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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา
และขนาดโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวนโรงเรียนละ 5 คน จาแนกตามตาแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้รับใบอนุญาต 2) ผู้จัดการ 3) ผู้อานวยการ 4) รองผู้อานวยการ
และ5) หัวหน้าวิชาการภาษาจีน รวม 80 คน และครู จานวน 288 คน จาก 16 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน
ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม เรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะ
ผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมาค่าเฉลี่ย คือ ด้านรอบรู้ และด้านเท่าทัน ตามลาดับ และ ด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านอุดมการณ์ 2) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียนขนาดต่างกัน
มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21,โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
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นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
ภาคโปสเตอร์
54

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
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตของ สมาชิกอย่างทั่วถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ระหว่างประเทศ จึงทาให้แต่ละประเทศ
มุ่งเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 3) ภาคการศึกษาจาเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทักษะสาคัญ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้และ นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการปรับตัว ทักษะทาง สังคม
และสังคมข้ามวัฒนธรรม ทั กษะความรับผิดชอบและทักษะความเป็นตัวแบบและเป็นผู้นาคนอื่น (Guide and lead
Others) ทักษะภาวะผู้นาเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ ประเทศไทยได้กาหนดให้
ภาวะผู้นาเป็นทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นา สะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศให้ความสาคัญกับทักษะภาวะผู้นาเป็นอย่างมาก
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ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้การพัฒนาคนเกิดการ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้นาและผู้ประสานความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพ สาคัญ ที่จะนาพาองค์กรให้ก้าวไปใน
กระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิศ์ รี เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นาไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดย
การกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นศักยภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะผู้บริ หารเป็นผู้ นา สถานศึกษาจาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนต้องมีภาวะผู้นาเพื่อนาสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด (ธีรดา สืบวงษ์ชัย. 2553 :
1)
จากสภาพปัจจุบันและปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นทีส่ าคัญสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติ จากความเป็นมาและความสาคัญ
ของปัญหาเกีย่ วกับภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ าในศตวรรษที่
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันจะทาให้ได้ผลไปสู่การพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ให้มคี ุณลักษณะภาวะผู้นาสอดคล้องกับทักษะผู้บริหารยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 เป็น
แนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนาคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนโรงเรียนละ 5 คน จาแนกตามตาแหน่งดังนี้ 1) ผู้รับใบอนุญาต
2) ผู้จัดการ 3) ผู้อานวยการ 4) รองผู้อานวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 95 คนและครู จานวน
1,148 คน จาก 19 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 3 โรงเรียน ขนาดกลาง 8 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 8 โรงเรียน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น ในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ านวนโรงเรี ย นละ 5 คน จ าแนกตามต าแหน่ ง ดั ง นี้ 1) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต 2) ผู้ จั ด การ 3)
ผู้อานวยการ 4) รองผู้อานวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 80 คน และครู จานวน 288 คน จาก 16
โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607 - 610) เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling)
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ
(Check list) ได้แก่ เพศ ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน และขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จาแนก
ตามประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนโรงเรียนละ 5 คน จาแนกตามตาแหน่งดังนี้ 1) ผู้รับ
ใบอนุญาต 2) ผู้จัดการ 3) ผู้อานวยการ 4) รองผู้อานวยการ และ5) หัวหน้าวิชาการฝ่ายภาษาจีน รวม 80 คน และครู
จานวน 288 คน จาก 16 โรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 7 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน
เลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่ แบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม และ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดกาหนด
คาตอบ เป็น 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อที่
ข้อคาถาม
แปลผล
𝜇
𝜎
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 ด้านใฝ่บริการ
4.16
0.68
มาก
รวม
4.18
0.66
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประสบการณ์การบริหาร
ปีที่ 1-10
ปีที่ 11-20
มากกกว่า 20 ปี
ข้อ
ข้อคาถาม
ที่
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 4.15 0.69 มาก
4.19 0.67
มาก
4.16 0.70 มาก
ตัดสินใจ
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 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่
21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามขนาดโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อ
ข้อคาถาม
ที่
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 4.24 0.67 มาก
4.16 0.68
มาก
4.16 0.68 มาก
ตัดสินใจ
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 คุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่
21 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันดา กรมสูงเนิน
(2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
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ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ พิชญา คานิล (2558) ได้
ศึกษา ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริห ารคณะศิลปศึกษาและห้องเรียนเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิ ล ป์
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบและตระหนักดีว่าโลกในยุคศตวรรษที่
21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ายุคก่อน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นยุคของการก้าวกระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน สังคมยุคก้าวกระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดครั้งนี้ ส่งผล
กระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของคนทุกคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ทุกคนจึงต้องมีความตื่นตัว มีความเคลื่อนไหว
และเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีทักษะสาหรับการดารงชีวิตใน โลกแห่งศตวรรษใหม่ ทั้งนี้ ทักษะที่
สาคัญที่สุดในการดารงชีวิตในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ก็คือ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุก
คน และจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับนักเรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศที่มีค่ายิ่ง โดยผ่านการเรียนรู้ สั่งสอน อบรม เพาะ
บ่มนิสัย สร้างเจตคติ จากโรงเรียนผ่านครูผู้สอนเป็นหลักใหญ่ และผ่านการบริหารจัดการจากผู้บริหารสถานศึกษาอีก
ทางหนึ่ง ผลจากการทราบและตระหนักดีว่า โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปมากของผู้บริหารสถานศึกษา
ดังได้กล่าวมา จึงทาให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ มีคุณลักษณะภาวะผู้นาที่พร้อมกับโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะ
ของผู้นาการเปลี่ย นแปลงนั่ นเอง ด้วยเหตุนี้ ผลการวิจัยจึง พบว่า ผู้บริหารโรงเรีย นเอกชนสอนภาษาจี น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก
2. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนภาษาจี น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กาหนดไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพบูลย์ จาปาปั่น (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาคุณลักษณะความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จาแนกตามประสบการณ์ในการ
บริหาร ไม่แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชัย (2561 :
บทคัดย่อ) ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการเปรียบเทียบความ
จาแนกประสบการณ์การทางาน พบว่าประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทั้งโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ การบริหารโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ก็ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้
พรหมแดนที่มีต่อคนทุกคนในสังคม ทาให้ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น ไม่ ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะมี
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ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนต่างก็ต้องปรับตัว
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อดารงชีวิตอยู่ให้ได้ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จึงกล่าวได้ว่า ผลของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ทาให้
ทุกคนต้องปรับตัว เพราะความเจริญ ความทันสมัยที่ เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะ
ผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
3. จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กาหนดไว้ แต่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ โคทนา (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความเป็น
มื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ แ ตกต่า งกั น ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะ
บริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน ขนาดกลาง หรือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องบริ หารงานตามนโยบายที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้เช่นเดียวกัน ทั้งงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถึ งแม้ว่าโรงเรียนแต่ละขนาดอาจจะมีจานวนบุคลากร
(Man) ได้รับงบประมาณ (Money) มีวัสดุอุปกรณ์ (Material) แตกต่างกันไปบ้าง ตามขนาดของโรงเรียน แต่สิ่งหนึ่ งที่
เหมือนกันของผู้บริหารโรงเรียน ก็คือ การบริหารจัดการ (Management) ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยคุ ศตวรรษที่
21 และผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง ตนเองให้ก้าวทัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือ การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อ
นักเรียนเป็นสาคัญ เพราะผู้บริหารโรงเรียนคือ ศูนย์กลางขององค์กรทั้งหมดในโรงเรียน ความสาเร็จของโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความตื่นตัว ความมียุทธวิธี ประสบการณ์ ความคิด ความเป็นเลิศทาง วิชาการ การอุทิศตัวเอง
ความเสียสละ และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2560 : 16) ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่า
ขนาดโรงเรีย นจะต่างกัน แต่คุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนย่อมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีคุณลักษณะภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผู้วิจัยอาศัยกรอบ
แนวคิดองค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 และผู้บริหารมืออาชีพของ อุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 26 31) ; เยื้อน ทองแก้ว (2550 : 37 - 38) ; เจริญ ภูวิจติ ร์ (2555 : 5 - 6) ; สมหมาย อาดอนกลอย (2556
: 5 - 6) ; จาตุรนต์ ฉายแสง (2559 : 37) ; ชัยยนต์ เพาพาน (2559 : 4 - 6) และ ฤทธิกร ศิริประเสริฐ
โชค (2559 : 1) ที่สรุปได้ว่าคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) รอบรู้ 2)
อุดมการณ์ 3) เท่าทัน 4) กล้าตัดสินใจ 5) วิสัยทัศน์ 6) สร้างทีม 7) ใฝ่บริการ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการสารวจ และพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนในลักษณะอื่น ๆ หรือศึกษาถึง การ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบต่าง ๆ
3. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการรับรู้หรือมุมมองของบุคคล
หลาย ๆ ฝ่าย เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองของ นักเรียน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ ประสบความสาเร็จได้เกิดจากการส่งเสริมและสนันสนุนจาก ดร.กรุณา เลิศพุฒิภิญโญ
ผู้จัดการโรงเรียนวานิชวิทยา นายพลศักดิ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนวานิชวิทยา นายปิติ เกี่ยวศรีกุล รอง
ผู้ อ านวยการโรงเรียนวานิ ชวิ ท ยา และคณะผู้บ ริห ารโรงเรี ยนเอกชนสอนภาษาจีน ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.ชุติมา พรหมผุย อาจารย์ที่ปรึกษาในการทาการวิจัยให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้เกิด
ความสมบรูณ์ครบถ้วนในเนื้อหา
การดาเนินการวิจัยมิอาจสาเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้
คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนงานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา
และให้กาลังใจเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา
และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้ าได้นามาอ้างอิงในการทาวิจัย จนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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