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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำายุค 
ไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ครูผูส้อนในสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำานวน 319 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .972 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ภาวะผูน้ำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผูบ้รหิารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ประสทิธผิล
ของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 4) ภาวะผูน้ำายคุไทย
แลนด ์4.0 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการมวีสิยัทศัน ์ดา้นความสามารถ
ในการแกป้ญัหา และดา้นการทำางานเปน็ทมี สามารถพยากรณป์ระสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้โดยมีอำานาจพยากรณ์ร้อยละ 84
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คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study school administrators’ leadership 

level in Thailand 4.0, 2) study school effectiveness level, and 3) study school administrators’ 
in Thailand 4.0 affecting the effectiveness of schools under Samut Prakan Primary Educational 
Service Area Office 1. The sample used in this research was a group of 319 teachers of 
schools under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1. Using simple random 
sampling method. The research instrument was a 5-level estimation scale questionnaire. The 
Index of Item-Objective Congruence (IOC) was from 0.67-1.00 and the entire confidence 
was.972. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, standard deviation, 
Pearson product-moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.

The research findings were as follows: 

1) School administrators’ in Thailand 4.0 as a whole was at the high level. 2) School 
effectiveness as a whole was at the high level. 3) School administrators’ in Thailand 4.0  
affecting the effectiveness of schools had a positive relationship with the statistical significance 
at the.01 level. 4) School administrators’ in Thailand 4.0, in the aspects of building inspiration, 
visionary, problem solving and team working, could predict the effectiveness of schools under 
Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 1 at the prediction power level of 84.

The multiple regression equation could be written in the form of raw scores as follows: 
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And it could be written in the form of standardize scores as follows: 
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดหลัก
การสำาคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ  
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมไทย เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
และเพื่อคนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ที่พึงประสงค์ อุดมการณ์สำาคัญของการ
จัดการเรียน คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 
อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ 
พงึประสงค์ อดุมการณส์ำาคญัของการจดัการเรียน 
คอื การจดัให้มกีารศกึษาตลอดชีวติ และการสรา้ง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาที่
สรา้งคณุภาพชวีติและสงัคมบรูณาการอย่างสมดุล
ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม 
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง  
มุ่งสร้างพื้นที่ดีวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคมต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นฐานพ้ืนฐาน 
และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการทำางาน
ที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของ 
ผู้เรยีน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมัน่ใจวา่การ
จัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิต และ 
พึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ ดังนั้น ในการดำาเนินการจัดการ
ศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
เป็นการศึกษาขั้นต้น จำาเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานให้
แก่ผู้เรียนอย่างม่ันคง จริงจังในทุกๆ ด้าน ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาจึงจำาเป็นต้อง
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 

32) การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้าง
คน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักใน 
การพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษา 
มีบทบาทสำาคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต 
ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกจึงใหค้วามสำาคญั และทุม่เท 
กับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค 
และของโลก ควบคู่กับการธำารงรักษาอัตลักษณ์
ของประเทศ ประเทศไทยมีจุดเน้นในการขับ
เคลื่อนทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธำารง
รักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ประเทศไทยมีจุด
เน้นในการขับเคลื่อนเติมเต็มวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
รวมทั้งการวิจัย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ประชากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ที่
ไร้ขีดจำากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง
ปัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560: 1) กระทรวงศึกษาธิการ 
ก็เช่นเดียวกันท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้ง
สำาคัญ โดยได้มีการมอบหมายให้สภาการศึกษา
จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ซึ่งเป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี ที่มีความ
แตกต่างจากแผนการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากใน
ช่วง 20 ปีนี้ประเทศไทยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรมมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี ส่งผล
ให้การดำารงชีวิตของคนในทุกช่วงวัยเปลี่ยนแปลง
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ไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว แผนการศึกษาแห่งชาติก็ต้องมอง
ถงึอนาคตดว้ย สภาการศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งใหก้าร
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่างๆ สำาหรับการจัด
ทำาแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่ให้ได้รับ
การพัฒนาที่แตกต่างตามบริบท (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560: 31-34)  
ผู้บริหารมีบทบาทสำาคัญต่อการนำาองค์กรไปสู่
ความสำาเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะจะ
นำาพาและสง่ผลใหก้ารขบัเคลือ่นและพัฒนาสถาน
ศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จ มีประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาการศึกษา สามารถตอบสนองการแข่งขัน
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง (โยธิน นิลคช, 
2561: 412) 

โรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จนั้นจำาเป็น
ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประกอบเข้าด้วย
กัน โดยโรงเรียนที่จะประสบผลสำาเร็จได้นั้น  
โรงเรียนจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ท่ีจะเข้ามามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
อย่างใกล้ชิด เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วของจำานวนนักเรียน สิ่งเหล่านี้ 
โรงเรียนจะต้องรับเอามา เพื่อใช้ เป็นข้อมูล
ในการทำาโรงเรียนให้ประสบความสำาเร็จ ซ่ึง
สอดคล้องกับสุภาพ ฤทธ์ิบำารุง (2556: 70) 
กล่าวว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นจะมีการ
ดำาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของโรงเรียน โดยผู้เป็นปัจจัย
สำาคัญในการขับเคลื่อน การดำาเนินการ ประสาน
ง าน กับ บุ คลาก รและทุ กส่ ว นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภาพ และตรงตามความ
ต้องการของสังคม คุณลักษณะของผู้ เรียน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้ง 
การปรั บตั วและพัฒนา โ ร ง เ รี ยน  อย่ า งมี
ประสิทธิผล โดยผู้ที่มีความสำาคัญมากที่สุด ใน
การทำาโรงเรียนให้มีประสิทธิผล คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
หัวใจสำาคัญในการพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน เป็น
ผู้ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความสำาเร็จ 
ของโรงเรียน Seyfarth (1999) ได้กล่าวว่า  
ภาวะผู้นำามีความสำาคัญอย่างยิ่ ง  ต่อความ
สำาเร็จ หรือความล้มเหลวในการดำาเนินงานของ 
กลุ่มคนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เนื่องจาก
ภาวะผู้นำามีความเกี่ยวข้อง และส่งผลโดยตรง
ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคคล ดังนั้น  
ผู้บริหารของทุกหน่วยงานจึงจำาเป็นต้องให้
ความสำาคัญกับภาวะผู้นำาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึ กษาจำ า เป็ นต้ อ ง ได้ รั บกา รพัฒนา 
ด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆ 
ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและในภาวะเช่นนี้ 
“ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0” จึงเป็นสิ่งที่จำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะทำาให้รอดพ้น และได้รับชัยชนะ
เหนือสภาพแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรง
ดังกล่าว สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ความต้องการของบุคคล และสามารถตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
อย่างเหมาะสม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีโรงเรียน
ทั้งหมด 72 โรงเรียน 

การจัดการศึกษาของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้
มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ
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หลักสูตร เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้
บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ภาวะ
ผู้นำาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ 
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
และเพื่อให้การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล 
(สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1, 2563)

จากความสำาคัญของภาวะผู้นำาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้ำายคุไทยแลนด์ 4.0  
ของผู้ บริหารสถานศึกษา ว่า  จะส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 หรือไม่ เพ่ือนำาผลการศึกษาวิจัยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาผู้บริหาร 
และการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ภ า ว ะ ผู้ นำ า 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ำายคุไทยแลนด ์4.0 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

  

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ภาวะผู้นำ ายุคไทยแลนด์  4 .0 

ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเ รียน สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1

2. ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่  
ครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จำานวนทั้งหมด 1,852 คน จาก 72 โรงเรียน  
ใน 3 อำาเภอ ซึ่งประกอบด้วย 1) อำาเภอเมือง
สมุทรปราการ จำานวน 1,087 คน 2) อำาเภอ 
พระประแดง จำานวน 441 คน และ3) อำาเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ จำานวน 324 คน (ข้อมูลจาก
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ณ 31 มีนาคม 2563)

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ครูในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จำานวน 
1,852 คน จาก 72 โรงเรียน กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครจซี่ และ มอร์แกน  
(Krejcie and Morgan.1970: 607-610) 
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ กำ าหนดขนาด 
ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% โดยยอมรับความคลาด
เคลือ่น 5% ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 319 ตวัอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  
Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิ จัยครั้ งนี้ ใ ช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือสำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จำานวน 1 
ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูพ้ืนฐาน
ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ์ในการทำางาน มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)

ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ เขต 1 ซึง่เปน็แบบสอบถามลกัษณะ
เปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ ตามแนวคิดของลิ
เคิร์ท จำานวน 1 องค์ประกอบ รวม 5 ตัวแปรย่อย 
มีข้อคำาถามทั้งสิ้น จำานวน 32 ข้อ ดังนี้ 1) การมี
วสัิยทศัน์ 7 ข้อ 2) การมจิีนตนาการ 7 ขอ้ 3) การ
ทำางานเป็นทีม 7 ข้อ 4) ความสามารถในการแก้
ปัญหา 5 ข้อ และการสร้างแรงบันดาลใจ 6 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1  
ซ่ึ ง เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ บ บ 
มาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
จำานวน 1 องค์ประกอบ รวม 4 ตัวแปรย่อย  
มีข้อคำ าถามทั้ งสิ้น  จำ านวน 22 ข้อ ดั งนี้   
1) การปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน 5 ข้อ  
2) การสร้างบรรยากาศภายในโรงเรีย 6 ข้อ  
3) ความพึงพอใจในการทำางาน 5 ข้อ 4) การ 
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน 6 ข้อ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 .  ติดต่อขอหนังสือนำาจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถึง 
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 เพือ่ขอความอนเุคราะห ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. หนังสือนำาขอความอนุเคราะห์ตรวจ
สอบคุณภาพแบบสอบถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

3. หนังสือนำาขอความอนุเคราะห์ไป
ยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เพื่อขออนุญาตแจก
แบบสอบถามไปยังครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 จำานวน 72 โรงเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
จำานวน 72 โรงเรียน โดยการส่งหนังสือนำา และ
แบบสอบถามไปยังโรงเรียน จำานวน 319 ฉบับ 
ส่งทางไปรษณีย์พร้อมทั้งส่งซองเปล่าติดแสตมป์
ส่งกลับมายังผู้วิจัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบจำานวน และความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ

2. ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ

3. แบบสอบถามตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการคำานวณหาค่าร้อยละ

4. แบบสอบถามตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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5. แบบสอบถามตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

7. การวิเคราะห์ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 
4.0 ของผู้บรหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) เพือ่หาตวัแปรในแนวคดิเรือ่ง ภาวะผูน้ำา 
ยคุไทยแลนด ์4.0 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ง่ผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

ผลการวิจัย
ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัและอนัดบัภาวะผูน้ำายคุไทยแลนด ์4.0 ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 
โดยรวมและรายด้าน ดังนี้

ภ�วะผู้นำ�ยุคไทยแลนด์ 4.0
ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

n=319
ระดับ อันดับ

S.D.

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.130 .429 มาก 3

2. ด้านการมีจินตนาการ 4.101 .437 มาก 5

3. ด้านการทำางานเป็นทีม 4.131 .407 มาก 2

4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 4.112 .437 มาก 4

5. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.159 .423 มาก 1

รวม 4.126 .426 ม�ก

จากตาราง 1 แสดงว่า ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.126, S.D. = .426) เมือ่พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.159, S.D. = .423) 
ดา้นการทำางานเปน็ทมี (  = 4.131, S.D. = .407) 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ (  = 4.130, S.D. = .429) 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (  = 4.112,  
S.D. = .437) และด้านการมีจินตนาการ (  = 
4.101, S.D. = .437) ตามลำาดับ 
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ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับประสิทธิผลของโรงเรียน  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและ 
รายด้าน ดังนี้

ประสิทธิผลของโรงเรียน
n=319

ระดับ อันดับ
S.D.

1. ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน 4.134 .414 มาก 4

2. ด้านการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน 4.149 .416 มาก 2

3. ด้านความพึงพอใจในการทำางาน 4.141 .457 มาก 3

4. ด้านการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 4.153 .408 มาก 1

เฉลี่ยรวม 4.144 .423 ม�ก

จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยว
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.144, S.D. = 
.423) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน (  = 4.153, S.D. = 
.408) ด้านการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน  
(  = 4.149, S.D. = .416) ด้านความพึงพอใจใน
การทำางาน (  = 4.141, S.D. = .457) และด้าน
การปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน (  = 4.134, S.D. 
= .414) ตามลำาดับ

ต�ร�ง 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษากบัประสิทธผิลของโรงเรียน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ตัวแปร X 
1

X 
2

X 
3

X 
4

X 
5

Y 
1

Y 
2

Y 
3

Y 
4

Y
Tot

X 
1

1

X 
2

.790** 1

X 
3

.726** .737** 1

X 
4

.719** .707** .762** 1

X 
5

.727** .730** .742** .773** 1

Y 
1

.647** .663** .657** .676** .730** 1

Y 
2

.694** .662** .676** .706** .731** .774** 1

Y 
3

.650** .599** .605** .656** .657** .695** .773** 1

Y 
4

.658** .601** .642** .655** .700** .728** .754** .692** 1

X
Tot

.835**

**p <.01
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จากตาราง 3 ผลการวิ เคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปร
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน
ศกึษากบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.835 นอกจากน้ี ตวัแปร 9 ตวั มคีวามสมัพนัธก์นั

เชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p 
<.01) โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ 
ดา้นการมวีสิยัทศัน ์(X

1
) และดา้นการมจิีนตนาการ 

(X
2
) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.790 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ  
ด้านการทำางาน

ต�ร�ง 4 แสดงภาวะผูน้ำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ตัวแปร
n = 319

df r
xy

a b β
S.D.

X
Tot

4.126 .426
318 .835** .720 .831** .835**

Y
Tot

4.144 .423

**p <.01

จากตาราง 4 พบว่า การพยากรณ์ภาวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าคงที่ของ
การพยากรณ์เท่ากับ .720 ค่าสัมประสิทธิ์ของ
การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .831 และ
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ .835 สามารถสร้างสมการ

พยากรณ์ ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  = .720 + .831X
Tot

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

 
y
 = .835Y

Tot



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 158 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

จากตาราง 5 พบว่า การพยากรณ์ภาวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา
และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์กันทาง
บวกอยา่งมนัียสำาคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ค่าคงท่ี
ของการพยากรณ์เท่ากับ .720 ค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .108,  
.181, .214 และ .325 และค่าสัมประสิทธิ์
ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 
.116, .209, .242 และ .362 สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
   = .720 + .325X

5
 + .214X

1
 + 

.181X
4 
+ .108X

3
  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ

 
y
 = .362Z

5
 + .242Z

1
 + .209Z

4 

+ .116Z
3

จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า ตัวแปรภาวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา และด้านการทำางานเป็นทีม สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 
ร้อยละ 84

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสำาคัญที่

สมควรนำามาอภิปราย ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน

ต�ร�ง 5 แสดงตวัแปรของภาวะผูน้ำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

 (Constant) .720 .128 5.647 .000

X
5

.325 .049 .362 6.670 .000

X
1

.214 .044 .242 4.836 .000

X
4

.181 .048 .209 3.780 .000

X
3

.108 .050 .116 2.174 .030

 a. Dependent Variable: EF
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ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การทำางานเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านการ
มีจินตนาการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าใน
ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้
มีการอบรม และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ 
จนเป็นแบบอย่างที่ ดีเพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ ใต้ บังคับบัญชา เป็น 
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหารสถานศึกษา  
มีอำานาจหน้าที่ ในการตัดสินใจประกอบกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารที่สามารถก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทีส่ำาคญัขึน้ มคีวามสามารถในการนำา
การเปลีย่นแปลงวสิยัทศัน ์กลยุทธ ์และวฒันธรรม
องค์กร พร้อมไปกับการส่งเสริมริเริ่มสร้างสรรค์
สร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมของผู้ตามจน
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ภาวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เป็นไปตามผลการศึกษาของ ศรีธารา แหยมคง 
(2557: 32) ที่พบว่าภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเพียงเล็กน้อยในที่คงใช้
อำานาจบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการในการออก
คำาสั่งและควบคุม สำาหรับผู้นำายุคใหม่มีอิทธพล
ตอ่การสรา้งแรงจูงใจใหก้บัคร ูเพ่ือบรรลเุปา้หมาย
ท่ีถูกกำาหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการที่มีอิทธิพล
และสรา้งแรงจงูใจนัน้ ผูน้ำาจำาเปน็ตอ้งมภีาวะดา้น
ต่างๆ เช่น การสื่อสารที่สามารถพูดและเขียน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถ
รับรู้และรับฟัง ส่ิงที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสารออกมา

จริงๆ การคล่ีคลายความขัดแย้ง เพื่อรับมือกับ
ช่วงเวลาแห่งการต่อต้าน และความตึงเครียดที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ การเจรจาต่อรองที่จะทำาให้กลุ่ม
ตา่งๆ ทำางานรว่มกนัได้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของพรชัย เจดามาน (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า  
ผู้นำาในศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งท่ี
ท้าทายความสามารถ คือ ความสามารถนำาพา
องคก์รของตนใหอ้ยูใ่นฐานะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง
ได้หรือไม่ ผู้นำาการเปล่ียนแปลงจะมองเห็นการ
เปล่ียนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการ
ค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธี
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้แก่ 
ด้านนโยบาย การสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่าง
เป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการ
เปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความ
คุน้เคยกบัการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่าง
การเปลีย่นแปลงกบัความตอ่เนือ่ง เพราะนโยบาย
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบสามารถ
สร้างจิตสำานึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทำาให้องค์กรมองเห็นว่า 
การเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่
ภายใต้บทบาทสำาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฟอร์ด (Ford, 1999) ได้ศึกษาการรับรู้ของ
ศกึษาธกิารเกีย่วกับลักษณะผูน้ำา และคุณลักษณะ 
ของผู้นำาโรงเรียนสำาหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21  
พบว่า วิสัยทัศน์เก่ียวกับผู้นำามีความสำาคัญยิ่ง  
แต่การส่ือสารจะมีความสำาคัญมากกว่าและ
ทักษะขององค์กรจำาเป็นต้องมีการเน้นมากข้ึนใน
รายวิชาการเตรียมภาวะผู้นำา วัตสัน (Watson, 
2000: 124) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของภาวะผู้นำาในภาค
เอกชนประเทศแคนนาดา โดยใช้แบบสอบถาม
และโทรศัพท์สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้นำา
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เอกชนรับรู้ถึงความสำาคัญอย่างมากเกี่ยวกับกระ
แสโลกาภิวัตน์ การมีวิสัยทัศน์ การทำางานเป็นทีม  
ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการสอนการ
เจรจาต่อรองทักษะระหว่างบุคคล จริยธรรม 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การแก้ปัญหา 
ความคิดริเร่ิม ความอดทน การใช้เทคโนโลยี
และการตื่นตัวกับกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นความ
สามารถของผู้นำา การปรับวิธีการลดขนาดกำาลัง
คนในการทำางานและยอมรับในความหลากหลาย
ของสังคมท่ีมีความสำาคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ 
ผู้นำาให้ความสำาคัญในการที่จะผลักดันให้วิสัย
ทัศน์มีการนำาไปปฏิบัติขยายแนวความคิดสู่บริบท
โลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเห็นความ
สำาคัญของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำาควรเน้น
การพัฒนาศักยภาพผู้นำาที่มุ่งสอนอนาคตอย่าง
มีวิสัยทัศน์ในยุคโลกาภิวัตน์และความสามารถ
ในด้านอ่ืนๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การทำางาน
เป็นทีม เพื่อการก้าวเข้าสู่ผู้นำาในศตวรรษที่ 21  
สำาหรับฮอส์แมน และโกลด์ริง (Hausman & 
Goldring, 2001) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ระดับภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะ
ของครูระดับประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็ครทูีม่คีวามผกูพันกบัโรงเรยีน จำานวน 
231 คน และครทูีไ่มม่คีวามผกูพันกบัทางโรงเรยีน 
จำานวน 186 คน เกบ็ขอ้มลูจากการสำารวจแลว้นำา
มาวิเคราะห์ ดว้ยสมการถดถอย ผลการวจิยัพบวา่ 
ครทูีมี่ความผูกพนักบัทางโรงเรยีนเหน็วา่ ผูบ้รหิาร
โรงเรียนเป็นบุคคลสำาคัญของโรงเรียนที่ทำาให้การ
ดำาเนินงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทำาให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ดี และเห็นว่า
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาโรงเรียนควรนำาวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโรงเรียน และ 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษยพรรณ 
พรหมวาทย์ (2558) เกศรา สิทธิแก้ว (2558)  
พิชญา ดำานิล (2558) วรากร ปัญญาคำา (2559) 

ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ำาในศตวรรษที ่21 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิ เคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยว
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการแก้ปัญหา 
ภายในโรงเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศภายใน
โรงเรียน ด้านความพึงพอใจในการทำางาน และ 
ด้านการปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน ตามลำาดับ 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในสถานศึกษามีครู  
และบุคลากรทางการศึกษาที่ มีความรู้ความ
สามารถ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนปฏิบัติ
งานที่เป็นระบบ มุ่งพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
มีความต้ังใจในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะในการเรียนรู้ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 จึงทำาให้ประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดงัจะเหน็ไดว้า่ เซอกโิอแวนน ี(Sergiovanni, 
2001 ; อ้างถึงใน ชาญชัย ไชยคำาภา, 2551: 
5) ได้กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ลักษณะของ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบ
ผลสำาเร็จ คือ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผน
งานทางวิชาการที่ดี การจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ที่บรรยากาศ
ในโรงเรียนเชิงบวก ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันแบบกลุ่ม มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
กว้างขวาง ใช้ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วมส่งเสริม
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับฮอย และ 
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มิสเกล (Hoy and Miskel, 2008: 51) กล่าวว่า 
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การที่ผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้นำาเป็นศูนย์รวม 
ในการจัดการศึกษาทำาให้ครูและนักเรียนเกิด
ความพึงพอใจเป็นผลทำาให้การดำาเนินการ 
ของสถานศึกษามีประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแนวคิดของธร  
สุนทรายุทธ (2551) กล่าวว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษา โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการผลิตนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูมทีศันคตทิางบวก เปน็บคุคลแหง่
การเรียนรู้ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในภายนอก และรวมถึงความ
สามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาจน
ทำาให้เกิดความพอใจในการทำางานเปน็ไปตามงาน
วิจัยของนิวตัน (Newton, 1999) ได้ศึกษาปัจจัย
ทีส่ง่ผลให้โรงเรียนมปีระสทิธภิาพโดยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ของออสเตรเลีย พบว่า ปัจจัย ที่สำาคัญที่ทำาให้ 
มีประสิทธิผล คือ การที่บุคลากรมีคุณภาพมี 
จุดมุง่หมายของเงนิทีชั่ดเจน มคีวามเช่ียวชาญทาง
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั 
และมบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกับ 
งานวิจัยของ ชาญชัย ไชยคำาภา (2551) สิริมา  
งามศุภกร (2552) ยุกตนันท์ หวานฉ่ำา (2555) 
จิราพร หมวดเพชร (2558) ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่งในปัจจุบันได้รับพัฒนาเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความสามารถในการจัดการสถานศึกษา 
มีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการ
ศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
สำาคัญ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และ 
ท้องถิ่น สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา มีการตรวจสอบ และ
ประกนัคณุภาพอยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง ภาวะ
ผูน้ำายคุไทยแลนด ์4.0 ของผูบ้รหิารสถานศกึษาจงึ
สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 
2008: 51) กล่าวว่า ประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถ
ใช้ภาวะผู้นำาเป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษา 
ทำาให้ครูและนักเรียนเกิดความพึงพอใจ เป็นผล
ให้การดำาเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
แนวคิดเซอกิโอแวนนี (Sergiovanni, 2001 ; 
อ้างถึงใน ชาญชัย ไชยคำาภา, 2551: 35) ได้
กล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ลักษณะของโรงเรียน
ที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จ 
คือ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีแผนงานทาง
วิชาการที่ดี การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนมีบรรยากาศในโรงเรียน
เชิงบวก ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบ
กลุ่ม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง ใช้
ภาวะผู้นำาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมา  
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งามศุภกร (2552: 47-48, 74-75) ได้ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำาของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
เมื่อพิจารณาเป็นแบบของภาวะผู้นำา พบว่า ภาวะ
ผูน้ำาแบบเปลีย่นสภาพโดยรวมและรายด้านมคีวาม
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ส่วนภาวะ
ผู้นำาแบบแลกเปลี่ยนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร หมวดเพชร 
(2558: 3, 39, 57-60) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน
กบั ประสทิธผิลของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียน
กับประสิทธิผลของโรงเรียนทุกคู่มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์
สงูสดุ คอื ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจกบัดา้นการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ดังสมการพยากรณ์ คือ  

 = .720 + .325X
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 หมายความว่า ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์  

4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีวิ สัย
ทัศน์ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และ

ด้านการทำางานเป็นทีม สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 84

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ผลการวจิยั พบวา่ การพยากรณภ์าวะ
ผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทาง
บวกในระดับสูง จึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรศึกษา พัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำา 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาให้
เกิดขึ้นเอง จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เรียนได้

2 .  ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำ า 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลของโรงเรยีน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ด้านการมีจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
จึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้วิธี
การคิดไตร่ตรอง การตัดสินใจ การมีทักษะและ
กระบวนการคิดท่ีดี มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นำารูปแบบการบริหารใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
อยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่บรหิารและพฒันาสถานศกึษา
ให้มีประสิทธิผล 

3. ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการปรับ
เปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึง
เสนอแนะว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับเปลี่ยน
พัฒนาโรงเรียนโดยการทำางานเป็นทีมในการ
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พฒันาโรงเรยีน สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาโรงเรยีน
โดยผา่นความรว่มมอืจากคร ูคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกับภาวะผูน้ำา
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา เพื่อนำาภาวะผู้นำายุคไทยแลนด์ 4.0 ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพ ฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

เกศรา สิทธิแก้ว. (2558). ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำาเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน.ี 
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี. 

จิราพร หมวดเพชร. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 

ชาญชัย ไชยคำาภา. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธานี.

ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
เนติกุลการพิมพ์. 

บุษยพรรณ พรหมวาทย์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศกึษากบัการพัฒนาทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยพะเยา, พเยา.

พรชัย เจดามาน. (2560). ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0. (ออนไลน์). สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563. จาก http://www.emld- rmu.com/index.php/article1/9-
articles/142-21-4-0.

พิชญา ดำานิล. (2558). “ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารคณะศิลปศึกษาและห้องเรียน 
เครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์,” วารสารบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1 
(10), 244-245.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 164 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยุกตนันต์ หวานฉ่ำา. (2555). การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนในอำาเภอคลองหลวง
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

โยธนิ นิลคช. (2561). คุณลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21. กรงุเทพฯ: บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

วรากร ปญัญาคำา. (2559). ภาวะผูน้ำาเชิงจดัการตอ่การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา. 

ศรีธารา แหยมคง. (2557). ทักษะการเป็นผู้นำา. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. (2563). แผนปฏิบัติการประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. สมุทรปราการ: สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). นโยบาย ปีงบประมาณ 2560 สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อัดสำาเนาเย็บเล่ม.

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579.

สิริมา งามศุภกร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฏร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี, 
สุราษฏร์ธานี.

สุภาพ ฤทธิ์บำารุง. (2556). ภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความ 
มปีระสทิธผิลของโรงเรียนสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 30. วทิยานพินธ ์
ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

Ford, R. (1999). Perception of superintendents on leadership skills traits of school leader for 
the Twenty-first Century. (n.p.). 

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2008). Educational Administration. Theory Research and Practice. 
8th ed. Singapore: McGraw-Hill, Inc., 291-322.

Hausman, C. S. & Goldring, E. B. (2001). Sustaining teacher commitment: The role of  
professional communities. Peabody Journal of Education, 76(2), 30-51.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Newton, J. (1999). An evaluation of the impact of external quality Monitoring on a higher 
Education College. Assessment & Evaluation in Higher Education. 24 (2), 215-235.

Seyfarth, J. T. (1999). The principal: New leadership for new challenger. New Jersey:  
Prentice-Hall. 



Journal of Education, Mahasarakham University 165 Volume 15 Number 4 October - December 2021

Watson, T. R. (2000). Ways of learning english: What every learner needs to know about 
strategies. Bangkok: Department of Applied Linguistics School of Liberal Arts,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi.


