูบ้ริหาร

สถานศกึษายอมรับและเช่ือในบรรยากาศสภาพแวดล้อม มีผลต่อความคิดรเิริ่มและ

วัฒนธรรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน มีความรูเ้รื่องการจัดการศกึษาในการ

พัฒนาประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน มีความรูด้้านหลักสูตรการถ่ายโอนความรูเ้ปิดเสรี

ทางการศึกษาสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการดา้นการศกึษามีความ

อันดีกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก มีค่านิยมที่ดีงาม มีการแบ่งตามประสบการณ์ผู้น า 
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แก่ผู้อื่น และมีความคล่องตัวสูง 

     3. ด้านการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ผูบ้ริหารกล้าเผชิญ

ปัญหาและแก้ปัญหา มีการหาแนวทางพัฒนาและเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการคิด

หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกอย่าง

สม่ าเสมอ ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผู้อื่น มีความเสียสละมากกว่าผูอ้ื่น  

มีการเรียนรู้ทักษะในการท างานและใช้ให้ถึงขดีสุด สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้  

มีความตรงตอ่เวลา ผูบ้ริหารตื่นตัวตลอดเวลายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

มอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล 

     4. ด้านความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

มีการชี้แจงให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง มีการระบุข้อก าหนดการ

ปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ มีความเอาใจ

ใส่ตอ่การบริหารงานปกปูองผูใ้ต้บังคับบัญชาในเรื่องที่ถูกต้อง มีความสามารถในการใช้

แรงจูงใจ 

     5. ด้านผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะการ

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

มีปฏิภาณไหวพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นนักประเมินที่ดี

ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีการปรับปรุงแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรูร้อบตัว

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบสูง

มีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาแผนงาน มีความทะเยอทะยานมีการ

กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีการปรับตัวได้เร็ว 

     6. ด้านทักษะการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาต้องมคีุณลักษณะทางด้านการสื่อสารตรวจสอบข้อมูลและเนือ้หาในการ

สื่อสาร มีก าหนดแผนในการสื่อสาร มีเทคนิคการพูด และมีความสามารถด้านการเจรจา

ต่อรองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและจัดระบบสนับสนุนทางดา้นบุคลากร มีการส่งเสริมให้

บุคลากรสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมรู้จักใช้เทคโนโลยีและรู้จักเลือกใช้สามารถเข้าถึงและ

ประเมินสารสนเทศผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถในการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยี 

มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลขา่วสาร มีความสามารถในการวิเคราะหเ์หตุ

เหตุการณต์่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแมน่ย า มีความสามารถในการน าเสนอจุดเด่น

ของตนเองและองค์กร มีความรอบคอบทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและมีการตัดสินใจโดย 
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พิจารณาจากข้อมูลที่ถูกต้องและมีอย่างเพียงพอ 

    สาริศา  เจนเขว้า และคณะ (2560, หนา้ 271 - 272) ได้

ท าการศกึษา การเป็นนักบริหารมอือาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ ดังนี้  

     1. ด้านบุคลิกภาพ นักบริหารตอ้งมนี้ าเสียงและการพูดจาน่าฟัง 

มีอารมณ์และจติใจที่มั่นคง มีกิรยิามารยาทดี เป็นที่ยอมรับในสังคม การแต่งกายเหมาะสม

กับกาลเทศะ อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพดีจะช่วยสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและสาธารณชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ยอมรับในสังคม กล้าคิด 

กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญกับปัญหาและมีความรับผดิชอบ มคีุณธรรม เสียสละเพื่อสวนรวม

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

     2. ด้านความรูด้้านวิชาการและทักษะการคิด นักบริหารตอ้งมี

ความรูท้างดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลม

สุขุม มีความรูร้อบตัวสูง คิดนอกกรอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มพีื้นฐานทางการ

ค้นคว้าและวิจัย 

     4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่น นักบริหารตอ้งมีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ด ีเปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรม มีความสามารถในการใช้ภาษา สามารถสื่อสารได้ทุกทิศทาง

สร้างและประสานเครือข่ายเพื่อความรว่มมอืได้ รวมถึงความสามารถในการบริหารความ

ขัดแย้ง 

     5. ด้านความสามารถทางการบริหาร นักบริหารมวีิสัยทัศน์ 

ในเปูาหมายความส าเร็จ มีการบริหารงานเชงิรุก มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างชาญฉลาดฉับพลัน มีวิธีการถ่ายทอดและสอนงานให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาบริหารงาน

ด้วยเหตุผลและความชอบธรรม และมีผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ 

     6. ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม  

นักบริหารสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ

การประสานงานการติดตอ่สื่อสาร การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

บริหารงาน ตลอดทั้งสามารถน าไปใช้ในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หน้า 123-124) ได้ศกึษา ผู้น าสายพันธ์

ใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังนี้ 

     1. มีวสิัยทัศน ์ผูน้ าที่ดตี้องเป็นผู้มวีิสัยทัศนอ์ันกว้างไกล สามารถ

มองเห็นภาพในอนาคต และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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     2. มีคุณธรรม จรยิธรรม กล้าตัดสินใจ ผูน้ าหรือคนที่เป็นใหญ่เป็น

ผูน้ าที่ดตี้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาด บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

และมกีารตัดสินใจ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของผูน้ าที่ดี จะต้องมีข้อมูล 

ที่เพียงพอในการตัดสินใจเพื่อวินจิฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบมีเหตุผลในการ

ตัดสินใจด้วยหลักการเป็นคุณธรรม 

     3. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงไวต่อขอ้มูล ผูน้ าจ าเป็นต้องเป็น

คนที่ทันสมัยไวต่อขอ้มูลหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้นจ าเป็นต้องเป็นผูท้ี่ตดิตาม

ข่าวสารต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

     4. คดิสร้างสรรค์เทคนิควิธีการท างาน ผูน้ าในยุคใหมจ่ะต้องเป็น

บุคคลที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อสายตาเพื่อนรว่มงานอยู่เสมอ มีวิธี

ปฏิบัติงานที่ดีหรือเป็นเลิศ 

     5. ประสาน ผูน้ ามอือาชีพจ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่สามารถ

ประสานงานกับหนว่ยงาน หรอืบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยได้และ

สามารถปัญหาต่าง ๆ ในหน่วยงานได้ 

     6. มีจิตยึดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ผูน้ ายุคใหม่นี้

ต้องสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึน้ในหน่วยงาน องค์กร สังคม ชุมชน

ประเทศชาติ 

     7. สร้างพลังแรงบันดาลใจ ผลักดันจูงใจเพื่อนรว่มงาน ผูน้ า

สามารถโน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจเพื่อนร่วมงานใหเ้กิดความกระตอืรอืร้นในการท างาน

และมีความรับผดิชอบต่องานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 

รู้จักใหก้ารชมเชย ให้รางวัล หรอืบ าเหน็จความชอบ 

     8. ทนทานตอ่ปัญหาและอุปสรรค์ ผู้น าที่ดีจะต้องมีความอดทนอด

กลั้นตอ่ปัญหาและอุปสรรคที่ก าลังเผชิญ และพร้อมที่จะต่อสูเ้พื่อการแก้ไขปัญหาใหเ้ป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุขไม่มีปัญหาและไม่พอกพูนปัญหาไว้ 

     9. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ ผูน้ ามอือาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น

และอ่อนตัวตามเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ตึงเกินไป หรอืไม่หย่อนเกินไป บางครัง้ก็ต้องด าเนินการ

ในสายกลางแต่ในบางครั้งต้องมคีวามเด็ดขาด 

     10. บริหารงานแบบมีสว่นร่วม ผูน้ าสายพันธุ์ใหมจ่ะต้อง

บริหารงานแบบให้ทีมงานได้เข้ามามีสว่นคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ 
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    ชัยยนต์  เพาพาน (2560, อ้างถึงใน คมคาย  นอ้ยสิทธิ์, 2561, หนา้ 

43 - 45) ได้ศึกษา ผูบ้ริหารการศกึษายุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังนี้ 

     1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรูถ้ึงความเชื่อมั่นใน

สัญชาตญาณของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิดนักเรียนเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสรรค์

และคิดนวัตกรรม คิดนอกกรอบ การคิดนวัตกรรมเป็นวิธีที่ดทีี่สุดในการบริหารจัดการกับ

ความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 มกีระบวนการผลักดันในบุคลากรในโรงเรียนที่มี

ความสามารถสร้างสรรค์งานให้มคีุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์

ของนักเรียนและต้องหาวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่องเหมอืนทฤษฎีน้ าไหล (Flow theory)  

     2. นักการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแตเ่ป็นนักสื่อสารที่ดีโดยการแบ่งปันข้อมูลผา่นหลายสื่อเท่านั้น แตย่ังเป็นผู้ฟังที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผูบ้ริหารต้องเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผูม้ีส่วนร่วม

ทั้งหมด ฝกึผู้เรยีนใหม้ีการสื่อสารร่วมกันที่ดี และคิดวิเคราะห์เป็น ใช้เทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพและการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีจัดสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

     3. นักคิดวิเคราะห์ วางแผน ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจใน

ความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดงออก เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบที่มีต่อ

โรงเรียนและนักเรียนในระยะยาวที่จะต้องน าเอาข้อมูลและความคิดต่าง ๆ มาวางแผนใช้ใน

การตัดสินใจทั้งหมด 

     4. การมีวสิัยทัศน์ ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล ต้องมี

วิสัยทัศนใ์นการท าให้โรงเรียนเตรยีมพร้อมได้อย่างดทีี่สุดส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคต 

ที่ตอ้งการ และสามารถแบ่งปันวิสัยทัศนไ์ปพัฒนาชุมชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกัน 

     5. สรรสร้างพลัง แรงบันดาลใจเชงิบวก ผูบ้ริหารต้องสร้าง

หลักการทั้งเชิงบวก เชงิรุก และวิธีการดูแลเอาใจใส่ ต้องให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับ

นักเรียน ครู และผูป้กครอง รับรู้และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ 

ที่แท้จริง สร้างความกระตอืรอืร้นและความคิดเชงิบวกต่อบุคลากรในการรว่มกันก าหนด

ทิศทางในอนาคต ทั้งหมดนี้ต้องเน้นใหเ้กิดขึ้นในการบริหารจัดการสถานศกึษา  

     6. ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารตอ้งมลีักษณะความมั่นใจเข้าถึง

ได้ง่าย มีความชัดเจนผูน้ าต้องมคีวามกล้าเผชิญกับสถานการณท์ี่ยากล าบาก กล้าที่จะ

เปลี่ยนแปลง แสดงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้กับครูและ
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นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน มคีวามใฝุรู้ ใฝุเรยีนอยู่สม่ าเสมอ เพราะการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นใหต้้องเรียนรู้และน าความรูท้ี่ได้มาใช้

เสริมสรา้งศักยภาพผูบ้ริหารและสังคมของโรงเรียนผู้บริหารจงึตอ้งเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชวีิต 

เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

     7. ความออ่นน้อมถ่อมตน ผูบ้ริหารมคีวามส าคัญต่อการท าหน้าที่

ในโรงเรยีน ซึ่งงานผู้บริหารไม่ใช่เป็นรูปปั้น แตเ่ป็นงานที่เอื้อตอ่ทุกคนในโรงเรยีนคือต้องมี

สัมมาคารวะต้องรู้จักบุคคลในชุมชน การเปิดโอกาสกับครูและชุมชนเข้ามามีสว่นรว่มและ

ผูบ้ริหารตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่ดี คดิวิเคราะหใ์นการใชเ้ทคโนโลยีให้มี

ประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ จัดสถานศกึษาให้มคีุณภาพส าหรับผู้เรยีน 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 10) ได้ศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ไว้ดังนี ้    

     1. คุณลักษณะด้านเทคนิคการมวีิสัยทัศน์ หมายถึง ผูบ้ริหารต้อง

เรียนรู้วธิีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อวางแผน และคาดการณ์ อนาคตของสถานศกึษา มวีิสัย

ทัศที่กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน มีความสามารถวางแผนให้งานบรรลุ

เปูาหมายและนโยบายที่วางไว้ มีวธิีการแก้ปัญหาเป็นอย่างด ีและพรอ้มเปิดโอกาสให้ครูมี

ส่วนรว่มในการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ และเปูาหมายของโรงเรียน 

     2. คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหาร

เป็นผู้น าความรูค้วามสามารถทางดา้นวิชาการใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการการเรียน

การสอน ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษาใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น  

มีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการมีการนิเทศการสอน  

ในชั้นเรียน ตรวจแผนการสอน  และสนับสนุนครูให้มกีารสร้างนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้

แก้ปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน ผูบ้ริหารให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีแก่ครูและเกิด

ประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

     3. คุณลักษณะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี หมายถึง ผูบ้ริหาร

ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงมกีารสื่อสารที่รวดเร็ว และเที่ยงตรงสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตอ่การ

บริหารและการเรียนการสอน มองเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีและวัตกรรมสมัยใหม ่โดยจัด

และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
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     4. คุณลักษณะด้านการตดิต่อประสานงานที่ด ีหมายถึง ผูบ้ริหาร

ใช้เทคนิค หรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงานอย่างหลากหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากร

ได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างครบถ้วนโดยการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสารตา่ง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก ได้ทั่วถึงประสานงานให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะชุมชน และหนว่ยงานอื่น ๆ  

ได้อย่างด ีแสวงหา แบ่งปันข้อมูล และความรูอ้ย่างเปิดเผยชัดเจน มกีารค้นหาความเข้าใจ

และปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่นและมีเทคนิค มีความสามารถในการครองใจคน 

     5. คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ หมายถึง การที่

ผูบ้ริหารมกีารคิดหรอืวางแผนการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงศักยภาพพื้นฐานของโรงเรียน 

และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นในระดับที่คาดหวังมคีวามเชื่อม่ันในสัญชาตญาณ

ของตนเองมีความสามารถการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์สามารถการแก้ปัญหาให้

ส าเร็จอย่างไม่คาดฝัน มกีารคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการ

บริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 กระตุน้ส่งเสริมให้ครูริเริ่ม

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มีแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานและมีแนวทางในการบริหารที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

     6. คุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิง

บวกหมายถึงผูบ้ริหารสร้างหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุกและวธิีการดูแลเอาใจใส่ ให้เวลาใน

การพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผูป้กครองสร้างความพร้อมของตนเองเพื่อรองรับและ

สนับสนุนบุคลากรทุกโอกาส สรา้งความกระตอืรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรใน

การรว่มกันก าหนดทิศทางในอนาคตมีเทคนิคด้านการจูงใจเป็นส าคัญ พูดจรงิ ท าจริง  

มีความจริงใจ มีการบ ารุงขวัญ มีน้ าใจ เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานทุกคน และส่งเสริม

สนับสนุนบุคลากรอย่างตอ่เนื่องให้มีความก้าวหนา้ในอาชีพด้วยการให้รางวัลหรือบ าเหน็จ 

ความชอบมีความเป็นหว่งเป็นใย ความเป็นอยู่ของบุคลากร และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

     7. คุณลักษณะด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ผูบ้ริหาร

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน มกีารใช้หลักเหตุผลใน

การบริหารงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ การท างานรว่มกัน ฝึกการสื่อสารที่ด ีและคดิวิเคราะหเ์ป็นการใช้

เทคโนโลยี อย่างมปีระสิทธิภาพ การยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 
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     8. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความอ่อนน้อมถ่อมตน

หมายถึง ผูบ้ริหารเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ มคีวามสุภาพทั้งการแต่งกาย 

การพูด ที่มีความเข้มแข็ง ชัดเจน มั่นคง รู้จักกาลเทศะ ให้เกียรตติ่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งต่อ

หนา้และลับหลังสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากร รวมถึง ผูป้กครอง และชุมชนมี

สัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชนมคีวามกระตือรือร้นและคล่องแคล่วในการท างานมี

ความยุติธรรมในการบริหารงานและมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชห้ลักเหตุผลในการ

บริหารงานในสถานศกึษา 

     9. คุณลักษณะด้านการท างานแบบมีสว่นร่วม หมายถึง ผู้บริหาร

ให้ความไว้วางใจบุคลากรในสถานศกึษา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนด

เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา มสี่วนรว่มแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้

ความสามารถ ให้มีโอกาสได้เข้าไปมีสว่นร่วมในความส าเร็จของสถานศกึษา และใหโ้อกาส

เข้าไปมีสว่นร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 120 - 121) ได้ศกึษา คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาไทยแลนด์ 4.0 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา

และครูผูส้อนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ไว้ดังนี ้

     1.  ด้านความรูค้วามสามารถ ผูบ้ริหารควรมีความรูค้วามสามารถ

ความรูเ้ท่าทันต่อเหตุการณ์มีนโยบายเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการท างาน มี

ความสามารถในการใชเ้หตุผล สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน มีความเข้าใจใน

บทบาทหนา้ที่ของตน ใช้แผนงานเป็นเครื่องมอืในการบริหารสนับสนุนใหบุ้คลากรมีความ

มั่นใจในการพัฒนางานมกีารประสานความร่วมมือกับทุกฝุายเพื่อพัฒนาสถานศกึษา และ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

     2. ด้านบุคลิกภาพ ผูบ้ริหารควรมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีอารมณ์

สนุกสนาน มีสุขภาพจิตดี ร่าเริงแจม่ใส มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายดี สะอาด มีความมั่นคง

ทางอารมณ์และมีความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

ผูบ้ริหารที่จะประสบความส าเร็จในการท างานจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลาย ๆ

ประการ 

     3. คุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหารควรรักษาวินัย มีความรับผดิชอบ

ต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมตอ่ผูร้่วมงาน

อย่างเสมอภาค และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 
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     4. ด้านความเป็นผูน้ า ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการจูงใจให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

สามารถเข้ากับผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ดมีีความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมให้ผูร้่วมงานมีความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน  

และติดตามงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

     5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเข้าใจร่วมกันท าให้การยอมรับนับถือกันน าไปสู่ความพอใจ

รักใคร่ ร่วมมอื สามารถอยู่ร่วมกันและท างานรว่มกันจนบรรลุเปูาหมายของบุคคลและ

องค์กร 

     6. ด้านวิชาการ ผูบ้ริหารควรมคีวามสามารถในการจัดวิเคราะห์

หลักสูตร มีความรูค้วามเข้าใจในหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานและหลักสูตรสถานศกึษา

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ในการอบรม

พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองมกีารก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะครูอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

     7. ด้านวิสัยทัศน ์ผูบ้ริหารควรมีวสิัยทัศนใ์นการวางอนาคตได้

สมจรงิ มีการวางแผนและการเตรียมการส าหรับงานได้อย่างเหมาะสม และทันสมัยต่อ

เหตุการณ ์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

     8. ด้านความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ ผูบ้ริหารควรมคีวามสามารถใน

การคิดได้หลายทิศทาง คิดได้กว้างไกล สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้

แก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการคิดที่ผสมผสานความคิดเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหมไ่ด้ 

     9. ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ริหารควรแสวงหาความรู้

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการแลกเปลี่ยนความรู้ และติดต่อสื่อสารกับผูอ้ื่นและด้านการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันเทิงให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 

    Fox (2006, p. 57) กล่าวว่าผูน้ าหรอืผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดกีับผู้ร่วมงานใหผู้ร้่วมงานมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน

จากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศกึษาที่มี

ประสิทธิภาพควรเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี

บุคลิกภาพด ีมทีักษะทางสังคม มคีุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างมี่ดีต่อสังคม 
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 จากการวิเคราะห ์เอกสาร และงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย การมวีิสัยทัศน์ ผู้น าทางวิชาการ         

การสื่อสารและเทคโนโลยี การเป็นนักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักประกอบการ นักสร้างพลัง

เชงิบวก แบบอย่างที่ด ีและการเป็นนักสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู ้ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์

คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีความสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 และการจัด

การศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จากแนวคิดของนักวิชาการศกึษาหลาย ๆ ท่าน                    

ซึ่งรายละเอียดการวเิคราะหด์ังตางราง 1 

ตาราง 1  การวิเคราะหค์ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  

 

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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1. การมวีิสัยทัศน์ √ √ √ √ √ √ √  √ 8 

2. การเป็นผู้น าทางวิชาการ   √   √ √ √  4 

3. การตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

√ √ √ √ √ √ √ √  8 

4. การเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ √   √ √ √ √   5 

5. การเป็นนักสร้างพลังแรง

บันดาลใจเชิงบวก 

√ √  √ √ √    5 

6. บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อม

ตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

√  √   √ √ √ √ 6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ี่  

7. การบริหารแบบมีสว่นร่วม

และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

  √ √  √ √ √ √ 6 

8. การเป็นนักคิดวิเคราะห์

วางแผนและการบริหาร

จัดการดี 

√         1 

9. ความมุ่งมั่นพรากเพียร 

และเรียนรู้ 

√         1 

10. การมคีุณธรรมจรยิธรรม

และการผูต้ัดสินใจ 

   √ √  √ √  4 

11. การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

 √  √ √   √  4 

12. การสรา้งชุมชนแหง่การ

เรียนรู ้

       √  1 

13. ด้านความเข้าใจ ความ

หลากหลาย 

ของวัฒนธรรม 

 √        1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 

 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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 ค
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มถ
ี่ 

14. ด้านบริหารจัดการอย่า

ชาญฉลาด 

 √        1 

15. ด้านคุณลักษณะส่วน

บุคคล 

  √       1 

16. ความรู้และทักษะการคิด   √       1 

17. มีจิตยึดมั่นในความ

สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 

   √ √     2 

18. ทนทานตอ่ปัญหาและ 

อุปสรรค์ 

   √ √     2 

19. รู้จักยืดหยุ่นตาม

เหตุการณ์ 

   √ √     2 

20. ด้านความรู้ความสามารถ       √   1 

 

 จากตาราง 1 จะพบว่าจากการวิเคราะหค์ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุคยุคไทยแลนด์ 4.0 และผูว้ิจัยใช้เกณฑ์เลือก

ความถี่ตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป คือมคี่าความถี่ตั้งแต่ระดับ 4 ขึน้ไป เพื่อใช้ในการวิจัย  

จงึสรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนมีทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย  
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1) การมวีิสัยทัศน ์2) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 3) การติดต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี4) การเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 5) การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

6) บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 7) การบริหารแบบมีสว่นร่วมและ 

มมีนุษย์สัมพันธ์ที ่8) การมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ 9) การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง แตล่ะด้านมีรายละเอียดที่ผู้วจิัยจะน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์   

  1.1 ความหมายของคุณลักษณะการมีวสิัยทัศน ์  

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการมวีิสัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

    ฐิติพร  หงสโ์ต (2560, หนา้ 244) กล่าวว่า การมีวสิัยทัศน ์คือ 

ผูบ้ริหารท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่นมีการกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตวญิญาณในการ

ท างาน มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมมกีารก าหนดทิศทางการท างานที่ท้าทาย มี

วิสัยทัศนก์ว้างไกลได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น มีดุลพินจิที่ดี มีการประเมินตนเอง 

มีความสามารถพิเศษที่น ามาใช้ในการบริหารงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง        

เป็นผู้สังเกตการณท์ี่ดี มีความรักและศรัทธาในการท างาน มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง

เหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความยืดหยุ่นในการท างานอย่างเหมาะสม และมีความ

ขยันหมั่นเพียร 

    ถวิล  อรัญเวศ (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า การมีวสิัยทัศน์ คือ  

นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีวสิัยทัศนอ์ันกว้างไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและแนวทาง

ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 

    โยธิน  นิลคช (2561, หนา้ 413) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน ์คอื 

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มปีระสิทธิผล ต้องมีวสิัยทัศนใ์นการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อม

ส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ตอ้งการ และสามารถแบ่งปันวิสัยทัศนไ์ปพัฒนาชุมชนได้ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หนา้ 85) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการมี

วิสัยทัศน ์หมายถึง ผูบ้ริหารเป็นผู้ที่มคีวามสามารถวางแผน คาดการณ์ อนาคตของ

สถานศกึษา มีวสิัยทัศนก์ว้างไกลก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพื่อวางแผนในอนาคต

ได้ มีความสามารถในการวางแผนงานให้บรรลุเปูาหมายและนโยบายที่วางไว้ มีวธิีการ

แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และเปิดโอกาสใหค้รูมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ 

และเปูาหมายของโรงเรียน 
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    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 121) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการมี

วิสัยทัศน ์หมายถึง ผูบ้ริหารควรมีวสิัยทัศน์ ในการวางอนาคตได้ส่งจริง มีการวางแผนและ

การเตรียมการส าหรับงานได้อย่างเหมาะสมทันสมัยต่อเหตุการณ์ ก้าวทันเทคโนโลยี

สมัยใหมแ่ละน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

    สุวิมล มธุรส และคณะ (2562, หนา้ 272) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่มปีระสิทธิผล ต้องมีวสิัยทัศนใ์นการที่จะท าให้สถานศกึษาเตรียมพร้อมที่ดี

ที่สุดส าหรับผูเ้รียนไปสู่อนาคตที่ตอ้งการ และสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพร่วมกัน 

    จากความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

ด้านการมีวสิัยทัศนข์้างตอ้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศน ์หมายถึง ผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการวางแผนอนาคตของโรงเรียน คาดการณ์ใน

เหตุการณต์่างๆ มีวสิัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางแผนในอนาคตได้  

และมีความสามารถในการวางแผนงานให้บรรลุตามเปูาหมาย วางนโยบายในการแก้ไข

ปัญหาได้เป็นอย่างดี พรอ้มเปิดโอกาสใหค้รูมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ  

ของโรงเรียน 

  1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมวีิสัยทัศน์ 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

    คนึงนิตย์  กิจวิธี (2560, หนา้ 52 - 53) กล่าวว่า การมีวสิัยทัศน์

ประกอบด้วยความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายในการพัฒนาสถานศึกษา  

ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใ์ห้เหมาะสมกับภาพการเปลี่ยนแปลงได้  

ใช้หลักการมสี่วนรว่มในการก าหนดวสิัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายในการท างานพัฒนา

สถานศกึษาให้เป็นรูปประธรรมตามวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา เปิดกว้างในการรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วนบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ มีผลส าเร็จของงานบริหาร

สถานศกึษาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการ

กระจายหนา้ที่ความรับผดิชอบและการตัดสินใจรว่มกันกับบุคลากรอย่างเหมาะสม

สนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานที่ท้าทายความสามารถและมีการจัดระบบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รว่มงานที่ดี 
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    ชีวสาธน์  กิ่งแก้ว (2561, หนา้ 67) กล่าวว่า วิสัยทัศน ์หมายถึง  

การมองการณ์ไกลไปในอนาคตของผูน้ าองค์กร การก าหนดทิศทางในอนาคตระยะยาว 

การแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน วิสัยทัศน์เกิดจากการคิดโดยใช้ปัญญาใน

การด าเนินงานเพื่อท าให้การมองอนาคตเป็นจริง ผูบ้ริหารควรมีวสิัยทัศนใ์นลักษณะ ดังนี้  

     1. เป็นผู้มองการณไ์กลสามารถคาดคะเนแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงได้  

     2. สามารถก าหนดเปูาหมายและสร้างภาพลักษณ์ของหนว่ยงาน

ในอนาคตได้อย่างชัดเจน  

     3. มีมุมมองแหง่อนาคตสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร  

     4. ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     5. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศกึษา 

    Hatch (2009, pp. 16 - 21) กล่าวว่า ผูบ้ริหารที่มีวสิัยทัศน์ คือ ผูท้ี่

คาดการณเ์หตุการณ์ตา่ง ๆ ที่มอีิทธิพลต่อสภาวะการในอนาคต ซึ่งท าให้องคก์ารสามารถ

ด าเนนิงานไปสู่เปูาหมายขององค์การโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผดิชอบให้กับ 

ผูต้ามได้ร่วมตัดสนิใจซึ่งผูน้ าจะต้องเป็นผู้นิเทศใหค้ าปรึกษาและสนับสนุนบุคลากรได้

พัฒนาคุณภาพของผลผลติและการบริการรวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท าให้          

ผูต้ามเกิดความไว้วางใจ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการมวีิสัยทัศน ์ข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารที่เป็น

ผูม้ีวสิัยทัศน ์และการสร้างก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อก าหนดการ วางแผน และ

คาดการณข์องสถานศกึษาใหก้้าวทันความเปลี่ยนแปลงในการปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต

ของสถานศกึษาได้ ผูบ้ริหารสามารถวางแผนงานใหบ้รรลุเปูาหมายและนโยบายที่วางไว้ 

ซึ่งมีวธิีแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดแีละเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรได้มสี่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของโรงเรียน 

 2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

  2.1 ความหมายของคุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ดังนี้ 

    พัฐณสิญ  นวโลจิตรัตน ์(2560, หน้า 5) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าทาง

วิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารมอือาชีพจะต้องเป็นผูน้ าที่เข้มแข็ง สามารถน าทีมงาน 
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ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กล้าเปลี่ยนแปลง เพราะในยุคการปฏิรูปยิ่งมีความตอ้งการผู้น าที่พรอ้มรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงจึงจะท าให้งานประสบผลส าเร็จในสถานศึกษา 

    สาริศา  เจนคว้า และคณะ (2560, หนา้ 272) กล่าวว่า นักบริหาร

ต้องมีความรูท้ั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความฉลาดเฉลียว มไีหวพริบปฏิภาณเฉียบ

แหลม สุขุม มีความรู้รอบตัวสูง คดินอกกรอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นฐาน  

ในการศกึษาค้นคว้า เพื่อที่จะน าพาให้สถานศกึษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

    รัฐภูม ิ พระพรม (2561, หน้า 55) กล่าวว่า การศกึษาหาความรู้    

อยู่เสมอเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักวิชาการทุกสาขาวิชา ทั้งนี้

เพราะการแสวงหาความรูใ้นหนว่ยงานไม่มสีิน้สุดนักวิชาการต้องมคีวามสามารถในการ

แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเพื่อน าความรูท้ี่ได้มาพัฒนาความรู้ ความคิด มุมมองของตน

ให้กว้างขวางขึน้ และน าข้อมูลความรู้ที่ได้นั้นมารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ อันจะช่วยให้

สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลความรูเ้หล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึน้ ทั้งยังช่วยใหม้องเห็น

ภาพรวมของเรื่องที่ศกึษาได้ น าไปสู่การคน้คว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ บางประเด็นที่ยังไม่

ชัดเจนสมบูรณ์ นอกจากนี้กระบวนการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบยังชว่ยใหเ้กิดความ

เข้าใจเรื่องที่ตอ้งการศึกษาอย่างถ่องแท้ สามารถน าไปใช้ในลักษณะการประยุกต์และ     

แการพัฒนา 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 86) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็น

ผูน้ าทางวิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้น าทาง

วิชาการ น าวิชาการวิถีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการบริหารงานและจัดการเรยีนการสอน 

ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานศกึษาและท้องถิ่น พัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ มกีารสังเกตชัน้เรียน นิเทศการสอน ตรวจแผนการสอนสม่ าเสมอ สนับสนุนให้

ครูสร้างนวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน และให้ค าปรึกษาแนะน าให้แก่

ครูเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 120 - 121) กล่าวว่า คุณลักษณะด้าน

การเป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการจูงใจให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สามารถเข้ากับผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ดี มีความสามารถในการตัดสินสั่งการในการพัฒนา

ทีมงาน และมีความสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตรมีความรูค้วามเข้าใจในหลักสูตร
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การศกึษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศกึษาส่งเสริมให้มกีารจัดกิจกรรมและการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญสนับสนุนครูในการอบรมพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง

มีการก ากับนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอย่างต่อเนื่องและเป็น

ระบบ 

    จากความหมายของคุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการข้างต้น  

สรุปได้วา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะในยุคยุคไทยแลนด์ 4.0 

ต้องการผูน้ าที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง น าวิชาการมาส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนและส่งเสริมครูให้มีนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

เกิดประโยชน์และน าสถานศกึษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ ดังนี้ 

    อัศนยี์  สุกิจใจ (2560, หนา้ 27) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีสว่น

ส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการศกึษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เปูาหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการที่สถานศึกษามีผู้บริหารที่มภีาวะผูน้ าทางวิชาการนั้นก็จะ

ส่งผลตอ่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนการสอนอย่างมากและพัฒนาผูเ้รียนให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 89) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็น

ผูน้ าทางวิชาการนั้น ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถในงานวิชาการ ซึ่งจะ

สามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ครูได้ มีทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนางานด้าน

วิชาการ และมีการก ากับ ติดตาม นิเทศการสอน หมั่นหาความรูเ้พื่อที่จะสามารถเป็นผู้ให้

ค าแนะน าและให้ค าปรึกแก่คณะครูได้ 

    Coleman และAdams (1997, อ้างถึงใน อัศนยี์  สุกิจใจ, 2560,    

หนา้ 28) กล่าวว่า หลักส าคัญของการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการประกอบด้วยหลัก

ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มคีวามรู้ 2) มีความเข้าใจในภาระงาน และ 3) มีทักษะที่

เหมาะสม การเป็นผู้ที่มคีวามรู้ในที่นี ้หมายถึง มีการศกึษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศกึษา กลวิธีการสอน การบริหารงานวิชาการ และการเตรียมความพร้อมส าหรับ

การเปลี่ยนแปลง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ควรรู้คอื ความรูค้วามเข้าใจในหลักปรัชญา

ความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาและจุดอ่อนจุดแข็งของนักปรัชญาแตล่ะคน มีความเข้าใจ
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ภาระงานของผูน้ าทางวิชาการประกอบด้วยการก ากับดูแล นิเทศ และประเมินผลการ

จัดการเรยีน 

   จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการข้างต้น  

สรุปได้วา่ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะกระบวนการคิดในการ

บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้การกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรการสนับสนุนและส่งเสริมปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีทักษะในการ

พัฒนางานด้านวิชาการ ก ากับติดตามและนิเทศการสอน ใหค้ าแนะน าปรึกษาแก่ครู 

 3. คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี  

  3.1 ความหมายของคุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี  

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงานและ

เทคโนโลยีไว้ ดังนี้  

    ฐิติพร  หงสโ์ต และสุวรรณ  นาคพนม (2560, หนา้ 244) กล่าวว่า 

ด้านทักษะการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมี

คุณลักษณะทางด้านการสื่อสารตรวจสอบข้อมูลและเนื้อหาในการสื่อสาร มีก าหนดแผน 

ในการสื่อสาร มีเทคนิคการพูด และมีความสามารถด้านการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์

ของสว่นรวมและจัดระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากร มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างและ

ปรับปรุงนวัตกรรมรู้จักใช้เทคโนโลยีและรู้จักเลือกใช้สามารถเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ

ผูบ้ริหาร มีความรูค้วามสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมคีวามสามารถในการ

ถ่ายทอดข้อมูลขา่วสาร มีความสามารถในการวิเคราะหเ์หตุเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็วถูกต้องและแมน่ย า มีความสามารถในการน าเสนอจุดเด่นของตนเองและองค์กร   

มีความรอบคอบทันต่อเหตุการณป์ัจจุบันและมีการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่

ถูกต้องและมีอย่างเพียงพอ 

    สาริศา  เจนเขว้า และคณะ (2560, หนา้ 271 - 272) กล่าวว่า ด้าน

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง นักบริหารสามารถน านวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการตัดสินใจการประสานงานการ

ติดตอ่สื่อสาร การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงาน ตลอดทั้ง

สามารถน าไปใช้ในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
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    กนกอร  อุ่นสถานนท์ (2561, หนา้ 100) กล่าวว่า คุณลักษณะการ

สื่อสาร ติดตอ่ประสานงานและเทคโนโลยี หมายถึง ผู้บริหารเป็นผูส้ื่อสารที่ที่มี

ประสิทธิภาพ กระจายข่าวสารได้ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วเพื่อใหผู้ร้ับข้อมูลข่าวสารสามารถ

เข้าใจได้ตรงกัน และปฏิบัติงานรว่มกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และนอกจากผูบ้ริหาร

จะต้องเป็นผู้ประสานสารในการมอบหมายหรือสั่งการแล้วนั้น ยังต้องเป็นผู้ฟังที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นนักประกอบการ สร้างนวัตกรรมจากการน าเทคโนโลยีมาส่งเสริม

และบริหารสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งการแก้ไขปัญหาและการสร้าจุดแข็งขององค์กร

ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศกึษา 

    ชัยยนต์  เพาพาน (2561, อ้างถึงใน คมคาย  นอ้ยสิทธิ์, 2560, หนา้ 

43) กล่าวว่า ความหมายของคุณลักษณะการสื่อสารติดต่อประสานงานและเทคโนโลยี 

หมายถึง ผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่เป็นนักสื่อสารที่ดโีดยการแบ่งปันข้อมูลผ่าน

หลายสื่อเท่านั้น แตย่ังเป็นผู้ฟังที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่กลุ่มผูบ้ริหารตอ้งเป็น 

ผูส้ื่อสารที่มปีระสิทธิภาพกับผูม้ีสว่นร่วม และผูบ้ริหารต้องเป็นผู้สร้างสรรค์คิดนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้ 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 90) กล่าวว่า การสื่อสารติดต่อ

ประสานงานและเทคโนโลยี หมายถึง ผูบ้ริหารใช้เทคนิคหรือรูปแบบในการตดิต่อ

ประสานงานอย่างหลากหลายชอ่งทาง เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างครบถ้วน 

โดยการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ถั่วถึง ประสานให้เกิด

ความสามัคคีในหมูค่ณะ ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างด ีแสวงหาแบ่งปันข้อมูลและ

ความรูอ้ย่างเปิดเผยชัดเจน มีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น และจัด

ให้มรีะบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารและการเรียนการสอน 

มองเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมโ่ดยจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

บริหารจัดการที่ดีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 121) กล่าวว่า การสื่อสารติดต่อ

ประสานงานและเทคโนโลยี หมายถึง ผูบ้ริหารควรแสวงหาความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดต่อสื่อสารกับผูอ้ื่นและด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การบันเทิงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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    จากความหมายของคุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงาน

โดยใช้เทคโนโลยีข้างตน้ จึงสรุปได้วา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากร ครู มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงมีประสิทธิภาพ แบ่งปัน

ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษา และผูบ้ริหาร

จะต้องมทีักษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสถานศกึษา และใช้เทคโนโลยีในการสร้าง

เครือขา่ยชุมชนแหง่การเรียนรูอ้อนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 

  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีไว้ ดังนี้ 

    คนึงนิตย์  กิจวิธี (2560, หนา้ 54) กล่าวว่า การสื่อสารและทักษะ

การใชเ้ทคโนโลยี ประกอบด้วย ความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนสรุปได้ตรงประเด็น

ชัดเจนมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดเีจรจาต่อรองโน้มนา้วเพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อการท างานรว่มกันเป็นทีม

สามารถน าการประชุมน าเสนอในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานสถานศกึษาไปสู่ผู้ปกครองชุมชนองค์กรภายนอกได้ทันเวลา

ต่อเนื่องและโดยวิธีการที่หลากหลายน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารอาทิ 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊คไลน์เป็นต้น 

    ฉัตรกมล  ตันชุน (2560, หน้า 59) กล่าวว่า ทักษะการสื่อสารและ

ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง องค์ประกอบที่สง่ผลให้ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะในการ

พูดและสื่อสารความหมายได้ดี มีความสามารถในการประสานงานกับหนว่ยงานองค์กร

หรอืชุมชนเพื่อพัฒนาสถานศกึษาได้ เป็นอย่างดโีดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร  

กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม         

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

    McQuail Dennis (2005) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การให้และ

การรับความหมาย การถ่ายทอด และการรับสาร ซึ่งรวมไปถึงแนวคิดของการโต้ตอบ

แบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้

เทคโนโลยีข้างตน้ สรุปได้วา่ ผูบ้ริหารควรสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายใน
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สถานศกึษา ใช้เทคนิคหรอืรูปแบบในการตดิต่อประสานงานอย่างหลากหลาย เพื่อให้

บุคลากรได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างครบถ้วน ซึ่งจัดให้มรีะบบการสื่อสารที่มีความเที่ยงตรง 

รวดเร็ว และเพียงพอต่อการตัดสินใจของครู จัดกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรใน

โรงเรียนได้มกีารแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ มีการ

สื่อสารที่เปิดกว้างและชัดเจน และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมใชง้านจัดหาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่ดี และ

เกิดประโยชน์สูงสุดมีการพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้

อย่างมปีระสิทธิภาพมีระบบฐานขอ้มูลในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อเป็น

ประโยชน์ตอ่การบริหารและการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 4. คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 

  4.1 ความหมายของคุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์   

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 

    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หน้า 123) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการ

เป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารเป็นผู้คัดสรรค์เทคนิควิธีการท างาน ผู้น าในยุค

ใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยู่

เสมอมีวิธีปฏิบัติงานที่ดีหรอืเป็นเลิศ 

    ชัยยนต์  เพาพาน (2561, อ้างถึงใน คมคาย  นอ้ยสิทธิ์, 2560, หนา้ 

43) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรูถ้ึง

ความเช่ือมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิดนักเรียนเริ่ม

สร้างสรรค์ สร้างสรรค์และคิดนวัตกรรม คิดนอกกรอบ การคิดนวัตกรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดใน

การบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 มกีระบวนการผลักดันใน

บุคลากรในโรงเรียนที่มคีวามสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 

ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและต้องหาวิธีการจัดการอย่างตอ่เนื่องเหมือนทฤษฎี

น้ าไหล (Flow theory) 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 97) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็นนัก

ริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารมกีารคิดวางแผนการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงศักยภาพ

พืน้ฐานของโรงเรียน มีความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง มีความเป็นนักคิด นักริเริ่ม

สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาใหส้ าเร็จ มีการคิดสร้างสรรคน์วัตกรรมเพื่อบริหารจัดการ

กับความซับซ้อนทางสังคม กระตุน้ส่งเสริมครูให้รเิริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา 
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คุณภาพการศกึษา 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 121) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็น

นักริเริ่มสรา้งสรรค์ ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการคิดได้หลายทิศทางคิดได้กว้างไกล

สามารถน าความรู้ และประสบการณต์่าง ๆ มาใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดที่

ผสมผสานความคิดเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหมไ่ด้ 

    Torrance (2005, p. 54) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง 

กระบวนการที่บุคคลทีไ่วต่อปัญหา ข้อบกพร่องในด้านความรู้ที่ขาดหายไป หรอืสิ่งที่ไม่

ประสานกันและการแยกแยะต่าง ๆ ซึ่งการไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการเดาหรอื

การตัง้สมมตฐิานที่เกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทดสอบเกี่ยวกับสมมตฐิาน ซึ่งในที่สุดสามารถ

น าเอาผลที่ได้ไปแสดงให้ปรากฏแก่ผู้อื่น 

    จากความหมายของคุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ข้างต้น

สรุปได้ว่า คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน ตอ้งมี

คุณลักษณะด้านการคิดรเิริ่ม สรา้งสรรค์ผลงาน คดินวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบริหารจัดการใน

การจัดการเรียนการสอน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมคีวามยุติธรรม และส่งเสริม

ครูใหเ้ริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา 

  4.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

    คนึงนิตย์  กิจวิธี (2560, หน้า 48) กล่าวว่า การเป็นนักคิดวิเคราะห์

และคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดเชื่อมโยงขอ้มูลอย่างเป็นระบบ

จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพและมีความสามารถคิดสรา้งสรรค์โดยไม่ยึดติดกับหลักการหรอืข้อจ ากัดเดิมและ

ประยุกต์เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณน์ าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ไขปัญหา

อย่างได้ผลก่อให้เกิดผลดตี่อการพัฒนาสถานศกึษา 

    ฉัตรกมล  ตันชุน (2560, หน้า 56) กล่าวว่า ทักษะการคิดสร้างสรรค์

และมีจนิตนาการหมายถึงองค์ประกอบที่สง่ผลให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาไฟหาวิธีการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความส าเร็จของสถานศกึษามีแนวคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานในความรับผดิชอบเสมอ ส่งเสริมให้ครูใชว้ิธีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนและ
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นักเรียนอย่างตอ่เนื่อง มีความเชื่อมั่นกล้าเริ่มสิ่งใหม่สามารถสร้างผลงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ

น าเอาสิ่งที่ผู้รว่มงานเสนอมาปรับปรุงพัฒนาการท างานให้ไปสู่ความก้าวหน้าทันต่อ

เหตุการณแ์ละมีการคิดสร้างภาพอนาคตของสถานศกึษา 

    ปณตนนท์  เถียรประภากุล (2561, หนา้ 2006 – 2007) กล่าวว่า

ภาวะผูน้ าเชงิสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและ

เปลี่ยนไปในสภาพที่แตกต่างและดีกว่าเดิม ดังค ากล่าวที่วา่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

เนื่องจากเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสูยุ่ค 4.0 ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์และผลติภาพเพื่อก้าว

พ้นสังคมลอกเลียนแบบและบริโภคนยิม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม

ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การศกึษา

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการศกึษาไทย 4.0 มีจุดเน้นที่จะต้องสามารถพัฒนาคน 

ให้สามารถรังสรรค์นวัตกรรมตา่ง ๆ จนเกิดผลติภาพได้ หากมองในมุมของผู้น าที่มีภาวะ

ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคการศกึษา 4.0 แล้ว  

กรอบแนวคิดตดิยึด (Mindset) ของผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องเปลี่ยนแปลงในการ

ด าเนินการศกึษาในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ 

     1. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ด้านการผลติผลงาน  

     2. สร้างนวัตกรรมที่แปลกใหมม่ีความท้าทายสูง  

     3. มีความยืดหยุ่นกับวิธีการหรอืแนวทางใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการ

คิด ไตร่ตรองให้รอบคอบ 

     4. มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

     5. มีวสิัยทัศนห์รอืมุมมองที่กว้างไกล กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งสามารถช่วยเหลือและน าบุคลากรในสถานศกึษาให้มคีวามคิดและการเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ ตลอดจนการคิดขั้นสูงที่จ าเป็นส าหรับการท างานในยุคนี้  

     6. สร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานในสถานศกึษา โดยการ

เปิดโอกาสใหม้ีการท างานอย่างอสิระ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ การใชน้วัตกรรม

และเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลติ และการสร้างวัฒนธรรมสรา้งสรรคใ์ห้เกิดขึ้นใน

สถานศกึษา ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนจะต้องเกิดความหมายท าให้ผู้เรียน

รู้สกึว่ามีทางเลือกและต้องเรียนด้วยความอยากรู้จรงิ จึงจะท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ 

และเกิดนวัตกรรมและผลติภาพที่แท้จริง 
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    Hussey (2009, p. 59) กล่าวว่า องค์ประกอบของความคิด

สร้างสรรค์ ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การมีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ า

กับใคร และแตกต่างจากความคิดธรรมดา 2) มคีวามคิดคล่องตัว หมายถึง มคีวามคิดที่ไม่

ซ้ ากันในเรื่องเดียวกันในด้านต่าง ๆ 3) มีความยืดหยุ่น หมายถึง แบบของการคิดที่น าเสนอ

เรื่องราวเดียวกับในแบบต่าง ๆ ซึ่งน ามาเขียนเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่น 4) มคีวามคิด

ละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดของเรื่องตา่ง ๆ ซึ่งคิดอย่างมขีั้นตอน 

สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน สามารถจัดแต่งความคิดหลักใหน้่าสนใจยิ่งขึ้น 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์  

สรุปได้วา่ คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความกล้าที่

จะเปลี่ยนแปลงในด้านที่แตกต่างและด้านดีมีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหา 

ปรับปรุงพัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศกึษา หรือการวางแผนในการปฏิบัติงาน

โดยค านึงถึงศักยภาพของโรงเรียนและความจะเป็นไปได้ในการพัฒนาให้สูงขึ้งในระดับที่

คาดหวัง 

 5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

  5.1 ความหมายของคุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิง

บวกไว้ ดังนี้ 

    กนกอร  อุ่นสถานนท์ (2561, หนา้ 100) กล่าวว่า คุณลักษณะด้าน

การเป็นนักสร้างพลัง แรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งสร้างพลังเชิงบวก  

ด้านการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุก ดูแล

ผูร้่วมงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชา ติดตอ่ประสานกับบุคลากร ทั้งภายใน และภายนอก

สถานศกึษาจึงตอ้งดูแลตนเองให้พรอ้มปฏิบัติงานเสมอให้เกิดสัมพันธภาพอันดีในการ

ปฏิบัติงานในสถานศกึษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่องค์การภายนอก 

    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หนา้ 123) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการ

เป็นนักสร้างพลัง แรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง ผูน้ าสามารถโน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจ

เพื่อนรว่มงานให้เกิดความกระตอืรอืร้นในการท างานและมีความรับผดิชอบต่องานสูง 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รู้จักใหก้ารชมเชย ให้รางวัล หรอื

บ าเหน็จความชอบ 
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    โยธิน  นิลคช (2561, หน้า 143) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็นนัก

สร้างพลัง แรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งสร้างหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุก

และวิธีการดูแลเอาใจใส่ พบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผู้ปกครองประสานข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ในการพัฒนานักเรียนและสถานศกึษาให้มกีารรว่มมอืกันกับทุกฝุาย 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 100) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็น

นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง ผูบ้ริหารสร้างหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุก

และวิธีการดูแลเอาใจใส่ ให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผูป้กครองสร้าง

ความพรอ้มของตนเองเพื่อรองรับและสนับสนุนบุคลากรทุกโอกาส และสร้างความ

กระตอืรอืร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันก าหนดทิศทางในอนาคตมี

เทคนิคด้านการจูงใจเป็นส าคัญ พูดจริง ท าจริง มีความจริงใจ มกีารบ ารุงขวัญ มีน้ าใจ 

เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงานทุกคน และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มี

ความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการให้รางวัลหรอืบ าเหน็จ ใหค้วามชอบมีความเป็นหว่งเป็นใย 

ความเป็นอยู่ของบุคลากร และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

    สุวิมล  ทองจ ารัส (2561, หน้า 604) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการ

เป็นนักสร้างพลัง แรงบันดาลใจเชิงบวก หมายถึง ผูบ้ริหารเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้แก่บุคลากร และครูในโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมในการท างานที่

อบอุ่น ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการยอมรับความเห็นต่าง การมคีวามคิดสร้างสรรค์ และช่วยแก้ไข

ปัญหาในทุกด้านได้ประสบผลส าเร็จ 

    จากความหมายของคุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาล

ใจเชิงบวกข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิง

บวก หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสง่เริมและเสริมสร้างแรงจูงใจใหก้ับบุคลากรและครูใน

การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มกีารบ ารุงขวัญ มีก าลังน้ าใจ เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน

ทุกคน ดูแลเอาใจใส่พบปะกับนักเรียน ครูและผูป้กครองเพื่อเสริมสร้างความพร้อม และ

สนับสนุนบุคลากรทุกโอกาส เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

  5.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการเป็น

นักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวกไว้ ดังนี้ 
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    ฐิติพร  หงสโ์ตและคณะ (2560, หนา้ 244 - 245) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

สถานศกึษามีทักษะการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเป็น

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีปฏิภาณไหวพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิ 

ภาพเป็นนักประเมินที่ดีปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีการปรับปรุงแผนในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง มีความรู้รอบตัวผู้บริหารมคีวามสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร มีภาวะ

ผูน้ า มีความรับผดิชอบสูงมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และพัฒนาแผนงาน        

มีความทะเยอทะยานมกีารกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ มีความมั่นคงทางอารมณ์ 

มีการปรับตัวได้เร็ว 

    พรชัย  เจดามาน และคณะ (2560, หนา้ 2) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่

มีความเปนผูน าในการเปลี่ยนแปลงมาสูองค์กร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพที่สามารถรูวาจะ

เปลี่ยนอะไร และเปลี่ยนอยางไร รวมทั้งจะเปลี่ยนในสถานการณใดหรอื ทิศทางใด 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 102) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการเป็น

นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก คือ ผูบ้ริหารต้องเป็นนักสร้างพลังในการท างาน

สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร โดยการให้รางวัลความดีความชอบยก

ย่องชมเชยตามความต้องการและความคาดหวังของทุกคนแสดงออกถึงความเป็นหว่งเป็น

ใยและให้ก าลังใจในเชิงสร้างสรรค์ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก

ข้างตน้ สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้ที่สร้างพลังเชิงบวกในการท างานสร้าง

แรงจูงใจให้กับครูและบุคลากร โดยการให้รางวัล ชื่นชม ชมเชย ยกย่อง ปกปูองครูและ

บุคลากร เอาใจใสและใหค้ าปรึกษาแก่ครูและบุคลากรได้ และให้ก าลังใจแก่ครูและ

บุคลากรในสถานศกึษาในทางสร้างสรรค์ 

 6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

  6.1 ความหมายของคุณลักษณะบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดีไว้ ดังนี้ 

    สาริศา  เจนเขว้าและคณะ (2560, หนา้ 271) กล่าวว่า คุณลักษณะ

บุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง นักบริหารตอ้งมนี้ าเสียง

และการพูดจาน่าฟังมอีารมณ์และจิตใจที่มั่นคง มีกิรยิามารยาทดีเป็นที่ยอมรับในสังคม
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การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพดีจะช่วยสร้างความเชื่อถือ

ศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสาธารณชน มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ยอมรับใน

สังคม กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญกับปัญหาและมีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม 

เสียสละเพื่อสวนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี 

    ชัยยนต์  เพาพาน (2561, อ้างถึงใน คมคาย  นอ้ยสิทธิ์, 2560, หนา้ 

44) กล่าวว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง 

ผูบ้ริหารมคีวามส าคัญต่อการท าหน้าที่ในโรงเรียน ซึ่งงานผู้บริหารไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็น

งานที่เอื้อต่อทุกคนในโรงเรียน คือตอ้งมีสัมมาคารวะต้องรูจ้ักบุคคลในชุมชนการเปิด

โอกาสกับครูและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม และผูบ้ริหารต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีการ

สื่อสารที่ดี คดิวิเคราะหใ์นการใชเ้ทคโนโลยีให้มีประสทิธิภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ      

จัดสถานศกึษาใหม้ีคุณภาพส าหรับผู้เรยีน 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 106) กล่าวว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ผูบ้ริหารที่ต้องควรมบีุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและการเป็นแบบอย่างที่ดีคือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีกิริยา 

ท่าทางและวาจาดี รูปลักษณะร่างกาย ต้องมีลักษณะร่างกายสมบูรณ์ มีความสง่าผา่เผย 

ซึ่งไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ ปราศจากความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งกิรยิา ท่าทาง

และวาจาดี และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใชห้ลักเหตุผลในการบริหารงานในสถานศกึษา

และผูบ้ริหารพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งดา้นการปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกัน ฝกึการสื่อสารที่ด ีคิดวเิคราะหเ์ป็น ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของบุคคลอื่น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมเีหตุ

และผล 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 120) กล่าวว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ผูบ้ริหารควรมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองมอีารมณส์นุกสนานมีสุขภาพจติดีร่าเริงแจ่มใสมีสุขภาพแข็งแรงแต่งกายดีสะอาดมี

ความมั่นคงทางอารมณ์และมีความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัวต่อสถานการณ์

ต่างๆผูบ้ริหารที่จะประสบความส าเร็จในการท างานจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

หลายๆประการ 
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    จากความหมายของคุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและ 

เป็นแบบอย่างที่ดี ข้างต้น สรุปได้ว่า บุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นการเป็น

แบบอย่างที่ดี หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่าง

ลักษณะที่สมบูรณ์ แต่งกายเหมาะสมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหก้ับผูใ้ต้บังคับบัญชา ใช้

หลักหารและเหตุผลในการบริหารงานในโรงเรียน มีกาลเทศะ กิรยิาในการสื่อสารที่ออ่น

น้อม เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม มกีารบริหารงานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์  

คิดวิเคราะห์ น าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการเรียนการสอนได้ดีเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

  6.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

     ศริิลักษณ์  มีจันโท (2561, หนา้ 28) กล่าวว่า คุณลักษณะด้าน

บุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ลักษณะที่แสดงออก ในประเด็น

ต่าง ๆ ได้แก่ 

     1. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

     2. ต่างกายสุภาพ สะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ   

     3. สุภาพอ่อนโยน 

     4. กระตือรือรน้ในการท างาน 

     5. สุขุมรอบคอบในปฏิบัติงาน 

     6. กล้าตัดสินใจ 

     7. เชื่อมั่นในตัวเอง 

     8. มั่นคงทางอารมณ์ 

     9. ไม่หวั่นไหวง่าย ๆ 

     10. ใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม 

     11. เปิดเผยตรงไปตรงมา 

    ชีวสาธน์  กิ่งแก้ว (2561, หนา้ 62) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง

ลักษณะเฉพาะของคนนัน้ ๆ เชน่ รูปร่างหนา้ตาการแต่งกายค าพูด ซึ่งท าใหบุ้คคลนั้น ๆ 

มีบุคลิกภาพในลักษณะที่เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผล

ส าเร็จ เป็นผูท้ี่มบีทบาทสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ต้บังคับบัญชา กล้าคิด   
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กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และได้รับการยอมรับจากผูค้นอื่น ๆ สามารถควบคุม

อารมณใ์นการท างานได้อย่างเหมาะสมเป็นผู้มคีวามกระตอืรอืร้นในการท างานเป็นคนมี

อารมณด์ีและมองเหตุการณ์หรอืสิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้สกึเครียดเป็นผู้รูจ้ักตนเองและมี

วัตถุประสงค์ในการท างานมีความเข้าใจอารมณแ์ละความเห็นอกเห็นให้ผู้อื่นมี

ความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับตัวได้ดีมีความสามารถในการตัดสินใจ 

    Campbell & Samiec (2006, p. 86) ได้เสนอแนวคิดโครงสรา้งบุคลิก

พืน้ฐาน (Bssic personality strucure) ซึ่งได้เป็นแนวคิดทางวัฒนธรรมและบุคลิกภาพที่มตี้น

ก าเนิดมาจากการสัมมนาทางวิชาการของนักคิดคือลินตัน (Linton) โดยเขาเชื่อ

เชน่เดียวกับฟรอยด์ว่าบุคลิกภาพของมนุษย์ถูกก าหนดโดยประสบการณใ์นวัยเด็กมนุษย์ 

ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีประสบการณใ์นวัยเด็กคล้ายคลึงกันเป็นผลมาจากวิธีการ

อบรมเลีย้งดูที่คล้ายคลึงกันท าให้มนุษย์ในสังคมนัน้ ๆ มีโครงสรา้งทางบุคลิกภาพพื้นฐาน

คล้ายคลึงกันความคล้ายคลึงกันของบุคลิกภาพพื้นฐานมเีองที่ช่วยเสริมสร้างส่วนต่าง ๆ 

ของวัฒนธรรมใหม้ีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปจากวัฒนธรรมอื่น 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่

ดีข้างตน้ สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารที่ต้องควรมีบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี รูปลักษณะร่างกาย มีลักษณะร่างกายสมบูรณ์  

มีความสง่าผา่เผย และไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ ปราศจากความพิการอย่างใด

อย่างหนึ่งกิรยิา ท่าทางและวาจาดี และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนทุก ๆ ด้าน เป็นแบบอย่างผูน้ าที่ดแีก่ผูร้่วมงานปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี หลีกเลี่ยง

อบายมุขและสร้างพฤติกรรมอันดทีี่ผู้อื่นยอมรับและน าไปปฏิบัติ ใช้หลักเหตุผลในการ

บริหารงานในโรงเรียน 

 7. คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

  7.1 ความหมายของการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นรว่มและมีมนุษย์

สัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 

    กฤษธรา  ยองใย (2560, หน้า 40) กล่าวว่า ความหมายของ

คุณลักษณะด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีหมายถึง ผู้บริหารสร้าง

ความตระหนักในการท างานเป็นทีมมมีนุษย์สัมพันธ์อันดีตอ่กันในองการ และมีสว่นรว่มใน

การจักกิจกรรมและการเรียนการสอนในสถานศกึษา มีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือ 
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ประสานงานให้เป็นทีมเดียวกัน 

    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หนา้ 124) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการ

บริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีหมายถึง ผูน้ าสายพันธุ์ใหมจ่ะต้อง

บริหารงานแบบมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้ทีมงานได้เข้ามามีสว่นคิดร่วมวางแผนร่วม

ตัดสินใจและร่วมรับผดิชอบ 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 107) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านการ

บริหารแบบมีสว่นร่วม หมายถึง ผู้บริหารให้ความไว้วางใจบุคลากรในสถานศกึษา ซึ่งเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา     

มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความรูค้วามสามารถ ใหม้ีโอกาสได้เข้าไปมีสว่นร่วม      

ในความส าเร็จของสถานศกึษา และให้โอกาสเข้าไปมีสว่นรว่มในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในสถานศกึษา 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 121) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี หมายถึง ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดโีดยตั้งอยู่บนพืน้ฐานความ

เข้าใจร่วมกันการให้การยอมรับนับถือการน าไปสู่ความพอใจรักใคร่รว่มมอืสามารถอยู่

ร่วมกันและท างานรว่มกันจนบรรลุเปูาหมายของบุคคลและองค์กร 

    จากความหมายของคุณลักษณะด้านการบริหารแบบมีส่วนรว่มและ 

มีมนุษย์สัมพันธ์ ข้างตน้ สรุปได้วา่ คุณลักษณะด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความไว้วางใจมีมนุษย์สัมพันธ์ในการสื่อสารในองกร 

และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและครูมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก าหนดทิศทาง

ของสถานศกึษา เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  7.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศนไ์ว้ ดังนี้ 

    ชีวสาธน์  กิ่งแก้ว (2561, หนา้ 69) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง

การตดิต่อเกี่ยวข้องสร้างสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ อันจะเป็นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตร

กระบวนการจูงใจของบุคคลอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจการ

ยอมรับนับถือการให้ความร่วมมอืและการให้ความจงรักภักดีในการตดิต่อสัมพันธ์กัน

ระหว่างบุคคลต่อบุคคลตลอดจนองค์กรต่อองค์กร ผูบ้ริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ใน

ลักษณะที่มีเมตตาธรรม เผื่อแผ่กับผูร้่วมงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและมีความ
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จรงิใจกับผูร้่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยกย่องศรัทธาในความคิดเห็นของผูอ้ื่นใหเ้กียรติ

ผูอ้ื่นและแสดงความยินดีต่อผูอ้ื่นด้วยความจริงใจ เป็นกันเองเป็นคนใจกว้างไม่ถือตัวและ

เป็นคนมีอารมณ์ดี พูดคุยเล่นกับผูใ้ต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร 

    วสันต์  บัวชุม (2561, หน้า 110) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์  คือการที่ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาเข้ามา

มีสว่นร่วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีสทิธิในการตัดสินใจร่วมกันกับผูบ้ริหารทั้งผู้บริหาร

และผูใ้ต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจกันมคีวามยึดมั่นผูกพันกันมีการก าหนดเปูาหมายใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความมอีิสระในการปฏิบัติงานโดยต่างฝุายต่างเมอืงที่จะสนับสนุน

และท าให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การตามที่วางไว้ 

    ศริิลักษณ์  มีจันโท (2561, หนา้ 33) กล่าว่า คุณลักษณะด้าน 

มนุษยสัมพันธ์หมายถึงความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในประเด็นต่าง ๆ 

ได้แก่ 

     1. มีความเป็นมติรและเป็นกันเองกับผูร้่วมงาน 

     2. มีเหตุผลและจรงิใจกับผู้ร่วมงาน 

     3. ยิ้มแย้มแจ่มใสรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้ร่วมงาน 

     4. ใส่ใจในเรื่องหน้าที่การงานของผู้ร่วมงาน 

     5. รู้จักผ่อนหนักผอ่นเบาพูดคุยพบปะกับผูร้่วมงานเป็นประจ า 

     6. มีกิรยิาวาจาสุภาพยกย่องให้เกียรติผู้รว่มงาน 

     7. เอือ้เฟื้อมีน้ าใจกับผูร้่วมงาน 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์

ข้างตน้ สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารต้องมีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดี เปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานตลอดจนมสีิทธิในการตัดสินใจร่วมกัน

กับผูบ้ริหาร จูงใจบุคลากรใหร้่วมมือก าหนดและวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศกึษาให้บรรลุเปูาประสงค์  

 8. การมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ 

  8.1 ความหมายของการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ 

   มีผู้ให้ความหมายของคุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้

ตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
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    ขวัญกมล  สายเส็น (2561, หนา้ 123) กล่าวว่า ผูบ้ริหารหรอืผู้น าทีด่ี

นั้นต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาด บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ กล้า

ตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของผูบ้ริหาร

หรอืผูน้ าที่ดี จะต้องมขี้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรอืวินจิฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุม

รอบคอบมีเหตุผลในการตัดสินใจด้วยหลักการเป็นคุณธรรม 

    ถวิล อรัญเวศ (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า ผู้บริหารหรอืผูน้ าทีด่ีนัน้  

ต้องมคีวามซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถ    

ตรวจสอบได้ 

    สดุดี  จรีะออน (2561, หนา้ 120) กล่าวว่า ผูบ้ริหารควรรักษาวินัยมี

ความรับผดิชอบต่อหน้าที่ตรงตอ่เวลาซื่อสัตย์สุจรติมคีวามเมตตากรุณามีความยุติธรรม

ต่อผู้รว่มงานอย่างเสมอภาคเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่คล่องเกี่ยวกับอบายมุข 

ทุกประเภทและเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม 

    สุบัน  มุขธระโกษา และคณะ (2561, หนา้ 459) กล่าวว่า ผูบ้ริหาร

เป็นหัวใจส าคัญของหนว่ยงานหรอืองค์กร ทุกหน่วยงานย่อมปรารถนาและให้การยอมรับ

นับถือผู้บริหารที่มีคุณภาพนั่นก็คือเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถมีทักษะความ

ช านาญงานมปีระสบการณ์ มีวสิัยทัศนก์ว้างไกล  แตท่ี่เหนอืสิ่งอื่นใด คอื ตอ้งเป็นผู้มี

คุณธรรมในจติใจ และมีจริยธรรมที่นา่เลื่อมใสศรัทธาเพราะการบริหารองคก์รต้องอาศัย

คุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องควบคุมความคิดและการปฏิบัติของผูค้นไม่ใหไ้ปคิดและ

กระท าอันเป็นการละเมิดผู้อื่น ถ้าหน่วยงานใดมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม

จรยิธรรมแล้วหนว่ยงานนั้นก็จะเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมที่

ดีในตัวแต่ละคนนั้น จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีคุณภาพพร้อมที่จะด าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สว่นจรยิธรรมนัน้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่สามารถในการปฏิบัติที่ดีที่

ถูกต้อง ท าให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด ารงต าแหน่งผู้น า หรอืผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรม

มากกว่าต าแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากผูบ้ริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานขับเคลื่อนไป 

ข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ ต้องมีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ใหทุ้กฝุาย

มีสว่นร่วม คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของความดี ถ้าผู้บริหารมคีวามดีมีคุณธรรม

จรยิธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ ดังนั้นคุณธรรม จรยิธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรมีได้แก่ 
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     1. สังคหวัตถุ 4  

     2. พรหมวิหาร 4  

     3. อิทธิบาท 4 

  จากความหมายของการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจข้างต้น  

สรุปได้วา่ ผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมคีุณธรรม จรยิธรรมมากกว่าต าแหนง่อื่น ๆ มคีวามซื่อสัตย์

บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากผูบ้ริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิด

การด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของ

ความด ีถ้าผูบ้ริหารมคีวามดีมคีุณธรรมจริยธรรมก็จะได้รับการยอมรับนับถือ และ

ผูบ้ริหารพึงต้องกล้าตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ

ประการหนึ่งของผูบ้ริหาร มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรอืวินจิฉัยสั่งการเป็นคนที่

สุขุมรอบคอบมีเหตุผลในการตัดสินใจด้วยหลักการเป็นคุณธรรม 

  8.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมคีุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสนิใจ 

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการมี

คุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจไว้ ดังนี้ 

    ฉัตรกมล  ตันชุน (2560, หน้า 61) กล่าวว่า ทักษะทางคุณธรรมและ

ความรับผดิชอบหมายถึงองค์ประกอบที่สง่จ าได้ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีมคีวามสุจริตยุติธรรมใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพมคีวามตั้งใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความละเอียดรอบคอบและเป็น

แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 

    ศริิลักษณ์  มีจันโท (2560, หนา้ 24) กล่าวว่า คุณลักษณะด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม หมายถึง คุณความดีที่ผู้บริหารสถานศกึษามีอยู่ในตังเองในประเด็น

ต่างๆ  ดังนี ้1) ความซื่อสัตย์สุจรติในหน้าที่การงาน 2) ความเมตตากรุณาต่อผูร้่วมงาน  

3) ความยุติธรรมปฏิบัติต่อเพื่อนรว่มงานอย่างเสมอภาค 4) ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 5) มจีติส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 6) รับฟังความคิดเห็น

จากทุกฝุายประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 7) มองโลกในแง่ดี 

    ชีวสาธน์  กิ่งแก้ว (2561, หนา้ 64) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง 

ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติความดีของลักษณะนิสัยหรอืพฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมา

จนเป็นความเคยชินหรอืหลักธรรมค าสอนอันเป็นแนวทางในการประพฤติผู้บริหารควรมี

คุณลักษณะดังนี้       
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     1. มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผูอ้ื่น  

     2. มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน  

     3. มีความยุติธรรมมเีหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ  

     4. มีความรักและหว่งใยผูร้่วมงาน 

     5. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 

     6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่น  

     7. ช่ือสัตย์ต่อตนเองตอ่หน่วยงานและคนอื่น  

     8. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่และบทบาทของผูบ้ริหาร 

    รัชภูมิ  พระพรม (2562, หนา้ 55) กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีตอ้ง

อาศัยความเก่งอย่างเดียวไม่พอจะต้องอาศัยความมคีุณธรรมจริยธรรมประกอบกันด้วย

กล่าวคือ การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหาร

หลายอย่างประกอบกัน เช่น คน สัตว์ สิ่งของ งบประมาณ และการจัดการทรัพยากร

ทางการบริหารดังกล่าวเอาเป็นช่องทางที่ท าใหผู้บ้ริหารหาผลประโยชน์สว่นตนเองได้  

ดังนัน้การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ผูบ้ริหารจะต้อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์    

มีวนิัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 

    จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมคีุณธรรมจริยธรรมและการเป็นผู้

ตัดสินใจข้างต้น สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารที่มีคุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ จะต้องมี

ลักษณะบุคลิกภาพและนิสัยที่ มีความซื่อสัตย์ สุจรติ ผู้บริหารตอ้งเป็นที่พึ่งเมื่อ 

เกิดปัญหามีความรับผิดชอบ และมีความเที่ยงตรงยุติธรรมยึดถือหลักเกณฑป์ฏิบัติ         

อย่างตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจในการวางแผนและปฏิบัติงานและใช้ระบบคุณธรรม           

ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 9. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  9.1 ความหมายของการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

   มีผู้ให้ความหมายของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 

    ฐิติพร  หงสโ์ต และคณะ (2560, หนา้ 245) กล่าวว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผล

ส าเร็จ กล้าคิดตัดสินใจและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีปฏิภาณไหวพริบดีแก้ปัญหาเฉพาะ

หนา้ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นนักประเมินที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีการ
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ปรับปรุงแผนในการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง มีความรู้รอบตัวผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการ

บริหารจัดการทรัพยากร มีภาวะผูน้ า มีความรับผดิชอบสูง มีการบริหารโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล และพัฒนาแผนงาน มีความทะเยอทะยานมกีารกระจายอ านาจในการ

บริหารจัดการมคีวามมั่นคงทางอารมณ์มีการปรับตัวได้เร็ว 

    ถวิล อรัญเวศ (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า ผูบ้ริหารตอ้งไวต่อขอ้มูล 

นักบริหารจ าต้องเป็นคนที่ทันสมัยไวต่อขอ้มูลหรอืการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้น

จ าเป็นต้องเป็นผูท้ี่ตดิตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ 

    Full (2003, p. 61 – 71) กล่าวว่า ผูบ้ริหารที่มคี่านิยมที่ดีงามและ

สามารถประสานความรว่มมือในของครูและบุคลากรรวมทั้งชุมชนให้รว่มพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่เปูาประสงค์ที่ดีงามรว่มกันเมื่อผูบ้ริหารโรงเรียนมีเจตนารมณ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นหลักยึด

แล้วจะก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากโรงเรียนสู่

เขตพื้นที่และไปสู่การศกึษาที่กว้างขึ้นต่อไป 

    จากความหมายของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงข้างต้น สรุปได้วา่ 

ผูบ้ริหารตอ้งประสานรว่มมือกับบุคลากรในสถานศกึษา ให้มคีวามเชื่อมั่นในการที่จะ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กล้าคิด กล้าท า และผูบ้ริหารพึงต้องมีทักษะการน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จ ซึ่งผูบ้ริหารตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบที่ดเีพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง

และบริหารจัดการแผนเพื่อพัฒนาสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  9.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

   มีนักการศกึษาและนักวิชาการหลายท่านได้ใหแ้นวคิดเกี่ยวกับการเป็น

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสรุปไว้ ดังนี้ 

    ฉัตรกมล  ตันชุน (2560, หน้า 58) กล่าวว่า ทักษะการเปลี่ยนแปลง

และแก้ปัญหาหมายถึงองค์ประกอบที่สง่ผลให้ผูบ้ริหารสถานศกึษามีการออกแบบและ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัยแนะน าครูและบุคลากรใหเ้ข้าถึงประโยชน์ที่

ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายหลังการเปลี่ยนแปลง

มีการวางแผนในการแก้ปัญหาร่วมหาแนวทางแก้ปัญหากับบุคลากรในโรงเรียนและพัฒนา

และประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา 

    สายฝน  จันทร์บุปผา (2560, หนา้ 36) กล่าวว่า การเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหมายถึงผูน้ าหรอืผูบ้ริหารที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

องค์กรไปในทางที่ดีดว้ยการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



59 

สูงขึ้นสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร 

    สุกัญญา  รอดระก า (2561, หนา้ 575) กล่าวว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นนักคิด นักพัฒนา มวีิสัยทัศน์ในการ

บริหารงานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความคิดเห็น

ของผู้อื่น รว่มคิด รว่มท า ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร และพัฒนาสถานศึกษาโดย

ใช้นวัตกรรมใหม่ ค านึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตรข์องโรงเรียนเป็นหลัก 

    ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2560, อ้างถึงใน ปณตนนท์  เถียรประภากุล, 

2561, หนา้ 2004) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้น าที่มี

คุณลักษณะ 6 ประการประกอบด้วย 

     1. การมวีิสัยทัศน์ความเชื่อ 

     2. มคี่านิยมที่ดีการให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย์ 

     3. มีทักษะการสื่อสาร 

     4. การรับฟังอย่างมีประสิทธิผล 

     5. มีพฤติกรรมเชงิรุก 

     6. มีความกล้าเสี่ยงเป็นคุณลักษณะร่วมของผูน้ าการศึกษาที่

ประสบความส าเร็จ 

    จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงข้างตน้ สรุป

ได้วา่ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความสามมารถของตนเอง

และบุคลากรในสถานศกึษาให้มกีารใชน้วัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนในสถานศกึษา และพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 

บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีพื้นที่ซึ่งครอบคลุม 8 

อ าเภอ และมีโรงเรยีนในสังกัด 212 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนประถมศกึษา จ านวน 

162 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 50 โรงเรียน ซึ่งมีขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  1. ข้อมูลทั่วไป 

   1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 

    ซึ่งส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 511 
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 หมู ่7 ถนนชาญสินธุ์ ต าบลวิศษิฐ์ อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย เขตพื้นที่บริหารจ านวน 8 อ าเภอ ประกอบด้วย 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวไิล อ าเภอพรเจรญิ อ าเภอ

บุ่งคล้า อ าเภอโซ่พิสัย และอ าเภอปากคาด ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา       

บึงกาฬ มอีาณาเขต ดังนี้ 

     ทิศเหนือ ติดตอ่กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

โดยมีแม่น้ าโขง เป็นเส้นกั้นพรมแดน 

     ทิศใต้ ติดตอ่กับ เขตอ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง ส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

     ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ เขตอ าเภอบ้านแพง อ าเภอนาทม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

     ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ เขตอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอเฝาูไร่ 

   1.2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการปกครองในพื้นที่ 8 อ าเภอ 

ด้านทิศเหนอืมีอ าเภอบึงกาฬเป็นจุดผ่านแดน (ท่าเรือ) ในการส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อน

บ้าน สว่นอ าเภอต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะท าการเกษตร เช่น ท าไร ท านา ท าสวนยางพารา 

การเลีย้งสัตว์ เป็นต้น อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ คอืท าการเกษตรรองลงมาคือ 

รับจ้าง ท าให้มรีายได้เฉลี่ยของประชาชน ประมาณ 76,842 บาท / คน / ประชากร ในพืน้ที่  

8 อ าเภอ ประกอบด้วย กลุ่มชนที่หลากหลายเผา่พันธุ์ เช่น ไทญ้อ ลาวพวน ญวน จีน ภูไท 

ทั้งชาวไทยพืน้ราบที่มาจากภาคต่าง ๆ โดยมีประชากร ทั้งสิน้ 425,645 

    จากการที่ประชากรมีความหลากหลายของชนเผ่าพันธุ์และเชื้อชาติ

พันธ์จึงท าให้มคีวามแตกต่างทั้งดา้นของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี โดยในด้านภาษา มีทั้งภาษาไทย ลาวพวน ไทญ้อ และด้านศาสนามีการนับถือ

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ ส่วนด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

ส่วนใหญ่นับถือตามบรรพบุรุษ 

  2. สภาพด้านการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬได้ท าการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ซึ่งโดยการทบทวนองค์กรภายในองค์กรทั้งในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ และโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาที่มี
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ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียด

ของผลการวิเคราะห์ มดีังนี้   

    2.1 โอกาส (Opportunities) 

     2.1.1 ผู้ปกครองนยิมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

     2.1.2 ภาครัฐเห็นความส าคัญของการจัดการศกึษาและมีนโยบาย

ให้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง และชัดเจน 

     2.1.3 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และโรงเรียนได้รับ

การรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จึงส่งผลใหโ้รงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศกึษาได้ทั่วถึง

และมีคุณภาพ 

     2.1.4 มีร้านค้า สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม 

     2.1.5 ประชากรโดยส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะท า

สวนยางพารา มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน 

     2.1.6 มอีาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้มกีารส่งออก

สินค้าไปยังต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสง่ผลใหห้นว่ยงานสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหาร

จัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1.7 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการ

สอนโดยการสนับสนุนระบบ ICT / หอ้งเรียน ICT  

     2.1.8 ใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว การไปมาสะดวก ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงาม

ระหว่างกัน 

     2.1.9 ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม สามารถใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้การด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     2.1.10 หนว่ยงานทางการศึกษา มกีารประสานงาน การร่วมมือ

ท างาน ให้บริการแก่ชุมชนและสว่นราชการภายนอกอย่างเต็มที่และสม่ าเสมอ ส่งผลให้

ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

     2.1.11 หนว่ยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนให้

ความรว่มมอืและเห็นความส าคัญของการจัดการศกึษา 

     2.1.12 มแีหลง่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู ้เช่น วัด แม่น้ าโขง  
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และพืน้ที่ชุม่น้ าโลก 2 แหง่ 

     2.1.13 มแีหล่งปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ 

     2.1.14 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งด้านดนตรี กีฬา และการอาชีพ 

     2.1.15 มสี่วนราชการส าคัญ เช่น ศาล ส านักงานอัยการ  

ด่านศุลกากร ส านักงานขนส่ง เรอืนจ า ศูนย์วิจัยยางพารา สถานวีิทยุ 

     2.1.16 มมีหาวิทยาลัย ศูนย์การศกึษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

และวิทยาลัยการอาชีพในเขตพืน้ที ่

     2.1.17 มีตลาดนัดระหว่างประเทศ 

    2.2 อุปสรรค (Threats) 

     2.2.1 ผู้ปกครองบางสว่นหรือผู้ปกครองที่มฐีานะดีนยิมส่งลูกเรียน

ในโรงเรยีน เอกชนและโรงเรียนที่มีช่ือเสียง 

     2.2.2 การบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวที่เท่าเทียมส่งผลตอ่

การขาดปัจจัย สนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสอย่างเพียงพอ รวมถึงท้องถิ่นบางแหง่ก็ไม่มี

งบประมาณสนับสนุน 

     2.2.3 นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย

การเมอืง 

     2.2.4 นโยบายการลดอัตราก าลังคนภาครัฐ ท าให้อัตราก าลังครู

ขาดแคลน โรงเรยีนส่วนใหญ่มคีรูไม่เพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

ไม่ใช่การสอน 

     2.2.5 ค่าครองชีพที่สูงขึน้ท าให้ผู้ปกครองบางสว่นไม่สามารถ

สนับสนุน นักเรียน ได้เท่าที่ควร โรงเรียนจึงไม่สามารถระดมทรัพยากรได้ตามเปูาหมาย 

     2.2.6 ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด จึงส่งผลกระทบ

ต่อการออกกลางคันของนักเรียน 

     2.2.7 ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายได้จากการกรีดยาง ไม่ให้

ความส าคัญต่อการศกึษาเท่าที่ควร 

     2.2.8 อิทธิพลของสื่อท าให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ไม่

เหมาะสม 

     2.2.9 เด็กและเยาวชนหมกมุ่นอยู่กับสื่อและเทคโนโลยีท าให้ขาด

การปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลรอบข้าง 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



63 

     2.2.10 เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ครอบคลุมในพืน้ที่ 

     2.2.11 การขยายตัวของรา้นเกมส์ 

     2.2.12 สภาพลังคมปัจจุบันมีปัญหาครอบครัวหย่าร้าง มีแนวโน้ม

สูงที่จะท า ให้เด็ก/เยาวชนอยู่ในภาวะยากส าบากก าพร้าถูกทอดทิง้และถูกละเมิดสิทธิ 

     2.2.13 การได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เยาวชนมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

พฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรง 

     2.2.14 เด็กและเยาวชนบางส่วนยังขาดความตระหนักและ

จติส านึกในความเป็นไทย 

     2.2.15 พืน้ที่บางสว่นเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านยาเสพติด อันเนื่องจากมี

อาณาเขตติดตอ่กับประเทศเพื่อนบ้าน 

     2.2.16 เกิดมลภาวะเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมบางพื้นที่ 

     2.2.17 ยังมีสถานบันเทิงที่ไม่เหมาะสมและลอ่แหลมขัดต่อ

ศลีธรรมอันดีงามในพื้นที่ เช่น ร้านคาราโอเกะ ร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น 

     2.2.18 ราคาที่ดินสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

     2.2.19 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟูา น้ าประปา  

ไม่เพียงพอต่อการใช้ 

      2.2.20 ถนนในเขตเมืองแคบท าให้การจราจรติดขัด 

    2.3 จุดแข็ง (Strengths) 

     2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

และ โรงเรียนมคีวามชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

     2.3.2 มีการก าหนดบทบาทหนาที่รับผดิชอบให้บุคลากรและ

หนว่ยงานอย่างชัดเจน 

     2.3.3 มรีะบบการบริหารงานตามส าดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

สามารถถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.3.4 มีองค์คณะร่วมในการบริหารที่สามารถขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ (กพท.)คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเขตพื้นที่

การศกึษา (อ.ก.ค.ศ.)คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
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 (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     2.3.5 มคีณะกรรมการพัฒนาการศกึษาของจังหวัดบึงกาฬ 

     2.3.6 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด ชัดเจน สอดคลองกับบริบท โดยเน้นการมีสว่นร่วมและการ

กระจายอ านาจ มีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยกลุ่มโรงเรยีนและโรงเรียน 

     2.3.7 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมเีปูาหมายร่วมกันในการพัฒนา

ด้านการศกึษา 

     2.3.8 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามีขอ้ตกลงรว่มกันกับ

หนว่ยงาน อาชีวศึกษาในการให้การศึกษาด้านอาชีพ 

     2.3.9 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและโรงเรียนมีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ 

     2.3.10 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและโรงเรยีนมกีารจัดระบบ

การท างาน สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     2.3.11 มรีะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถท าให้

ระบบการท างานรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

     2.3.12 ผู้บริหารการศกึษา / ผู้บริหารสถานศกึษา เป็นผู้น าทาง

วิชาการ มีภาวะผูน้ าสูง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

     2.3.13 บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามี

ความรับผดิชอบ มุ่งมั่น อุทิศเวลาใหก้ับทางราชการ และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 

     2.3.14 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มคีวามความสามารถ 

ทักษะในการ ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     2.3.15 บุคลากรมีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ 

เชน่ ด้านศลิปะ ดนตรี กีฬา ออกแบบ งานช่างต่าง ๆ 

     2.3.16 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและโรงเรยีนมคี่านิยมในการ

ท างาน รว่มกัน คือ “SMART” 

      S: Service Mind หมายถึง การมจีติบริการ 

      M: Merit หมายถึง การมีคุณธรรม 

      A: Advance หมายถึง การพัฒนาตนเอง 

      R: Result Oriented หมายถึง การท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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      T: Teamwork หมายถึง การท างานเป็นทีม 

    2.4 จุดอ่อน (Weaknesses) 

     2.4.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนมีบุคลากรไม่ครบ

ตามกรอบ โครงสรา้งขององค์กร 

     2.4.2 งบประมาณบางสว่นใช้ไปกับการจา้งบุคลากรเข้ามาท างาน

ในส านักงานในส่วนที่ยังไม่ครบ 

     2.4.3 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและโรงเรียนยังขาดกลยุทธ์

ด้านการแขง่ขันในการให้บริการทางการศกึษากับหนว่ยงานทางการศกึษาภาคเอกชน  

หรอืหนว่ยงานอื่นที่ มลีักษณะที่ใกล้เคียงกัน เชน่ โรงเรียนเอกชน สถาบันกวดวิชา 

     2.4.4 ระบบการประชาสัมพันธ์ ไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

     2.4.5 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ยังมีปัญหา 

     2.4.6 นโยบายการศกึษาบางอย่างผูบ้ริหารสถานศกึษาไม่

สามารถด าเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากผู้บริหารบางสว่นยังขาดความตระหนักในการบริหาร

จัดการศึกษา และประสบปัญหาดา้นชุมชน งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 

     2.4.7 ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศกึษา ในกลุ่มสาระวิชา

หลัก และสาขาเฉพาะทาง 

     2.4.8 ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนอืการสอน ท าให้สอนไม่เต็มที่ 

     2.4.9 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

เชน่ บุคลากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการก่อสร้าง 

เป็นต้น 

     2.4.10 บุคลากรบางสว่นในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ

โรงเรียนยังบกพร่องในการใหบ้ริการที่ดีกับผูร้ับบริการ 

     2.4.11 บุคลากรบางสว่นยังไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามค่านิยม 

   จากการวิเคราะหข์้างตน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ มสีภาพภายนอกเอือ้และแข็ง คือ ภายนอกให้การสนับสนุน ในส่วน

ปัจจัยภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬดีมปีระสิทธิภาพ มีการ

ร่วมมือร่วมใจในการท างาน ทีส่่งผลใหห้น่วยงานประสบผลส าเร็จ มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของคนทั่วไปอย่างไรก็ตามมีขอ้สังเกตว่า ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ยังไม่ได้มคีวามสมบูรณ์ และยังมีปัจจัยบางอย่างที่มปีัญหาเป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่เป็น 
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ส่วนนอ้ย จงึต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและก าจัด/ลดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ให้หมดไป  

แล้วส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬจะเป็นเลิศได้มาตรฐานทีม่ ี 

สมรรถนะสูง 

  3. ทศิทางการพัฒนาการศึกษา 

   3.1 วิสัยทัศน ์(VISION) 

    ภายในปีการศกึษา 2564 ในโรงเรยีนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ส่งเสริมให้มุ่งบริหารจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานระดับชาติ บนพืน้ฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน ผา่นการรับรองมาตรฐาน

การศกึษาและประเมินคุณภาพการศกึษาของสมศ.ทุกโรงเรียน 

   3.2 พันธกิจ (MISSION) 

     3.2.1 สง่เสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรา้ง

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข       

     3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทักษะวิชาการ 

ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

     3.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาส่งเสริมการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมอือาชีพ 

     3.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาสร้างโอกาส ความเสมอ

ภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและ        

เท่าเทียม 

     3.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาส่งเสริมการจัดการศกึษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

     3.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศกึษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศกึษา และระบบ

ประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อรับรองการประเมินภายนอกส่งเสริมและสนับสนุนให้

สถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมปิัญญาในท้องถิ่นประสาน
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ความรว่มมอืเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศกึษา   

   3.3 เปูาประสงค์ (GOAL) 

    3.3.1 ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดรเิริ่มและสร้างสรรค์

นวัตกรรม มคีวามรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่

เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ

พลโลกที่ด ี

    3.3.2 ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ

กลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

    3.3.3 ครู เป็นผูเ้รียนรู้ มีจติวิญญาณความเป็นครู มคีวามแม่นย าทาง

วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู ้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เป็น

ผูส้ร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี      

    3.3.4 ผูบ้ริหารสถานศกึษา มีความเป็นเลิศสว่นบุคคล  

คิดเชงิกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีส านึกความรับผดิชอบ 

(Accountability) และการบริหารแบบร่วมมอื         

    3.3.5 สถานศกึษา มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการ

เรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดการศกึษาระดับพืน้ที่        

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูใ้นทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

    3.3.6 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มกีารบริหารงานเชิงบูรณาการ 

เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

    3.3.7 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศกึษาให้สถานศกึษา บริหารเชิง

บูรณาการ มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และการ

รายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใชว้ิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

   3.4 กลยุทธ์ (STRATEGY) 

    3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรยีนในเขตพืน้ที่เฉพาะกลุ่มที่ดอ้ย

โอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น ชายแดน ได้รับการบริการด้าน 
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การศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มคีุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ 

    3.4.2 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกึษา ให้เอื้อตอ่

การพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัด

การศกึษาเพื่อการมงีานท า (Career Education) 

    3.4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู 

ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

หรอืยุคไทยแลนด์ 4.0      

    3.4.4 ร่วมมอืกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

    3.4.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศกึษาของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศกึษา  

   3.5 ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE) ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬได้จัดท าค่านิยมร่วมหรือ ค่านิยมที่สร้างสรรค์ขององค์กรขึน้เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ค่านิยมองค์กรของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ5ประการคือ “SMART” Service mind มีจิตบริการ Merit  

มีคุณธรรม Advance มีการพัฒนาตนเอง Result oriented ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ Teamwork 

ท างานเป็นทีม     

   3.6 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณภาพ  

5 ดาว โดยจัดการศกึษา และพัฒนาให้เกิดคุณภาพ 5 ด้าน มีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนา

ในศตวรรษที่ 21 หรอืยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

    3.6.1 ด้านนักเรียน 

    3.6.2 ดา้นผูบ้ริหารและครู 

    3.6.3 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

    3.6.4 ด้านแหล่งเรียนรู้ 

    3.6.5 ด้านการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

 จากการศกึษาบริบทเกี่ยวกบัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

สรุปได้วา่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ส่งเสริมใหมุ้่งบริหารจัด

การศกึษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ บนพืน้ฐานความเป็นไทยภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ผา่นการรับรองมาตรฐานการศกึษาและประเมินคุณภาพการศกึษาของสมศ.ทุกโรงเรียน 

ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แขง่ขัน โดยพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะวิชาชีพ 

คุณลักษณะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาส่งเสริมการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมอือาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษาพัฒนา

ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัด

การศกึษา และระบบประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อรับรองการประเมินภายนอกส่งเสริม

และสนับสนุนใหส้ถานศกึษาจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิัญญาใน

ท้องถิ่นประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีโอกาส (Opportunities) คือ เป็นพืน้ที่ที่มทีี่ตัง้ดี และ

เหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็มีอุปสรรค (Threats) คือ ผูป้กครองบางสว่น หรอืผู้ปกครอง

ที่มฐีานะดีนยิมส่งลูกเรียนในโรงเรียน เอกชน และโรงเรียนที่มีช่ือเสียง รวมถึงนโยบายการ

ลดอัตราก าลังคนภาครัฐ ท าให้อัตราก าลังครูขาดแคลน โรงเรยีนส่วนใหญ่มีครูไม่เพียงพอ 

และในขณะเดียวกันต้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่การสอน มีจุดแข็ง (Strengths) อยู่ที่

โครงสรา้งการบริหารงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและโรงเรียนมคีวามชัดเจน 

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดมีระบบการบริหารงานตามส าดับสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 

สามารถถ่ายทอดนโยบาย ก ากับ ตดิตาม และรายงานผลไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูน้ าทางวิชาการ มภีาวะผูน้ าสูง และเป็นแบบอย่างที่ดี และมีจุดอ่อน 

(Weaknesses) อยู่ที่นโยบายการศกึษาบางอย่าง ผูบ้ริหารสถานศกึษาไม่สามารถ

ด าเนนิการได้เต็มที่ เนื่องจากผูบ้ริหารบางสว่นยังขาดความตระหนักในการบริหารจัด

การศกึษา และประสบปัญหาดา้นชุมชน งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น บุคลากรบางสว่น

ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและโรงเรียนยังบกพร่องในการให้บริการที่ดีกับผูร้ับบริการ 

บุคลากรบางสว่นยังไม่ตระหนักในการปฏิบัติตามค่านิยม และครู และบุคลากรทางการ
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ศกึษา มคีวามความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพและ

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทต่อความส าเร็จ

และประสิทธิภาพของงานและสถานศกึษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบางครัง้การบริหารจัดการแม้จะ

ไม่เรียบร้อยถูกตอ้งอยู่บ้างก็อาจได้รับผลงานสูงได้หากผูบ้ริหารมีคุณลักษณะที่ด ีแตห่าก

คุณลักษณะหรอืพฤติกรรมในการน าของผู้บริหารไม่ดี แมก้ารบริหารจัดการถูกต้องหรอืดี

เพียงใดก็ตาม ผลงานที่ออกมาย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและ

พฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะความส าเร็จของงานทุกด้านของสถานศกึษาขึน้อยู่กับ

ผูบ้ริหารที่จะวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควรจะฝกึฝน และพัฒนา

ตนให้เป็นผู้บริหารที่มคีวามรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ได้ เพื่อทีจ่ะได้พัฒนาการศกึษาใหด้ีและมปีระสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬมุ่งพัฒนาให้ผูบ้ริหารโรงเรียน

มีความรูค้วาม ความสามรถ  เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในยุคไทย

แลนด์ 4.0 คือ และมุ่งพัฒนาสารสนเทศพื้นฐานส าหรับส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ และการบริหารสถานศกึษาให้เกิดประสิทธิผลในโรงเรียน ในด้านการ

จัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนในการจัดการศกึษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอื่น ๆ 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ  

  ส าหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษาหลาย

ท่าน ดังต่อไปนี้ 

   กนกอร  สมปราชญ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องภาวะผูน้ ากับ

คุณภาพสถานศกึษา พบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผูน้ าการเรียนรู ้ประกอบด้วย ความคิด

สร้างสรรค์และความกล้าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังเอื้อตอ่การเรียนรู้และการเกิด

นวัตกรรม ความยืดหยุ่น การบูรณาการ ของศาสตร์และเทคนิควิธี เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการและการเรียนรู้ การเรียนรูเ้ป็นทีม การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การ

เปลี่ยนแปลงและมีความเฉพาะตัว ความพอเพียง การวิจัยและพัฒนา 2) เงื่อนไขเชิงสาเหตุ

ของการเกิดภาวะผูน้ าการเรียนรู ้ได้แก่ ภูมิหลังสว่นบุคคล แรงบันดาลใจ การเป็นผูส้ร้าง
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องค์ความรู้และเป็นผูช้อบคิดต่างรวมทั้งการสร้างนวัตกรรม แรงขับของสังคม (ภาวะวิกฤติ

ทางการศึกษาทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 และความคาดหวังจากนโยบายเบือ้งบน) 

เงื่อนไขเชิงบริบท เงื่อนไขสอดแทรก (วัฒนธรรมการเรียนรู้นโยบาย ICT เพื่อการศึกษาและ

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 3) การปฏิบัติการของภาวะผู้น าการเรียนรู้ ได้แก่ การ

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมและมุ่งเน้นการเรียนรู ้การค้นหาปัจจัยที่ท าให้เปูาประสงค์ส าเร็จ พัฒนา

ความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และความไว้วางใจ การคิดหา

วิธีการและกลยุทธ์  การออกแบบการเรียนรูใ้นลักษณะ backward mapping การสรา้ง

เครือขา่ยพันธมิตรให้เพิ่มขึ้น การสร้างอัตลักษณ์และแนวปฏิบัติที่ดี การน าเอาค่านิยมที่ดี

มาใช้ การเปลี่ยนหอ้งสมุดมาเป็นศูนย์เรยีนรู้ และ วจิัยและพัฒนา4) ผลสืบเนื่องจากการมี

ภาวะผูน้ าการเรียนรู้ทั้งต่อตนเองท าให้เกิดประสทิธิภาพการบริหารจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรูข้องครู และสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษา รวมทั้งการสร้างองค์ความรูใ้หม่

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

   หัทยา  ชนะสิทธิ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะ

ของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนกลุ่มเกาะแก้ว สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับนาค 2) ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นของคุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ใน

ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยยะส าคัญทางสถิติ 3) ขนาดของสถานศกึษา

ต่างกัน มีความคิดเห็นของคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ใน

ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   ศริิลักษณ์  มีจันโท (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาพระนครอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านมกีารปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม รองลงมา คือ ด้าน

มนุษยสัมพันธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 2) การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้สถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
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การเรียนรูร้่วมกันเป็นทีม รองลงมา คือ ด้านบุคคลที่รอบรู้และด้านที่มีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ

ด้านรูปแบบวิธีคิด และด้านการสรา้งวิสัยทัศน์รว่มกัน และ 3) คุณลักษณะของผู้บริหารมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ของสถานศกึษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยาเขต 1 อยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมนีัย

ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับจุด 01 

   คะนงึนติย์  กิจวิธี (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการศกึษา

คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยาเขต 1 มีคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้านพบว่ามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด และมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า คือ

ด้านความซื่อสัตย์ และคุณธรรม ด้านความมุ่งมั่น และพากเพียร ด้านการมวีิสัยทัศน์   

ด้านการสร้างเครอืข่ายชุมชน ด้านการเป็นนักคิดวิเคราะหแ์ละคิดสร้างสรรค์ และด้านการ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี ตามล าดับของผูบ้ริหารสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยาเขต 1 ที่มปีระสบการณก์ารบริหาร

สถานศกึษาต่างกันมีคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม          

รายด้านและรายข้อไม่แตกต่างกัน ยกเว้นข้อ 3 ในด้านการเป็นนักคิดวิเคราะห์ และคิด

สร้างสรรค์ คือ มีความสามารถในการน าความคิดที่สร้างสรรคไ์ปสู่การสร้างและพัฒนา

นวัตกรรม และข้อ 7 ในด้านการมวีิสัยทัศน์ คือ มีผลส าเร็จของงานบริหารสถานศกึษาเป็น

ที่ประจักษ์ เชน่ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นการศกึษาต้นแบบ ฯลฯ พบว่าแตกต่างกัน

อย่างมนีัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับจุด 05  

   วสันต์  บัวชุม (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรยีนระถมศกึษา 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ทั้งโดยรวมและรายด้าน

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนก
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ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารถาน

ศกึษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 5) แนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษา ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษาเสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศน ์

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ คุณลักษณะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี และ

คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ มแีนวทางพัฒนาดังนี้ 5.1) คุณลักษณะด้าน

การมวีิสัยทัศนม์ีแนวทางพัฒนาดังนีผู้บ้ริหารสถานศกึษาควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้

ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานน าวิสัยทัศน์มาก าหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารงานและให้ครูเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนงาน 5.2) คุณลักษณะด้านการเป็น

ผูน้ าทางวิชาการมแีนวทางพัฒนาดังนีผู้บ้ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้

ความสามารถเกี่ยวกับการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการ และ

สามารถใหค้ าแนะน าที่ดแีก่ครู และน าแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน 5.3) คุณลักษณะด้านการสื่อสารและ

เทคโนโลยีมแีนวทางพัฒนาดังนี้ผู้บริหารสถานศกึษาควรเป็นคนที่มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษส่งเสริมครูในการใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสาร มทีักษะการ

สื่อสารที่ดี และสามารถโน้มน้าวใจบุคลากร 5.4) คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่ม

สร้างสรรค์มแีนวทางดังนีผู้้บริหารสถานศกึษาควรมีแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เกิดการพัฒนาและมีความสามารถในการคิด

นอกกรอบ และการคิดสร้างสรรค์ 

   สดุดี  จรีะออน (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษายุคประเทศไทย 4.0 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษายุคประเทศไทย 

4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านความรูค้วามสามารถ ด้านความเป็นผูน้ า

ด้านบุคลิกภาพ และด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษายุค
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ประเทศ 4.0 พบว่าไม่แตกต่างกัน 3) ผลการตรวจเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษายุคประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา

โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยยะส าคัญทางสถิตทิี่ระดับจุด 05 

   รัชภูมิ  พระพรม (2562, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความตอ้งการ

จ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 1 ผลการการ

วิจัยพบว่า ในภาพรวม พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะในระดับมาก

ทุกด้าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และการวิเคราะห์ผลการ

เปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจรงิและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรยีนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การประถมศกึษานครพนมเขต 1 พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยยะ

ส าคัญทางสถิติที่ระดับจุด 01 
     

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Bennis (2000, p. 23) ได้ศึกษาคุณลักษณะผูน้ า คือ ผู้ที่จะเป็นผู้น าได้

จะต้องมคีุณลักษณะพิเศษกว่าคนทั่ว ๆ ไป ได้แก่ มีความกล้าหาญ มีความกระตอืรอืร้น    

มีความเฉลียวฉลาด มลีักษณะท่าทางดสีง่างาม น่าเลื่อมใส มีความยุติธรรม ซึ่งผูน้ าที่ดนีั้น

จะต้องมลีักษณะอย่างไรบ้างที่ตา่งไปจากคนธรรมดาอื่น ๆ อย่างนอ้ยผู้น าจะต้องมีลักษณะ

พืน้ฐานเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป 

  Stueber (2000, p. 61 – 65 A) ได้ศกึษา รูปแบบของความเป็นผู้น าประวัติ

การท างานและคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในเรื่อง Lutheranและ

ศกึษาคุณลักษณะเป็นผู้น าที่มวีิสัยทัศน์ การเป็นผู้น าที่ชอบบริการผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้น าที่มนี้ าใจ

กับผูอ้ื่น โดยศึกษากับผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 23 คน จากผู้บริหารทั้งหมด 71 คนผล

การศกึษาพบว่า ผูบ้ริหารที่มีประสิทธิภาพไม่มีรูปแบบความเป็นผู้น าที่สอดคล้องกันเลยแต่

ส่วนมากใช้รูปแบบผู้น าที่เข้มแข็งมากที่สุด ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

และจากการได้ประเมินผลการรับรู้ตัวเองและการรับรู้ของผู้อื่น พบว่า ผูบ้ริหารประเมิน

ความเป็นผู้น าวิสัยทัศนท์ั้ง 5 ประการอยู่ในระดับสูง และการประเมินด้านความปรารถนา

ในการสร้างวิสัยทัศนร์่วมกัน และการประเมินแบบอย่างให้กับบุคลากรของโรงเรียนอยู่ใน

ระดับสูงสุดจากการประเมินตนเองและให้ผูอ้ื่นประเมินในเรื่องการแสดงออกหรือปฏิบัติตน

ในด้านการบริการผู้อื่นและมีน้ าใจต่อผูอ้ื่น พบว่า อยู่ในระดับมากโดยประเมินในเรื่องการ
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พัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับสูง และมีการประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้น า ด้านความมี

น้ าใจ ในเรื่องการใส่ใจผูร้่วมงานและการมคีวามจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับสูงสุด 

  Sham (2005, Abtract) ได้ศกึษา วิจัยเรื่องภาวะผูน้ าและองค์กรแหง่การ

เรียนรู้เป็นการส ารวจธรรมชาติ และคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สง่ผลในการ

สร้างสรรค์ประสทิธิผลขององค์กรโดยการให้นยิามความหมายขององค์กรแหง่การเรียนรู้

การศกึษาวรรณกรรมร่วมสมัยและการส ารวจการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะผูน้ าขององค์กร

แหง่การเรียนรู้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างอย่างมนีัยยะส าคัญภาวะผูน้ าแบบ

ดั้งเดิมในประเด็นความเป็นครูและผูฝ้กึสอนและความเป็นศูนย์กลางของผู้น าสิ่งที่เป็น

จุดเด่นเฉพาะคือตามต้องการแบบแผนความคิดใหมส่ าหรับภาวะผูน้ าใต้องค์กรแห่งการ

เรียนรู้การส ารวจค าจ ากัดความผู้น าแบบดั้งเดิมพบว่าปัจจัยผู้ช่วยก็หมอใหเ้กิดองค์กรแห่ง

การเรียนรูส้ามารถค้นหาได้เหมอืนกับขั้นตอนเพื่อใช้สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

  Smith (2008, pp. 2008 - A) ได้ศกึษา การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมผู้น าโดยพฤติกรรมผู้น าที่ศึกษาคือแบบกิจกรรมสัมพันธ์หรอืแบบเผด็จการและ

แบบมีเพศสัมพันธ์หรอืแบบประชาธิปไตยการศกึษามีดังนี้ 1) แบบภาวะผูน้ ามีความเป็น

ประชาธิปไตยมากท าให้ระดับแรงจูงใจสูงดว้ย 2) เพศไม่มีผลต่อแรงจูงใจ 3) ประสบการณ์

ไม่มผีลตอ่แรงจูงใจและความพึงพอใจ 4) เพศไม่มผีลต่อแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 5) ประสบการณ์การท างานไม่มีผลตอ่แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

ซึ่งสถานศกึษาความเห็นเพิ่มเติมจากการศกึษาครั้งนี้คือแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเป็น

ปัจจัยหลักที่มผีลตอ่แรงจูงใจ ผูบ้ริหารที่ปฏิบัติตนมีภาวะเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตยจะมี

ทีมงานที่มีระดับแรงจูงใจสูงขึน้ 

  Coleman (2008, อ้างถึงใน อธิภัทร  มีแสง, 2560, หน้า 76) ได้ศกึษา 

บทบาทผูร้ิหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรูแ้ละกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน 

ความสามารถในการสร้างองค์กรของผู้บริหารมีความส าคัญต่อผูบ้ริหารโรงเรียนในการ

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน จุดประสงค์ของการปรับปรุง คือ การปรับปรุงการเรียนการสอน

และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนการใชข้้อมูลและความรู้ที่ใชร้่วมกันจัดการความรู้ เป็น

เครื่องมือในการจัดการประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่

ได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมจะมีความสามารถที่ที่ดทีี่สุดในการปรับปรุงขอ้มูล

โรงเรียน และการปฏิรูปกระบวนการ ซึ่งผูบ้ริหารโรงเรียนที่ใช้กลยุทธ์ในการจัดการความรู้

ในการตัดสินใจนั้นจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่ม 
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  Hollomon (2009, pp. 605 - A) ได้ศกึษา คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ 

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ ซึ่งพบว่าคุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึ้นอยู่กับการ

พัฒนาและการเรียนรู้ของตนเอง และเป็นผู้ทีมคีุณค่าทางจิตใจเป็นผูท้ี่มจีติใจดี มีความรู้สกึ

นึกคิดที่ดี มีน้ าใจและมีจิตวิญญาณที่ด ีซึ่งคุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่อยู่ที่การเสียสละ

เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ สรา้งแรงจูงใจในการท างานและเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ท าให้ผู้วจิัยทราบว่าระดับคุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน จากงานวิจัยของนักวิจัย

ส่วนมากพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ ขนาดโรงเรยีน และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า มทีั้งแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และที่ระดับ .05 และไม่แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ศกึษามาข้างต้นไปใช้ในการ

อภปิรายผลการวิจัยในล าดับตอไป 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ โดยผู้วจิัยได้ศกึษาเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ

คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน แก้ไขและพัฒนาประเทศ

ให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นยุคไทยแลนด์ 

4.0 การศกึษาไทย 4.0 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการบริหารสถานศกึษา เป็นการที่ผูบ้ริหาร

ร่วมมือกับบุคลากรในการใหบ้ริการทางการศกึษาแก่นักเรียนโดยอาศัยหน้าที่การบริหารที่

ส าคัญ คอื การวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายของ

การจัดการศกึษาขอบข่ายการบริหารสถานศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 เป็นกฎหมายที่วา่ด้วยการศกึษาแหง่ชาติใช้เป็นหลักในการปฏิรูปการศกึษาทั้งระบบ 

ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาโดยตรง การปฏิรูปการศกึษาจ าเป็นต้อง

ปรับวิธีคิดในการจัดการศึกษาปรับโครงสรา้งการจัดการศกึษาปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้

ปรับปรุงคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษาอื่น และจัดให้มีอุปกรณ์และ
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เทคโนโลยีการศกึษาที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยการบริหารตามแนวปฏิรูป

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ต้องเป็นการบริหารแบบมีสว่นร่วม เป็นการ

บริหารที่เน้นการด าเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของนักเรียนการ

บริหารที่ใช้บุคลากรมอือาชีพ (Professional) เป็นการบริหารที่ต้องมีการตรวจสอบและ

ประเมินตามมาตรฐานเป็นการบริหารที่เน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษา / โรงเรียนเน้นการ

กระจายอ านาจไปยังเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา ซึ่งเป็นการบริหารที่อาศัยองค์กร

วิชาชีพเน้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เน้นความทัดเทียมกันและเป็นการ

บริหารที่ต้องประกันคุณภาพให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

สังคมและจากการศกึษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความ

เป็นผู้น าทางวิชาการที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม มีทักษะการตดิต่อประสานงาน การสื่อสาร

และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีวสิัยทัศนท์ี่กว้างไกล คิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่าง

ที่ดทีั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน มีบุคลิกภาพที่ดีอ่อนนอ้มถ่อมตน และพฤติ

กรรมการบริหารแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้บริหารโรงเรียนใน

ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีบทบาทในการจัดการศกึษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และการบริหาร

การศกึษาให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม โดยเน้นบทบาทในฐานะผู้น าทาง

วิชาการ และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้

ก าหนดกรอบของการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

มีทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมวีิสัยทัศน์ 2) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

3) การตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 4) เป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์  

5) การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 6) บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี 7) การบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ 8) การมคีุณธรรม

จรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ 9) การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งผูว้ิจัยจะได้ท าการศกึษา

ต่อไปว่าคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬเป็นอย่างไร 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
 

 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ          

ซึ่งผูว้ิจัยได้ด าเนินการไปตามล าดับขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

  ตอนที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 

   1. ประชากร 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

   3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   4. การสร้างเครื่องมอืในการวิจัย 

   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   6. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

   7. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกดัส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ปีการศกึษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 2,367 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 212 คน 

และครูผูส้อน จ านวน 2,155 คน จากทั้งหมด 212 โรงเรียน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

ในโรงเรยีนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ปีการศึกษา 2562 ผูว้ิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ 

มอรแ์กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 

2560, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 330 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 

110 คนและครูผูส้อน จ านวน 220 คน จากนั้นผูว้ิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Random Sampling) (บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49 - 50) โดยจ าแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน ซึ่งวธิีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการดังนี้ 

   2.1 ผู้วจิัยใช้โรงเรียนประถมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ทั้งหมดจ านวน 212 โรงเรียนเป็นหนว่ยการสุ่ม (Sampling Unit) และ

ให้ขนาดของโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 80 โรงเรียน โรงเรียนขนาด

กลาง 123 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 9 โรงเรียน  

   2.2 จากโรงเรยีนประถมศกึษาทั้งหมด 212 โรงเรียน ก าหนดการสุ่ม

โรงเรียนร้อยละ 50 ดังนั้น จะได้โรงเรียนที่เป็นหนว่ยการสุ่ม จ านวน 106 โรงเรียน 

   2.3 เนื่องจากโรงเรยีนขนาดใหญ่มีเพียง 9 โรงเรียน ผู้วิจัยจึงก าหนด

โรงเรียนขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นหนว่ยการสุ่ม ดังนั้น จึงเหลอืโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม

เพียง 80 โรงเรียน 

   2.4 จากโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางที่เหลอื จ านวน 203

โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 80 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 

123 โรงเรียน ผู้วิจัยใช้สัดส่วน 0.48 ในการสุ่ม โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนัน้ 

จะได้โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 40 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 61 โรงเรียน 

จากนั้นใช้การสุ่มแบบงา่ย โดยการจับสลากแบบใส่คนืเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรยีน

ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางตามจ านวนที่ก าหนด 

   2.5 ผู้วจิัยใช้วธิีการเลือกแบบเจาะจงผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรยีนขนาด

เล็กโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนละ 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นผู้บริหารจ านวน 110 คน ดังนี้ 

    2.5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  40 คน 

    2.5.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 61 คน 
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    2.5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 9 คน 

   2.6 ผู้วจิัยก าหนดครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ

สุ่มอย่างงา่ยโดยวิธีการจับสลากแบบใส่คนืโดยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรยีนขนาดกลาง  

และโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนละ 2 คน ได้กลุ่มตัวอย่างของครูผู้สอนจ านวน 220 คน 

ดังนี้ 

    2.6.1 โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน  80 คน 

    2.6.2 โรงเรียนขนาดกลางจ านวน  122 คน 

    2.6.3 โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 18 คน 

  ดังนัน้ จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 110 คน และ

ครูผูส้อนจ านวน 220 คน รวมทั้งสิน้ 330 คน ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตาราง 2 - 4 

ตาราง 2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 40 โรงเรียน 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. บ้านโนน 1 6 7 1 2 3 

2. บ้านท่าดอกค า 1 5 6 1 2 3 

3. บ้านปรารถนาดี 1 5 6 1 2 3 

4. บ้านนาจาน 1 5 6 1 2 3 

5. บ้านพรสวรรค์ 1 6 7 1 2 3 

6. บ้านหนองจิก เซกา 1 4 5 1 2 3 

7. บ้านหาดแฮ่ 1 5 6 1 2 3 

8. บ้านดงโทน 1 3 4 1 2 3 

9. หนองสิมโนนสวรรค์ 1 5 6 1 2 3 

10. สันติสุขเจรญิราษฎร์ 1 5 6 1 2 3 

11. บ้านหว้ยเชือมใต้ 1 5 6 1 2 3 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



82 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

12. บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 1 5 6 1 2 3 

13. บ้านใหม่สามัคคี 1 4 5 1 2 3 

14. บ้านดอนแพง 1 4 5 1 2 3 

15. บ้านท่าไคร้ 1 3 4 1 2 3 

16. บ้านโคกบริการสันก าแพง 1 4 5 1 2 3 

17. บ้านหนองบัวแดง 1 4 5 1 2 3 

18. บ้านโสกบง 1 5 6 1 2 3 

19. บ้านต้าย 1 3 4 1 2 3 

20. บ้านโนนเหมอืดแอ่ 1 5 6 1 2 3 

21. บ้านแสนส าราญ 1 5 6 1 2 3 

22. บ้านโนนวังเยี่ยม 1 4 5 1 2 3 

23. บ้านสร้างค า 1 5 6 1 2 3 

24. บ้านไคสี 1 11 12 1 2 3 

25. บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 1 4 5 1 2 3 

26. บ้านหนองบัว 1 3 4 1 2 3 

27. บ้านโนนสา 1 3 4 1 2 3 

28. บ้านนาป่าน 1 4 5 1 2 3 

29. บ้านไร่โนนส าราญ 1 6 7 1 2 3 

30. บ้านก าแพงเพชร 1 5 6 1 2 3 

31. บ้านบ่อพนา 1 6 7 1 2 3 

32. บ้านค าหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์" 1 5 6 1 2 3 

33. บ้านหว้ยสามยอดเทวกุล 1 4 5 1 2 3 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

34. บ้านดงสว่าง 1 4 5 1 2 3 

35. บ้านตาลเดี่ยว 1 4 5 1 2 3 

36. บ้านโนนจ าปา 1 3 4 1 2 3 

37. บ้านโคกสว่าง 1 6 7 1 2 3 

38. ธเนตรวิทยา 1 7 8 1 2 3 

39. บ้านโคกสวาง 1 6 7 1 2 3 

40. บ้านท่าโพธิ์ 1 4 5 1 2 3 

รวมทั้งสิน้ 40 190 230 40 80 120 
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ตาราง 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 61 โรงเรียน 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. บ้านพันล า เจริญวิทยา 1 9 10 1 2 3 

2. บ้านบะยาวราษฎรน์ุเคราะห์ 1 14 15 1 2 3 

3. บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 6 7 1 2 3 

4. หนองโดดอนเสียด  1 16 17 1 2 3 

5. บ้านสามหนอง  1 15 16 1 2 3 

6. สังวาลวิทย์ 1 1 17 18 1 2 3 

7. บ้านนาต้อง 1 12 13 1 2 3 

8. บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 16 17 1 2 3 

9. บ้านเหล่าถาวร 1 9 10 1 2 3 

10. เลิดสิน 1 16 17 1 2 3 

11. ชุมชนบ้านตูม 1 9 10 1 2 3 

12. บ้านหนองหัวช้าง 1 12 11 1 2 3 

13. บ้านนาเจริญวิทยา 1 17 18 1 2 3 

14. บ้านท่าส้มโฮง 1 9 10 1 2 3 

15. บ้านขามเปี้ย 1 10 11 1 2 3 

16. ไทยรัฐวิทยา 51 (บ้านโคกกว้าง) 1 17 18 1 2 3 

17. บ้านโคกกลาง 1 10 11 1 2 3 

18. บ้านบึงกาฬ 1 17 18 1 2 3 

19. บ้านโคกนิยม 1 9 10 1 2 3 

20. บ้านดอนหญ้านาง 1 16 17 1 2 3 

21. บ้านทุ่งทรายจก 1 8 9 1 2 3 

22. บ้านโนนสวรรค์ 1 8 9 1 2 3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

23. บ้านกุดสิม 1 8 9 1 2 3 

24. บ้านหว้ยเซือมเหนือ 1 12 13 1 2 3 

25. บ้านหนองยาว 1 8 9 1 2 3 

26. บ้านคลองเค็ม 1 8 9 1 2 3 

27. บ้านโนนยางค า 1 8 9 1 2 3 

28. บ้านดงชมภู 1 10 11 1 2 3 

29. บ้านซ่อมกอก 1 10 11 1 2 3 

30. ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 1 10 11 1 2 3 

31. บ้านหนองพันทา 1 9 10 1 2 3 

32. บ้านนาสวรรค์ 1 18 20 1 2 3 

33. บ้านศิริพัฒน์ 1 9 10 1 2 3 

34. บ้านหว้ยก้านเหลือง 1 9 10 1 2 3 

35. บ้านท่าสะอาด 1 12 13 1 2 3 

36. บ้านดอนเสียด 1 15 16 1 2 3 

37. บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ 1 15 16 1 2 3 

38. บ้านนาสะแบง 1 21 22 1 2 3 

39. บ้านนาซาว 1 14 15 1 2 3 

40. บ้านนาสิงห์ 1 15 16 1 2 3 

41. บ้านท่าศรีชมช่ืน 1 8 9 1 2 3 

42. อนุบาลบุ่งคล้า 1 11 12 1 2 3 

43. บ้านไทรงามโนนภูดนิ 1 9 10 1 2 3 

44. บ้านทองสาย 1 11 12 1 2 3 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

45. หอค าพิทยาสรรค์ 1 14 15 1 2 3 

46. บ้านหนองชัยวาน 1 9 10 1 2 3 

47. กัลยาณวิัฒนา 2 1 14 15 1 2 3 

48. บ้านท่าส าราญ 1 9 10 1 2 3 

49. บ้านดงบัง 1 15 16 1 2 3 

50. บ้านหนองฮูฝอยลม 1 15 16 1 2 3 

51. ชุมชนบ้านซาง 1 19 20 1 2 3 

52. บ้านท่าเชียงเครือ 1 14 15 1 2 3 

53. บ้านนางัวสายปัญญา 1 19 20 1 2 3 

54. บ้านนาขาม 1 15 16 1 2 3 

55. บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1 10 11 1 2 3 

56. บ้านหนองแก่งทราย 1 21 22 1 2 3 

57. บ้านเหล่าทองหลาง 1 18 19 1 2 3 

58. บ้านโสกก่ามนาตาไก้ 1 10 11 1 2 3 

59. อนุบาลปากคาด 1 16 17 1 2 3 

60. บ้านนากั้ง  1 17 18 1 2 3 

61. บ้านหนองจันทน์ 1 13 14 1 2 3 

รวมทั้งสิน้ 61 770 830 61 122 183 
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ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 9 โรงเรียน 
 

รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร
งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. อนุบาลศรีวไิล 1 43 44 1 2 3 

2. อนุบาลเซกา 1 45 47 1 2 3 

3. อนุบาลโซ่พิสัย 1 35 36 1 2 3 

4. อนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย 2 25 27 1 2 3 

5. อนุบาลบึงกาฬวิศษิฐ์อ านวยศิลป์ 2 45 47 1 2 3 

6. บ้านโป่งเปือย 1 24 25 1 2 3 

7. ชุมชนบ้านโคกอุดม 1 25 26 1 2 3 

8. อนุบาลพรเจรญิ 1 36 37 1 2 3 

9. บ้านหว้ยไม้ซอด 1 21 22 1 2 3 

รวมทั้งสิน้ 11 299 331 9 18 27 

 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการด ารงต าแหนง่ ขนาดโรงเรยีนที่

ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List) 

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬจ านวน 9 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่  มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
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    1. การมวีิสัยทัศน์ 

    2. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

    3. การตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี  

    4. เป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์     

    5. การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชงิบวก   

    6. บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี  

    7. การบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

    8. การมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ   

    9. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง     

   ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของ เรนซิสไลเคอร์ท (RensisLikert 

Method) มคีวามหมายและค่าน้ าหนัก ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 121) 

    ระดับ 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมากที่สุด 

    ระดับ 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก  

    ระดับ 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับปานกลาง 

    ระดับ 1.51 - 2.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับน้อย  

    ระดับ 1.00 - 1.50 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

   4.1 ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูลจาก

การศกึษาตามข้อ 1 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงานเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วก าหนดค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของเรนซิสไลเคอร์ท (RensisLikert Method) 

   4.3 น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

จุดมุง่หมายของการวิจัย 

   4.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   4.5 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงดา้นโครงสร้าง (Construct Validity) และดา้นเนือ้หา 

(Content Validity) ดา้นรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ดา้นการใชภ้าษา (Wording) 

และด้านอื่น ๆ ของข้อค าถามแตล่ะข้อที่เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

สมบูรณ์ ได้ค่า IOC ตั้งแต ่0.80 – 1.00 โดยใช้เกณฑ์ อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย 

จ านวน 2 คน ผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน 2 คน และครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย 

    4.5.1 รองศาสตราจารย์ดร.ไชยา ภาวะบุตร ต าแหน่ง คณบดีคณะ 

ครุศาสตรแ์ละประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

    4.5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์ ต าแหน่ง 

ผูอ้ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

    4.5.3 นายอุบล  ไชยดี ต าแหนง่ ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ

วิศษิฐ์อ านวยศิลป์ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

    4.5.4 นายวัชรินทร์ เสาะก่าน ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่า

ไคร้ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

    4.5.5 นางอัมพร ทองจันทร์ ต าแหนง่ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน

บ้านแสนส าราญ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   4.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนม 
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เขต 2 จ านวน 50 ฉบับ มรีายละเอียดดังนี้ 

    4.6.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  17 ฉบับ 

    4.6.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 17 ฉบับ 

    4.6.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 16 ฉบับ 

   4.7 น าแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ

โดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มสีัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่า (α - 

Coerelation) ต่ ากว่า 0.37 ออกไป น าค าถามที่ใช้ได้มาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient) 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 117) ได้ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้ออยู่

ระหว่าง .370 - .911 และค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .962 แยกค่าความเชื่อมั่นเป็น 

รายด้าน ดังนี้  

   4.7.1 คุณลักษณะการมีวสิัยทัศน ์มีคา่ความเชื่อม่ันเท่ากับ .905  

   4.7.2 คุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการ มีคา่ความเชื่อม่ันเท่ากับ 

.788  

   4.7.3 คุณลักษณะการสื่อสารตดิต่อประสานงานและเทคโนโลยี มีคา่

ความเช่ือมั่นเท่ากับ .845  

   4.7.4 คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ มีคา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.892  

   4.7.5 คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก มคี่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .944  

   4.7.6 คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี  

มีคา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ .955  

   4.7.7 คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ 

ที่ด ีมคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .877  

   4.7.8 คุณลักษณะการมคีุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจมคี่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .923  

   4.7.9 คุณลักษณะการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 

.923 
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  4.8 น าแบบสอบถามที่ได้เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง 

  4.9 จัดพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยมีวธิีการเก็บรวบรวมดังนี้ 

   1. บันทึกเสนอใหส้ านักงานประสานงานบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความรว่มมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปยัง

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2. น าหนังสือจากผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ เพื่อขอความรว่มมือในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานศึกษา        

ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   3. ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างไปพร้อมกับหนังสือที่ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบของผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ       

โดยผู้วจิัยประสานงานโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่าง 

   4. การรวบรวมแบบสอบถามผู้ศึกษาให้ผูต้อบแบบสอบถามส่ง

แบบสอบถามคนืโดยขอความรว่มมอืกับผู้ที่รับผดิชอบในงานธุรการเก็บแบบสอบถามส่งยัง

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   5. แบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนผู้ศึกษาเดินทางไปรับคืนด้วยตนเองเพื่อให้

ได้แบบสอบถามคนืครบตามจ านวน 

 6. การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ

ดังนี้ 

   6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

   6.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

   6.3 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 6.2 ไปวิเคราะหห์าค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะหต์ามสมมตฐิานการวิจัย 
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 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  เพื่อให้การวเิคราะหต์รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะหข์้อมูล

ตามล าดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

   7.1 สถิตพิืน้ฐาน 

    7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

    7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   7.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

    7.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถามเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความสอดคล้องของ

นิยามศัพท์เฉพาะและข้อค าถามของตัวแปรแตล่ะตัวแปร โดยใช้การหาค่าดัชนคีวาม

สอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) 

    7.2.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน 

(Pearson) 

    7.2.3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) 

   7.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

    7.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    7.3.2 สมมติฐานข้อ 2 ใช้การทดสอบที (t – test) ชนิด Group 

Statistics      

    7.3.3 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 
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ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 

 การด าเนินการในการหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ มรีายละเอียดดังนี้ 

  1. เครื่องมือที่ผูว้ิจัยใช้ในการหาแนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬใหเ้กิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผูว้ิจัยน าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลมาพิจารณา ถ้าพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใดที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมผูว้ิจัยจะร่างวิธีการหรอืแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหาร ดังกล่าวมาร่างเป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วผู้วิจัยน าไปเสนอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมแลว้น าไปใช้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

โดยใช้เกณฑ์ จากค าสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ าจนวน 11 คน เพื่อหาแนวทางในทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป 

  2. รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ ในการหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

จ านวน 11 คน โดยใช้เกณฑ์อาจารย์ในระดับอุดมศกึษา จ านวน 2 คนผูอ้ านวยการ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 1 คน ศกึษานิเทศก์ จ านวน 2 คน  ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

จ านวน 3 คน และครูผูส้อนจ านวน 3 คน โดยผูเ้ชี่ยวชาญมีรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

   2.1 รองศาสตราจารย์ดร.ไชยา ภาวะบุตร ต าแหน่ง คณบดีคณะคณะ 

ครุศาสตรแ์ละประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร          

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

   2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต ์ บุญใบ  ต าแหน่ง กรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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   2.3 นายอนุกูล  ทองนุ้ย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   2.4 นายสันติชัย  พรหมอารักษ์ ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.5 นางสาวอภินัน  อรกุล ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.6 ส.ต.ท. วิทยา  มาสขาว ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันล า  

“เจริญวิทยา” ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.7 นายวิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.8 นายอรรชิต  ผลจันทร์ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.9 นางเรณู  ไชยดี ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านแสนส าราญ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.10 นางสุกัญญา ประยงค์ ต าแหนง่ ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

   2.11 นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ

พิเศษ โรงเรยีนอนุบาลบึงกาฬวิศษิฐ์อ านวยศลิป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู 

 การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี ้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  N   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

   ̅   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานคะแนน 

  t   แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาแบบ t – test 

  F   แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ่ิจารณาแบบ F – test 

  df   แทน ระดับขั้นความเป็นอิสระ 

  SS   แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

  MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน 

  *   แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **   แทน ความมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน  ผู้วจิัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการด ารง 
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ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการในการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าร้อยละ 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม สถานภาพการ

ด ารงต าแหนง่ทีต่่างกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้แบบทดสอบที่ (t – test) ชนิด Group 

Statistics 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม 

ขนาดโรงเรยีนทีต่่างกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้การทดลองเอฟ (F - test) แบบการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทีต่่างกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้การทดสอบเอฟ (F - test)  

แบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬใหเ้กิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐานผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ผูว้ิจัยได้วิเคราะหข์้อมูลของพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬจ านวน 110 

โรงเรียน ซึ่งมจี านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 110 คน และครูผู้สอน 

จ านวน 220 คน ดังตาราง 5 

ตาราง 5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการด ารง

 ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) (N = 330) 

สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

2. ครูผูส้อน 

 

110 

220 

 

33.30 

66.70 

โดยเฉลี่ย 330 100.00 

ขนาดโรงเรยีน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

 

120 

183 

27 

 

36.40 

55.50 

8.20 

โดยเฉลี่ย 330 100.00 

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

1. น้อยกว่า 10 ปี 

2. ระหว่าง 10 – 20 ปี 

3. มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 

 

110 

109 

111 

 

33.30 

33.00 

33.60 

โดยเฉลี่ย 330 100.00 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



98 

 จากตาราง 5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 330 คน 

จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า เป็นครูผู้สอน จ านวน 220 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ  66.70  เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ  33.30 

  เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นผู้อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 183 คน คิดเป็นรอ้ยละ  55.50  รองลงมา

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ36.40  และน้อยที่สุดอยู่โรงเรียน

ขนาดใหญ่ จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ  8.20 

  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 111 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.60  รองลงมา คือ น้อยกว่า  10  ปี  จ านวน 110 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.30 

และน้อยที่สุดคือ ระหว่าง 10 – 20 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.00 

  ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก” โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปล

ความหมายตามที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

    1.1 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม ดังตาราง 6 
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ตาราง 6 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวม 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารโรงเรยีน 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์ 4.41 0.56 มาก 

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 4.42 0.57 มาก 

3. คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี

4.38 0.56 มาก 

4. คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 4.37 0.56 มาก 

5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 4.42 0.60 มาก 

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและ  

เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.52 0.56 มากที่สุด 

7. คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและ 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4.48 0.58 มาก 

8. คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ 4.50 0.55 มาก 

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.48 0.57 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.45 0.52 มาก 

  

 จากตาราง 6  พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ คุณลักษณะบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี  

อยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.52) คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ 

อยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.50 ) และคุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = 4.48) 
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   1.2 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน รายข้อ ดังตาราง 7 – 15 

ตาราง 7 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านการมวีิสัยทัศน์ 

 

คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย  ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าวิสัยทัศนม์าก าหนดกลยุทธ์

ในการบริหารโรงเรียนได้ 

4.45 0.64 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวสิัยทัศนก์ว้างไกลทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาในสถานศกึษา 

4.46 0.65 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์

ปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตได้ 

4.44 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

4.37 0.65 มาก 

5. ผูบ้ริหารมวีิธีการและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างดี 4.35 0.69 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการ วางแผนอนาคต

ของโรงเรียน คาดการณ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในอนาคตของสถานศกึษาได้ 

4.38 0.65 มาก 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูมีสว่นร่วมในการ 4.46 0.68 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.41 0.56 มาก 

 จากตาราง 7 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.41) เมื่อพจิารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียนมวีิสัยทัศนก์ว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาใน

สถานศกึษา (  ̅ = 4.46) ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีสว่นร่วมในการก าหนด
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน (  ̅ = 4.46) ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน า

วิสัยทัศนม์าก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนได้ (  ̅ = 4.45)  

ตาราง 8 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬด้านการเป็นผูน้ า 

 ทางวิชาการ 

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 4.44 0.66 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง การเข้ารับการ

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน การศกึษาจากเอกสาร ต าราการ

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้านวิชาการ 

4.43 0.68 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

สร้างสรรค์นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนการ

สอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศกึษาเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4.47 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมเีทคนิคหรอืวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสม และสามารถใหค้ าปรึกษาแก่ครูเพื่อน าไปจัดการ

เรียนการสอนและเกิดประโยชนแ์ก่นักเรียนอย่างแท้จริง 

4.38 0.68 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมการสร้างและการพัฒนา 

หลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้มี

ความเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น 

4.37 0.65 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ  

มกีารเยี่ยมชัน้เรียน  นิเทศการสอน ติดตามตรวจแผนการ

จัดการเรยีนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

4.40 0.67 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.42 0.57 มาก 

 จากตาราง 8 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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(  ̅ = 4.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรยีนมกีารส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

สร้างสรรค์นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่

สถานศกึษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ (  ̅ = 4.47) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ (  ̅ = 4.44) และผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง การเข้ารับ

การฝึกอบรม การศกึษาดูงาน การศกึษาจากเอกสาร ต าราการสบืค้นขอ้มูลทาง

อินเตอรเ์น็ตด้านวิชาการ (  ̅ = 4.43) 

ตาราง 9 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านการตดิต่อสื่อสาร

 และประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะด้าน 

การติดต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย  ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมทีักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

และเที่ยงตรง 

4.32 0.65 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษา 

4.41 0.68 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียน

การสอน 

4.37 0.66 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการตดิต่อประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ 

4.38 0.66 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

4.35 0.70 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รูมีส่วนรว่มในการแสดง     

ความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน         

อย่างเต็มที่ 

4.46 0.67 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.38 0.56 มาก 
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 จากตาราง 9 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนด้านการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.38) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนให้

ครูมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที่ (  ̅ = 4.46) ผูบ้ริหารโรงเรยีนมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆใหเ้ข้าใจตรงกัน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศกึษา (  ̅ = 4.41) และผูบ้ริหารโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจัดการติดตอ่ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ (  ̅ = 4.38) 

ตาราง 10 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬด้านการเป็นนักริเริ่ม

 สร้างสรรค์ 

 

คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

4.43 

 

0.64 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  

4.32 0.66 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 

และบุคลากร สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ  

4.46 0.61 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมแีนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

4.38 0.64 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ 

การคิดสรา้งสรรค์ และจัดท านวัตกรรม เพื่อการบริหาร

จัดการการเรียนรูใ้นยุคไทยแลนด์ 4.0 

4.24 0.69 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.37 0.56 มาก 
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 จากตาราง 10 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ดา้นการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(  ̅ = 4.37) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรยีนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  

และบุคลากร สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ (  ̅ = 4.46) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา (  ̅ = 4.43) และผูบ้ริหารโรงเรียนมี

แนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ (  ̅ = 4.38) 

ตาราง 11 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬด้านการเป็นนักสร้าง

 พลังแรงบันดาลใจเชิงบวก  
 

คุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก

 

 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเชงิบวก 4.35 0.72 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการสร้างความคิดเชิงบวกให้ครู 

มีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางเป้าหมายของโรงเรียน 

4.42 0.69 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการสร้างขวัญ และก าลังใจเห็นอกเห็นใจผู้

ร่วมร่วมงานและผูใ้ต้บังคับบัญชา 

4.40 0.72 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความดูแล ช่วยเหลือครูและบุคลากรอย่าง

เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

4.43 0.67 มาก 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่างลักษณะ

ที่สมบูรณ์ แตง่กายเหมาะสมเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจให้กับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

4.46 0.64 มาก 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนครูอย่างต่อเนื่องให้มี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.48 0.65 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.42 0.60 มาก 
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 จากตาราง 11 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวกโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (  ̅ = 4.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ

ส่งเสริมสนับสนุนครูอย่างต่อเนื่องให้มคีวามก้าวหนา้ในวิชาชีพ (  ̅ = 4.48) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่างลักษณะที่สมบูรณ์ แต่งกายเหมาะสมเพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจใหก้ับผูใ้ต้บังคับบัญชา (  ̅ = 4.46) และผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความดูแล 

ช่วยเหลือครูและบุคลากรอย่างเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน (  ̅ = 4.43) 

ตาราง 12 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านบุคลิกภาพ 

 อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4.55 0.64 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการบริหารงานในโรงเรียน 4.52 0.62 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมตอ่

กาลเทศะ และกิริยาในการสื่อสารที่อ่อนน้อม 

4.56 0.57 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนน าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการ

เรียนการสอนได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

4.45 0.64 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.52 0.56 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 12 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
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เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากทีสุ่ดไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน

ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมต่อกาลเทศะ และกิริยาในการสื่อสารที่อ่อนนอ้ม 

(  ̅ = 4.56) ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (  ̅ = 4.55)  

และผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการบริหารงานในโรงเรียน (  ̅ = 4.52) 

ตาราง 13 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬด้านการบริหารแบบ 

 มีสว่นร่วมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

คุณลักษณะด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารจัดการโดยให้ครูมสี่วนร่วมใน

การก าหนด  วิสัยทัศน์  เป้าหมายของสถานศกึษา 

4.48 0.63 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรมีส่วน

ร่วมการประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.46 0.63 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีสว่นรว่มในการ

บริหารจัดการเพื่อให้สถานศกึษาประสบความส าเร็จ 

4.49 0.64 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชนเข้ามามีสว่นร่วม มี

การบริหารงานอย่างมคีวามคิดสรา้งสรรค์  

คิดวิเคราะห์ 

4.47 0.66 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.48 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.48) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหาร

โรงเรียนใหค้รูและบุคลากรมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้สถานศกึษาประสบ

ความส าเร็จ (  ̅ = 4.49)ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารจัดการโดยใหค้รูมีสว่นร่วมในการก าหนด  
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วิสัยทัศน ์ เป้าหมายของสถานศกึษา (  ̅ = 4.48) และผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชน

เข้ามามีสว่นร่วมมีการบริหารงานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์คิดวเิคราะห์ (  ̅ = 4.47) 

ตาราง 14 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านการมคีุณธรรม

 จรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ   
 

คุณลักษณะด้านการมีคุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผู้

ตัดสินใจ   
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย  ̅ 
 

S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรมในการ

มอบหมายงานและพิจารณาความดี ความชอบ  

เพื่อเสริมสรา้งขวัญก าลังใจให้แก่ครู และบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

4.52 0.62 มากที่สุด 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความซื่อสัตย์  บริหารงานด้วยความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบกล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

4.54 0.63 มากที่สุด 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ผลักดันให้ ครูและบุคลากร 

เกิดการด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์

ของโรงเรียน 

4.53 0.63 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยอมรับ

นับถือ จากครู บุคลากรและผูป้กครองนักเรียน 

4.53 0.61 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนกล้าตัดสินใจในการบริหารงานด้าน

ต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

4.51 0.63 มากที่สุด 

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีขอ้มูลที่เพียงพอเพื่อใชใ้นการตัดสินใจ 

หรอืวินจิฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

4.40 0.64 มาก 

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยหลักความ

เป็นคุณธรรม 

4.50 0.61 มาก 

โดยเฉลี่ย 4.50 0.55 มาก 
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 จากตาราง 14 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนด้านการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.50) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความ

ซื่อสัตย์  บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบกล้าตัดสินใจในการปฏิบัติงาน   

(  ̅ = 4.54) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยอมรับนับถือ จากครู 

บุคลากรและผูป้กครองนักเรียน (  ̅ = 4.53) และผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ผลักดันให้               

ครูและบุคลากรเกิดการด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน          

(  ̅ = 4.53) 

ตาราง 15 ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ด้านการเป็นผู้น า 

 การเปลี่ยนแปลง 
 

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนประสานความร่วมมอืกับครู และ

บุคลากรในโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ         

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียน

เปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดี 

4.48 0.62 มาก 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูในการที่

จะเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กล้าคิด กล้าท า 

4.48 0.62 มาก 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น า ครู 

บุคลากร และโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผล

ส าเร็จ 

4.48 0.62 มาก 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนมปีฏิภาณไหวพริบที่ดเีพื่อ

แก้ปัญหา และจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน 

4.48 0.64 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น า 

การเปลี่ยนแปลง 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 
 

 ̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามริเริ่มแนวทางในการบริหาร 

ที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 

4.49 0.63 มาก 

 

โดยเฉลี่ย 4.48 0.57 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (  ̅ = 4.48) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียง

ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรเิริ่ม

แนวทางในการบริหารที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก (  ̅ = 4.49) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนประสานความรว่มมอืกับครู และบุคลากรในโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ด ี(  ̅ = 4.48) ผูบ้ริหาร

โรงเรียนสร้างความเช่ือม่ันใหแ้ก่ครูในการที่จะเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ กล้าคิด กล้าท า  

(  ̅ = 4.48) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น า ครู บุคลากร และโรงเรียนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จ (  ̅ = 4.48) และผูบ้ริหารโรงเรียนมปีฏิภาณไหวพริบที่ดเีพื่อ

แก้ปัญหา และจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีน (  ̅ = 4.48) 

  2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการ

ด ารงต าแหนง่ที่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้การทดสอบที (t – test) ชนิด Group 

Statistics ดังนี้ 

   2.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง  

ดังตาราง 16  
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรยีน  

ผู้บริหารโรงเรยีน ครูผู้สอน 
t sig. 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์ 4.69 0.40 4.27 0.57 6.91* .000 

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ า

ทางวิชาการ 

4.69 0.38 4.28 0.59 6.74* .000 

3. การตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

4.67 0.37 4.24 0.59 7.04* .000 

4. คุณลักษณะการเป็นนัก

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

4.64 0.39 4.23 0.59 6.76* .000 

5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้าง

พลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

4.74 0.40 4.26 0.63 7.30* .000 

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อน

น้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

4.77 0.37 4.40 0.60 5.95* .000 

7. คุณลักษณะการบริหารแบบ

มีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ด ี

4.78 0.38 4.32 0.61 7.21* .000 

8. คุณลักษณะการมคีุณธรรม

จรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ   

4.77 0.37 4.37 0.57 6.65* .000 

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลง 

4.72 0.41 4.36 0.60 5.67* .000 

โดยเฉลี่ย 4.73 0.35 4.30 0.53 7.63* .000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารง

ต าแหน่ง  พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อนทั้งโดยรวมและรายด้าน 

  3. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน 

ที่ตา่งกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้การทดสอบเอฟ (F – test) แบบการวิเคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะท าการ

ทดสอบเป็นรายคู่ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

   3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตาม ขนาดโรงเรียนดังตาราง 17 - 18 
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตาม 

 ขนาดโรงเรยีน 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน SS

 

df MS F Sig. 

1. คุณลักษณะการมี

วิสัยทัศน ์

ระหว่างกลุ่ม 0.711 2 .355 1.152 .317 

ภายในกลุ่ม 100.850 327 .308 

รวม 101.561 329  

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ า

ทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.415 2 .208 0.64 .524 

ภายในกลุ่ม 104.99 327 .321 

รวม 105.402 329  

3. การตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม .534 2 .267 .841 .432 

ภายในกลุ่ม 103.702 327 .317 

รวม 104.235 329  

4. คุณลักษณะการเป็นนัก

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม .652 2 .326 1.026 .360 

ภายในกลุ่ม 103.874 327 .318 

รวม 104.526 329  

5. คุณลักษณะการเป็นนัก

สร้างพลังแรงบันดาลใจเชิง

บวก 

ระหว่างกลุ่ม 2.393 2 1.197 3.322* .037 

ภายในกลุ่ม 117.773 327 .360 

รวม 120.166 329  

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 2.201 2 1.100 3.578* .029 

ภายในกลุ่ม 100.546 327 .307 

รวม 102.747 329  

7. คุณลักษณะการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 2.099 2 1.050 3.124* .045 

ภายในกลุ่ม 109.882 327 .336 

รวม 111.981 329  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน SS

 

df MS F Sig. 

8. คุณลักษณะการมี

คุณธรรมจริยธรรมและเป็น

ผูต้ัดสินใจ   

ระหว่างกลุ่ม .637 2 .318 1.071 .344 

ภายในกลุ่ม 97.206 327 .297 

รวม 97.843 329  

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 1.437 2 .719 2.24 .108 

 

 
ภายในกลุ่ม 105.034 327 .321 

รวม 106.471 329  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .969 2 0.484 1.808 .166 

 

 
ภายในกลุ่ม 87.603 327 0.268 

รวม 88.572 329  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจ 

เชงิบวก คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี  และคุณลักษณะ

การบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง

ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ LSD ดังตาราง 18 
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ตาราง 18  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

 โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 บึงกาฬ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ โดยใช้ LSD 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ขนาด 

โรงเรยีน 
ขนาดโรงเรียน 

 เล็ก กลาง ใหญ่ 

1. คุณลักษณะการเป็นนัก

สร้างพลังแรงบันดาลใจเชิง

บวก 

  ̅ 2.03 2.20 2.38 

เล็ก 2.03 - 0.17* 0.02 

กลาง 2.20 - - 0.18 

ใหญ่ 2.38 - - - 

2. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อน

น้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่าง

ที่ด ี

  ̅ 3.02 3.19 3.09 

เล็ก 3.02 - - 0.17* 0.07 

กลาง 3.19 - - 0.11 

ใหญ่ 3.09 - - - 

3. คุณลักษณะการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี 

  ̅ 4.30 4.15 4.35 

เล็ก 4.30 - - 0.15* 0.48 

กลาง 4.15 - - 0.20 

ใหญ่ 4.35 - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรง

บันดาลใจเชงิบวก และคุณลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรยีนใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียน

ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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 ส่วนคุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนเล็ก

และโรงเรียนขนาดใหญ่  

  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่วา่ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตาม ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานที่ตา่งกัน มีความแตกต่างกัน” ใช้การทดสอบเอฟ (F –test) แบบการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD วิเคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

   4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน  

ดังตาราง 19 – 20 
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ตาราง 19  การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน SS

 

df MS F Sig. 

1. คุณลักษณะการมี

วิสัยทัศน ์

ระหว่างกลุ่ม 4.486 2 2.243 7.555* .001 

ภายในกลุ่ม 97.075 327 .29 

รวม 101.561 329  

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ า

ทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 5.089 2 2.544 8.294* .000 

ภายในกลุ่ม 100.313 327 .307 

รวม 105.402 329  

3. การตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงาน 

โดยใช้เทคโนโลย ี

ระหว่างกลุ่ม 3.722 2 1.861 6.054* .003 

ภายในกลุ่ม 100.514 327 .307 

รวม 104.235 329  

4. คุณลักษณะการเป็นนัก

ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระหว่างกลุ่ม 3.053 2 1.526 4.919* .008 

ภายในกลุ่ม 101.474 327 .310 

รวม 104.526 329  

5. คุณลักษณะการเป็นนัก

สร้างพลังแรงบันดาลใจเชิง

บวก 

ระหว่างกลุ่ม 1.336 2 .668 1.839 .161 

ภายในกลุ่ม 118.830 327 .363 

รวม 120.166 329  

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพ

อ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 2.174 2 1.087 3.534* .030 

ภายในกลุ่ม 100.573 327 .308 

รวม 102.747 329  

7. คุณลักษณะการบริหาร

แบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างกลุ่ม 2.726 2 1.363 4.079* .018 

ภายในกลุ่ม 109.255 327 .334 

รวม 111.981 329  
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน SS

 

df MS F Sig. 

8. คุณลักษณะการมี

คุณธรรมจริยธรรมและเป็น

ผูต้ัดสินใจ   

ระหว่างกลุ่ม 2.397 2 1.198 4.106* .017 

ภายในกลุ่ม 95.446 327 .292 

รวม 97.843 329  

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 2.794 2 1.397 4.405* .013 

ภายในกลุ่ม 103.677 327 .317 

รวม 106.471 329  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียน

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.994 2 1.497 5.721* .004 

ภายในกลุ่ม 85.578 327 .262 

รวม 88.572 329  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ผูว้ิจัยจงึท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้ LSD 

ดังตาราง 20 
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ตาราง 20  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

 โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

 บึงกาฬ จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงานเป็นรายคู่โดยใช้ LSD 

 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อยกว่า 

10 ป ี

 

10 – 20 ป ี
มากกว่า 

20 ป ีขึ้นไป 

1. คุณลักษณะการ 

มีวสิัยทัศน ์

  ̅ 3.04 3.30 3.28 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.04 - 0.26* 0.24* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.30 - - -0.02 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 3.28 - - - 

2. คุณลักษณะการเป็น

ผูน้ าทางวิชาการ 

  ̅ 4.01 4.29 4.25 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.01 - 0.28* 0.24* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 4.29 - - -0.38 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 4.25 - - - 

3. คุณลักษณะการ

ติดตอ่สื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้

เทคโนโลย ี

  ̅ 3.05 3.19 3.31 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.05 - 0.14 0.26* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.19 - - 0.11 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 3.31 - - - 

4. คุณลักษณะการเป็น

นักริเริ่มสรา้งสรรค์ 

  ̅ 4.03 4.18 4.26 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.03 - 0.15 0.23* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 4.18 - - 0.08 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 4.26 - - - 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

 

ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 น้อยกว่า 

10 ป ี

 

10 – 20 ป ี
มากกว่า 

20 ปี ขึ้นไป 

5. คุณลักษณะ

บุคลิกภาพออ่นน้อม

ถ่อมตนและ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

  ̅ 3.01 3.15 3.20 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.01 - 0.14 0.19* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.15 - - 0.05 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 3.20 - - - 

6.คุณลักษณะการ

บริหารแบบมีสว่นร่วม

และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

  ̅ 4.12 4.30 4.33 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.12 - 0.18* 0.21* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 4.30 - - 0.30 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 4.33 - - - 

7. คุณลักษณะการมี

คุณธรรมจริยธรรม

และเป็นผู้ตัดสินใจ   

  ̅ 4.04 4.20 4.33 

น้อยกว่า 10 ป ี 4.04 - 0.16* 0.19* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 4.20 - - 0.32 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 4.33 - - - 

8. คุณลักษณะการเป็น

ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 

  ̅ 3.06 3.24 3.27 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.06 - 0.18* 0.21* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.24 - - 0.03 

มากกว่า20 ปี ขึน้ไป 3.27 - - - 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนโดยรวม 

  ̅ 3.04 3.23 3.25 

น้อยกว่า 10 ป ี 3.04 - 0.19* 0.21* 

ระหว่าง 10 – 20 ปี 3.23 - - 0.02 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 3.25 - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป ความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี และผู้ที่มี             

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

   1. ด้านคุณลักษณะการมีวสิัยทัศน์ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มี

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

    2. คุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

ที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่าผู้ที่

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

   3. คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

   4. คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่า  

ผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

   5. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและ 

เป็นแบบอย่างที่ดี ผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง   

10 – 20 ปี 

   6.คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



121 

   7. คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป  

มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

     8. คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป มีความคิดเห็นมากกว่า  

ผูท้ี่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0  

   การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง 9 ดา้น ดังตาราง 21 

ตาราง 21  ผลการศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค 

 ไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารโรงเรยีน 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 

ผลการ

พิจารณา 
 

 ̅ S.D. 

1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์ 4.41 0.56 มาก ควรพัฒนา 

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 4.42 0.57 มาก ควรพัฒนา 

3. คุณลักษณะการตดิต่อสื่อสารและ

ประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

4.38 0.56 มาก ควรพัฒนา 

4. คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 4.37 0.56 มาก ควรพัฒนา 

5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรง

บันดาลใจเชิงบวก 

4.42 0.60 มาก ควรพัฒนา 

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

4.52 0.56 มากที่สุด ไม่ควร

พัฒนา 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารโรงเรยีน 
 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย 

ผลการ

พิจารณา 
 

 ̅ S.D. 

7. คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและ 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4.48 0.58 มาก ไม่ควร

พัฒนา 

8. คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและ

เป็นผู้ตัดสนิใจ 

4.50 0.55 มาก ไม่ควร

พัฒนา 

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.48 0.57 มาก ไม่ควร

พัฒนา 

โดยเฉลี่ย 4.45 0.52 มาก  

 

 จากตาราง 21 ผลการศกึษาของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรยีน

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ทั้ง 9 ด้าน

พบว่ามี 5 ด้าน ที่มคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ได้แก่ คุณลักษณะด้านการมีวสิัยทัศน ์คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

คุณลักษณะด้านการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะด้านการ

เป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ และคุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก

ผูว้ิจัยจงึน าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน ไปหาแนวทางการ

พัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬให้เกิด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้วจิัยน าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 5 ด้าน จัดท าแบบสอบถาม เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดย

การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 11 ท่าน จากนั้นจงึน ามาวิเคราะหเ์นื้อหาน าเสนอเป็น

แนวทางพัฒนา ดังนี้ 

   1. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการมวีิสัยทัศน์ 

    สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการมวีิสัยทัศน์ดังนี้ 
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     1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการอบรมพัฒนาตนเอง น าวิสัยทัศน์ 

มาก าหนดในการบริหารโรงเรียน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาและประสิทธิผล

ของโรงเรียน       

     1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความรูค้วามสามารถ มแีนวทางในการ

แก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

     1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสใหค้รูมีสว่นร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 

     1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวทัน

กับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0  

    ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “…ผูบ้ริหารควรเป็นผู้ศกึษาแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง 

และพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาการศกึษาให้เหมาะสมสอคล้องกับยุคไทยแลน 4.0มีการ

พูดคุย วางแผนร่วมกับบุคลากร รวมไปถึงการเข้ารับการอบรม ผูบ้ริหารควรเข้ารับการ

อบรมรว่มด้วยกับบุคลากร เพราะผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้นิเทศ แนะน าบุคลากร เพื่อน ามาสู่

การพัฒนาด้านการมวีิสัยทัศน์…”  

          (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

      

     “….การเป็นผู้บริหารที่มีวสิัยทัศนใ์นยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมี

คุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ ์และมีความรู้ ความสามารถ ในการท างาน มีทักษะ

ที่โดดเด่นเป็นผู้น ายุคใหม่ มีวิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล ให้โอกาสบุคลากรมีสว่นรว่มในการ

ปฏิบัติงาน และมีการวางแผน วางเป้าหมายอย่างชัดเจน…”   

            (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคใหมต่้องมีแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร

การศกึษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับโลกในยุคไอที การที่ผูบ้ริหารโรงเรยีน

มีวสิัยทัศนค์วามเป็นผูน้ าประกอบด้วย มุง่พัฒนาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม น าความรูก้้าวสูส่ากล ก้าวทันเทคโนโลยี อยู่อย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมอื

อาชีพ ให้ครูและชุมชนมีสว่นรว่ม…”           

         (อนุกูล  ทองนุ้ย, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563)  
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     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีวิสัยทัศนเ์ชงินโยบายเน้นการพัฒนาเชิง

นวัตกรรม และมีขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ..” 

         (สันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…หากผู้บริหารโรงเรยีนเป็นผู้มวีิสัยทัศน์มองเห็นโอกาสในอนาคต 

ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ครู โรงเรียน และทุก ๆ ฝา่ย ที่ยังไม่มีหน่วยงานให้นมองเห็น ผูท้ี่ส่งเสริม

บุตรหลานเรียนก็ย่อม ไว้วางใจและสนับสนุน เพื่อผลตอบแทนทางการศกึษาของบุตร

หลานในยุคสมัยแหง่การเปลี่ยนแปลง 

              (อภนิัน  อรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ความสามารถ และเปิด

กว้างในเรื่องของวิสัยทัศน์ และผูบ้ริหารต้องเผยแพรว่ิสัยทัศนน์ั้นไปสู่ครู เพื่อให้ครูกระท า

กิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งหวังใหบ้รรลุวิสัยทัศน ์และการมีวิสัยทัศนข์องผู้บริหารอย่างเดียวคง

ไม่พอ สิ่งส าคัญคือ การท าใหค้รู หรือบุคลากรในโรงเรียนมีจติผูกพันกับวิสัยทัศน์ สามารถ

หล่อหลอมวิสัยทัศน์นัน้ลงสู่นโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศนไ์ด้…” 

 

            (วิทยา  มาสขาว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

     “… การที่ผูบ้ริหารอยากใหโ้รงเรียนมปีระสิทธิภาพ ผูบ้ริหารควร

ต้องมีวสิัยทัศนท์ี่กว้างไกล และผูบ้ริหารยุคใหม่ต้องมีการวิเคราะหอ์งค์กร หาจุดเด่น       

จุดด้อย โดยใหบุ้คลากร ชุมชน ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ร่วมวิเคราะห์ ประชุมจัดการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและรองรับกับชุมชนภายใต้การมีคุณธรรม

จรยิธรรม…”                  

        (วิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

      

     “…ผูบ้ริหารที่มีวสิัยทัศนก์ว้างไกล มกีารวางแผน จะน าพาโรงเรียน

ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึงคุณลักษณะของผูเ้รียน ผลสัมฤทธิ์วิชาการของผู้เรียนและ

ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารที่มีวสิัยทัศน์กว้างไกลจะน าพา

โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้…” 

            (อรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “…การท างานที่จะประสบผลส าเร็จและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันที่เกิดขึน้

และพัฒนาตนเอง เพื่อจะน าพาบุคลากรพัฒนาโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพ…” 

                 (เรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

      

     “…ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศนก์ว้างไกล ทันต่อเหตุการณก์าร

เปลี่ยนแปลของสังคมโลก มีการพัฒนาตัวเอง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีสว่นร่วมในการ

วางแผนการบริหารงานในโรงเรยีนให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด…”    

            (สุกัญญา ประยงค์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

      

     “…การที่บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย 

ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสว่นร่วม และ   

มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน และให้บุคลากรรว่มก าหนดวิสัยทัศนท์ี่จะพัฒนาโรงเรียน

ร่วมกับผูบ้ริหารโรงเรียนได้ด้วย…”    

              (ประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

   2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ 

    สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นผู้น าทาง

วิชาการดังนี้ 

     2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความรู ้ความสามารถ และมีการ

ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ใหม้ีความ

เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น 

     2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการนเิทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียน 

นิเทศการสอน ติดตามตรวจแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและมีความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาการ 
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     2.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรแสวงหาความรูใ้หม่ๆ สง่เสริมครูในการ

จัดหาสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาการเรียนการ

สอนและการบริหารโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเ้รียน 

     2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ให้ค าปรึกษาแก่ครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

    ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “…ถ้ามองในเชิงวิชาการก็ต้องเป็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนซึ่งเป็นตังช้ีวัดที่ส าคัญ ถ้าหากจะพัฒนางานวิชาการให้มคีุณภาพแสดงว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียนต้องอยู่ในระดับความพึงพอใจ ดังนัน้สิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะท า

ให้เกิดคุณลักษณะด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการได้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี

กระบวนการพัฒนา พัฒนาครู พัฒนาหอ้งเรียน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอน สื่อ อุปกรณ์การสอนที่จะน าไปสู่การเรียนที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่

สามารถเอือ้ต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะต้องเป็นเรื่องของนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และเรื่องของการมคีวามคิดสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การเกิดคุณภาพของดา้น

วิชาการ…” 

          (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

      

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความรอบรู้ เรื่องของหลักสูตร การสอน 

และการนิเทศมีความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ เพื่อน าครูใหป้ฏิบัติงานในโรงเรียนให้ไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาด้านวิชาการในโรงเรียนได้ด…ี” 

               (สายันต ์ บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

    “…ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญต่อความส าเร็จ หรอืความ

ล้มเหลวของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท้ี่ส าคัญและมีอทิธิพลในการบังคับบัญชา 

มอบหมายงานในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการตดิต่อประสานงานกับ

ผูอ้ื่นอยู่เสมอ เพราะการจัดการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องอาศัยผูบ้ริหารโรงเรียนที่มี

ความรอบรู้ ทางด้านวิชาการ เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูน้ าทางวิชาการย่อม

สามารถบริหารปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมวิชาการใหส้่งผลดีมากยิ่งขึน้…” 

            (อนุกูล  ทองนุ้ย, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 
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     “…ผูบ้ริหารโรงเรียงควรเป็นผู้พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการประยุคน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการวัด และประเมินผล น ารูปแบบทาง      

ดิจทิัลมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน สง่เสริมให้ผู้เรยีนใช้เครื่องมอืดิจทิัล         

ได้อย่างมปีระสิทธิผล…” 

               (สันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…การดูแลเอาใจใส่ครูทุกคนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง ให้การนเิทศ

ติดตาม ให้ค าแนะน า การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ

และการบริหารจัดการในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึน้…” 

                      (อภนิันอรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…สนับสนุน สง่เสริมให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนใช้เทคโนโลยี 

ในการบริหารจัดการงานในโรงเรียน พัฒนาด้านวิชาการโดยการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร

และพัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรยีน…” 

                  (วิทยา  มาสขาว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

      

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควร นเิทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าครูใน

โรงเรียนใหถ้ั่วถึง และปฏิบัติงานอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม เพื่อน าผลการประเมิน

เหล่านั้นมาพัฒนาในด้านวิชาการของโรงเรียน…” 

           (วิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

   

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการอบรม หรอืศกึษาดูงาน ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการนิเทศ

และชี้แนะครูใหป้ฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีความรูค้วามสามารถ และเก่งงานวิชาการ 

มากยิ่งขึน้…”  

            (อรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563)  
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     “….ในด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรยีนควรเป็นผู้ที่

เก่งงานวิชาการ เพราะจะต้องเป็นแบบอย่าง ชีแ้นะ ให้ค าปรึกษาและน าพาให้ครูปฏิบัติงาน

ในด้านวชิาการได้เข้าใจและมีความรูค้วามเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ 

ปฏิบัติงาน...”                 

                 (เรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563)  

       

     “….ในการท าหลักสูตรของโรงเรยีน การจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนย่อมมคีวามรู้ ความสามารถในการบริหารงาน และเก่งงาน

วิชาการ...”       

               (สุกัญญา ประยงค์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูควร เข้าอบรม สัมมนา และศกึษาดู

งานในโรงเรยีนที่มปีระสิทธิภาพทางดา้นวิชาการ และประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อที่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูจะได้น าความรู้และประสบการณ์นัน้มาพัฒนาการ

เรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผูเ้รียน…” 

              (ประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

    

   3. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการติดตอ่สื่อสารและ

ประสานงาน โดยใช้เทคโนโลยี 

    สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการติดต่อสื่อสารและ

ประสานงาน โดยใช้เทคโนโลยี 

     3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้น าความรู้ด้านการสื่อสารโดยการ 

ใช้เทคโนโลยีในการประสานงานและการปฏิบัติงานกับครู เพื่อน ามาจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรยีน โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและไม่ขัดข้องในการประสานการท างาน  

     3.2 ผูบ้ริหารควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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     3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเข้ารับการอบรม สง่เสริมในด้าน การใช้

เทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ 

     3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

มาใช้ในการจัดการบริหารโรงเรยีน โดยใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียนและรองรับกับโรงเรียน 

    ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...เป็นสิ่งที่อยู่ในชวีิตประจ าวัน โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสาร

ผา่น สมาร์ทโฟน ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่ผูบ้ริหารโรงเรียน

จะท าอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติงาน และในการ

จัดการเรียนการสอน สามารถประสานผา่นสิ่งเหล่านีใ้ห้เข้าใจตรงกัน ดังนั้นการ

ติดตอ่สื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมด้านระบบ

อินเตอรเ์น็ตของโรงเรียนไม่ให้ขัดข้องเพราะบางทีการสื่อสารไม่ได้จ าเป็นให้เป็นเพียง

ข้อความ อาจมีภาพ มเีสียง ประกอบเข้าไปด้วย ตัวระบบสัญญาณอินเตอรเ์น็ตจะต้องมี

ความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการสื่อสารในทุก ๆ ด้าน…” 

          (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “..ผูบ้ริหารควรมทีักษะ มคีวามรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมท่ี่เกิดขึน้ สามารถสื่อสารกับครูผา่นเทคโนโลยี

ให้มคีวามเข้าใจตรงกันได้ แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ เพื่อน ามาชีแ้นะและเป็นผู้น าในการ

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหส้อดคล้องกับยุคใหม่…” 

            (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มคีวามรู ้ความสามารถในการจัดหา

เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อวา่การบริหาร

จัดการในโรงเรียนจะเกิดการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาผูเ้รียน และ

โรงเรียนได้…” 

            (อนุกูล  ทองนุ้ย, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 
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     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างกลุ่มเครือข่ายใหส้ามารถสื่อสาร

และประสานงานทางระบบได้ เชน่ Google meet หรอื สร้างกลุ่มไลน์ ประชุม Conference 

และทาง Google classroom เพื่อประชุมวางแผนในรูปแบบใหม่ ๆ เชงิปฏิบัติการ…” 

         (สันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารควรมีความรูใ้หม่ ๆ เพื่อมาเสริมสร้างให้ครูมีความรู้

ความสามารถด้านเทคโนโลยีตา่ง ๆ ชีแ้นะ ค้นคว้า ถ่ายทอด และค้นคว้า ผา่นช่องทาง

ออนไลน์และสื่อทางช่องทางไหนบ้าง…” 

               (อภนิัน อรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

      

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีแนวคิดที่ตดิต่อสื่อสารกับครู มีพื้นฐาน 

และมีความรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี…” 

                                 (วิทยา  มาสขาว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

     “…พยายามศกึษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยเหลือครไูด้ ยกตัวอย่าง การ

สั่งงานทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งปัจจุบันการสั่งงานของผูบ้ริหารโรงเรียนถือว่าสั่งงานใน

แอปพลิเคชันไลน์นี้เป็นค าสั่งที่ถูกต้อง เสมือนเอกสาร  ผูบ้ริหารโรงเรียนควรหาความรู้

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีตา่ง ๆ ที่สามารถน ามาบริหารจัดการในการท างานให้รวดเร็ว

ที่สุด เพราะผูบ้ริหารในยุค 4.0 ควรเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี…”  

           (วิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563)  

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองและส่งเสริมครู ให้มคีวามรู้

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีมาปฏิบัติงานและท าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

สามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนได้ 

โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นเิทศ ติดตาม ให้ค าชี้แนะกับครูอย่างสม่ าเสมอ…” 

            (อรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “… ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผูเ้ก่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งในที่นีค้ือ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องมคีวามพยามยามหาความรูใ้หม่ ๆ สม่ าเสมอทางเทคโนโลยี และ

ทางระบบออนไลน์ เพื่อน ามาพัฒนาครูใหรู้้ทันในเรื่องราวใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

มีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้เข้าใจตรงกัน และสามมารถน ามาปฏิบัติงานร่วมกันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ…” 

                                (เรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563)  

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูควรเข้ารับการอบรม สง่เสริมในด้าน 

การใชเ้ทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ 

เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน…” 

                     (สุกัญญา ประยงค์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีศาสตร์และศลิป์ในการมอบหมายงาน

และประสานงานไม่ว่าจะทางระบบออนไลน์หรอืด้วยวาจา มกีารวางแผนงานให้เป็นระบบ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการตดิต่อสื่อสาร มีระบบอินเตอร์เน็ตที่สะดวกรวดเร็ว สะดวกใน

การใชใ้นการค้นหาข้อมูลหรอืการน ามาบริหารจัดการในโรงเรียน…” 

                                           (ประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

    

   4. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

    สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นนักริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

     4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรคิดนอกกรอบ คิดในสิ่งที่แตกต่างให้

ความเป็นอิสละในการคิด แก่ครูและผูเ้รียนสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ในการจัดการเรียน       

การสอน 

     4.2 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมครูให้รเิริ่มสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ              

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

     4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และสามารถน านวัตกรรมใหม่ มาจัดบริหารจัดการในโรงเรียนให้มปีระสิทธิผล 
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     4.4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้น าซึ่งน าพาครูใหส้ร้างสรรค์การ

บริหารจัดการในโรงเรยีนในรูปแบบใหมใ่ห้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก 

    ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “…สิ่งเหล่านีม้าจากการใชว้ิธีการหรือเทคนิคในการจัดการเรียน

การสอน ดังนัน้  ผู้บริหารโรงเรียนควรมองในเรื่องของการใหค้วามเป็นอิสละในการคิด 

เพราะการคิดสร้างสรรค์มาจากความอิสละ เชน่ คิดนอกกรอบ คิดในสิ่งที่แตกต่าง ดังนั้น

การจัดการเรียนการสอนไม่ควรใหผู้้เรียนท าตามสิ่งที่ครูก าหนดและสิ่งที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรเท่านั้น เพราะมีผู้เรียนหลาย ๆ คนที่อาจจะคิดในสิ่งที่ครูคาดคิดไม่ถึงและ

แตกต่างไปจากนี้ได้ หลายอย่างที่ผู้เรียนคิดเองโดยที่น าความคิดของพวกเขาเองมาท าและ

ท าให้เกิดการพัฒนาได้…” 

               (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “..มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และผูบ้ริหารควร

บริหารงานในโรงเรยีนใหเ้กิดความแตกต่าง กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก รวมไปถึง

ส่งเสริมครูให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และน าแนวคิดใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนใหเ้กิดหารพัฒนาต่อไป…” 

       (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “…การสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างจากความคิดของผู้อื่น มักจะ

ท าให้ผลงานที่ออกมาโดดเด่นเสมอ ผู้บริหารโรงเรยีนก็เช่นกัน ถ้าบริหารจัดการงานภายใน

โรงเรียนโดยใช้การบริหารในรูปแบบเดิม ๆ งานก็จะอยู่แตใ่นรูปแบบเดิม ไมม่ีการ

เปลี่ยนแปลงที่ทันยุคทันสมัย…” 

                         (อนุกูล  ทองนุย้, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการบริหารที่มีระบบ สามารถใช้

นวัตกรรมในการบริหารจัดการ สร้างกระบวนทัศนใ์หม่ทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม…” 

               (สันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และมีการวางแผน

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะท าให้การบริหารจักการในโรงเรยีนมีข้อผดิพาดน้อยลง 

และท าให้รับมอืกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้…” 

                 (อภนิัน  อรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…การวางแผนในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนจะท าให้

สามารถคาดการณ์ หรอืแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง…” 

            (วิทยา  มาสขาว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

      

     “…บริหารโรงเรียนควรเป็นผูท้ี่มคีวามรู้และมีความคิดสร้างสรรค์

ในการปฏิบัติงาน และน าพาบุคลากรสร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 

น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใบการบริหารจัดการในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์…” 

           (วิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรวางแผนในการท างานที่ใช้ความคิดที่

สรา้งสรรค์ เพราะตัวผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรยีนอาจจะมีการตอบรับสิ่ง     

ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลได้ล่าช้า ดังนั้นผู้บริหารต้องมกีารวางแผนให้พร้อมกับการที่จะ

บริหารงานในโรงเรยีนใหก้้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 

                        (อรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…ครูผูส้อนส่วนมากต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียน บริหารโรงเรยีน

แบบสร้างสรรค์ น าพาบุคลกรบริหารโรงเรียนใหม้ีการพัฒนา เป็นนักคิด นักแก้ไขปัญหาได้

อย่างเช่ียวชาญ สามารให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือครูได้ ไม่น าพาครูปฏิบัติงานอยู่ 

ในรูปแบบเก่าที่ไม่มีการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง…” 

                    (เรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนที่ดคีวรเป็นผู้ที่มคีวามคิดที่สร้างสรรค์ มีการ

บริหารงานที่ท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ดา้นเทคโนโลยี ด้านการจัดการ

เรียนการสอนแบบใหม่ สรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงานในโรงเรยีน…” 

            (สุกัญญา ประยงค์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

      “…ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มคีวามคิดสรา้งสรรค์ จะท าใหป้ระสบ

ความส าเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างทางความคิดและเปิดโอกาส ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครูมคีวามคิดที่สร้างสรรค์มาสร้างสรรคง์านภายในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ…” 

        (ประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

   5. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาล

ใจเชิงบวก 

    สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเป็นนักสร้างพลัง

แรงบันดาลใจเชิงบวก 

     5.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับครู 

เพื่อให้ครูรูส้ึกว่ามีความภาคภูมใิจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

     5.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ด้วยการที่

ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องเป็นนักคิดในเชิงบวก เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 

ให้ไปสู่ผลส าเร็จ 

     5.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผู้ที่ชมเชย ยกย่อง สนับสนุน การมี

ส่วนรว่ม และผลักดัน เมื่อครูหรอืเพื่อนรว่มงานประสบผลส าเร็จ 

     5.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการวางแผนในการท างานจะท าให้งาน

ด าเนนิการไปสู่ผลส าเร็จ และท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดน้อยลง ส่งผลใหเ้กิดขวัญและก าลังใจ

ในการท างาน 
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    ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “…การสร้างแรงบันดาลใจจะเป็นในลักษณะของการให้ก าลังใจกับ

ครู หรือการให้รางวัล ให้สิ่งตอบแทนให้กับครู เมื่อครูท างานได้ส าเร็จและได้ผลตอบรับ

ออกมาในด้านที่ดี เป็นที่ยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เปอร์เซ็นต์เงินเดอืน มอบเกียรติบัตร 

ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรต ิหรอืผูบ้ริหารท าอะไรใหค้รูมีความรูส้ึกภาคภูมใิจมี

ความสุขกับสิ่งที่ตอ้งท า เกิดความส าเร็จกับงานที่ครูได้ท าในที่ผ่านมาสิ่งเหล่านีค้ือลักษณะ

ของการสร้างแรงบันดาลใจเชงิบวกให้แก่ครู…” 

          (ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูท้ี่จะสร้างแรงบันดาลใจเชงิบวกและให้แรงบันดาลใจแก่ผูอ้ื่น

ได้จะต้องเป็นผูท้ี่มคีวามคิดที่สรา้งสรรค์ มคีวามคิดที่ไม่ซ้ าซากอยู่ในกรอบ สามารถชี้แนะ 

ให้ค าปรึกษาไปในทางที่ผู้ฟังแล้วเกิดความอยากท า อยากประสบผลส าเร็จ ผู้บริหาร

โรงเรียนก็เชน่กัน ถ้าการท างานของครูในโรงเรยีนบางส่วนล่าช้าผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้

ค าแนะน า ช้ีแนะ และน าพาครูปฏิบัติงานในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ แทนการ

ต าหนคิรู...” 

       (สายันต์  บุญใบ, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเสริมสร้างขวัญและแรงบัลดาลใจเชิงบวก 

ให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อส่งผลใหเ้กิดการประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ลดการ

ขัดแย้งระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรยีน…”  

                               (อนุกูล  ทองนุย้, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ดว้ยการที่

ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องเป็นนักคิดในเชิงบวก เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยมีแนวทาง คือ 

เชื่อมั่นในตัวเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ก าลังใจตัวเอง สร้างความสุขให้แก่ตนเองและ

ผูร้่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จในโรงเรียน…” 

              (สันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “…การนเิทศ ให้ค าแนะน า ชมเชย ยกย่อง ให้แก้ครูย่อมส่งผล          

ให้เป็นแรงและก าลังใจเชิงบวกให้ครูมคีวามสุขและอยากปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์         

ที่ตัง้ไว้...” 

              (อภนิัน  อรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารควรมีวาจาดี คิดรอบคอบ ในการส่งเสริมให้ครู

ปฏิบัติงาน มีการให้รางวัล ชมเชยแก่ครู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครู จะท าให้การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในโรงเรียนมีการพัฒนาต่อไป…” 

               (วิทยา  มาสขาว, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563) 

 

     “…การบริหารที่ดีควรบริหารแบบบูรณาการ ผู้บริหารโรงเรยีน

ต้องเป็นผู้ที่ ชมเชย ยกย่อง สนับสนุน การมีสว่นร่วม และผลักดัน เมื่อครูหรอืเพื่อนรว่มงาน

ประสบผลส าเร็จ...”    

             (วิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ค าแนะน าดี ๆ และให้โอกาสดี ๆ  

แก่ครูเสมอ เพราะค าแนะน าและโอกาสดี ๆ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูใหท้ างาน 

ได้อย่างมคีวามสุขและประสบผลส าเร็จ…” 

                           (อรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563) 

 

     “…การวางแผนในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน จะท าให้

งานไม่ล่าช้า และไม่ผดิพลาด การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนในการท างานก็จะท าให้

งานด าเนินการไปสู่ผลส าเร็จ และท าให้เกิดขอ้ผดิพลาดน้อยลง ส่งผลใหเ้กิดขวัญและ

ก าลังใจในการท างานของทุก ๆ คนในโรงเรียนใหข้ับเคลื่อนไปในทางที่พัฒนาต่อไป...” 

                      (เรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 

     “…ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย        

มีทัศนคติใหม ่ๆ ให้ค าชมเชย ยกย่อง มากกว่าค าต าหนิ ซึ่งค าชมเชย ยกย่องจะน าพาให้

การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ…”  

                        (สุกัญญา ประยงค์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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     “…ครูผูส้อนหลายท่าน อยากได้ค าชีแ้นะ ค าปรึกษา หรือการยก

ย่อง ชมเชย จากผู้บริหารโรงเรียนมากกว่าค าต าหนิเพราะการสร้างแรงบันดาลใจ จะท าให้

งานด าเนินการไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางใหม่ ๆ และท าให้โรงเรียนมีการพัฒนามาก

ยิ่งขึ้น…” 

           (ประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน      

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้วิจัยได้

ด าเนนิการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และน าเสนอข้อเสนอแนะตามล าดับ 

ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานของการวิจัย 

  3. วิธีด าเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิลายผลการวิจัย 

  6. ข้อเสนอแนะ   

  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

3. เพื่อเปรียบเทยีบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจ าแนกตาม ขนาดโรงเรียน   

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



140 

4. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

5. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มี สถานภาพการด ารงต าแหนง่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโรงเรียนและครูผูส้อนที่ม ีขนาดโรงเรียนตา่งกัน มคีวามแตกต่างกัน 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มี ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานต่างกัน มคีวามแตกต่างกัน 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ด้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิน้ 

2,367 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 212 คน และครูผู้สอน จ านวน 2,155 คน  
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จากทั้งหมด 212 โรงเรียน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2562 ผูว้ิจัยก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, 

pp. 607 - 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

330 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 110 คนและครูผู้สอน จ านวน 220 คน 

จากนั้นผูว้ิจัยใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)                     

(บุญชม  ศรสีะอาด, 2560, หนา้ 49 - 50) โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

  3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

   3.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการด ารงต าแหนง่ ขนาดโรงเรยีนที่

ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ 

(Check List) 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬ จ านวน 9 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

    ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 

และน าไปทดลองใช้ (try out) กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเขต 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี ้

จ านวน 50 คน เป็นผู้บริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก 17 คน โรงเรียน

ขนาดกลาง 17 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 16 คน วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม

ได้ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง .370 - .911 และค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ .962 
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   3.2 แบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

   4. การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

   การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ตามล าดับ ดังนี้ 

    4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง

และความสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

    4.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนรายข้อตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด  

    4.3 น าคะแนนที่ได้จากข้อ 4.2 ไปวิเคราะหห์าค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะหต์ามสมมตฐิานการวิจัย 

  5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

   เพื่อให้การวเิคราะหต์รงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จงึได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนโดยใช้ค่าสถิตดิังนี้ 

    5.1 สถิตพิืน้ฐาน 

     5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    5.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

     5.2.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถามเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยประเมินความสอดคล้องของ

นิยามศัพท์เฉพาะและข้อค าถามของตัวแปรแตล่ะตัวแปร โดยใช้การหาค่าดัชนคีวาม

สอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) 

     5.2.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation)  

ของเพียร์สัน (Pearson) 

     5.2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
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coefficient) 

    5.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

     5.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

     5.3.2 สมมตฐิานข้อ 2 ใช้การทดสอบที (t – test) ชนิด Group 

Statistics  

     5.3.3 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ใช้การทดสอบเอฟ (F - test) แบบ

การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยจะท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วธิี LSD วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม

ความเหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ สรุปผลได้ 

ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน เรยีงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ คุณลักษณะ

บุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรม

และเป็นผู้ตัดสินใจ และคุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า ทั้งโดยรวมและ      

รายด้านทุกด้านแตกต่างกัน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนทั้ง

โดยรวมและรายด้าน 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะการเป็นนัก

สร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนนอ้มถ่อมตนและเป็น

แบบอย่างที่ดี และคุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เมื่อ

พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก และ

คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนในโรงเรยีนใหญ่ มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาด

กลาง ส่วนคุณลักษณะบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ด ีผูบ้ริหารโรงเรยีน

และครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดกลาง มคีวามคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่ในโรงเรียนเล็กและ

โรงเรียนขนาดใหญ่  

  4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกัน เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณใ์นการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป ความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่

มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี และผูท้ี่มีประสบ

การในการปฏิบัติงานระหว่าง 10 – 20 ปี มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี  

  5. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ให้เกิดคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีจ านวน 5 ด้าน ที่ต้องได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 

คุณลักษณะด้านการมวีิสัยทัศน ์คุณลักษณะด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ คุณลักษณะ

ด้านการติดตอ่สื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่ม

สร้างสรรค์ และคุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก พบว่า 

   5.1 คุณลักษณะด้านการมีวิสัยทัศน์ ควรมีการอบรมพัฒนาตนเองใน

วิสัยทัศนม์าก าหนดในการบริหารโรงเรียนและแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนรว่มในการก าหนดวิสัยทัศนพ์ันธกิจและเป้าหมายของ

โรงเรียน มีการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหก้้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 

   5.2 ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ควรส่งเสริมการสร้างและพัฒนา

หลักสูตรโรงเรยีนที่สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น 
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ส่งเสริมการนิเทศการสอน ติดตาม ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ และมี

ความเช่ียวชาญด้านวิชาการ สง่เสริมในการจัดหาสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนสามารถให้

ค าปรึกษาแก่ครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

   5.3 คุณลักษณะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน โดยใช้

เทคโนโลย ี ควรส่งเสริมการเข้ารับการอบรมในด้านการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่

การสื่อสารและจัดการเรียนการสอนในยุคใหม ่จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้

ในการจัดการบริหารโรงเรียนให้เหมาะสมแก่ผู้เรยีนและรองรับกับโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา

การเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ของผู้เรยีน 

   5.4 คุณลักษณะด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ ควรเป็นผู้น าซึ่งน าพา

ครูใหส้ร้างสรรค์การบริหารจัดการในโรงเรียนในรูปแบบใหม่ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก และสามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาบริหารในการจัดการเรยีนการสอนให้

โรงเรียนมีประสทิธิผล 

   5.5 คุณลักษณะด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก ควรมี

การวางแผนในการท างาน จะท าให้งานด าเนินการไปสู่ผลส าเร็จ ยกย่อง ชมเชย สนับสนุน 

การมสี่วนรว่มและผลักดัน ซึ่งท าให้เกิดขอ้ผดิพลาดน้อยลงส่งผลใหเ้กิดขวัญและก าลังใจ

ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติงานไปสู่ผลส าเร็จ 

 

อภิปรายผลการวจิัย 

 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในยุคไทยแลนด์ 

4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผู้วิจัยอภปิรายผลตาม

ผลการวิจัย ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 

ล าดับแรก คือ คุณลักษณะบุคลิกภาพออ่นน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี คุณลักษณะ

การมคีุณธรรมจรยิธรรมและเป็นผู้ตัดสนิใจ และคุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วม
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และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการบริหารงานในโรงเรยีน ผู้บริหารโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ จ าเป็นต้องมคีวามรู ้ความ 

สามารถในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการมีบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ครูไม่วา่จะเป็นการใช้หลักและเหตุผลในการบริหารงานในโรงเรยีน เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ปฏิบัติงานและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาโรงเรียน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ร่วมกันปฏิบัติงาน สื่อสาร คิดวิเคราะห์เป็น และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาจเป็นเพราะครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องการแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ดังค า

กล่าวที่วา่ ตัวอย่างที่ดีมคี่ากว่าค าสอน อกีทั้งผูบ้ริหารโรงเรยีนควรเป็นผู้ที่ประสานงานกับ

ครูและบุคลากรในโรงเรยีน หนว่ยงานทางการศกึษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นแบบอย่างที่ดี แสวงหา แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และความรู้

อย่างชัดเจนและเปิดเผย มีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติงานอย่างเข้าใจกับคนอื่น 

ประสานงานให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะที่จะร่วมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน

การศกึษาสู่ ความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่เปิดโอกาส

ให้ครู บุคลากร ชุมชน ผูป้กครอง มีสว่นรว่มในการส่งเสริมดา้นการจัดการเรียนรู้และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความมั่นคงทางอารมณ์และจติใจ มีความสุภาพทั้งกาย วาจา แต่งกาย

สุภาพ รู้จักกาลเทศะ เข้มแข็ง ไม่เห็นแก่ตัว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หัทยา  ชนะสิทธิ์ 

(2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 

21 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิจัยของ คะนึงนิตย์  กิจวิธี (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัย เรื่อง การศกึษา

คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศกึษามีคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยของ วสันต์  บัวชุม (2561, 

บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตาม 

แนวทางการปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนระถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของ สดุดี  จรีะออน 

(2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา

ยุคประเทศไทย 4.0 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยของ Sham (2005, Abtract) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูน้ า
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และองค์กรแหง่การเรียนรู้เป็นการส ารวจธรรมชาติและคุณลักษณะขององค์กรแห่งการ

เรียนรู้ที่ส่งผลในการสร้างสรรค์ประสทิธิผลขององค์กร พบว่า มคีวามแตกต่างอย่างมนีัย

ยะส าคัญภาวะผูน้ าแบบดั้งเดิมในประเด็นความเป็นครูและผู้ฝกึสอนและความเป็น

ศูนย์กลางของผู้น าสิ่งที่เป็นจุดเด่นเฉพาะคือตามต้องการแบบแผนความคิดใหมส่ าหรับ

ภาวะผูน้ าใต้องค์กรแหง่การเรียนรู้การส ารวจ 

  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า ทั้งโดยรวมและราย

ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า เป็นบริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะหส์ถานการณป์ัจจุบันเพื่อวางแผน

อนาคตในโรงเรียนได้ เป็นผู้น าทางวิชาการ มีการน าแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน เป็นผูส้ื่อสารและประสานสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรยีน และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มคีวามสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ คิดนอกกรอบ สรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เพื่อบริหารจัดการในการจัดการเรียนรูแ้ละในการปฏิบัติงานในโรงเรยีน จัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน สามารถสร้างหลักการเชงิบวก เชิงรุกและ

วิธีการดูแลเอาใจใส่ ให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับครู บุคลากร นักเรียน และผูป้กครอง 

ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงานในโรงเรยีน มคีวามสุขภาพทั้งกาย วาจา รูจักกาลเทศะ  

ไม่เห็นแก่ตัว เปิดโอกาสให้ครูมีอสิละในการใชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที่ ผูบ้ริหารโรงเรียนจงึมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเอง

มากกว่าครูผูส้อนเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ มมีุมมองทัศนคติที่

แตกต่างและมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วสันต์  บัวชุม (2561, บทคัดย่อ) ได้ท า

การวิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏิรูป

การศกึษา ในโรงเรียนระถมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหนง่ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของ Dennerline 

(1999, Abstract) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษา : วิเคราะหค์วาม
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เป็นมาผูน้ าของการสอนของครูใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่และครูมีความคิดเห็น

ต่างกัน ที่เกี่ยวกับภาวการณ์เป็นผู้น าทางการสอนของครูใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

ของเวลาที่สละให้กับความเป็นภาวะผูน้ า ผลการวิจัยของ Hollomon (2009, pp. 605-A) 

ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ ความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพ ซึ่งพบว่า

คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่ขึน้อยู่กับการพัฒนาและการเรียนรู้ของตนเอง และเป็นผูท้ีมี

คุณค่าทางจิตใจเป็นผู้ที่มีจติใจดี มีความรูส้ึกนึกคิดที่ด ีมีน้ าใจและมีจติวิญญาณที่ด ีซึ่ง

คุณสมบัติของอาจารย์ใหญ่อยู่ที่การเสียสละเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ สร้างแรงจูงใจ  

ในการท างาน และเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความ

คิดเห็นมากกว่าผูท้ี่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์และมีความช านาญมากกว่าเพราะการที่จะเข้าไปอยู่ในโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ได้นัน้ค่อนข้างเป็นเรื่องยากและโรงเรียนขนาดใหญ่มนีักเรียนที่มีความพร้อมใน

การเรียนมากกว่า เพราะฉะนั้นทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนจะต้องมวีิสัยทัศน์

กว้างไกลเพื่อวางแผนการพัฒนาการศกึษาให้มคีุณภาพและเกิดประสทิธิผล สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ หัทยา  ชนะสิทธิ์ (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนกลุ่มเกาะแก้วสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 จ าแนกตาม จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาต่างกันในภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมนีัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยของ คะนึงนติย์  กิจวธิี (2561, 

บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษ 

ที ่21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยของ วสันต์  บัวชุม (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการ

วิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามแนวทางการปฏิรูป

การศกึษา โรงเรียนระถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 
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พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัย

ของ ผลการวิจัยของ สดุดี  จรีะออน (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษายุคประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามขนาดของ

สถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยของ รัชภูมิ  พระพรม (2562, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องความต้องการ

จ าเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 1 จ าแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้  

เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์       

ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป  มีความคิดเห็นมากกว่าผูท้ี่มปีระสบการณใ์นการ

ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และระหว่าง 10 – 20 ปี ทั้งนี้อาจมองว่าผูบ้ริหารโรงเรียนในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ควรมีลักษณะที่ดใีนด้านต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศนก์ว้างไกลพร้อมที่

จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในโรงเรียน เป็นผู้ที่สนับสนุนครูให้มกีาร

จัดการเรยีนการสอนในรูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา

การเรียนการสอนและการบริหารสถานศกึษา เป็นผู้มีความรู ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างด ีติดต่อประสานงานให้เกิดความ

สามัคคีในหมู่คณะที่จะส่งผลใหเ้กิดการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการศกึษาสู่

ความส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาใหส้ าเร็จอย่างไม่คาดหวัง                   

ซึ่งก่อใหเ้กิดจากความชาญฉลาดที่ด ีให้ความช่วยเหลือผูร้่วมงาน ให้รางวัล ความชอบ      

มีความเป็นหว่งเป็นใย ความเป็นอยู่ของบุคลากร และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ให้เกียรติ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง เปิดโอกาสให้ครูใชค้วามรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพราะสิ่งเหล่านีอ้าจเป็นความคาดหวังของคนรุน่ใหม่ที่มีต่อผู้บริหาร

โรงเรียน จงึท าให้ผู้ที่มปีระสบการณน์้อย มองว่าผูบ้ริหารโรงเรียนที่ยังมคีุณลักษณะข้างตน้

ไม่มาก ไม่ทันต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หัทยา  ชนะสิทธิ์ (2560, 
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บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนกลุ่มเกาะแก้วสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พบว่า 

คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามประสบการณใ์นการ

ท างานต่างกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนีัยยะส าคัญ

ทางสถิติ ผลการวิจัยของ คะนึงนิตย์  กิจวิธี (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง

การศกึษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยาเขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา ที่มี

ประสบการณก์ารบริหารสถานศกึษาต่างกันมีคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา

โดยรวมรายด้านและรายข้อไม่ต่างกัน ผลการวิจัยของ วสันต์  บัวชุม (2561, บทคัดย่อ)  

ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษา ในโรงเรียนระถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ  พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งโดยรวม

และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยของ    

รัชภูมิ  พระพรม (2562, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศกึษาสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทย

แลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ควรมี

การส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนให้อยู่ในระดับมากที่สุด 

เพื่อยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนใหสู้งขึ้น 
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   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกคือ คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อม

ถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจ 

และคุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตามล าดับ ในการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในด้านดังกล่าว เพื่อให้สามารถน าไปพัฒนา

และยกระดับการบริหารจัดการของผูบ้ริหารโรงเรียนได้ต่อไป 

  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรศึกษาวิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน 

   2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรียน 

   2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนกับส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเขตอื่น 

   2.4 ควรน าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 9 ด้าน  

ไปท าการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือวจิัย 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือวจิัย 

 
  โรงเรียนที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมอืวิจัยเป็นโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษานครพนม เขต 2 จ านวนตามขนาดโรงเรยีน ดังนี้ 

   1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

    1.1 โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย  

    1.2 โรงเรียนบ้านขามเตีย้น้อย  

    1.3 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย  

   2. โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.1 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง  

    2.2 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ  

    2.3 โรงเรียนบ้านค านกกก 

   3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

   3.1 โรงเรียนบ้านปากอูน  

   3.2 โรงเรียนบ้านค้อ  

   3.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง  
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุง่หมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่ประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

 2. แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ

จ านวน 9 ด้าน 

  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงที่สุด โดยขอความ

อนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อ ซึ่งค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อ

ต าแหน่งหน้าที่และหนว่ยงานของท่านแตป่ระการใด หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะหจ์าก

ท่านด้วยดี 

 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถามครัง้นี้ 

 

นางสาววิภาลัย  วงษา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค 
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ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ลงใน  ที่เห็นวา่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

 1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 

     ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูผูส้อน 

 

 2. ขนาดของโรงเรยีน 

     โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 1 - 120 คน  

     โรงเรียนขนาดกลางมีจ านวนนักเรียนตัง้แต่ 121 – 499 คน 

     โรงเรียนขนาดใหญ่มจี านวนนักเรียนตัง้แต่ 500 คนขึ้นไป 

 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

         น้อยกว่า 10 ปี 

      ระหว่าง 10 - 20 ปี 

  มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค ำชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแตล่ะข้ออย่างชัดเจน แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง 
ระดับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็น 

ของท่านมากที่สุด เพียงขอ้ละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑด์ังนี้ 

 5 หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก 

  3 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับน้อย 

  1 หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่  1 คุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ 

0 ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าวิสัยทัศนม์าก าหนดกลยุทธ์

ในการบริหารโรงเรียนได้ 

√     

ค าอธิบาย  

 จากตัวอย่างขอ้  0 ผูต้อบค าถามเครื่องหมาย  √  ลงในช่องสภาพการ

ด าเนนิงานหมายเลข  5  แสดงว่าท่านมีความคิดเห็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าวิสัยทัศน์มาก าหนดกล

ยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนได้” อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตอนที่ 2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุค 

ไทยแลนด์ 4.0 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่  1 คุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน าวิสัยทัศนม์าก าหนดกลยุทธ์

ในการบริหารโรงเรียนได้ 

     

2 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวสิัยทัศน์กว้างไกลทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสถานศกึษา 

     

3 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์

ปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตได้ 

     

4 ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

     

5 ผูบ้ริหารมวีิธีการและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างดี      

6 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการ วางแผนอนาคต

ของโรงเรียน คาดการณ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในอนาคตของสถานศกึษาได้ 

     

7 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมสี่วนรว่มในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 
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ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่  2 คุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวชิาการ 

8 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการ 
     

9 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง การเข้ารับการ

ฝกึอบรม การศกึษาดูงาน การศกึษาจากเอกสาร ต ารา 

การสบืค้นขอ้มูลทางอนิเตอร์เน็ตด้านวิชาการ 

     

10 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

สร้างสรรค์นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีน

การสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษาเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

     

11 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีเทคนิคหรอืวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสม และสามารถใหค้ าปรึกษาแก่ครูเพื่อน าไป

จัดการเรยีนการสอนและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่าง

แท้จรงิ 

     

12 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมการสร้างและการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาที่สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 

ให้มีความเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถิ่น 

     

13 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการ

เยี่ยมช้ันเรยีน  นิเทศการสอน ติดตามตรวจแผนการ

จัดการเรยีนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่  3 คุณลักษณะการสื่อสารติดต่อประสานงานและเทคโนโลยี 

14 ผูบ้ริหารโรงเรียนมทีักษะการสื่อสารที่มปีระสิทธิภาพ

และเที่ยงตรง 

     

15 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆให้

เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษา 

     

16 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ

ที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารและการเรียนการสอน 

     

17 ผูบ้ริหารโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

จัดการตดิต่อประสานงานในกิจกรรมต่างๆ 

     

18 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

     

19 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที ่

     

ด้านที่  4 คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

20 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     

21 ผูบ้ริหารโรงเรียนคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ

ใช้ในการบริหารจัดการ  

     

22 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และ

บุคลากร สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ  

     

23 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

     

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



199 

ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

24 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ 

การคิดสรา้งสรรค์ และจัดท านวัตกรรม เพื่อการบริหาร

จัดการการเรียนรูใ้นยุคไทยแลนด์ 4.0 

     

ด้านที่  5 คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

25 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสรา้งแรงจูงใจเชิงบวก      
26 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการสร้างความคิดเชิงบวกให้ครูมสี่วน

ร่วมในการก าหนดทิศทางเป้าหมายของโรงเรียน 
     

27 ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการสร้างขวัญ และก าลังใจเห็นอก

เห็นใจผูร้่วมร่วมงานและผูใ้ต้บังคับบัญชา 
     

28 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความดูแล ช่วยเหลือครูและบุคลากร

อย่างเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 
     

29 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่าง

ลักษณะที่สมบูรณ์ แต่งกายเหมาะสมเพื่อสร้างแรง 

บันดาลใจใหก้ับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

     

30 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนครูอย่างตอ่เนื่อง

ให้มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 
     

ด้านที่  6 คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

31 ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      

32 ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการบริหารงานในโรงเรยีน      

33 ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตอ่

กาลเทศะ และกิริยาในการสื่อสารที่อ่อนน้อม 

     

34 ผูบ้ริหารโรงเรียนน าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการในการ

เรียนการสอนได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา

และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
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ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านที่  7 คุณลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

35 ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารจัดการโดยให้ครูมสี่วนรว่มใน

การก าหนด  วิสัยทัศน์  เป้าหมายของสถานศกึษา 
     

36 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรมีสว่น

ร่วมการประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     

37 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูและบุคลากรมีสว่นร่วมในการ

บริหารจัดการเพื่อให้สถานศกึษาประสบความส าเร็จ 
     

38 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีสว่นรว่ม  

มีการบริหารงานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์  

คิดวิเคราะห์ 

     

ด้านที่  8 คุณลักษณะการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ   

39 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรมในการ

มอบหมายงานและพิจารณาความดี ความชอบ  

เพื่อเสริมสรา้งขวัญก าลังใจให้แก่ครู และบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

     

40 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความซื่อสัตย์  บริหารงานด้วยความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบกล้าตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน 

     

41 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ผลักดันให้ ครูและบุคลากร 

เกิดการด าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตาม

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

     

42 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยอมรับ

นับถือ จากครู บุคลากรและผูป้กครองนักเรียน 
     

43 ผูบ้ริหารโรงเรียนกล้าตัดสินใจในการบริหารงานด้าน 

ต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
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ข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

44 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

หรอืวินจิฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบในการ

ปฏิบัติงาน 

     

45 ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจด้วยหลักความ

เป็นคุณธรรม 
     

ด้านที่ 9 คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

46 ผูบ้ริหารโรงเรียนประสานความร่วมมอืกับครู และ

บุคลากรในโรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการ

จัดการเรยีนการสอนเพื่อให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปใน

ด้านที่ดี 

     

47 ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูในการที่จะ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กล้าคิด กล้าท า 
     

48 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น า ครู บุคลากร 

และโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จ 
     

49 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีปฏิภาณไหวพริบที่ดเีพื่อแก้ปัญหา 

และจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
     

50 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรเิริ่มแนวทางในการบริหาร 

ที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 
     

 

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณส์ าหรบัผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 

 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาววิภาลัย  วงษา  นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์    ผศ.ดร.ธวัชชัย  ไพใหล 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์    ดร.รัชฎาพร  งอยภูธร 

 

ช่ือผูส้ัมภาษณ์…………………………………………………….……………………………………………………………….. 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. 

วัน เดือน ปี สัมภาษณ์....................................................................................................... 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา...................................................................................................... 

 

ประเด็นค าถาม  แนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

 

 1.ด้านการมีวสิัยทัศน์ 

  1.1 ท่านมีแนวทาง  วิธีการ  หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาการมวีิสัยทัศน์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2. ด้านการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

  2.1ท่านมแีนวทาง  วธิีการ  หรือกระบวนการเพื่อพัฒนาการเป็นผู้น าทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. ด้านการตดิต่อสื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยี 

  3.1 ท่านมแีนวทาง  วิธีการ  หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะการ

ติดตอ่สื่อสารและประสานงานโดยใช้เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.ด้านการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

  4.1 ท่านมแีนวทาง  วธิีการ  หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาการเป็นนักริเริ่ม

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.ด้านการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

  5.1 ท่านมแีนวทาง  วิธีการ  หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาการเป็นนักสร้าง

พลังแรงบันดาลใจเชิงบวกของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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    ตาราง  22  ค่าดัชนคีวามสอดคล้องของผูเ้ชี่ยวชาญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ      

  ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

  ด้านที่  1 คุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ 

1 ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน า

วิสัยทัศนม์าก าหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงเรียนได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

2 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวสิัยทัศน์กว้างไกล

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด

การพัฒนาในสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

3 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ

วางแผนอนาคตได้ 

1 1 1 1 

 
 

1 5 1 ใช้ได้ 

4 ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถวาง

แผนการปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมาย

และนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

5 ผูบ้ริหารมวีิธีการและแนวทางที่จะ

แก้ไขปัญหาได้อย่างดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

6 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถใน

การ วางแผนอนาคตของโรงเรียน 

คาดการณใ์นเหตุการณ์ต่างๆ  
ในอนาคตของสถานศกึษาได้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

7 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมี

ส่วนรว่มในการก าหนดวิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

 

  ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

  ด้านที่  2 คุณลักษณะการเป็นผู้น าทางวชิาการ 

8 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ าการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

9 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง 

การเข้ารับการฝึกอบรม การศกึษาดู

งาน การศกึษาจากเอกสาร ต ารา 

การสบืค้นขอ้มูลทางอนิเตอร์เน็ตด้าน

วิชาการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

10 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครู

และบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมมา

แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สถานศกึษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

11 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีเทคนิคหรอืวิธีการ

จัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม และ

สามารถใหค้ าปรึกษาแก่ครูเพื่อน าไป

จัดการเรยีนการสอนและเกิด

ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

12 ผูบ้ริหารโรงเรียนมกีารส่งเสริมการ

สร้างและการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาที่สอดคล้องกับยุคไทย

แลนด์ 4.0 ให้มคีวามเหมาะสมกับ

ผูเ้รียนและท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

 

                      

ข้อ 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

13 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาการ มีการเยี่ยมชัน้เรียน  

นิเทศการสอน ติดตามตรวจแผนการ

จัดการเรยีนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านที่  3 คุณลักษณะการสื่อสารติดต่อประสานงานและเทคโนโลยี 

14 ผูบ้ริหารโรงเรียนมทีักษะการสื่อสาร

ที่มปีระสิทธิภาพและเที่ยงตรง 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

15 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการแบ่งปันข้อมูล

ข่าวสารต่างๆใหเ้ข้าใจตรงกัน เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

16 ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดให้มีระบบ

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การบริหารและการเรียน

การสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

17 ผูบ้ริหารโรงเรียนได้น าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการบริหารจัดการตดิต่อ

ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

18 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

19 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูมีสว่นรว่มใน

การแสดงความคิดเห็นและแสดง

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที ่

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 
 

  ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

  ด้านที่  4 คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ 

20 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

21 ผูบ้ริหารโรงเรียนคิดและสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

22 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครู และบุคลากร 

สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม ่ๆ  

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

23 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีแนวคิดและ

เทคนิคใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

24 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถใน

การคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ 

และจัดท านวัตกรรม เพื่อการบริหาร

จัดการการเรียนรูใ้นยุคไทยแลนด์ 4.0 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

  ด้านที่  5 คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

 25 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมและสรา้ง

แรงจูงใจเชงิบวก 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

26 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการสร้างความคิด

เชงิบวกให้ครูมสี่วนรว่มในการ

ก าหนดทิศทางเป้าหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

       

ข้อ 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

27 ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการสร้างขวัญ 

และก าลังใจเห็นอกเห็นใจผู้ร่วม

ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

28 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความดูแล 

ช่วยเหลือครูและบุคลากรอย่างเป็น

กัลยาณมติรกับทุกคน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

29 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจที่ดี มีรูปร่างลักษณะที่

สมบูรณ์ แต่งกายเหมาะสมเพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจใหก้ับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

30 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริม

สนับสนุนครูอย่างตอ่เนื่องใหม้ี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

 ด้านที่  6 คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

31 ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

32 ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการ

บริหารงานในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

33 ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตน

ให้เหมาะสมตอ่กาลเทศะ และกิริยา

ในการสื่อสารที่อ่อนน้อม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

34 ผูบ้ริหารโรงเรียนน าเทคโนโลยีมา

บริหารจัดการในการเรียนการสอน

ได้ดเีพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ แก้ไข

ปัญหาและตัดสินใจอย่างมเีหตุผล 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

 

  ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

  ด้านที่  7 คุณลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

35 ผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารจัดการโดย

ให้ครูมสี่วนรว่มในการก าหนด  

วิสัยทัศน ์ เป้าหมายของสถานศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

36 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู 

และบุคลากรมีสว่นร่วมการประเมิน

การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

37 ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครูและบุคลากร

มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ

เพื่อให้สถานศกึษาประสบ

ความส าเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

38 ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีสว่นร่วม มกีารบริหารงาน

อย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์  

คิดวิเคราะห์ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

  ด้านที่  8 คุณลักษณะการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ตัดสินใจ   

39 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 

จรยิธรรมในการมอบหมายงานและ

พิจารณาความดี ความชอบ  

เพื่อเสริมสรา้งขวัญก าลังใจให้แก่ครู 

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

40 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความซื่อสัตย์  

บริหารงานด้วยความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบกล้าตัดสินใจใน

การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

 

  ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

41 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้ผลักดันให้ 

ครูและบุคลากรเกิดการด าเนินงาน

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตาม

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

42 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณธรรม

จรยิธรรมได้รับการยอมรับนับถือ 

จากครู บุคลากรและผูป้กครอง

นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

43 ผูบ้ริหารโรงเรียนกล้าตัดสินใจใน

การบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้

โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

44 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีข้อมูลที่เพียงพอ

เพื่อใชใ้นการตัดสินใจ หรอืวินจิฉัย

สั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบใน

การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

45 ผูบ้ริหารโรงเรียนใช้เหตุผลในการ

ตัดสินใจด้วยหลักความเป็น

คุณธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

  ด้านที่ 9 คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

46 ผูบ้ริหารโรงเรียนประสานความ

ร่วมมือกับครู และบุคลากรใน

โรงเรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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    ตาราง  22 (ต่อ) 

 

 ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
รวม  IOC ผล 1 2 3 4 5 

47 ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ครูในการที่จะเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ กล้าคิด กล้าท า 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

48 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทักษะในการเป็น

ผูน้ า ครู บุคลากร และโรงเรียนไปสู่

การเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลส าเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

49 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีปฏิภาณไหวพริบ

ที่ดเีพื่อแก้ปัญหา และจัดการเรียน

การสอนในโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 

50 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรเิริ่ม

แนวทางในการบริหารที่ท้าทายต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก 

1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



217 

ตาราง 23 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ

 แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุค 

 ไทยแลนด์ 4.0 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์  

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .905 

1 .731 

2 .756 

3 .746 

4 .708 

5 .705 

6 .679 

7 .704 

2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .788 

8 .573 

9 .370 

10 .624 

11 .620 

12 .538 

13 .499 

3. คุณลักษณะการสื่อสารติดต่อประสานงานและ

เทคโนโลย ี

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .845 

14 .637 

14 .703 

16 .667 

17 .669 

18 .582 

19 .521 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

4.คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .892 

20 .603 

21 .792 

22 .792 

23 .754 

24 .753 

5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจ

เชงิบวก 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .944 

25 .888 

26 .911 

27 .879 

28 .765 

29 .778 

30 .773 

6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .925 

 

31 .846 

32 .892 

33 .864 

34 .732 

7. คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน .877 

35 .821 

36 .795 

37 .726 

38 .633 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

8. คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้

ตัดสินใจ 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน .923 

39 .669 

40 .819 

41 .741 

42 .850 

43 .747 

44 .692 

45 .843 

9. คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้าน .923 

46 .793 

47 .811 

48 .805 

49 .756 

50 .834 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เท่ากับ .962 

 

 จากตาราง พบว่าค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามรายข้อ (r) มคี่าอยู่ 

ระหว่าง .370 − .911 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เท่ากับ 

  1. คุณลักษณะการมวีิสัยทัศน์คา่ความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .905 

  2. คุณลักษณะการเป็นผูน้ าทางวิชาการค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.788 

  3. คุณลักษณะการสื่อสารติดต่อประสานงานและเทคโนโลยีค่าความเชื่อมั่น

รายด้านเท่ากับ .845 

  4. คุณลักษณะการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.892 
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  5. คุณลักษณะการเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวกค่าความเชื่อม่ัน

รายด้านเท่ากับ .944 

  6. คุณลักษณะบุคลิกภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดีค่าความ

เชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .955 

  7. คุณลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีค่าความ

เชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .877 

  8. คุณลักษณะการมคีุณธรรมจริยธรรมและเป็นผูต้ัดสินใจค่าความเชื่อมั่น

รายด้านเท่ากับ .923 

  9. คุณลักษณะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ 

.923 
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ภาคผนวก ช  

ตัวอย่างผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาลงในตาราง 
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ภาคผนวก ซ 

 ภาพประกอบการวจิัย 
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ภาพประกอบ 2 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2563 

 

           

ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นายอนุกูล  ทองนุย้, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2563 (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นายสันติชัย  พรหมอารักษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563 

 

 

ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นางสาวอภนิัน  อรกุล, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563 
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ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นางเรณู  ไชยดี, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563 

 

 

ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563 
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ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นายอรรชิต  ผลจันทร์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2563 

 

 

ภาพประกอบ 9 การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

นายวิลัยศักดิ์  อยู่พงษ์, สัมภาษณ์, 25 มนีาคม 2563 
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ประวัติย่อผู้วจิัย 
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ประวัติย่อผู้วจิัย 

 

ช่ือ      นางสาววิภาลัย  วงษา 

วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2530 

ภูมลิ าเนา      จังหวัดนครพนม 

ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่ 195 หมู ่4 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม   

      จังหวัดนครพนม 48140 

ต าแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ท างาน     โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศษิฐ์อ านวยศิลป์ 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2543  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศรเีวินชัย    

      อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2546  ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสามผงวิทยาคม   

      อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2549  ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์รอ้ยเอ็ด  

      อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พ.ศ.2552  ศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชานาฏศลิป์ไทยศึกษา 

      วิทยาลัยนาฏศิลป์รอ้ยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

 พ.ศ.2563  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ.2558  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศษิฐ์อ านวยศิลป์ 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 พ.ศ.2563   ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศษิฐ์อ านวยศลิป์ 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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