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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการ

ทำงาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูท่ีปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี

ทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test  

 ผลการศึกษาพบวา  

 1. ภาวะผูนำของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT รองลงมา คือ ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิผล และดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูและความสำเร็จ 

 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการทำงาน 
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 2.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำในศตวรรษท่ี 21 สูงกวาความคิดเห็นของ

พนักงานราชการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามประสบการณ  การทำงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ครูท่ีมีประสบการณทำงาน 11 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำ

ในศตวรรษท่ี 21 สูงกวาความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณทำงาน ต้ังแต 5-10 ป และประสบการณทำงาน นอยกวา 

5 ป อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: ภาวะผูนำ, ผูบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษท่ี 21 

 

Abstract  

 The research purposes were to study and to compare the leadership of educational 

institution administrators in the 21st Century, Nangrong Technical College under the jurisdiction of 

Office of the Vocational Education Commission, classified by the position and working experience. 

The population was the operation teachers in Nangrong Technical College, academic year 2021; the 

sample group was the 76 teachers. The data collection instrument was the estimate rating scale 

questionnaire with reliability 0.97. The data analysis statistics were the frequency, mean, standard 

deviation, t-test, and F-test.  

            The research findings were: 

           1. The leadership of educational institution administrators in the 21st Century, Nangrong 

Technical College under the jurisdiction of Office of the Vocational Education Commission found 

the overall was at high level. The each aspect consideration found all aspects were at high level; 

the highest mean was the exploring and supporting the use of ICT aspect, followed by the initiating 

effective learning activities aspect, and the improving student outcomes aspect; the lowest mean 

was the networking to promote learning and success aspect. 

               2. The comparative results of the leadership of educational institution administrators in 

the 21st Century, Nangrong Technical College under the jurisdiction of Office of the Vocational 

Education Commission, classified by the position and working experience were the following: 

     2.1 The comparative results of the leadership of educational institution administrators 

in the 21st Century, Nangrong Technical College under the jurisdiction of Office of the Vocational 

Education Commission, classified by the position found the overall did not different. The each 
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aspect consideration found the opinion of government teachers were the educational institution 

administrators had the leadership in the 21st Century higher than the opinion of government 

employees at statistics significance level 0.05. 

  2.2 The comparative results of the leadership of educational institution administrators 

in the 21 st Century, Nangrong Technical College under the jurisdiction of Office of the Vocational 

Education Commission, classified by the working experience found the overall did not different. The 

each aspect consideration found the opinion of teachers with more than 1 1  years of work 

experience were the educational institution administrators had the leadership in the 21 st Century 

higher than the opinion of teachers with 5-10 years of work experience and less than 5 years of 

work experience at statistics significance level 0.05 

Keywords: Leadership, Educational Institution Administrators, The 21st Century 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาท่ีจะตองพัฒนากำลังคนใหมีขีดความสามารถและ

ศักยภาพ ในการแขงขันบนเวทีโลก มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเตรียมความพรอม

ประชากรวัยเรียนใหมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความสำเร็จท้ังดานการทำงานและการดำเนินชีวิต 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ดังนั้น ผูบริหารจึงควรมีแนวคิดท่ีถูกตองเกี่ยวกับความตองการจำเปน และสอดคลองกับ

แนวทางการบริหารของหนวยงานตนสังกัด รวมท้ังมีแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2558) 

 ในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหาร            

จัดการศึกษาไทยในปจจุบัน ทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาวิวัฒน (Globalization) ซ่ึงอยูภายใตเงื่อนไขการ

ปรับเปลี่ยนการแขงขัน เพ่ือสรางขอไดเปรียบและความมุงม่ันของสังคมท่ีดำเนินไปอยางรวดเร็ว รุนแรง และมีความ

หลากหลายนั้น ตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพโดยเฉพาะดานการศึกษา ซ่ึงเปนผล สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน

บริบท และโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา ภายใต สาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา เปน

การจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลัก ของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนน

ระบบการกระจายอำนาจ และการ ยึดหลักการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนสำคัญ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  มาตรา 

6 ไดกำหนดให การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไตอยาง มีความสุข การ

จัดการศึกษาตองยึดหลักหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสำคัญท่ีสุด 
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กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซ่ึงในการจัด

กระบวนการเรียนรูจำเปนตองมีการจัดใหสอดคลอง กับความถนัดและความสนใจของผูเรียน เพ่ือชวยทักษะ

กระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณจริง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : 3) 

 จากสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยง ขอมูลตางๆ ของทุก

ภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน พลังขับเคลื่อนเทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลทำใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไป

ดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดสถานศึกษาจึงตองมีความต่ืนตัว และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความ

พรอมใหนักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไป ดำรงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เรียนรูเพ่ือเด็กในศตวรรษท่ี 21 และเปนเร่ืองท่ีทาทายสำหรับผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด (New 

Zealand Ministry of Education, 2013 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2556 : 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนำทาง

การศึกษา (Educational Leadership Model) ของผูนำทางการศึกษาวา ผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองนำ

สถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของตนในตานตาง ๆ 

ดังนี้ 1) ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน 2)ริเร่ิม การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 3) สำรวจและสนับสนุน

การใช ICT และ E-Learning 4) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู 5) สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรู และความสำเร็จ และ 6) พัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 ของศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ท่ีสรุปไววา การบริหารสถานศึกษาไทย ตองบริหารการสรางคนเปน

ผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาตนรอบดาน เพ่ือสราง 3 L คือ Student Learning Teacher Learning และ Systems 

Learning ตองบริหารใหไดระบบการศึกษาท่ีรับผิดชอบ ตอผลงานในทุกระดับ ทุกดาน และมีปฏิสัมพันธรอบตาน คือ 

เชื่อมโยงกับสังคม เปน Change & Learning (วิจารณ พานิช, 2555 : 14) 

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำองคการและเปนบุคคลสำคัญในการดำเนินการตางๆ ของสถานศึกษา เปนผู

ท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจ วางแผน อำนวยการ และมอบหมายงาน รวมท้ังการกำกับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีกำหนด จำเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองคการ ครั้งใหญเพ่ือนำพาไปสูความสำเร็จตามเปาหมายท่ี

ตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสำคัญท่ีจะตองบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพ และความ สมดุลเพ่ือใหบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลสำเร็จ ผูบริหารตองอาศัยภาวะผูนำมาชวย

เสริมสราง ใหเกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือกระตุนใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความรวมมือในการ ดำเนินงานไต

อยางมีประสิทธิผล ดังนั้น ภาวะผูนำจึงเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลใน

องคกรอยางมาก ท้ังในแงของการสรางพฤติกรรมและควบคม พฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสงผลตอความสำเร็จในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา ดวยภาวะผูนำ ของผูบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการเขาไปมิอิทธิพลเหนือการทำงาน

ของกลุมภายใต สถานการณและชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตนใหผูรวมงานใชความพยายามทำงานใหสำเร็จตาม

จุดมุงหมายของสถานศึกษา จะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำยอมนำพาสถานศึกษากาวไปสูความสำเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไวแนนอน 

 ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกสำคัญและเปนตัวแปรสำคัญในดานการจัดการศึกษาใหมี คุณภาพและมี

อิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธท่ีเกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผูบริหาร สถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 จึง
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ตองมีคุณลักษณะโดดเดนเหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะบทบาทหนาท่ี คุณธรรมและประสบการณทางการ

บริหารการศึกษายุคใหม เพ่ือนำพา สถานศึกษาใหประสบผลสำเร็จ สามารถสนองตอบตอการแขงขัน และ ทันสมัย

เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตองกาวขาม สาระวิชา ไปสูการเรียนรู ทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21) 

 ภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย เปาหมาย 

ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานการเพ่ิมปริมาณ ผูเรียนสายอาชีพ (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) 

ปการศึกษา 2563 กำหนดเปาหมายของการ ดำเนินงานโดย ดังนี้ 1) รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิม

ปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส. 2) ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ กลุมเปาหมาย ใน 50 

วิทยาลัยท่ีมีปญหาการออกกลางคันสูง 3) จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวม ตามความตองการในแตละ

สาขา 4) เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา 5) เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสำคัญตอการเลือก

เรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซ่ึงไดแก นักเรียน และ ผูปกครอง (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563) 

 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแบง

กระบวนการบริหารสถานศึกษา ออกเปน 4 ฝาย ดังนี้  

  1. ฝายบริหารทรัพยากร 

  2. ฝายแผนงานและความรวมมือ 

  3. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

  4. ฝายวิชาการ 

 ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนนการเพ่ิมปริมาณ ผูเรียนสาย

อาชีพ (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ปการศึกษา 2563 โดยมีการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณไวอยางชัดเจน จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาผูบริหารในศตวรรษท่ี 21 จะตองทำอยางไร ให

การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เพ่ือนำผลการวิจัยในคร้ังนี้ใชเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา อันจะสงผลใหการศึกษาประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค และ เปาหมายในการจัดการอาชีวศึกษา

โดยรวมตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ี มีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนงงาน และประสบการณการ

ทำงาน 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิค

นางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

 1. ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  1.1 ความหมายของภาวะผูนำ  

   พิมผกา ธรรมสิทธิ์ (2554 : 204) กลาววา ภาวะผูนำ หมายถึง ความสามารถของบุคคล ท่ี

สามารถจูงใจ โนมนาวใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติตามความตองการ ความคิดเห็น ดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะให

ความรวมมือ ประสานงาน เพ่ือทำใหเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีต้ังไว รวมกันบรรลุผล ซ่ึงเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี พฤติ

ติกรรมและคุณลักษณะของบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ จากสมาชิกของกลุมใหเปนผูควบคุมพฤติกรรมใหเปนผูมีอำนาจ

ซ่ึงอาจจะมาจากการแตงตั้งหรือไมก็ได นอกจากนี้ยังหมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอผูตามใน

รูปแบบ กระบวนการเพ่ือลดความยุงยากของภารกิจในกลุม เปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนำ (Leader) และ

ผูใตบังคับบัญชา (Followers) โนมนาวและจูงใจของท้ังผูนำและผูตาม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย

รวมกัน (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552 : 1; วิเชียร วิทยอุดม, 2553 : 3; พิชาภพ พันธุแพ, 2555 : 12; ชัยเสฎฐ พรหม

ศรี, 2557 : 11; Dubrin, 2010 : 198; Yukl, 2006 : 22; Daft, 2003 : 5) สรุปไดวาภาวะผูนำ หมายถึง บุคคลท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล สามารถชักจูงหรือจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเต็มใจใหความ

รวมมือในการปฏิบัติงาน จนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 1.2 ความสำคัญของภาวะผูนำ 

  พิมผกา ธรรมสิทธิ์ (2554 : 208) กลาววา ภาวะผูนำมีความสำคัญ ดังนี้ 

   1. ภาวะผูนำ เปนคุณสมบั ติสวนตัวของผูนำแตละคน ท่ีแสดงออกในพฤติกรรมตางๆ เชน 

ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือทำใหผูรวมงานดำเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

  2. ภาวะผูนำ เปนสิ่งท่ีฝกอบรมใหเกิดข้ึนไดและข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูนำท่ีมีภาวะ

ผูนำสูงตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนำและความมีอิทธิพลตอผูรวมงานในทุก สถานการณ 

  3. ผูนำ เปนตัวการแหงความเปลี่ยนแปลง (Changer Agent) ภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนั้นภาวะ

ผูนำจึงสงผลกระทบตอสิ่งอ่ืนๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการหรือสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ท่ีกอใหเกิดประสิทธิผล 

  4. ภาวะผูนำ เปนศาสตรและศิลปอันจำเปนและสิ่งสำคัญย่ิงของนักบริหารในการนำหนวยงาน หรือ

องคการไปสูความสำเร็จ 

 วิโรจน สารรัตนะ (2555 : 91) กลาววาภาวะผูนำมีความสำคัญอยางนอยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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  1. ผูบริหารจะตองตระหนักวาการจูงใจและภาวะผูนำเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนา ผูบริหารท่ีมี

ประสิทธิผล ทักษะภาวะผูนำจึงเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหการบริหารมีความเติบโต กาวหนา หากตองการประสบ

ความสำเร็จก็ตองพัฒนาทักษะภาวะผูนำ 

  2. ภาวะผูนำของผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติ และมีผลตอการปฏิบัติงาน ของผูปฏิบัติ

วาจะดีหรือไมดีดวย 

  3. คนเปนปจจัยสำคัญในการบริหารงานเพ่ือความสำเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนำ

แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได ซ่ึงแมจะมีขอถกเถียงกันวา ภาวะผูนำมีมาแตกำเนิด 

หรือเปนสิ่งท่ีพัฒนาข้ึนไดในภายหลัง ซ่ึงแมจะยังไมมีคำตอบท่ีชัดเจน แตก็มีขอยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแลววา 

ภาวะผูนำไมไดมีมาแตกำเนิด แตตองพัฒนาข้ึนอยางทุมเทและตองทำงานอยางหนักดวย ดังนั้น ทุกคนจึงตางเปนผูนำ

กันได และทุกคนก็มีสมรรถภาพท่ีจะพัฒนาเปนผูนำไดเชนกัน 

 ภาวะผูนำ เปนกระบวนการท่ีผูนำหรือผูท่ีมีภาวะผูนำเปนผูท่ีชักนำ จูงใจ ชี้นำ ใชอิทธิพล หรืออำนาจท่ีมีอยู

ในรูปแบบตางๆ ทำให หรือกระตุนให หรือชี้นำใหเพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาใหยินดี เต็มใจ พรอมใจ ยินดีใน

การกระทำการ ใหมีความกระตือรือรน หรือ รวมดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีผูนำตองการ หรือตามท่ีผูนำ

ตองการใหมีพฤติกรรมไปใน ทิศทางท่ีเขาชักนำในการทำงาน หรือดำเนินกิจกรรมท่ีผูนำนั้นรับผิดชอบ หรือตามท่ีผูนำ

นั้นตองการ ซ่ึงสิ่งท่ีผูนำในวิทยาลัยในอนาคตควรมีเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาภาวะผูนำประกอบดวยสิ่งสำคัญ เหลานี้ 

  1. ความสามารถเชิงวิสัยทัศนการวางแผนและการกำหนดเปาหมายขององคการ 

  2. ความสามารถในการทำงานแบบมีสวนรวม 

  3. ความสามารถในการสื่อสารแบบมีประสิทธิผล 

  4. ความสามารถในการสรางทีมงาน 

  5. ความสามารถในการดำเนินกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 

  6. ความสามารถในการจัดการกับปญหา 

 สรุปไดวา ภาวะผูนำ มีความสำคัญตอผูบริหารดานการตัดสินใจสั่งการ ชวยดึงดูด ความสามารถของผูบริหาร 

ประสานความขัดแยง โนมนาวจูงใจ เปนท่ีพ่ึงของบุคคล สรางบรรยากาศในการทำงาน สรางความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงานในองคกร สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ภายในหนวยงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกำหนดไว 

 1.3 แนวคดิ และทฤษฎีภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  ผูนำ (Leaders) เปนบุคคลท่ีสำคัญ และเปนองคประกอบการบริหารงานในองคกรท่ีทำใหองคกรประสบ

ผลสำเร็จ ผูนำจึงมีบทบาทหลักในการดำเนินงานขององคการโดยเฉพาะตอกลุมบุคคลในองคกร และการบรรลุผลท่ี

ตองการของสวนรวมซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายในองคกร

ผูนำในศตวรรษท่ี 21 (2000-2100) จึงตองมีคุณลักษณะของการเปนผูนำ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสามารถศึกษาหรือฝกฝนให

เกิดข้ึนไดและเปนสิ่งท่ีผูบริหารทุกคนควรจะมีท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของแตละบุคคลใน

แตละสถานการณท่ีแตกตางกันจะเห็นไดวาแบบของผูนำและคุณลักษณะของผูนำจึงมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง 
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ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีผูใหทัศนะไวหลาย

ทาน ดังนี้ 

 ไพฑูรย สินลารัตน (2555 : 8-9) กลาววา การท่ีผูนำท้ังผูนำโดยท่ัวไปและผูนำการศึกษา ของไทยจะตอง

เขาใจการเปลี่ยนแปลงและเขาใจปญหาของสังคมไทยไดอยางดี และเชื่อมโยง การศึกษากับสังคมไทยนั้น จำเปนตองมี

คุณสมบัติหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

  1. ความสามารถในการวิเคราะหคือการมองเห็นปญหาแลวแกไขและเขาใจถึงประเด็นปญหาทาง

สังคมไทยและสังคมโลก ผูนำรุนใหมจะตองวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนอยู ในสังคมไทยและสังคมโลกไดวา อะไร

คือปญหา อะไรคือสิ่งท่ีเกิดขึ้น อะไรคือสิ่งท่ีอยูเบื้องหลัง สิ่งเหลานั้น 

  2. ความสามารถในการสรางสรรค ผูบริหารควรทำตนเองและองคกรใหเกิดการสรางสรรค เม่ือวิเคราะห

วิจารณสภาพการณท่ีเปนอยู วิเคราะหผูอ่ืน สิ่งอ่ืนแลวคิดสิ่งใหม ๆ ท่ีตางไปจากเดิม มีแนวทางเปนของตนเอง 

  3. ความสามารถในการสรางผลงาน คนสวนใหญมักเปนผูบริโภคนิยมท้ังในสังคม และตนเอง ถาคิด

วิเคราะห วิจารณ สรางสรรคแลวไมลงมือทำ สรางผลงานก็จะกลายเปนสังคม หรือประเทศชาติท่ีรับหรือซ้ืออยู

ตลอดเวลา 

  4. ความสามารถในดานความรับผิดชอบ เปนการแสดงความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ไมวาผูบริหารจะ

เปน แบบไหนก็ตาม สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดคือความรับผิดชอบ ตองอยูในฐานของคุณธรรมเปนหลัก ผูบริหารตองมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอประเทศชาติ และทิศทางของโลกในอนาคต 

 วิโรจน สารรัตนะ (2556 : 48-49) ไดศึกษาแนวคิดภาวะผูนำในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้ 

  1. ความทันสมัย (Modernization) มองอนาคตอยางมีวิสัยทัศน เห็นความสำคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และมองอนาคตวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนพ้ืนฐานสำคัญในการ

นำองคกรไปสูความกาวหนา ทันสมัย ทันเหตุการณรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางรวดเร็ว 

  2. มีสัมพันธภาพ (Relationships) สรางมิตรภาพท่ีเขมแข็งและย่ังยืน จะทำใหเกิดความรักความนับถือ 

ความรวมมือ และการอยูรวมคับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข มนุษยไมสามารถท่ีจะอยู อยางโดดเด่ียวตามลำพังได

จำเปนตองอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคม จึงตองมีการติดตอสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืนจะทำใหการติดตอ และการ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนเปนไปไดดวยดีทำให เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตในท่ีสุด 

  3. การปรับตัว (Adaptability) ตอบสนองความไมแนนอนไดรวดเร็ว สามารถปรับตัว ในสถานการณใหม 

ๆ ดวยไอเดียและนวัตกรรมท่ีสดใหม ยังคงมีสมาธิกับเปาหมาย และพรอมในภารปรับเปลี่ยนเพ่ือการบรรลุในเปาหมาย 

ผูนำท่ีพรอมปรับเปลี่ยนตนเองจะรูสึกทาทายเม่ือเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงขึ้น 

  4. ความมุงม่ัน (Assertiveness) เขาใจความขัดแยง จัดการดวยสมอง ม่ันใจในตัวเอง   กลาคิด กลาทำ 

เด็ดเด่ียว แตในขณะเดียวกันก็ออนนอม ถอมตัว ไมกาวราว และคำนึงถึงความรูสึก คนอ่ืน  

  5. สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) ไมบังคับแตจูงใจ สรางแรงบันดาลใจท่ีจะทำงาน ท่ีย่ิงใหญในชีวิต

นั้นประกอบดวยอยางนอย 2 แรง คือ 1) มีแรงผลัก (Drive) ใหทำงานในกรณีของ "Stephen Hawking" เปนแรงผลัก

ท่ีมาจากความกลัวตายและยังไมอยากตาย ทำใหเกิดเปน ความกราวแกรง (Aggressive Drive) ท่ีจะสู'กับความตาย 
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โดยทำกิจกรรมใหเต็มท่ีดีกวาอยูเพ่ือรอ ความตาย 2) มีแรงจูงใจ (Motivation) ใหทำงานดวยความกระตือรือรน ดวย

ความรัก และรูสึกสนุก กับงานท่ีทำอยู หรือรูสึกวาตัวเองมีคามากขึ้น เม่ือแกปญหาตางๆ ได และอาจจะนึกไปถึงสิ่งดีๆ 

ท่ีจะไดรับในอนาคตดวย 

  6. ความทะเยอทะยาน (Aspiration) มีความมุงม่ันท่ีจะสรางความสำเร็จใหเกิดขึ้นกับงาน ท่ีตนเองทำ 

  7. ความโปรงใส (Transparency) ความโปรงใสเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการตรวจสอบ ความถูกตอง 

และชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมท้ังนำไปสูการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน ท้ังระหวางผูปฏิบัติรวมกันใน

องคกรเดียวกัน 

  8. เปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เปนพ่ีเลี้ยงมากกวาผูสอน พ่ีเลี้ยงท่ีดีดองเต็มใจท่ีจะสอนสิ่งท่ีรู และเต็มใจท่ี

จะพัฒนานองเลี้ยง (mentee) อยางเต็มท่ี ใหคำปรึกษาและการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตลอดจนกลาท่ีจะให 

feedback อยางตรงไปตรงมาอยางจริงใจเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  9. ซ่ือสัตยจริงใจ (Honesty) ไมโกหกหลอกลวง ซ่ึงเปนคุณสมบัติของผูนำในการครองตนใหมีความ

ประพฤติปฏิบัติตนดี มีความรู ความสามารถเขาใจเหตุการณ มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความอดทนอดกลั้น มีเหตุมีผล มีการ

ควบคุมอารมณที่ด ี

  10. มีพันธะรับผิดชอบ (Accountability) คำนึงถึงคำสัญญา คำนึงถึงความสำเร็จ หรือลมเหลว ปรับ

ทิศทาง หากไมถูกตองหรือไมบรรลุเปาหมาย 

 2. การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

   การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Student Outcomes) มุงเนนใหผูเรียน มีความรู 

ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (The Partnership for 21st Century Skills, 2009) แบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ (สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) คือ  

   1. ความรูในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นท่ีสำคัญ สำหรับศตวรรษท่ี 21 (Core Subjects and 21st 

Century Themes) ไดแก ภาษาอังกฤษ การอาน ศิลปะใน การใชภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร 

วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร ประวัตศาสตร หนาท่ีพลเมือง และการปกครอง ซ่ึงควรครอบคลุมเนื้อหาในสาขาใหมๆ 

ท่ีมีความสำคัญตอการทำงาน และชุมชน แตสถาบันการศึกษาไมไดใหความสำคัญ ไดแก จิตสำนึก ตอโลก ความรู

พ้ืนฐานดานการเงินเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพ้ืนฐานดานพลเมือง และความตระหนักใน

สุขภาพ และสวัสดิภาพ  

   2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก ความคิด สรางสรรค

และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซ่ึงครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสรางสรรค การทำงานอยางสรางสรรค

รวมกับผูอ่ืน และการนำความคิด การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

หมายความรวมถึงการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหา การสื่อสารและการ

รวมมือ (Communication and Collaboration) ซ่ึงเนน การสื่อสารโดยใชสื่อรูปแบบตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ชัดเจน 

และการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมี ประสิทธิภาพ  
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   3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซ่ึง

ในศตวรรษท่ี 21 นี้ นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้น ผูเรียนจึง ควรมี ทักษะดังตอไปนี้ คือ การ

รูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

(ICT : Information, Communications & Technology Literacy)  

  2.2 แนวคิดบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

    สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และในยุคปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก นัก

คิดในแวดวงตาง ๆ ของโลก และไทยตางใหความสนใจกับสภาพสังคมเปนอยางย่ิง  นักคิดทั้งหลายเรียกสังคมของ

มนุษยชาติในอนาคตในชื่อที่แตกตางกัน อัลวิน ทอฟฟเลอร (Alvin Toffler, 1981) เรียกวา ยุคคลื่นลูกที่สาม (The third 

wave) โดยมองวาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก จะเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะ "ทั้งโลก" (Global) ไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนตัวขับเคลื่อน ในขณะที่ อีริค ชมิดท และ เจเรด โคเฮน (Eric 

Schmidt and Jared Cohen, 2014) เรียกโลกยุคนี้วา ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (The New Digital Age) นอกจากนี้แลว 

ยังถูกเรียกในชื่ออ่ืนๆ อีกวาเปน "ยุคโลกไรพรมแดน" (Borderless world) ยุคโลกากิวัตน (Globalization) หรือ

เรียกวาเปนยุค "หลังสังคมฐานความรู" (Post knowledge-based society) (จินตนา สุจจานนัท, 2556 : 2) 

 โลกในศตวรรษท่ี 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริง ของสังคมใหมท่ีมี

ปญหาทาทายสำหรับผูบ ริหาร (วิโรจนสารรัตนะ, 2556 : 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนำทางการศึกษา 

(Educational Leadership Model) ซ่ึงเปนโมเดลท่ีกลาวถึงเร่ืองของ คุณภาพ (qualities) ความรู (knowledge) 

และทักษะ (skills) ของผูนำทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองนำสถานศึกษาของตนเองเขา

สูศตวรรษท่ี 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใน สถานศึกษาของตนเองในดานตางๆ ดังนี้ 

  1. ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน 

  2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 

  3. สำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ E - Learning 

  4. พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู 

  5. สรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ 

  6. พัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ 

 วิโรจน สารรัตนะ (2556) ไดเขียนเร่ืองกระบวนทัศนใหมของการศึกษากรณีทัศนะ ตอ การศึกษาศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงกลาวถึงภาวะผูนำ ทักษะ และทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ท่ี 21 วาผูนำสถานศึกษาเปนบุคคลท่ี

ถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามคำสั่งของหนวยงานระดับ จังหวัด หรือ ระดับแผนกงานเกี่ยวกับงานบุคลากร การจัดซ้ือจัด

จาง การงบประมาณ การจัดทางเดิน และสนามเด็กเลนท่ีปลอดภัย ความสัมพันธกับสาธารณะและอ่ืนๆ ท่ีจะทำใหการ

บริหารสถานศึกษา เปนไปอยางราบร่ืน รวมท้ังบทบาทสำคัญในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู แตในระยะตอไป 

ผูบ ริหาร สถานศึกษา (Principals) จะตองทำงานเพ่ือให มีความม่ันใจไดวา ตนเองไดทำหนาท่ี เปนเชนผูนำ            

(As leader) เพ่ือการเรียนรูของนักเรียน (Student learning) เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไมได หากขาดการใชภาวะ

ผูนำ (Leadership) โดยภาวะผูนำสถานศึกษา (School leadership) หมายถึงแตละบุคคลตองมีความเขาใจในเนื้อหา
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วิชาการ การประเมินผล และเทคนิคการสอน มีการทำงาน เพ่ือเสริมสรางทักษะ รวมกับครู การรวบรวม วิเคราะห 

และการใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ผูนำถูกคาดหวังใหทำงานรวมกับครู นักเรียน ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน 

และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวา ความตองการในการเรียนรูของนักเรียนทุกคนไดรับการตอบสนอง และ 

นั่นหมายความวา สมาชิกในโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนำรวม (Shared leadership) เพ่ือใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู

นำมาจากสมาชิกทุกคนรวมกัน แตก็มิไดหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาจะปลีกตัวจากความรับผิดชอบนี้ออกไป 

แตกลับจะตองสนับสนุนใหมีความรับผิดชอบรวม (Shared responsibility) ในการระบุปญหา การสรางทางเลือก และ

การนำไปปฏิบัติ สำหรับผูนำในศตวรรษท่ี 21 บางทักษะมีความสำคัญย่ิง เชน ทักษะการสรางทีมงาน (Team 

building) ทักษะการจัดการความขัดแยง (Conflict management) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดถึงสภาพแวดลอมการ

เรียนรูท่ีเปนสากล (Universal learning environments) ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ หองเรียน ซ่ึงผูนำสถานศึกษาโดยตำแหนง 

(Designed leader) เพียงลำพังไมสามารถทำใหบรรลุผลในภารกิจงานท่ีมากมายนี้ได สวนครอเฟรด (Crawford) (อาง

ถึงในวิโรจน สารรัตนะ, 2556) ไดมีความเห็น ท่ีสอดคลองกัน ของผูท่ีเกี่ยวของกับนโยบายทางการศึกษาวาคุณภาพ

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษา แตดังท่ี Linda 

Darling-Hammond นักการศึกษาแหง Stanford University ไดกลาววา "ผูบริหารท่ีมีความสามารถไมไดมีมาแต เกิด

แตสามารถพัฒนาข้ึนได" (High-performing principals are not just born, but can be made) ซ่ึงตองอาศัยการ

ฝกอบรม หรือการพัฒนาในทักษะท่ีสำคัญๆ เชน  

  1. คาดหวังสูง (High expectations) ผูนำสถานศึกษาท่ีมีวิลัยทัศนจะมุงความสำเร็จของ นักเรียนทุกคน

และจะใชความพยายามเพ่ือใหบรรลุผล ในความเชื่อม่ัน นักเรียนจะถูกทาทายดวย หลักสูตรท่ีมีลักษณะเขมงวด 

(Rigorous curriculum) ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีเพ่ือความกาวหนา หรือกับรายวิชาท่ีไมคุนเคย การมุงศึกษาใน

ระดับวิทยาลัย และการศึกษาตอเนื่องอยางจริงจัง  

  2. ใหความสำคัญกับจุดมุงหมายพ้ืนฐาน (Afocusonthe fundamentals) สถานศึกษา เปนแหลงการ

เรียนรู (Learning) การเรียนรูจึงเปนจุดมุงหมายพ้ืนฐาน เปน จุดมุงหมายท่ีสำคัญย่ิงกวา สิ่งอ่ืนใด ทุกสิ่งทุกอยางจึงมุง

การบรรลุจุดมุงหมายนั้น  

  3. ความสามารถ พิเศษในการแกปญหาแบบรวมมือ (A talent for collaborative problem solving) 

ความรวมมือนำไปสู การสรางนวัตกรรมใหมๆ และความสำเร็จผูนำสถานศึกษา ท่ีฉลาดจะสรางความเปนหุนสวนให

เกิดขึ้น ในทุกระดับของโรงเรียนเพ่ือรวมมือกันแกปญหา และแสวงหาทางเลือกใหมๆ มาใช  

  4. มีจิตมุง สรางสรรค (An inventive mind) ใหความสำคัญกับเทคโนโลยี และนำเอา เทคโนโลยีใหมๆ 

มาใชท้ังในการเรียนรูของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การงบประมาณและอ่ืนๆ จนกลาวไดวา เปน

ผูนำในแถวหนาในเรื่องเทคโนโลยี  

  5. ความสามารถในการแปลความขอมูล (The ability to read data's story) ผูนำ สถานศึกษาตองรู

คุณคาของขอมูลท่ีดี และนำมาใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็ว นำสูการปฏิบัติ และประเมินผล

เพื่อวัดผลสำเร็จ  
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  6. ความสามารถในการบริหารเวลา และความใสใจ (A gift for directing time and attention) ผูนำ

สถานศึกษาในปจจุบัน และในอนาคตจำเปนตองมีการบริหารเวลา (Time management) และการมอบอำนาจ 

(Delegation) เนื่องจาก โรงเรียนมีภารกิจมากมาย ท้ังงบประมาณ บุคลากร นักเรียนและครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ 

เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงทุกกรณีตอง ทำดวยใจรัก (Withheart) ท่ีมุงสูความสำเร็จของผูเรียน  

 สรุปไดวา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหม ประกอบดวย บทบาทในฐานะ ผูนำทางวิชาการ 

บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผูประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาทในการบริหาร

หลักสูตรและการสอน บทบาทในการกำหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรู บทบาทในการสงเสริม การพัฒนาครู และบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ บาทบาทในการประสาน

สัมพันธกับชุมชน และ บทบาทในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา 

  ความหมายของการอาชีวศึกษา นักวิชาการใหความหมายคำวา การอาชีวศึกษา (Vocational 

education) ไวตางๆ ดังนี้ พระราชบัญญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551 : 2) ไดใหความหมายของการ

อาชีวศึกษา วาเปนกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิต และพัฒนากำลังคนในดานวิชาชีพระดับIIมือ ระดับเทคนิค และ ระดับ

เทคโนโลยีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 5) ใหความหมายวา การอาชีวศึกษา หมายถึง การเตรียม

บุคลากรดานฝมือสำหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพ สาขาหรืองาน ตามปกติจัดในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะ

รวมท้ังการเรียนวิชาสามัญ การฝกปฏิบัติ และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ สัดสวนของวิชาเหลานั้นอาจมีไดหลากหลาย แต

ตองเนนภาคปฏิบัติพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของการอาชีวศึกษาวาเปน

การศึกษาท่ีมุงไปทางชางฝมือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

  สรุปไดวาการอาชีวศึกษา คือ กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิต และพัฒนากำลังคนในดาน วิชาชีพระดับผีมือ 

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ เปนการศึกษาท่ีมุงไปทางชางฝมือ การเตรียม

บุคลากรดานฝมือสำหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพ สาขาหรืองาน ซ่ึง จะรวมท้ังการเรียนวิชาสามัญ การฝกปฏิบัติ และ

วิชาอ่ืนๆ แตตองเนนภาคปฏิบัติ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยเร่ืองภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

   4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   5. การวิเคราะหขอมูล 

   6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตไว ดังนี้ 

   1. ประชากร ไดแก ครูในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน 

   2. กลุมตัวอยาง : ครูในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงแบงเปน 2 

ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale)  5 ระดับ  

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การวิจัยนี้มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดรายละเอียด

เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาเอกสารคูมือตำราวิชาการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของ Likert 

  3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. นำแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง เสนอแนะ เพ่ิมเติม 

และแกไข 

 5. นำแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับคำนิยามศัพท ท่ี ผูเชี่ยวชาญเห็นวาสมควร

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ โดยใชผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

 6. เม่ือผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ไดเสนอแนะและใหขอคิดเห็นแลวนำคำถามมาพิจารณาหาคา IOC. 

(Index of Item Object Congruence) ไดคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 

 7. นำแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try 

Out) กับครูจากวิทยาแหงอ่ืนท่ีอยูในอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 

30 คน  
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 8. นำแบบสอบถามจากการทดลองใช (Try out) ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย

ใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 : 204) ไดคาความเชื่อม่ัน

ภาพรวม เทากับ 0.97 

 9. นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบและทดลองใชแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือจัดทำเปน

ฉบับสมบูรณนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. นำหนังสือจากสำนักงานคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย

นครราชสีมา ถึงผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เพ่ือขออนุญาต และขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในการ

ทำวิจัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบงานสารบรรณ 

 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากการสงคืนของสถานศึกษา นำมาตรวจสอบความสมบูรณแลว

นำไปดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลจำนวน 76 ฉบับ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชการวิเคราะห

ทางสถิติ ดังนี้ 

 1. วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาแจก

แจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอเปนตารางประกอบคำบรรยายความเรียง 

 2. วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 

2553 : 100) 

  3. วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนงงาน โดย

การทดสอบคาที (t - test แบบ Independent samples) และ  จำแนกตามตำแหนงงานกับประสบการณทำงานของ

ครู โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA)  

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 

  1.1  คารอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 

  1.2  คาเฉลี่ย ( )x  คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 

  1.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106-108) 
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 2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

  2.1  กาหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู การหาคา

สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)   

  2.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α  Coefficient ) 

ของครอนบาค (Cronbach)   

 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากกลุมทดลอง  

   1.  การวิ เคราะห เป รียบ เทียบภาวะผู น ำของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ท่ี  21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอมูลท่ัวไป จำแนกตาม ตำแหนงงาน ใช

สถิติ t-test (Independent) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112-113) 

   2. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิค

นางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอมูลท่ัวไป จำแนกตาม ตำแหนงงานกับประสบการณ

ทำงาน ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 280-287) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตำแหนงเปนครูพิเศษสอน (รอยละ 59.21) และผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงาน นอยกวา 5 ป (รอยละ 51.32) 

 2. ภาวะผูนำของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.25) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา

ทุกดานอยูในระดับมาก 

  2.1 ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 

(  = 4.26) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 1 ขออยูในระดับมากท่ีสุด และอีก  6 ขออยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสำรวจสภาพปญหาการจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนำ

ขอมูลมาพิจารณาจัดอบรมครู (  = 4.56) รองลงมาคือ มีการจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาครูเพ่ือการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางเพียงพอ (  = 4.48) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดาน

การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบหมายงานอยางชัดเจน (  = 4.02) 

  2.2 ดานริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 3 ขออยูในระดับมากท่ีสุด และอีก 4 ขออยูในระดับ

มาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือ

หนวยงานทางการศึกษามาอบรมใหความรู (  = 4.58) รองลงมาคือ ผูบริหารวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

180 

และอำนวยความสะดวกตาง ๆ (  = 4.56) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูและบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการ

ดำเนินการ ( = 4.25) 

  2.3 ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู

ในระดับมาก (  = 4.49) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 4 ขออยูในระดับมากท่ีสุด และอีก 3 ขออยูในระดับมาก 

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสรรงบประมาณดำเนินการพัฒนาดาน ICT ( = 

4.71) รองลงมาคือ สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาหรือเขารับการอบรมการใช ICT (  = 4.68) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ มีการนำขอมูลการติดตามประเมินการพัฒนาระบบ ICT มาใช ปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (  = 4.25) 

  2.4 ดานพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษาโดย

รวมอยูในระดับมาก (  = 4.08) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มี 6 ขอ จากท้ังหมด 7 ขอ อยูในระดับมาก เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความรวมมือจากวิทยากรและหนวยงานทางการ

ศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาครูอยางเหมาะสม (  = 4.51) ซ่ึงมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ จัดทำ

แผนพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู (  = 4.11) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการสำรวจสภาพปญหาชุมชน 

(  = 3.86) 

  2.5 ดานสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำ

ของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถทำใหวิทยาลัยเปนเครือขายสงเสริมการเรียนรู ใหแก

วิทยาลัยในสังกัด อศจ.บุรีรัมย (  = 4.27) รองลงมาคือ สามารถใชเครือขายกลุมวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรู  (  = 

4.13) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนใชเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (  = 3.87) 

  2.6 ดานการพัฒนาคนอ่ืนให เปนผูนำ พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที ่21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู

ในระดับมาก (  = 4.21) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 6 ขอ จากท้ังหมด 7 ขอ อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหครูในวิทยาลัย คิดและตัดสินใจทำงานในหนาท่ีไดอยางคลองตัว 

(  = 4.52) ซ่ึงมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกระตุนความคิด ความใฝแสวงหาความรูและจิตสำนึก

ในการพัฒนาตนเองเพ่ือกาวไปสูความเปนผูนำ (  = 4.41) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ จัดอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับ

เรื่องภาวะผูนำในศตวรรษท่ี 21 (  = 4.02) 
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 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน พบวา 

  3.1 ครูท่ีมีตำแหนงตางกัน คือขาราชการครู และพนักงานราชการครู มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

  3.2 ครูท่ีมีประสบการณ ในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิค

นางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดาน 

 

ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

S.D. แปลผล 

ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน 4.26 0.43 มาก 

ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 4.39 0.43 มาก 

ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT 4.49 0.40 มาก 

ดานพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู 4.08 0.36 มาก 

ดานสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ 4.05 0.44 มาก 

ดานการพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ 4.21 0.52 มาก 

โดยรวม 4.25 0.43 มาก 

 

อภิปรายผล  

 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานปรับปรุงผลลัพธ

ของผูเรียน มีการสำรวจสภาพปญหาการจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนำขอมูลมาพิจารณาจัดอบรมครู มีการ

จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาครูเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางเพียงพอ ดานริเริ่มการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีมี ประสิทธิผล มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือหนวยงานทางการศึกษามาอบรมใหความรู  

ผูบริหารวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกตาง ๆ ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT 

มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการพัฒนาดาน ICT มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาหรือเขารับการอบรมการใช ICT 

ดานพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู มีการประสานความรวมมือจากวิทยากรและหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือ

หาแนวทางการพัฒนาครูอยางเหมาะสม  มีการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู ดานสรางเครือขาย
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เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ ผูบริหารสามารถทำใหวิทยาลัยเปนเครือขายสงเสริมการเรียนรู ใหแกวิทยาลัย

ในสังกัด อศจ.บุรีรัมย สามารถใชเครือขายกลุมวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรู และดานพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ สงเสริมให

ครูในวิทยาลัยคิดและตัดสินใจทำงานในหนาท่ีไดอยางคลองตัว มีการกระตุนความคิด ความใฝแสวงหาความรู และ

จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือกาวไปสูความเปนผูนำ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา ดำนิล (2558 : 240-248) 

ไดศึกษาเร่ือง "ภาวะผูนำในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารคณะศิลปศึกษา และหองเรียนเครือขายสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป” 

 2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการใน

การปฏิบัติงาน พบวา ครูท่ีมีตำแหนง และประสบการณการในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม

และรายดาน ทุกดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีภาวะผูนำในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนการจัดการเรียน

การสอนท่ีคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหครูทุกคนมีความเขาใจถึงบทบาทของ ผูบริหารเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ตุล เชื้อจำรูญ (2556) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาดานการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

 (1) ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการดานการปรับปรุง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบหมายงานอยางชัดเจน 

 (2) ดานริเร่ิมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนและกำกับติดตาม   

อยางใกลชิดเพ่ือใหครูและบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการดำเนินการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิผล 

 (3) ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT ผูบริหารสถานศึกษาควรนำขอมูลการติดตามประเมินการพัฒนา

ระบบ ICT มาใชปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 (4) ดานพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสำรวจสภาพปญหาชุมชน เพ่ือ

นำไปใชในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู  

  (5) ดานสรางเครือขายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาควร สงเสริมใหครู และ

นักเรียนใชเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 (6) ดานพัฒนาคนอ่ืนใหเปนผูนำ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับเรื่องภาวะผูนำใน

ศตวรรษท่ี 21  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

(1) ควรมีการขยายขอบเขตของประชากร เพ่ือศึกษาประชากรในกลุมท่ีกวางข้ึนและสามารถเปรียบเทียบ

ความสัมพันธและความแตกตางได 

(2) ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 2  
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	ในการวิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้
	1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5. การวิเคราะห์ข้อมูล
	6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้ ดังนี้
	1. ประชากร ได้แก่ ครูในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ทำการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน
	2. กลุ่มตัวอย่าง : ครูในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ทำการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
	ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
	ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ
	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
	การวิจัยนี้มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
	1. ศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
	2. ศึกษาเอกสารคู่มือตำราวิชาการเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert
	3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เสนอแนะ เพิ่มเติม และแก้ไข
	5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามกับคำนิยามศัพท์ ที่ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
	6. เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นแล้วนำคำถามมาพิจารณาหาค่า IOC. (Index of Item Object Congruence) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00
	7. นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูจากวิทยาแห่งอื่นที่อยู่ในอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 30 คน
	8. นำแบบสอบถามจากการทดลองใช้ (Try out) ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553 : 204) ได้ค่าความเชื่อมั่นภาพรวม เท่ากับ 0.97
	9. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
	1. นำหนังสือจากสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการทำวิจัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบงานสารบรรณ
	2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
	3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากการส่งคืนของสถานศึกษา นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนำไปดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 76 ฉบับ
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
	1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เสนอเป็นตารางประกอบคำบรรยายความเรียง
	2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แ...
	3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหน่งงาน โดยการทดสอบค่าที (t - test แบบ Independent samples) และ  จำแนกตามตำแหน่...
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นครูพิเศษสอน (ร้อยละ 59.21) และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 51.32)
	2. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.25) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
	2.1 ด้านปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้เรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ...
	2.1 ด้านปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้เรียน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ...
	2.2 ด้านริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้ออยู่...
	2.2 ด้านริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 3 ข้ออยู่...
	2.3 ด้านสำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 4 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ...
	2.3 ด้านสำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 4 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด และ...
	2.4 ด้านพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี 6 ข้อ จากทั้งห...
	2.4 ด้านพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี 6 ข้อ จากทั้งห...
	2.5 ด้านสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสำเร็จ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข...
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