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คุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21  

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Leadership characteristics of executives actors in the 21st century: Thai-

Chinese private schools in the North-East of Thailand 
 

ดารเรศ เลิศพุฒิภิญโญ แก้วรักษา1  ดร.ชุติมา พรหมผุย2   
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่  21 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา
และขนาดโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนโรงเรียนละ 5 คน จ าแนกตามต าแหน่ง ดังนี ้1) ผู้รับใบอนุญาต 2) ผู้จัดการ 3) ผู้อ านวยการ 4) รองผู้อ านวยการ 
และ5) หัวหน้าวิชาการภาษาจีน รวม 80 คน และครู จ านวน 288 คน จาก 16 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม เรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านวิสัยทัศน ์รองลงมาค่าเฉลี่ย คือ ด้านรอบรู้ และด้านเท่าทัน ตามล าดับ และ ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
คือ ด้านอุดมการณ์ 2) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียนขนาดต่างกัน 
มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21,โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลยันครราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract  
            The research purposes were: 1 )  to study the characteristics of 2 1 st century leadership of 
Chinese language private school administrators in Northeast Region, and 2 )  to compare the 
characteristics of 2 1 st century leadership of Chinese language private school administrators in 
Northeast Region, classified by the school administrative experience and school size. 
              The sample was the 8 0  Chinese language private school administrators, 5  administrators 
per school, classified by position consisted of: 1) licensee, 2) manager, 3) director, 4) deputy director 
and 5) chief academic of Chinese language; and the 288 teachers of 16 schools, consisted of 2 small 
schools, 7  medium schools, and 7  large schools, and selected by the simple random sampling 
method. The research instrument was the questionnaire with reliability 0 .86 .  The data analyzed by 
the mean, standard deviation, and one-way Analysis of Variance.   
             The research findings were: 
            1 .  The Chinese language private school administrators in Northeast Region had the 
characteristics of 2 1 st century leadership, overall was at high level. The each aspect consideration, 
every aspect was at high level; the highest mean was the visionary aspect, followed by the savvy 
aspect and the equality aspect, respectively: and the lowest mean was the ideology aspect. 
            2 .  The Chinese language private school administrators in Northeast Region with different of 
administrative experience had the characteristics of 21st century leadership, overall and each aspect 
did not different. 
            3 .  The Chinese language private school administrators in Northeast Region with different of 
school size had the characteristics of 21st century leadership, overall and each aspect did not  
Keywords: The characteristics of 21st century leadership, Chinese language private school 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของ สมาชิกอย่างทั่วถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ระหว่างประเทศ จึงท าให้แต่ละประเทศ
มุ่งเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 3) ภาคการศึกษาจ าเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทักษะส าคัญ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้และ นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการปรับตัว ทักษะทาง สังคม
และสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะความรับผิดชอบและทักษะความเป็นตัวแบบและเป็นผู้น าคนอื่น (Guide and lead 
Others) ทักษะภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ ประเทศไทยได้ก าหนดให้
ภาวะผู้น าเป็นทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้น า สะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศให้ความส าคัญกับทักษะภาวะผู้น าเป็นอย่างมาก 
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 ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บุคคลที่มคีวามส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าใหก้ารพัฒนาคนเกิดการ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญ ที่จะน าพาองค์กรให้ก้าวไปใน
กระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรตแิละศักดิศ์รี เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน น าไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดย
การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะผู้บริหารเป็นผู้น า สถานศึกษาจ าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนต้องมีภาวะผู้น าเพื่อน าสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด (ธีรดา สืบวงษ์ชัย. 2553 : 
1)  
 จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความส าคญัเกี่ยวกับคณุลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นทีส่ าคัญส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติ จากความเป็นมาและความส าคญั
ของปัญหาเกีย่วกับภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะท าให้ไดผ้ลไปสู่การพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ให้มคีุณลักษณะภาวะผู้น าสอดคล้องกบัทักษะผู้บริหารยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าคณุลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการบริหารสถานศกึษาใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนโรงเรียนละ 5 คน จ าแนกตามต าแหน่งดังนี้ 1) ผู้รับใบอนุญาต  
2) ผู้จัดการ 3) ผู้อ านวยการ 4) รองผู้อ านวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 95 คนและครู จ านวน 
1,148 คน จาก 19 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ขนาดกลาง 8 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนโรงเรียนละ 5 คน จ าแนกตามต าแหน่งดังนี้ 1) ผู้รับใบอนุญาต 2) ผู้จัดการ 3) 
ผู้อ านวยการ 4) รองผู้อ านวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 80 คน และครู จ านวน 288 คน จาก 16 
โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607 - 610) เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน และขนาดโรงเรียน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารโรงเรยีนเอกชน
สอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าแนก
ตามประสบการณ์การบรหิารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผู้บรหิารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนโรงเรียนละ 5 คน จ าแนกตามต าแหน่งดังนี้ 1) ผู้รับ
ใบอนุญาต 2) ผู้จัดการ 3) ผู้อ านวยการ 4) รองผู้อ านวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 80 คน และครู 
จ านวน 288 คน จาก 16 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรยีน และขนาดใหญ ่7 โรงเรียน 
เลือกกลุม่ตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่แบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเปน็ 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม และ
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารโรงเรยีนเอกชนสอนภาษาจีน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดก าหนด
ค าตอบ เป็น 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 ด้านรอบรู้ 4.20 0.66 มาก 
2 ด้านอุดมการณ์ 4.15 0.66 มาก 
3 ด้านเท่าทัน 4.20 0.66 มาก 
4 ด้านกล้าตัดสินใจ 4.17 0.67 มาก 
5 ด้านวิสัยทัศน์ 4.22 0.65 มาก 
6 ด้านสร้างทีม 4.17 0.66 มาก 
7 ดา้นใฝ่บริการ 4.16 0.68 มาก 

 รวม 4.18 0.66 มาก 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามประสบการณ์การบริหาร 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
ปีที่ 1-10 ปีท่ี 11-20 มากกกว่า 20 ปี 

𝜇 𝜎 แปลผล 𝜇 𝜎 แปลผล 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 ด้านรอบรู้ 4.20 0.66 มาก 4.17 0.67 มาก 4.26 0.64 มาก 
2 ด้านอุดมการณ์ 4.13 0.66 มาก 4.15 0.66 มาก 4.22 0.64 มาก 
3 ด้านเท่าทัน 4.21 0.65 มาก 4.17 0.66 มาก 4.23 0.66 มาก 
4 ด้ า น ก ล้ า

ตัดสินใจ 
4.15 0.69 มาก 4.19 0.67 มาก 4.16 0.70 มาก 

5 ด้านวิสัยทัศน์ 4.23 0.66 มาก 4.19 0.65 มาก 4.30 0.62 มาก 
6 ด้านสร้างทีม 4.18 0.66 มาก 4.17 0.66 มาก 4.15 0.65 มาก 
7 ด้านใฝ่บริการ 4.16 0.68 มาก 4.16 0.68 มาก 4.19 0.67 มาก 

 รวม 4.18 0.67 มาก 4.17 0.66 มาก 4.22 0.65 มาก 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ข้อ
ที ่

ข้อค าถาม 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ ่

𝜇 𝜎 แปลผล 𝜇 𝜎 แปลผล 𝜇 𝜎 แปลผล 
1 ด้านรอบรู้ 4.24 0.67 มาก 4.20 0.65 มาก 4.18 0.66 มาก 
2 ด้านอุดมการณ์ 4.14 0.66 มาก 4.17 0.65 มาก 4.12 0.66 มาก 
3 ด้านเท่าทัน 4.19 0.66 มาก 4.20 0.65 มาก 4.20 0.66 มาก 
4 ด้ า น ก ล้ า

ตัดสินใจ 
4.24 0.67 มาก 4.16 0.68 มาก 4.16 0.68 มาก 

5 ด้านวิสัยทัศน์ 4.25 0.66 มาก 4.23 0.65 มาก 4.21 0.65 มาก 
6 ด้านสร้างทีม 4.20 0.66 มาก 4.18 0.66 มาก 4.16 0.66 มาก 
7 ด้านใฝ่บริการ 4.18 0.68 มาก 4.16 0.67 มาก 4.15 0.68 มาก 

 รวม 4.21 0.67 มาก 4.19 0.66 มาก 4.17 0.66 มาก 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 
21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันดา กรมสูงเนิน 
(2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
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ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ พิชญา  ค านิล (2558) ได้
ศึกษา ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารคณะศิลปศึกษาและห้องเรียนเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบและตระหนักดีว่าโลกในยุคศตวรรษท่ี 
21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ายุคก่อน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุคของการก้าวกระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยีเพือ่เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน สังคมยุคก้าวกระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดครั้งนี้ ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจึงต้องมีความตื่นตัว มีความเคลื่อนไหว 
และเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีทักษะส าหรับการด ารงชีวิตใน โลกแห่งศตวรรษใหม่ ทั้งนี้ ทักษะที่
ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตในยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 ก็คือ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุก
คน และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน ซึ่งเปน็ทรัพยากรของประเทศท่ีมีค่ายิ่ง โดยผ่านการเรียนรู้ สั่งสอน อบรม เพาะ
บ่มนิสัย สร้างเจตคติ จากโรงเรียนผ่านครูผู้สอนเป็นหลักใหญ่ และผ่านการบริหารจัดการจากผู้บริหารสถานศึกษาอีก
ทางหนึ่ง ผลจากการทราบและตระหนักดวี่า โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากของผู้บริหารสถานศึกษา
ดังได้กล่าวมา จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พร้อมกับโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ผลการวิจัยจึงพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ก าหนดไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพบูลย์ จ าปาปั่น (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาคุณลักษณะความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
บริหาร ไม่แตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชัย (2561 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความ 
จ าแนกประสบการณ์การท างาน พบว่าประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ การบริหารโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ก็ได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้
พรหมแดนที่มีต่อคนทุกคนในสังคม ท าให้ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น ไม่ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะมี
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ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนต่างก็ต้องปรับตัว 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อด ารงชีวิตอยู่ให้ได้ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 จึงกล่าวได้ว่า ผลของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ท าให้
ทุกคนต้องปรับตัว เพราะความเจริญ ความทันสมัยที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้  แต่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ โคทนา (2553 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความเป็น
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะ
บริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน ขนาดกลาง หรือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องบริหารงานตามนโยบายที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้เช่นเดียวกัน ทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าโรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีจ านวนบุคลากร 
(Man) ได้รับงบประมาณ (Money) มีวัสดุอุปกรณ์ (Material) แตกต่างกันไปบ้าง ตามขนาดของโรงเรียน แต่สิ่งหนึ่งที่
เหมือนกันของผู้บริหารโรงเรียน ก็คือ การบริหารจัดการ (Management) ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยคุศตวรรษที่ 
21 และผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง ตนเองให้ก้าวทัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อ
นักเรียนเป็นส าคัญ เพราะผู้บริหารโรงเรียนคือ ศูนย์กลางขององค์กรทั้งหมดในโรงเรียน ความส าเร็จของโรงเรียน 
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความตื่นตัว ความมียุทธวิธี ประสบการณ์ ความคิด ความเป็นเลิศทาง วิชาการ การอุทิศตัวเอง 
ความเสียสละ และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2560 : 16) ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่า
ขนาดโรงเรียนจะต่างกัน แต่คุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนย่อมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้น าใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้   
  1.การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าใน

 ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู้วิจัยอาศยักรอบ
 แนวคิดองค์ประกอบคณุลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคดิเกี่ยวกับ
 คุณลักษณะของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 และผู้บริหารมืออาชีพของ อุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 26 - 
 31) ; เยื้อน ทองแก้ว (2550 : 37 - 38) ; เจริญ ภูวิจติร์ (2555 : 5 - 6) ; สมหมาย อ าดอนกลอย (2556 
 : 5 - 6) ; จาตุรนต์ ฉายแสง (2559 : 37) ; ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 4 - 6)  และ   ฤทธิกร ศิริประเสริฐ
 โชค (2559 : 1) ที่สรุปได้ว่าคณุลกัษณะภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) รอบรู้  2) 
 อุดมการณ์  3) เทา่ทัน  4) กล้าตดัสินใจ  5) วิสัยทัศน์  6) สร้างทีม 7) ใฝ่บริการ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส ารวจ และพัฒนาคุณลักษณะ
 ภาวะของตนเองเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ หรือศึกษาถึง การ
 พัฒนาคุณลักษณะของผู้โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบต่าง ๆ 

 3. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการรับรู้หรือมุมมองของบุคคล
 หลาย ๆ  ฝ่าย เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองของ นักเรียน เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยเรื่องศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ประสบความส าเร็จได้เกิดจากการส่งเสริมและสนันสนุนจาก ดร.กรุณา  เลิศพุฒิภิญโญ 
ผู้จัดการโรงเรียนวานิชวิทยา นายพลศักดิ์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา นายปิติ เกี่ยวศรีกุล รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนวานิชวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.ชุติมา พรหมผุย อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าการวิจัยให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้เกิด
ความสมบรูณ์ครบถ้วนในเนื้อหา 

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา  
และให้ก าลังใจเป็นอย่างดี   อีกทั้งขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ  ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา  
และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย    จนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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