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ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
THE LEADERSHIP SKILLS OF TWENTY-FIRST SCHOOL ADMINISTRTORS 
UNDER NAKHONRATCHASIMA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

 

จุฬาภรณ์  จงวัฒนานุกูล1*   สาริศา  เจนเขว้า2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2) เปรียบเทียบทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จ านวน 322 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
sampling) ตามขนาดโรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบสอบระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้ 

1. ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านทักษะใน
การบริหารจัดการบุคลากร รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และด้านทักษะการ
บริหารจัดการองค์กร ตามล าดับ ด้านที่มคีวามคิดเห็นต่ าสุด คือ ทักษะด้านในการก าหนดนโยบายและการปกครอง  

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวพัฒนา ดังนี้ 1) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของโรงเรียนโดยเน้นความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน 4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการจัดท า
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 6) 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  7) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
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ประเมินผล และให้ข้อแนะน าเพื่อพัฒนาคุณภาพครู 8) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิชาชีพให้บุคลากรในองค์กร 9) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยคนละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อหน่ึงปี
การศึกษา และ 10)ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
ค าส าคัญ : ทักษะภาวะผู้น า, ศตวรรษท่ี 21, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 1) the state of the Leadership skill of twenty-

first school administrators under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3. 2) 
compare the Leadership skill of twenty-first schools administrators under Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 3. and 3) to find the development guidelines for the Leadership skill 
of twenty-first schools administrators under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 
Office 3. The samples were 322 teachers. The instruments were collected by five ration scale 
questionnaires with the reliability at 0.98. The data were analyzed using frequency, percentage, mean  
standard deviation and F-test (One-Way ANOVA). 

The results revealed that: 
1) The state of the Leadership skill of twenty-first schools administrators under 

Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 was found at a high level in overall and 
each aspect: Skills in Staff Management, Skills in Communication and Community Relations, Skills in 
Organizational Management and Skills in Policy and Governance respectively. 

2) The comparative the Leadership skill of twenty-first schools administrators under 
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 the sample with different size of school 
was not found different in overall aspect. 

3) The developmental guidelines the Leadership skill of twenty-first schools administrators 
under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3, according to the experts’opinion 
that provided the guidelines:  1) School administrators have a vision for global change. 2) School 
administrators set guidelines for the implementation of the school policy by focusing on unity in the 
coexistence of school personnel. 3) School administrators create a network with the community to 
drive the school policy to benefit students. 4) School administrators have a strategic plan for resource 
management appropriately. 5) School administrators have plans to create school curriculum together 
with community representatives, teachers and educational personnel of the school. 6) School 
administrators encourage the development of students with learning-related problems. 7) School 
administrators have supervision, evaluation and recommendations for improving teacher quality. 8) 
School administrators encourage field trips to be a professional development for personnel in the 
organization. 9) School administrators encourage teachers to do research not less than 1 per person 
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per academic year. And 10) School administrators have sacrifices dedication In the performance of 
duties in order for the school to achieve its goals 
Keyword: Leadership skill. 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน พลังขับของเทคโนโลยียุคดิ
จิทัสส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น 
ในระยะถัดไปจะทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารง ชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษท่ี 21 (สมหมาย อ่ าดอนกลอย, 2556: 1) 
 กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เกิดวิวัฒนาการความก้าวหน้าในทุก ๆ มิติอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึงยุคที่อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ครอบคลุมทั่วโลก
ท าให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญคือ ระบบโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วน ด้านเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองตลอดจนด้านการศึกษาบทบาทของผู้ริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ทั่วโลก ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการน าองค์กรตามกระแสแห่งอิทธิพลนั้น เพื่อความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ผู้น าในยุค
โลกาภิวัตน์นี้จึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการน าองค์กรให้สามารถท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นท่ีเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา การน าองค์กรทั้งหลายเหล่านี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผลักดันตนเองให้เป็นองค์กรที่ยึดยุทธศาสตร์เป็น
ส าคัญและขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)  
(วิจารณ์  พานิช, 2555 : 16 - 21) 

ภาคการศึกษาจ าเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะที่ส าคัญ เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านการปรับตัว ทักษะทางสังคม และสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ และประการส าคัญทักษะความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น าคนอื่น ( guide and lead others) โดยใช้
กระบวนการแก้ไขปัญหา ระหว่างบุคคล เป็นตัวกลางประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช้ีน าองค์กรให้ก้าวสู่ผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ รวมถึงการยอมรับความสามารถของคณะท างานที่มีความแตกต่างและเป็นแบบอย่าง ในพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้ผู้อื่น ซึ่งทักษะดังกล่าวเรียกว่าภาวะผู้น า (Trilling & Fadel, 2009)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

จ านวน 1,987 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ก าหนดขนาดโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 322 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
sampling) ตามขนาดโรงเรียน 

2. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
2.1 ลักษณะของเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ชนิด  ได้แก่ แบบสอบถาม และ

แบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 

ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                    
เขต 3 

2) แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 10 ด้านได้แก่ ด้าน1) ทักษะความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 2) 
ทักษะด้านในการก าหนดนโยบายและการปกครอง 3) ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 4) ทักษะการ
บริหารจัดการองค์กร 5) ทักษะการวางแผนและการพัฒนาหลักสูตร 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 7) ทักษะการ
ประเมินผลงานและการบริหารบุคลากร 8) ทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร 9) ทักษะการวิจัยทางการศึกษาการ
ประเมินผลและการวางแผน และ 10) ค่านิยมและจริยธรรมของการเป็นผู้น า  

2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย  
ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ประเมินความสอดคล้อง และน ามา 

วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยเกณฑ์ขั้นต่ าคือจะใช้ข้อค าถาม
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60 ขึ้นไป ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญปรากฏว่าเครื่องมือวิจัย  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในระดับสูง 

2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
จะใช้ข้อค าถามที่มีค่าแอลฟามากกว่า 0.70 ขึ้นไป ปรากฏว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.98 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 322 ชุด ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์  จ านวน 290 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.06 และผู้วิจัยสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 ท่าน 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น า 

ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
โดยค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และวิเคราะห์การเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ One-way ANOVA  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ด้านท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้าน
ทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และด้าน
ทักษะการบริหารจัดการองค์กร ตามล าดับ ด้านท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ทักษะด้านในการก าหนดนโยบายและการ
ปกครอง   

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. แนวทางพัฒนาทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวพัฒนา ดังนี้ 1) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของโรงเรียนโดยเน้นความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนในการจัดท า
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 6) 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  7) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ 
ประเมินผล และให้ข้อแนะน าเพื่อพัฒนาคุณภาพครู 8) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิชาชีพให้บุคลากรในองค์กร 9) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท างานวิจัยคนละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อหน่ึงปี
การศึกษา และ 10)ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
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อภิปรายผล 
1. ทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก ด้านที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านทักษะใน
การบริหารจัดการบุคลากร รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และด้านทักษะการ
บริหารจัดการองค์กร ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้บริหารต้องอาศัย
ทักษะทางการบริหารทุกด้าน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผ่าน
กระบวนการทางการบริหารอย่างมีระบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของเดือนเพ็ญ  บุญใหญ่เอก (2557) ได้ศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิต า 
เพลินจิต (2558) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของผ่องพรรณ พลราช (2560 : ง) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีความสามารถในการปกครองและบังคับบัญชาผู้ร่วมงาน และผู้บริหารมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุเทน โรมพันธ์ (2552 : ง) ได้
ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านภาวะผู้น าและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านภาวะผู้น าและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ  เหลา
คม (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง หน้าที่ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานในหน้าท่ี และขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาวะผู้น าด้านทักษะในการบริหารจัดการ

บุคลากร  ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าในด้านนี้สูง ควรส่งเสริมผู้บริหารมีการบริหารงาน
บุคคลที่ยึดหลักธรรมภิบาล มีการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรสามารถเป็นแบบอย่างได้  
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2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
ด้านการวิจัยทางการศึกษาการประเมินผลและการวางแผน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
บริหาร วางแผน และพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริมทักษะภาวะผู้น าของผู้สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้านความ
เป็นผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน ์เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามทักษะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
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