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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 
4.0 2) เพื่อศึกษาความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 กับความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 ที่พยากรณ์ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำานวน 352 คน 
ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำาของผู้บริหาร มีค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง .430-.980 และมีค่าความเชื่อมั่น .98 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ 
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง .466-.858 และมีค่าความเชื่อมั่น .98 วิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่ ร้อยละ  
คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ความเปน็โรงเรยีนสขุภาวะ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ำาของผูบ้ริหารสถานศกึษายคุการศกึษา 4.0 กบัความเปน็โรงเรยีน
สุขภาวะ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  
4) สมการพยากรณ์ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ โดยมีปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย
การสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ปัจจัยการสร้างความร่วมมือในการทำางาน ปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะการใช้
ดิจิทัล และปัจจัยการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีอำานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.80 
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Abstract 

The purposes of his research were: 1) to study the level of leadership of school 
administrators in education 4.0, 2) to study the level of creative a healthy school, 3) to  
investigate the relationship leadership of school administrators in education 4.0 and of healthy 
school, and 4) set predictive equations of leadership of school administrators in education 4.0 
under Loei Primary Office Education Service Areas.The Samples consisted of teachers and 
Personnel in the school to 352 people obtained by stratified random sampling.The research 
instrument was: 5-level-rating scale questionnaire of the leadership of school administrators  
in education 4.0 with the discrimination of .430-.980 and the reliability of .98 and the  
creative a healthy school with the discrimination of .466-.858 and the reliability of .98.The 
data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient and the stepwise multiple regression. The result of the research 
shows that: 1) Creative leadership of school administrators it is at the high level. 2) A healthy 
school it is at the high level. 3) The creative leadership of school administrators in education 
4.0 have a positive relationship with a healthy school. under Loei Primary Office Education 
Service Areas. And 4) The visionary change leader factors, Factors of Creative innovation,  
creating work cooperation factor, Factors of Leadership skills using digital, and  
Consideration of individuality factor. It is a predictive variable that can predict the healthy 
school under Loei Primary Office Education Service Areas, can predict 45.80%.
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บทนำา 

การศึกษายุค 4.0 ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
จะตอ้งนำาเอาภาวะผูน้ำามาเปน็ตวัขบัเคลือ่น เพือ่ให้
เกิดการพฒันาในการบรหิารงานวชิาการใหป้ระสบ
ความสำาเรจ็เพือ่ให้เกิดนวตักรรม การเรยีนรู ้เกดิการ
พฒันาประเทศดังน้ัน ภาวะผูน้ำาจงึมคีวามสำาคัญและ
จำาเป็นอยา่งย่ิงของผูท้ีจ่ะมาดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิาร
ขององค์กร ไม่ว่าจะเปน็ภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะ
เป็นระดับโลก ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเพราะ
ภาวะผู้นำาจะก่อให้เกิดผลที่แตกต่างในการบริหาร
อยา่งเหน็ไดช้ดัผูน้ำาบางคนทำาใหอ้งคก์รทีเ่คยเชือ่งชา้  
กลบักลายเปน็องคก์รทีม่คีวามกระฉบักระเฉงว่องไว 
แต่ในขณะท่ีผู้บริหารบางคนที่มีภาวะผู้นำา ทำาให้

องค์กรที่เคยมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีสิ่งที่ท้าทายให้
ทำาอยู่ตลอดเวลากลายเป็นองค์กรที่ทำางานอยู่แต่
ในขอบเขตที่แคบๆ ขาดสิ่งเร้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองคก์รและไดแ้ตท่ำางานไปวนัๆ เทา่นัน้ การ
ที่บรรลุภารกิจของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา และอาจจะ
ต้องรื้อปรับระบบอย่างขนานใหญ่ เพื่อเข้าสู่ระบบ
อยา่งเปน็จรงิ ภาวะผูน้ำาทีต่อ้งการในการเข้ามาแกไ้ข
ภาวะวกิฤตดงักลา่ว ไดแ้ก ่1) ผูน้ำาจะตอ้งมหีลกัการ 
เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร เพื่อให้คนในองค์กร 
มีพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดีตามอย่าง อันจะ 
ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคมได้โดยรวม โดย
หลักการทีว่่านี ้ไดแ้ก ่ความซือ่สัตย ์ความมศัีกด์ิศรี 
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และความยตุธิรรม 2) ผูน้ำาทีม่คีวามรู้และวสิยัทศัน์
ทีจ่ะระดมสรรพกำาลัง โดยการสรา้งบรรยากาศของ
คนในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ซ่ึงเป็นสิ่งที่ก่อ
ให้เกิดพันธสัญญาร่วมกันที่จะฟันฝ่าเพื่อให้บรรลุ
ถึงหลักชัยที่ได้ปักร่วมกันไว้ ซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพ
สุดยอดของการร่วมทีม (Team work) ที่ให้พลัง
เหนือกว่าการสั่งการใดๆ 3) เป็นผู้นำานักปฏิบัติที่
สามารถจัดการขา้มขอบเขตองคก์รของตนเอง หรอื
ภาวะผู้นำาที่ทำาให้ขอบเขตขององค์กรจางหายไป 
และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสร้างสิ่งดีกว่า
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยปล่อยให้ส่ิงท่ีไม่ดีค่อยๆ จาง
หายไป และ 4) ผู้นำาผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ
ทำางาน ไม่ว่าจะเป็นความกล้าที่จะทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่จะตามมา 
มีความมุง่มั่นที่จะให้ผลสำาเรจ็เกิดขึ้น ใฝท่ี่จะเรยีน
รู้ส่ิงใหม่ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของคนในองค์กร 
ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์ระบบท่ีดีกว่าให้เกิดขึ้น  
(พระมหาอดุร อุตตฺโร, 2561: 46) กลา่วคือ ภาวะ
ผูน้ำา หมายถงึ บคุคลท่ีมคีวามสามารถในการชกัจงู
ผูอ้ืน่ มอีทิธพิลเหนอืจิตใจผูอ้ืน่ สามารถจดุประกาย
ความคิดของตนเองใหผู้้ อืน่กระทำาตาม เปน็ผูช้ีน้ำา
และสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นมีความกระตือรือร้น
ในการทำางานด้วยความเต็มใจ ซึ่งส่วนมากจะเป็น
หัวหน้า ผู้นำาองค์กร และผู้บริหารในระดับต่างๆ 

ผูน้ำาสงูสดุในสถานศกึษาซึง่ก ็คอื ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญ และเป็น
กุญแจแห่งความสำาเร็จในการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับกับความท้าทาย
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคการศึกษา 
4.0 เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
แล้วยงัเปน็จดุเชือ่มนโยบายกบัการปฏบิตัทิีใ่กลช้ดิ
กับผู้เรียนมากที่สุด จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ  
มคีณุธรรม จรยิธรรมในการบรหิารงานแล้ว จะตอ้ง

มกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ 
ทั้งค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอด
จนความเปลี่ยนแปลงนโยบาย สังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของครู
และบคุลากรในสถานศกึษา ซึง่มอีทิธพิลทีจ่ะทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ภายใต้ความไว้วางใจ ความร่วมมือ ความเชื่อมั่น 
ความศรัทธา อันจะส่งผลต่อการดาเนินงานใน
สถานศึกษาให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ดังที่
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555: 8-9) กล่าวว่า การที่
ผู้นำาทั้งผู้นำาโดยท่ัวไปและผู้นำาการศึกษาของไทย
จะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจปัญหา
ของสังคมไทยได้อย่างดีและเช่ือมโยงการศึกษา
กบัสงัคมไทยนัน้ จาเปน็ตอ้งมคีณุสมบตัหิลกั ดงันี ้ 
1) ความสามารถในการวเิคราะห ์2) ความสามารถใน
การสรา้งสรรค ์3) ความสามารถในการสรา้งผลงาน  
และ 4) ความสามารถในด้านความรับผิดชอบ 
เป็นการแสดงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเป็นแนวคิดที่
มุ่งกระทำาให้เป้าหมายการศึกษาไทยเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติและมีความเป็นมาตรฐานสากล 
ซึ่งองค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ มี 5 องค์
ประกอบคอื (1) ผูเ้รยีนเปน็สุข (2) โรงเรยีนเปน็สขุ 
(3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข (4) ครอบครัวเป็นสุข 
และ (5) ชุมชนเป็นสุข ทั้ง 5 องค์ประกอบมีความ
เก่ียวเน่ืองและส่งผลต่อกัน กล่าวคือ โรงเรียน
สุขภาวะน้ันต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้  
“ผู้เรียนเป็นสุข”โดยการปรับสภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง 
จัดโครงสร้างและระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพ
แวดล้อม ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
และสง่เสรมิสขุภาวะของผูเ้รียนทัง้ดา้นกาย ใจ สงัคม 
และปัญญา (Erawan, 2019: 9) ซ่ึงเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ประกอบด้วย  
จติศกึษา การจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเปน็
ฐาน (Problem Based Leaning PBL) และชุมชน
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แห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning 
Community PLC)

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุค
การศึกษา 4.0 กับความเป็นโรงเรียนสุขภาวะของ
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาเลย ข้อมลูทีผู่ว้จิยัไดศึ้กษาในครัง้น้ีน่าจะเปน็
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การจดัการศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ำาของผูบ้ริหารสถานศึกษายคุการ
ศกึษา 4.0 จะนำามาซึง่สขุภาพองคก์ารของโรงเรยีน
ที่ดีและมีความสุขต่อไป

ความมุ่งหมายการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษายคุการศึกษา 4.0 ในสงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย 

2. เพือ่ศกึษาความเปน็โรงเรียนสุขภาวะใน
สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 
กับความเป็นโรงเรียนสุขภาวะในสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

4. เพ่ือสรา้งสมการพยากรณภ์าวะผูน้ำาของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษายคุการศกึษา 4.0 ทีพ่ยากรณ์
ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ ในสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

สมมติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคการศึกษา 4.0 มีความสัมพันธ์กับความเป็น
โรงเรียนสุขภาวะในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเลย 

2. ภาวะผู้นำาของผู้บรหิารสถานศึกษายคุการ
ศกึษา 4.0 อย่างนอ้ย 1 ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์
ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

วิธีการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย ปีการศึกษา 2562 จำานวน 416 โรงเรียน 
4,128 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลา
การทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาเลย ปกีารศกึษา 2562 จำานวน 
352 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย 
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช่ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็น
แบบสอบถาม มีท้ังหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน และ
ขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำาของ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 ตามตาม
องคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก ่การคำานงึถงึความเปน็
ปัจเจกบุคคล การสร้างแรงบัลดาลใจ การมีวิสัย
ทัศน์ผู้นำาเปล่ียนแปลง การเป็นผู้นำาทักษะการใช้
ดิจิทัล การสร้างความร่วมมือในการทำางาน และ
การสรา้งสรรคง์านนวตักรรม และ ตอนที ่3 ความ
เป็นโรงเรียนสุขภาวะ ของสถานศึกษา ตามองค์
ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียนเป็นสุข ด้าน
โรงเรียนเป็นสุข ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ด้าน
ครอบครัวเป็นสุข และด้านชุมชนเป็นสุข โดยตอน
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ที่ 2 มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง .430-.980 
และมีค่าความเช่ือมั่น .98 และ ตอนท่ี 3 มีค่า
อำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง .466-.858 และมีค่า
ความเชื่อมั่น .98 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธาน ีเพือ่เสนอผู้อำานวยการ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย ทัง้ 3 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์ห้ออก
หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้วิจัยดำาเนินการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมซองติดแสตมป์
ที่มีชื่อที่อยู่ของผู้วิจัย พร้อมด้วยหนังสือขอความ
ร่วมมือในการวิจัย ถึงกลุ่มตัวอย่างและให้ส่งกลับ
คืนแก่ผู้วิจัยทางไปรษณีย์ บางส่วนผู้วิจัยขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยการนัดหมายวัน 
เวลา ในการรบัแบบสอบถามคนืไดร้บักลบัมาจำานวน 
352 ชุด คดิเปน็รอ้ยละ 100 แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้า
วิเคราะห์หาผลการวิจัย

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

นำาข้อมลูจากแบบสอบถามตอนที ่1 วเิคราะห์
โดยการแจกแจงความถี(่Frequencies) และหาคา่
ร้อยละ(Percentage) ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) หาคา่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษายุคการศึกษา 4.0 กับความเป็นโรงเรียนสุข
ภาวะ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Monument Correlation 
Coefficient) และทดสอบค่าสมมติฐาน ภาวะผูน้ำา
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 อย่าง
น้อย 1 ตัวตัวแปรส่งผลต่อความเป็นโรงเรียนสุข
ภาวะในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาเลย วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ 
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำาของผู้
บรหิารสถานศกึษายคุการศึกษา 4.0 สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย รายละเอียด
ในตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 
4.0 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 S.D. แปลผล

1. ปัจจัยการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.32 0.47 มาก

2. ปัจจัยการสร้างแรงบัลดาลใจ 4.32 0.48 มาก

3. ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ผู้นำาเปลี่ยนแปลง 4.26 0.47 มาก

4. ปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะการใช้ดิจิทัล 4.20 0.53 มาก

5. ปัจจัยการสร้างความร่วมมือในการทำางาน 4.28 0.48 มาก

6. ปัจจัยการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 4.12 0.46 มาก

รวม 4.25 0.32 มาก
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จากตาราง 1 ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษายุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อแยกเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการ
คำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( =4.32) และ
ปจัจยัการสรา้งแรงบลัดาลใจ ( =4.32) มคีา่เฉลีย่

มากทีส่ดุ รองลงมาปจัจยัการสรา้งความรว่มมอืใน
การทำางาน ( =4.28) และปจัจัยการสรา้งสรรคง์าน
นวัตกรรม ( =4.12) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

2. ผลการวเิคราะหร์ะดับความเป็นโรงเรยีน
สขุภาวะ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาเลย รายละเอียดในตาราง 2

ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย 

ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ S.D. แปลผล

1. ด้านผู้เรียนเป็นสุข 4.31 0.43 มาก

2. ด้านโรงเรียนเป็นสุข 4.28 0.50 มาก

3. ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข 4.28 0.51 มาก

4. ด้านครอบครัวเป็นสุข 4.31 0.45 มาก

5. ด้านชุมชนเป็นสุข 4.30 0.44 มาก

รวม 4.30 0.32 มาก

จากตาราง 2 พบวา่ ความเปน็โรงเรยีนสขุ
ภาวะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครอบครัวเป็นสุข (
=4.31) และด้านผู้เรียนเป็นสุข ( =4.31) มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านชุมชนเป็นสุข (

=4.30) และดา้นสภาพแวดลอ้มเปน็สขุ ( =4.28) 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

3. ผลการวิเคราะหค์วามสัมพนัธร์ะหว่าง
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษายคุการศกึษา 4.0 
และความเปน็โรงเรยีนสุขภาวะ สังกดัสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา รายละเอยีดในตาราง 3
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จากตาราง 9 พบวา่ ปจัจยัภาวะผูน้ำาของผู้
บรหิารสถานศกึษายคุการศกึษา 4.0 ทกุดา้นมคีวาม
สัมพันธ์ทางบวก กับความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย โดยรวม อยา่งมนัียสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 
4.0 และความเปน็โรงเรยีนสขุภาวะ สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเลย พบว่า เมือ่นำา
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 
4.0 ทีเ่ปน็ตวัพยากรณท์ีด่ ีทัง้ 5 ปจัจัย ไปหาความ
สัมพันธ์ เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้ความ
เป็นโรงเรียนสุข ตัวพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) 
และในรูปคะแนนมาตรฐาน (b) คือ ปัจจัยการมี
วิสัยทัศน์ผู้นำาเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ปจัจยัการสร้างความรว่มมอืในการ
ทำางาน ปจัจยัการเปน็ผูน้ำาทักษะการใชด้จิทิลั และ
ปัจจัยการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตาม
ลำาดับ ส่งผลต่อความเป็นโรงเรียนสุขภาวะของ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R=.677) ซึ่งสามารถพยากรณ์ความเป็น
โรงเรยีนสุขภาวะของสถานศึกษาไดร้อ้ยละ 45.80 
( =.458) 

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหาร
สถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้นีเ้มือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดับ ปัจจัยการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา รู้ถึง
ความต้องการ ด้วยการพยายามตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร่วมงานแต่ละคน ศึกษาได้ศึกษา
คณุสมบัต ิในการมอบหมายงานตามความสามารถ
ของผู้ร่วมงานแต่ละคน แสดงความชื่นชมในความ
สามารถและผลงานของผู้ร่วมงาน ให้คำาปรึกษา
ในการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับสนับสนุนแก่ 
ผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเป็นกันเอง ส่งเสริมให้ผู้ร่วม
งานได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้

ตาราง 3  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 และ
ความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

ตัวแปร
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0

Tolerance VIF

1.00 .498** .437** .232** .367** .198** .403** .688 1.453

1.00 .541** .254** .480** .387** .469** .548 1.825

1.00 .280** .375** .355** .522** .633 2.581

1.00 .167** .307** .399** .858 1.166

1.00 .369** .458** .703 1.422

1.00 .466** .747 1.339

1.00
** นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหา โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทำางานที่อยู่ในมีความรับผิด
ชอบของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของนุช สัทธาฉัตรมงคล (2559: 171) 
การทีผู้่นำาใหก้ารดแูลเอาใจใสผู่ต้ามเปน็รายบคุคล 
ทำาให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำาคัญ ผู้นำา
จะเป็นโค้ช(Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) 
ผูน้ำาจะสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพของผูต้ามและเพ่ือน
ร่วมงานให้สูงขึ้น โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บคุคล เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ชค้วามสามารถอยา่ง
เต็มที่ และยังสอดคล้องกับถวิล อรัญเวศ (2560: 
เว็บไซต์) ประสานสิบทิศ ผู้บริหารสถานศึกษาจำา
ตอ้งเปน็บคุคลทีส่ามารถประสานงานกับหนว่ยงาน 
หรือบุคคลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถไกล่เกลี่ย
ข้อกรณีพิพาทได้ และสามารถ ขจัดปัดเป่าปัญหา
ตา่งๆ ในสถานศึกษาได ้มีจิตยดึม่ันในความสามคัคี
ปรองดองสมานฉนัทผ์ูบ้รหิารสถานศกึษายุคน้ี ตอ้ง
สร้างความสามัคคีปรองดอง

2. ผลการศึกษาระดับความเป็นโรงเรียน
สุขภาวะในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการปฏิบัติของ ผู้เรียนมีสุข
อนามยัทางรา่งกาย ออกกำาลงักายอยา่งสม่ำาเสมอ 
มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณธรรม
จรยิธรรม มองโลกในแงด่ ีมคีวามเอือ้อาทร มวีนิยั 
รูห้น้าที ่มคีวามรบัผดิชอบ มจีติสาธารณะ อนรัุกษ์
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ชอบอาสา ช่วยเหลือผู้
อื่น มีนสิัยใฝ่เรียนรู้ มีความเพียรพยายามแสวงหา
ความรู้ มีทักษะชีวิตที่มั่นคง สามารถแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของสำานักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ หรอื สสส. 
(2560: เว็บไซต์) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ในด้าน
รา่งกาย จติใจ ทกัษะชวีติ ความเปน็พลเมอืงด ีและ
มคีวามรกัในการเรียนรู ้ผูเ้รียนมสีขุภาพกายแข็งแรง  

รบัประทานอาหารถกูสขุลกัษณะ ดแูลความสะอาด
ของร่างกายและเส้ือผ้า ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ  
ผูเ้รยีนวา่เรงิแจม่ใส มองโลกในแงด ีทกัทายปราศรยั 
ผูเ้รียนมีทกัษะการปฏิเสธให้ตนเองพ้นจากอันตราย 
ปฏิเสธการถูกชักชวนให้ด่ืมแอลกอฮอล์ สูบบุหร่ี 
สิ่งเสพติดอื่นๆ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เล่น
การพนนัทกุชนดิ ผูเ้รยีนอยูร่วมกนัอย่างมีความสขุ  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างโรงเรียน รัก และเอื้อ
อาทรตอ่เพือ่น มคีวามสขุในการดำาเนนิชีวติ ผูเ้รยีน
นกัรูห้นา้ทีม่คีวามรบัผดิชอบ ผูเ้รียนมจีติสาธารณะ 
อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนกระติก
นั้นให้ความสนใจในการเรียน หมันแสวงหาความ
รู้จากแหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประวิต เอราวรรณ์ (2547: เว็บไซต์) คุณลักษณะ
โรงเรียนมีการน่าองค์กรดี ซึ่งหมายความถึงความ
เป็นองค์กรและตัวผู้บริหาร การเรียนรู้ในโรงเรียน
ต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข ซึ่งครอบคลุมถึง
การเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียน ซึ่งต้องเป็นการ
เรียนรู้ที่มีส่วนร่วมมีการบูรณาการ และเป็นการ 
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ สิ่งแวดล้อม 
และวิถชีีวติของผูเ้รยีน การอยูร่ว่มกนัของทกุคนใน
โรงเรยีนตอ้งคำานงึถงึสิทธแิละความเสมอภาค โดย
เฉพาะการกำาหนดนโยบาย มาตรการ หรือการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนจะต้องตอบสนองต่อ 
สทิธเิดก็ โรงเรยีนตอ้งมบีรรยากาศเปน็มติร ทกุคน 
ในโรงเรียนร่วมมือกันท่างาน หรือแก้ปัญหา มีการ
ทา่งานเปน็ทมีและเปน็กลัยาณมติร ซึง่ทัง้การเรยีนรู ้ 
การตอบสนองต่อสิทธิและความเสมอภาค และ
บรรยากาศทีเ่ปน็มติรนีเ้ปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้จากทกุคนใน
โรงเรียน ไม่มีคนใดคนหนึ่ง จัดกระทำาข้ึนมาได้  
มีการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน นอกเหนือไปจากการ
จัดการ เรียนการสอน ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเป็น
ทั้งการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแกไข
ปญัหา นกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึซึง่ขอ้นีต้อ้งอาศยัระบบ
การบรหิารจดัการในโรงเรยีน และการประสานงาน
กับ ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ส่ง
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เสริมให้นักเรียนทำากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็น
กิจกรรม เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตามความ
สนใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0 ที่กับความ
เป็นโรงเรียนสขุภาวะในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศึกษาเลย โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์นั
อยู่ในระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที ่1 ทัง้นี้
อาจสืบเนื่องมาจาก ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถาน
ศึกษายุคการศึกษา 4.0 ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ผู้นำา
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
ปัจจัยการสร้างความร่วมมือในการทำางาน ปัจจัย
การเป็นผู้นำาทกัษะการใชด้จิทิลั และปจัจยัการคำานงึ
ถึงความเปน็ปจัเจกบคุคล เปน็องคป์ระกอบสำาคญั
ในความเปน็โรงเรยีนสุขภาวะในสังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ทั้ง 5 ด้าน เนื่อง
มาจากผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความพร้อมรู้ถึงความต้องการ ด้วยการ
พยายามตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงาน
แต่ละคน ศึกษาได้ศึกษาคุณสมบัติ ในการมอบ
หมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละ
คน แสดงความชืน่ชมในความสามารถและผลงาน
ของผู้ร่วมงาน ให้คำาปรึกษาในการปฏิบัติงาน ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัสนบัสนนุแกผู่ร้ว่มงานทกุคนอยา่ง
เป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร  
วัชรกิจ (2562: 967) ผู้นำาของประเทศของโลก
ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปด้วยความสามารถปัญญา 
เฉียบแหลมจะมีประโยชน์อะไรถ้ำาขาดสติหรือเสีย
สติและไม่ยึดหลักธรรมในการปกครองบริหาร
ประเทศความสำาเร็จทีไ่ด้มาไมว่า่ยุคใดสมยัใด ถ้ำาขาด 
องค์ประกอบของหลักธรรม จะเป็นความสำาเร็จที่
ไม่ยั่งยืนย่อมสามารถเสื่อมสลายได้ ยิ่งเจริญสูงส่ง
ทางดา้นวตัถขุึน้เท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสเส่ือมสลายเรว็
ขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะภาวะผู้นำาที่ดีอันพึงประสงค์ 
ในยุค 4.0 นั้น จะไม่ใช่ผู้ท่ีคอยสั่งการอีกต่อไป 

แต่จะเป็นผู้นำาที่คอยส่งเสริมสนับสนุน ให้ลูกน้อง
แตล่ะคนสามารถทำางานทีต่วัเองรบัผดิชอบใหส้ำาเรจ็ 
รวมถึงการคิดสิ่งใหม่ๆ การนาเอาคุณค่ำาที่มีในตัว
พนกังานมาสรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมทนัสมยัมีการ
ประยุกต์ Digital Life อันทรงคุณค่ำา ต้องสร้างมา
เพื่อให้มีลักษณะเฉพาะและแตกต่ำางอย่างยั่งยืน 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและ
สรา้งสมการพยากรณค์วามเปน็โรงเรยีนสขุภาวะใน
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาเลย โดยใชภ้าวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ยุคการศึกษา 4.0 เป็นตัวแปรพยากรณ์ พบว่า 
ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ผู้นำาเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการ
สรา้งสรรคง์านนวตักรรม ปจัจยัการสร้างความรว่ม
มือในการทำางาน ปัจจัยการเป็นผู้นำาทักษะการใช้
ดจิทิลั และปจัจยัการคำานงึถงึความเปน็ปจัเจกบุคคล 
เปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเปน็โรงเรยีนสขุภาวะใน
โรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาเลย อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เปน็
ตัวพยากรณท์ีด่ทีีส่ดุ ซ่ึงเปน็ไปตามสมมติฐานขอ้ที ่
2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัย
ทัศน์ และนโยบายท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นหลัก โดย
คำานึงถึงการกระจายอำานาจ ในการขับเคลื่อนการ
บรหิารจดัการองคก์ร มวีธิกีารสง่เสรมิ พฒันาให้ครู
มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาปัญญาภายในและภายนอก 
สง่เสรมิสนบัสนนุใหค้รจูดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
เชงิรกุ (Active Learning) เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และบุคลาการทางการศึกษาปฏิบัติกับผู้เรียนด้วย
กาย วาจาและใจด้วยความปรารถนาดี และมี
ปฏสิมัพนัธเ์ชิงบวกต่อกนั โรงเรยีนจดักจิกรรมเพือ่
พฒันาผูเ้รยีนโดยเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้มามสีว่น
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการพฒันาระบบ
ปอ้งกันภยัของสถานศึกษา โดยให้มกีารตรวจสอบ
สม่ำาเสมออย่างต่อเนื่อง มีวิธีการบูรณาการระบบ
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บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่าง
ครบวงจร มกีารบรหิารจดัการสถานศกึษาให้เปน็ตน้
แบบในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีวิธีการบริหารจัดการสภาวะโภชนาการ
ของสถานศึกษาให้เป็นระบบตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดสภาพแวดล้อม
สถานศกึษาใหเ้ปน็สถานศกึษาพืน้ทีส่เีขยีว มคีวาม
สะอาด สถานศกึษาเปน็สถานทีท่ีมี่ความปลอดภัย
สำาหรับผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ครูปฏิบัติ
ตอ่ผูเ้รยีนอยา่งเหมาะสม ดแูลผูเ้รยีนดว้ยการเอาใจ
ใส่ ปกป้องผู้เรียนราวกับว่าผู้เรียนน้ันเป็นลูกเป็น
หลานของตนเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น พูดชี้แจงกับผู้เรียนด้วย
เสียงนุ่มนวลเป็นมิตร ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและสถาน
ศึกษา มีวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ครอบครัวสุขภาวะแก่ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ 
ผู้ปกครองได้ทำางานอาสาสมัครร่วมกับทางสถาน
ศกึษา มวีธิกีารสง่เสรมิให้ครอบครวัมสีว่นรว่มในการ
จดักิจกรรมของสถานศกึษา ผูป้กครองเอาใจใสล่กู
หลานและเข้าใจพัฒนาการและความแตกตา่งของ
ลูก ใหค้วามรกัและความอบอุน่แก่ลกูหลาน มกีาร
เสรมิแรง โดยการใหร้างวลัเพือ่สรา้งความมัน่ใจให้
ลูกหลาน และมีสุขอนามัยทางร่างกาย ออกกำาลัง
กายอย่างสม่ำาเสมอ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มองโลกในแง่ดี  
มคีวามเอือ้อาทร มวีนิยั รูห้นา้ที ่มคีวามรบัผดิชอบ 
มจีติสาธารณะ อนรุกัษ์ทรพัยากร และสิง่แวดล้อม 
ชอบอาสา ช่วยเหลือผู้อื่น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความ
เพยีรพยายามแสวงหาความรู ้มทีกัษะชีวติท่ีมัน่คง 
สามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของดวงดาว แช่มชื่น (2560: 112-113) 
ไดศ้กึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัโรงเรียนสขุภาวะ
สำาหรบัสถานศกึษา ศึกษาสภาพปัจจบัุนและสภาพ
ที่พึงประสงค์โรงเรียนสุขภาวะสำาหรับสถานศึกษา
หาพฒันาแนวทางการดำาเนินงานโรงเรยีนสุขภาวะ

สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบว่า องค์
ประกอบและตวัช้ีวดัโรงเรยีนสขุภาวะสำาหรบัสถาน
ศกึษาม ี5 องคป์ระกอบ 14 ตวัชีว้ดั ได้แก ่1) ดา้น
ผู้เรียนเป็นสุขมี 6 ตัวชี้วัด 2) ด้านโรงเรียนเป็นสุข
มี 3 ตัวชี้วัด 3) ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขมี 1  
ตัวชี้วัด 4) ด้านครอบครัวเป็นสุขมี 3 ตัวชี้วัดและ 
5) ดา้นชมุชนเปน็สขุม ี1 ตวัชีว้ดั และงานวิจัยของ
เกรียงวุธ นีละคุปต์ (2560: 9-10) ได้ศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อศึกษา
แนวทางในการพฒันาโรงเรยีนสุขภาวะกลุม่เปา้หมาย 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม พบ
วา่ แนวทางในการพฒันาโรงเรยีนสขุภาวะประกอบ
ดว้ย 1) สนบัสนุนงบประมาณและวางแผนดำาเนนิ
การ 2) สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ 3) สรา้งชมุชน
แหง่การเรยีนรูวิ้ชาชพี 4) นำาเทคโนโลยมีาชว่ยเพิม่
ประสิทธิภาพ 5) กำากับติดตาม 6) เสริมแรงและ
สร้างขวัญกำาลังใจและ 7) สะท้อนความคิด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผล 
การวิจัยไปใช้

1.1 ผูบ้รหิารควรไดร้บัการพฒันาในปจัจยั
การสรา้งสรรคง์านนวตักรรม โดยเฉพาะการสรา้งรปู
แบบการบรหิารใหม ่ในการแกป้ญัหาในการบรหิาร
ภายในสถานศึกษา สร้างรูปแบบการประเมินการ
ทำางานของบุคลากร ที่เป็นแบบแผนเฉพาะของ
สถานศึกษา หาสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้บริหาร 
และขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นต้น

1.2 ผูบ้รหิารควรใหค้วามสำาคญักบันโยบาย
ทีเ่นน้การเรยีนรูเ้ปน็หลกั โดยคำานงึถงึการกระจาย 
อำานาจ ในการขับเคลื่อนการบริหารจดัการองค์กร 
มีวิธกีารสง่เสริม พฒันาใหค้รูมีทักษะความรู้ความ
สามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีสง่เสรมิสนบัสนนุใหค้รู
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จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเชิงรกุ (Active Learning)  
และผู้บริหารควรมีวิธีการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างครบ
วงจร มีวิธีการบริหารจัดการสภาวะโภชนาการ
ของสถานศึกษาให้เป็นระบบตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถาน
ศึกษายุคการศึกษา 4.0 โดยอาจจัดเป็นโครงการ
อบรม/สัมมนา หรืออาจใช้วิธีการพัฒนาต่างๆ ที่
หลากหลาย

1.4 หน่วยงานระดับนโยบาย และสถาน
ศึกษาต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำา
ของผู้บริหารสถานศึกษายุคการศึกษา 4.0

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 การวจิยัภาวะผูน้ำาของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ยุคการศึกษา 4.0 และความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดเลยเท่าน้ัน จึงควรมีการ
ศึกษาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษายุคการ
ศึกษา 4.0 และความเป็นโรงเรียนสุขภาวะ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จังหวัดอื่น หรือภาคอื่น 
เพื่อนำามาเปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป

2.2 ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษายคุการศกึษา 4.0 
และความเปน็โรงเรยีนสุขภาวะ สังกดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย โดยอาจศึกษา 
เพิม่เตมิถงึตวัแปรอืน่ท่ีสมัพนัธก์บัความเปน็โรงเรยีน 
สุขภาวะของสถานศึกษา
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