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ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จำแนกตามสภาพตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ (3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึ กษา และครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 443 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้น
ภูมิ และกลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้อ มูล เชิ งคุณ ภาพ โดยการสั มภาษณ์ เชิงลึ กผู้ บริห ารที่ได้รับ รางวัล
ระดับประเทศ จำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 แบบสอบถามปลายเปิด และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t
การทดสอบค่า F และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ ยวกับสภาพภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ตระหนั ก ถึ งบทบาทหน้ าที่ ข องตนเอง พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ดี เปิดโอกาสให้ครู
ได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาควรมี ค วามเข้ าใจในสภาพการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น จนเกิ ด ความเข้ า ใจในสภาพการ
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ปฏิ บั ติ งานในยุ ค ปั จ จุ บั น นำไปสู่ ก ารส่ งเสริม ให้ ค รูได้ รับ การพั ฒ นาให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ยนแปลงในทุ ก ด้ าน
ส่งเสริมให้ครูได้มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นในแนวทางการปฏิบั ติงาน 4) ด้านการคำนึงถึงความเป็ น
ปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางตัวเป็นกลาง ให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน มีความ
เป็นประชาธิปไตย กำหนดบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ ตรงกับความสามารถของบุคลากร
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยุคการศึกษา 4.0
Abstract
The objectives of the research were to (1) study the transformational leadership of
school administrators in Education age 4.0 under the Office of Secondary Education Office
Area 29; ( 2) compare the transformational leadership of school administrators in Education
age 4.0 under the Office of Secondary Education Office Area 29, classified by positions,
educational level and work experience; (3) and study the guidelines to develop
transformational leadership of school administrators in Education age 4.0 under the Office of
Secondary Education Office Area 29. The samples used in the research comprised of 443
school administrators and teachers in schools under the Office of Secondary Education
Service Area 29, using stratified random sampling and by collecting qualitative data by doing
in-depth interviews with 3 specially selected administrators who have won national awards.
The research instrument was five-scale rating questionnaire of 48 items with a confidence
value equivalent to .96, open-ended questionnaires and interview forms. Statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and content analysis.
The research findings were as follows.
1. The transformational leadership of school administrators in Education age 4.0
under the Office of Secondary Education Office Area 29 was found to be at a high level.
2. Upon comparison of the school administrators and teachers opinions towards the
transformational leadership of school administrators in Education age 4.0 under the Office of
Secondary Educational Service Area 29, classified by positions , Educational background and
work experience had a different view with a statistical significance of .01.
3. Relating to the guidelines for the develop of transformational leadership of school
administrators in Education age 4.0 ; 1) Idealized Influence : school administrators should
adhere to the ideology, aware of one’s role , knowledgeable , be aware of the changes in
Education age 4.0 . There is morality, ethics and a good role model ; 2) Inspiration : school
administrators should have positive inspiration, have good communication skills , is a good
consultant, give an opportunity for teachers to express their opinions and show their full
potential ; 3) Intellectual stimulation: school administrators should have an understanding
of the current conditions of change until understanding in the current condition of working
to encouraging teachers to be developed and be aware of changes in all aspects.
Encourage the teachers to brainstorm, commenting on the operation guidelines and 4)
Individualized consideration: school administrators should be remains neutral, giving equal
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importance to personnel, democratic, clearly define the roles and system matches the
ability of personnel.
Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Education age 4.0
1. บทนำ
ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย และมีรายได้มากขึ้น เพื่อให้
ประเทศก้าวพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดยจะต้องทำการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และสามารถติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ด้วย สำหรับการศึกษาถือเป็นส่วน
หนึ่ งที่ จ ะต้ องมี การพั ฒ นา เพื่ อ การสนั บ สนุ น ให้ น โยบายในการพั ฒ นาประเทศดั งกล่ าวประสบผลสำเร็จ
โดยการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น จะต้องมีการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ การนำศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน
ซึ่งได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ และเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานที่บูรณาการมากขึ้น การพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5
ดาว การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก บทบาทของผู้สอน และการใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม
การศึกษาไทยในยุค 4.0 จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ถ้าไม่มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือได้ว่า
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,2559)
การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 นี้ จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และมีหัวใจรักและศรัทธาในอาชีพการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงโดยยึดหลักการว่า หัวใจแห่งการบริหารสถานศึกษา คือ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถสร้างผู้ เรีย นให้ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบสนองความจำเป็นของสั งคมได้อย่าง
เหมาะสม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2560) สอดคล้องกับ สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2560) ที่กล่าวว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญ และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของสถานศึกษา ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว
ทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่ว นหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทั นสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ
ดังนั้น การที่จะบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุคการศึกษา 4.0 ผู้บริหารจะต้องปรับตัว และพัฒนาภาวะ
ผู้นำให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นทฤษฎีภาวะผู้นำที่สามารถใช้ในการอธิบายกระบวนการอิทธิพลได้
อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับจุลภาคระหว่างผู้นำกับผู้ตามเป็นรายบุคคล ตลอดจนทั้งระบบวัฒนธรรม แม้ว่า
โดยบทบาทหลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นในองค์การก็ตาม แต่ตลอด
เส้นทางของกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้นำกับผู้ตามจะผูกพันต่อกันอย่างมั่นคง ทฤษฎีภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับว่ามีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลามากทฤษฎีหนึ่งในปัจจุบัน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒ น์ , 2550) สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2550) ได้
กล่ า วว่ า การบริ ห ารในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ส มรรถนะในการบริ ห ารเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง การบริหารสถานศึกษา ผู้นําจะต้องมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
จึงจะสามารถบริหารองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ดังนั้นการบริหารการศึกษาในยุคปัจจุบัน
นั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เพื่อ
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บริห ารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ จึงต้องอาศัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ ามาบริหารจัดการ ศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
จากความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุคการศึกษา 4.0 ทำให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เห็นความสำคัญ และตระหนักการมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มี
ความสำคัญต่อการพัฒนา และการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาในยุคการศึกษา 4.0 สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อทราบข้อมูลการมีภ าวะผู้ นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนเป็น
ทางในการพัฒนาครูให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานและการทำงานที่มีคุณภาพ
ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามสภาพตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา
4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. สมมติฐานของการวิจัย
ความคิ ดเห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาในยุ คการศึ กษา 4.0 สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน
4. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา การวิจั ย ในครั้งนี้เป็ นการศึ กษาความคิดเห็ นของผู้ บริห ารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ประชากร ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ประกอบด้ว ยผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาและครูผู้ ส อนใน
โรงเรียนสังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 81 โรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 167 คน และครูผู้สอนจำนวน 3,719 คน รวมทั้งสิ้น 4,712 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ ต าราง Krejcie และ Morgan และทำการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ่ ง ชั้ น อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Stratified random
sampling) ได้กลุ่ มตัวอย่ าง จำนวน 443 คน จำแนกเป็นผู้ บริห ารสถานศึกษา จำนวน 116 คน ครูผู้ ส อน
จำนวน 327 คน
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กลุม่ เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ ด้านการบริห ารจัดการ
สถานศึกษา จำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ประกอบด้ ว ย 1) สภาพด้ า นตำแหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
(ผู้ อำนวยการโรงเรีย น รองผู้อำนวยการโรงเรียน) และครูผู้ ส อน 2) วุฒิ การศึกษา ได้แก่ ปริญ ญาตรี และ
ปริญญาโทขึ้นไป 3) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่ 10 - 20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป
ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
5. วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ศึ ก ษาสภาพภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค การศึ ก ษา 4.0 สั งกั ด
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริห ารสถานศึกษา และครูผู้สอน
สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 443 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .96 วิเคราะห์ ข้อมูล โดย การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ ย
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคิดเห็นของข้าราชการครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตาม
ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา ใช้สถิติ t- test (Independent Sample) และจำแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบั ติงานโดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 443 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็ น ปลายเปิ ด (Open-Ended) และกลุ่ มเป้าหมายผู้ บริห ารสถานศึกษาสั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
6. ผลการวิจัย
1. สภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุดถึงต่ำสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
2.1 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
2.2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 เฉพาะด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 จำแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ำกว่า 10 ปี กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 10-20 ปี และผู้บ ริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21 ปีขึ้นไป
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ
ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิ บัติงาน
ต่ำกว่า 10 ปี กับ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาและครูผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งาน ตั้ งแต่ 10-20 ปี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ 10-20 ปี กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21 ปี
ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.1 ด้ านการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ มี ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นา ดั งนี้ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาควรยึดมั่นในอุดมการณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความ
หนักแน่น ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและกว้างไกล ไม่ล้าหลัง ทันต่อยุคสมัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการถ่ายทอดอุดมการณ์และวิสั ยทัศน์ ให้ ผู้ ปฏิบัติงานให้ ดำเนินไป
ในทิศทางเดีย วกัน และสามารถทำให้ ผู้ อื่น ยอมรับในวิสั ยทั ศน์ ของตนเองได้ รับ ฟังความคิด เห็ น ของผู้ อื่ น
เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิ บัติงาน สร้างความเป็นกันเอง เป็นผู้นำด้านความคิด และเป็น
ผู้นำด้านการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดี
3.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควร
มีสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกมากกว่าการสร้างแรงบันดาลใจเชิงลบ เช่น การชมเชยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ประสบ
ผลสำเร็จ ไม่ตำหนิหรือต่อว่าให้เสียกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะการสื่อสารที่ดี เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ในทุกๆด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริม และเปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น และแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นให้ครูได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมที่ให้โอกาสครูได้สะท้อนแนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง
โดยตัวผู้บริหารเองเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
3.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ มีความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรใน
เรื่ องต่างๆได้ ส่ งเสริ มให้ มี การระดมสมองในองค์ กร มีก ารแสดงความคิ ดเห็ น อย่ างตรงไปตรงมา เพื่ อหา
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ครูปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของงานนั้นๆ และนำไปสู่การถ่ายทอด และส่งเสริมวิธีการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ครูได้รับการ
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พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพของครู เช่น การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร
3.4 ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นา ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรวางตัวเป็นกลาง ให้ความสำคัญกับครู และบุคคลากรแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน มีเหตุมีผล ไม่
ฟังความข้างเดียว ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่น
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และยอมรับในความแตกต่าง เคารพ และเห็นคุณค่าในความเป็นคน
ศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล เพื่อการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
7. สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่ำสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุคการศึกษา 4.0 จนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเนื่องด้วย
กระแสการปฏิ รู ป ด้ า นการศึ ก ษาตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 – 2790 ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการศึกษา ส่งผล
ให้ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาต้องมีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ข องตนเองมากขึ้น ใฝ่ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและ
เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาก รวมทั้งผ่านการ
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้บริหาร
ที่ใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจและความ มั่นใจในการทำงาน เกิดความร่วมมือ
ทุกฝ่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของสถานศึกษา สอดคล้องกับสุกัญญา รอดระกำ
(2561,น.579) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีบทบาทที่แสดงออกถึงภาวะผู้นำใน
สถานศึกษา รู้เท่าทัน การเปลี่ ยนแปลง เป็ นนักคิด นักพัฒ นา มีวิสัยทัศน์ ในการบริห ารงานที่พร้อมรับกับ
เปลี่ ย นแปลง บริห ารงานแบบประชาธิป ไตย รับความคิดเห็ น ของผู้ อื่น ร่ว มคิด ร่ว มทำ ร่วมแก้ปั ญ หากับ
บุคลากรในองค์กร พัฒ นาโดยใช้ นวัตกรรมใหม่โดยคำนึงถึงการบรรลุผ ลในวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
โรงเรีย นเป็ น หลั ก สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ นิ พ นธ์ บั ว ชม (2556 , น.80-86) ที่ ได้ศึก ษาภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนชญา สังข์พญา
(2559) ที่ ได้ศึ กษาภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค
การศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตาม ตำแหน่ง วุฒิ การศึกษา
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุค การศึกษา
4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวม และรายด้าน
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะ และ
มุมมองในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจหลักในการนำพาสถานศึกษาไปสู่
ความสำเร็จ โดยเป็นผู้นำตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม การจัดสรร และ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาตลอดจนการติดต่ อประสานงานกับบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ส่วนครูนั้นมีภาระหน้าที่การสอนเป็นหลัก มีมุมมองเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ทำให้
ขาดความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา จึงส่งผลต่อสภาพของภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิพนธ์ บัวชม (2556 : 80-86) ที่ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ ทวิชย์ มะระโช
(2557) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 27 จำแนกตามตำแหน่ ง ผลการวิจัยพบว่า ครูแ ละผู้ บริห ารสถานศึกษา มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา
4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกันทำให้มีมุมมองต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน เมื่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นผลทำให้ได้รับการพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความคิด ความเชื่อและผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารสถานศึ กษา ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพของภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 มากยิ่งขึ้น และผู้บริหารและครูผู้สอนที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
ย่อมนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้โดยบูรณาการกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เป็นศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับ นิพนธ์ บัวชม (2556 : 80-86 ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยา
เขตที่ 6 สั งกั ด สำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 29 พบว่ามีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นารินทร์ เดชสะท้าน (2557 : 90) ที่ได้ศึกษา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 ผู้บ ริหารและครูผู้ สอนที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา
4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
ผู้บริหารและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่าง
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กัน โดยภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่แตกต่างกัน ทำให้มีมุมมองต่อ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 แตกต่างกัน ซึ่งในยุคการศึกษา 4.0 มีสภาวะทางสังคม ความ
เปลี่ ย นแปลงวิ ถีชี วิต ของคน การเข้าถึ งเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงไปทำให้ คุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปจากเดิม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิฑูรย์ วงษ์จันทร์ (2560) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรี
พบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมและ
รายด้ าน แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย สำคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ เสาวลั กษณ์
ร่ ว มญาติ (2557 : 46-47) ที่ ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชนสั ง กั ด
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย การยึดมั่นในอุดมการณ์ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
เป็ น หลั ก มีวิสัย ทัศน์ ที่กว้างไกลและทัน สมัย มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำให้ผู้อื่นยอมรับในวิสัยทัศน์และปฏิบัติตาม มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก มีความสามารถในการสื่อสารเปิด
โอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและสะท้อน
ผลย้อนกลับ เพื่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น วางตัวเป็นกลาง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เข้าใจ
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพสิทธิของทุกคน สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังที่ ศศิรดา แพง
ไทย (2559: 9) กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันจะต้อง
สอดคล้ องกับ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก โดยเฉพาะสั งคมแห่ งการเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่
และใช้กลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารระดับสูง จึงจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ เช่นเดียวกันกับ ปณต
นนท์ เถียรประภากุล (2561 : 2005) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 จะต้องเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ โดยต้องมีวิสัยทัศน์ใช้เป็นฐานของการ
ปฏิบั ติงานที่ รับ ผิ ดชอบทั้งหลาย ซึ่งเป็ น คุณ ลั กษณะที่ ส ำคัญ ของผู้ น ำที่ป ระสบความสำเร็จ สอดคล้ องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2559: 164) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กรว่า ควรมีภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์อยู่ในตนเอง กล่าวคือ มีความสามารถในการรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์
ขององค์กร การเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถกำหนดบทบาทและทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมถึงขยาย
ความคิด ให้คนยอมรับ ยอมปฏิบัติตาม มีการให้กำลังใจกับทุกคน และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง ดังนั้น จึงควรเน้นการพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ว่าจะ
ขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ในสถานศึกษา โดยอาจจะมีการเรียนรู้จากผลสำเร็จที่ดีเลิศจากที่อื่นๆ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจและมีจินตนาการหรือความฝันจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาของตนให้ได้
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8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา
4.0 สั งกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วย
การศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น หน่วยงานอื่น เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ยุคการศึกษา 4.0 ส่วนหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในยุคปัจจุบัน
และในอนาคต และเพื่อให้ครูและบุคลากรเห็นถึงสมรรถนะในการบริหารจัดการในยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อสถานศึกษาโดยรวม
2. การผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรมีการส่งเสริม สนั บสนุน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ให้สูงขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรยึด
มั่นในอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและก้าวไกล พัฒนาทักษะสมรรถนะของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคการศึกษา 4.0 เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะจะทำให้เห็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา
4.0 ในเชิงประจักษ์
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ นำของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็นต้น
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