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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการ
ทำงาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบั บ เท ากั บ 0.97 วิเคราะห ขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ค าส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา
1. ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นางรอง สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT รองลงมา คือ ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิผล และดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูและความสำเร็จ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการทำงาน
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2.1 การเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ขาราชการครูมีค วามคิดเห็ น วาผูบ ริห ารสถานศึกษามีภ าวะผูน ำในศตวรรษที่ 21 สูงกวาความคิดเห็ น ของ
พนักงานราชการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัด
สำนั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จำแนกตามประสบการณ การทำงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ครูที่มีประสบการณทำงาน 11 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำ
ในศตวรรษที่ 21 สูงกวาความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณทำงาน ตั้งแต 5-10 ป และประสบการณทำงาน นอยกวา
5 ป อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ภาวะผูนำ, ผูบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 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
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาที่ จะตองพัฒ นากำลังคนใหมีขีดความสามารถและ
ศักยภาพ ในการแขงขันบนเวทีโลก มีแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันเตรียมความพรอม
ประชากรวัยเรียนใหมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 3 ดาน คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทั ก ษะชีวิตและอาชี พ เพื่ อความสำเร็จ ทั้ งด านการทำงานและการดำเนิ น ชีวิต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ดังนั้น ผูบริหารจึงควรมีแนวคิดที่ถูกตองเกี่ยวกับความตองการจำเปน และสอดคลองกับ
แนวทางการบริหารของหนวยงานตนสังกัด รวมทั้งมีแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
อยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2558)
ในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหาร
จัดการศึกษาไทยในปจจุบัน ทามกลางกระแสแหงความเปนโลกาวิวัฒน (Globalization) ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการแขงขัน เพื่อสรางขอไดเปรียบและความมุงมั่นของสังคมที่ดำเนินไปอยางรวดเร็ว รุนแรง และมีความ
หลากหลายนั้น ตางก็สงผลกระทบตอวงวิชาชีพโดยเฉพาะดานการศึกษา ซึ่งเปนผล สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน
บริบท และโครงสรางการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา ภายใต สาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา เปน
การจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดยยึดหลัก ของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนน
ระบบการกระจายอำนาจ และการ ยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสำคัญ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา
6 ไดกำหนดให การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒ นาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณ ธรรม มีจริยธรรม และวัฒ นธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไตอยาง มีความสุข การ
จัด การศึ ก ษาต อ งยึ ด หลั ก หลั ก ว า ผู เรี ย นทุ ก คนสามารถเรีย นรูแ ละพั ฒ นาตนเองได และถื อ ว าผู เรี ยนสำคั ญ ที่ สุ ด
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กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งในการจัด
กระบวนการเรี ย นรู จ ำเป น ต อ งมี ก ารจั ด ให ส อดคล อ ง กั บ ความถนั ด และความสนใจของผู เรี ย น เพื่ อ ช ว ยทั ก ษะ
กระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณจริง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553 : 3)
จากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง ขอมูลตางๆ ของทุก
ภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน พลังขับเคลื่อนเทคโนโลยียุคดิจิตอลสงผลทำใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไป
ดวยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดสถานศึกษาจึงตองมีความตื่นตัว และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความ
พรอมใหนักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไป ดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนรูเพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21 และเปนเรื่องที่ทาทายสำหรับผูบริหาร กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด (New
Zealand Ministry of Education, 2013 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2556 : 70-75) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนำทาง
การศึ ก ษา (Educational Leadership Model) ของผู น ำทางการศึ ก ษาว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำเป น ต อ งนำ
สถานศึกษาของตนเองเขาสูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของตนในตานตาง ๆ
ดังนี้ 1) ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน 2)ริเริ่ม การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 3) สำรวจและสนับสนุน
การใช ICT และ E-Learning 4) พัฒ นาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู 5) สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู และความสำเร็จ และ 6) พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนำ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 ของศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ที่สรุปไววา การบริหารสถานศึกษาไทย ตองบริหารการสรางคนเปน
ผูนำการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาตนรอบดาน เพื่อสราง 3 L คือ Student Learning Teacher Learning และ Systems
Learning ตองบริหารใหไดระบบการศึกษาที่รับผิดชอบ ตอผลงานในทุกระดับ ทุกดาน และมีปฏิสัมพันธรอบตาน คือ
เชื่อมโยงกับสังคม เปน Change & Learning (วิจารณ พานิช, 2555 : 14)
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำองคการและเปนบุคคลสำคัญในการดำเนินการตางๆ ของสถานศึกษา เปนผู
ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ วางแผน อำนวยการ และมอบหมายงาน รวมทั้งการกำกับติดตามใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กำหนด จำเปนตองปฏิรูปตนเอง และการเปลี่ยนแปลงองคการ ครั้งใหญเพื่อนำพาไปสูความสำเร็จตามเปาหมายที่
ตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสำคัญที่จะตองบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาใหเกิด
ประสิท ธิภ าพ และความ สมดุ ล เพื่ อ ให บ ริ ห ารจั ด การศึ ก ษาบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ผู บ ริห ารต อ งอาศั ย ภาวะผู น ำมาช วย
เสริมสราง ใหเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุนใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความรวมมือในการ ดำเนินงานไต
อยางมีประสิทธิผล ดังนั้น ภาวะผูนำจึงเปนปจจัยสำคัญที่สุดของผูบริหารสถานศึกษา ที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลใน
องคกรอยางมาก ทั้งในแงของการสรางพฤติกรรมและควบคม พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งสงผลตอความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ดวยภาวะผูนำ ของผูบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการเขาไปมิอิทธิพลเหนือการทำงาน
ของกลุมภายใต สถานการณและชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อกระตนใหผูรวมงานใชความพยายามทำงานใหสำเร็จตาม
จุดมุงหมายของสถานศึกษา จะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำยอมนำพาสถานศึกษากาวไปสูความสำเร็จตาม
เปาหมายที่วางไวแนนอน
ผูบ ริหารสถานศึ กษาเป น กลไกสำคั ญ และเป น ตัวแปรสำคัญ ในด านการจัดการศึกษาใหมี คุณ ภาพและมี
อิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพธที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผูบริหาร สถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 จึง
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ตองมีคุณ ลักษณะโดดเดนเหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะบทบาทหนาที่ คุณ ธรรมและประสบการณ ทางการ
บริหารการศึกษายุคใหม เพื่อนำพา สถานศึกษาใหประสบผลสำเร็จ สามารถสนองตอบตอการแขงขัน และ ทันสมัย
เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขาม สาระวิชา ไปสูการเรียนรู ทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21)
ภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย เปาหมาย
ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานการเพิ่มปริมาณ ผูเรียนสายอาชีพ (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ)
ปการศึกษา 2563 กำหนดเปาหมายของการ ดำเนินงานโดย ดังนี้ 1) รักษาเปาหมายผูเรียนในระดับ ปวช. การเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนในระดับ ปวส. 2) ลดปญหาการออกกลางคัน โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ กลุมเปาหมาย ใน 50
วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง 3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวม ตามความตองการในแตละ
สาขา 4) เปดโอกาสใหนักเรียนเขาเรียนสายอาชีพดวยระบบโควตา 5) เขาถึงกลุมเปาหมายผูมีสวนสำคัญตอการเลือก
เรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งไดแก นักเรียน และ ผูปกครอง (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563)
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแบง
กระบวนการบริหารสถานศึกษา ออกเปน 4 ฝาย ดังนี้
1. ฝายบริหารทรัพยากร
2. ฝายแผนงานและความรวมมือ
3. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4. ฝายวิชาการ
ดังกลาวมาแลวขางตนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนนการเพิ่มปริมาณ ผูเรียนสาย
อาชีพ (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ปการศึกษา 2563 โดยมีการกำหนดเปาหมายของการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม
ปริมาณไวอยางชัดเจน จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาผูบริหารในศตวรรษที่ 21 จะตองทำอยางไร ให
การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องภาวะผูนำของผูบริหาร
สถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 วิท ยาลั ย เทคนิ ค นางรอง อาชี ว ศึ ก ษาจังหวัด บุ รีรัม ย สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อนำผลการวิจัยในครั้งนี้ใชเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา อันจะสงผลใหการศึกษาประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค และ เปาหมายในการจัดการอาชีวศึกษา
โดยรวมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาระดั บ ภาวะผูน ำของผูบ ริหารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21 วิท ยาลัยเทคนิ ค นางรอง สังกั ด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต อ ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนงงาน และประสบการณการ
ทำงาน
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เป น การศึก ษาเรื่อง ภาวะผูน ำของผูบริหารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิค
นางรอง อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
1.1 ความหมายของภาวะผูนำ
พิมผกา ธรรมสิ ทธิ์ (2554 : 204) กลาววา ภาวะผู น ำ หมายถึง ความสามารถของบุ คคล ที่
สามารถจูงใจ โนมนาวใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติตามความตองการ ความคิดเห็น ดวยความเต็มใจ ยินดีที่จะให
ความรวมมือ ประสานงาน เพื่อทำใหเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมกันบรรลุผล ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ พฤติ
ติกรรมและคุณลักษณะของบุคคลที่ไดรับการยอมรับ จากสมาชิกของกลุมใหเปนผูควบคุมพฤติกรรมใหเปนผูมีอำนาจ
ซึ่งอาจจะมาจากการแตงตั้งหรือไมก็ได นอกจากนี้ยังหมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูตามใน
รูปแบบ กระบวนการเพื่อลดความยุงยากของภารกิจในกลุม เปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนำ (Leader) และ
ผูใตบังคับบัญ ชา (Followers) โนมนาวและจูงใจของทั้งผูนำและผูตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมาย
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) สรุป ได ว าภาวะผูน ำ หมายถึง บุ ค คลที่ มี
คุณธรรมจริยธรรมบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล สามารถชักจูงหรือจูงใจใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเต็มใจใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน จนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.2 ความสำคัญของภาวะผูนำ
พิมผกา ธรรมสิทธิ์ (2554 : 208) กลาววา ภาวะผูนำมีความสำคัญ ดังนี้
1. ภาวะผู น ำ เป น คุ ณ สมบั ติ ส ว นตั ว ของผู น ำแต ล ะคน ที่ แ สดงออกในพฤติ ก รรมต า งๆ เช น
ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพื่อทำใหผูรวมงานดำเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
2. ภาวะผูนำ เปนสิ่งที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นไดและขึ้นอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผูนำที่มีภาวะ
ผูนำสูงตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนำและความมีอิทธิพลตอผูรวมงานในทุก สถานการณ
3. ผูนำ เปนตัวการแหงความเปลี่ยนแปลง (Changer Agent) ภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนั้นภาวะ
ผูนำจึงสงผลกระทบตอสิ่งอื่นๆ ไมวาจะเปนผูรวมงาน องคการหรือสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ที่กอใหเกิดประสิทธิผล
4. ภาวะผูนำ เปนศาสตรและศิลปอันจำเปนและสิ่งสำคัญยิ่งของนักบริหารในการนำหนวยงาน หรือ
องคการไปสูความสำเร็จ
วิโรจน สารรัตนะ (2555 : 91) กลาววาภาวะผูนำมีความสำคัญอยางนอยใน 3 ประเด็น ดังนี้
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1. ผูบริหารจะตองตระหนักวาการจูงใจและภาวะผูนำเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนา ผูบริหารที่มี
ประสิทธิผล ทักษะภาวะผูน ำจึงเป นสวนสำคัญ ที่จะทำใหการบริหารมีความเติบ โต กาวหน า หากตองการประสบ
ความสำเร็จก็ตองพัฒนาทักษะภาวะผูนำ
2. ภาวะผูนำของผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติ และมีผลตอการปฏิบัติงาน ของผูปฏิบัติ
วาจะดีหรือไมดีดวย
3. คนเปนปจจัยสำคัญในการบริหารงานเพื่อความสำเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนำ
แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได ซึ่งแมจะมีขอถกเถียงกันวา ภาวะผูนำมีมาแตกำเนิด
หรือเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นไดในภายหลัง ซึ่งแมจะยังไมมีคำตอบที่ชัดเจน แตก็มีขอยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแลววา
ภาวะผูนำไมไดมีมาแตกำเนิด แตตองพัฒนาขึ้นอยางทุมเทและตองทำงานอยางหนักดวย ดังนั้น ทุกคนจึงตางเปนผูนำ
กันได และทุกคนก็มีสมรรถภาพที่จะพัฒนาเปนผูนำไดเชนกัน
ภาวะผูนำ เปนกระบวนการที่ผูนำหรือผูที่มีภาวะผูนำเปนผูที่ชักนำ จูงใจ ชี้นำ ใชอิทธิพล หรืออำนาจที่มีอยู
ในรูปแบบตางๆ ทำให หรือกระตุนให หรือชี้นำใหเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาใหยินดี เต็มใจ พรอมใจ ยินดีใน
การกระทำการ ใหมีความกระตือรือรน หรือ รวมดำเนิน การอยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูน ำตองการ หรือตามที่ผูน ำ
ตองการใหมีพฤติกรรมไปใน ทิศทางที่เขาชักนำในการทำงาน หรือดำเนินกิจกรรมที่ผูนำนั้นรับผิดชอบ หรือตามที่ผูนำ
นั้นตองการ ซึ่งสิ่งที่ผูนำในวิทยาลัยในอนาคตควรมีเพื่อเปนฐานในการพัฒนาภาวะผูนำประกอบดวยสิ่งสำคัญ เหลานี้
1. ความสามารถเชิงวิสัยทัศนการวางแผนและการกำหนดเปาหมายขององคการ
2. ความสามารถในการทำงานแบบมีสวนรวม
3. ความสามารถในการสื่อสารแบบมีประสิทธิผล
4. ความสามารถในการสรางทีมงาน
5. ความสามารถในการดำเนินกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม
6. ความสามารถในการจัดการกับปญหา
สรุปไดวา ภาวะผูนำ มีความสำคัญตอผูบริหารดานการตัดสินใจสั่งการ ชวยดึงดูด ความสามารถของผูบริหาร
ประสานความขัดแยง โนมนาวจูงใจ เปน ที่ พึ่งของบุ ค คล สรางบรรยากาศในการทำงาน สรางความพึ งพอใจของ
ผูป ฏิบัติงานในองคกร สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ภายในหน วยงานและประสิทธิผลในการปฏิบั ติงานใหบ รรลุตาม
เปาหมายที่กำหนดไว
1.3 แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผูนำ (Leaders) เปนบุคคลที่สำคัญ และเปนองคประกอบการบริหารงานในองคกรที่ทำใหองคกรประสบ
ผลสำเร็จ ผูนำจึงมีบทบาทหลักในการดำเนินงานขององคการโดยเฉพาะตอกลุมบุคคลในองคกร และการบรรลุผลที่
ตองการของสวนรวมซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายในองคกร
ผูน ำในศตวรรษที่ 21 (2000-2100) จึงตองมีคุณ ลักษณะของการเป น ผูนำ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถศึกษาหรือฝกฝนให
เกิดขึ้นไดและเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนควรจะมีทั้งนี้เพื่อประโยชนในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของแตละบุคคลใน
แตละสถานการณที่แตกตางกันจะเห็นไดวาแบบของผูนำและคุณลักษณะของผูนำจึงมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
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ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีผูใหทัศนะไวหลาย
ทาน ดังนี้
ไพฑูรย สินลารัตน (2555 : 8-9) กลาววา การที่ผูนำทั้งผูนำโดยทั่วไปและผูนำการศึกษา ของไทยจะตอง
เขาใจการเปลี่ยนแปลงและเขาใจปญหาของสังคมไทยไดอยางดี และเชื่อมโยง การศึกษากับสังคมไทยนั้น จำเปนตองมี
คุณสมบัติหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการวิ เคราะห คื อ การมองเห็ น ป ญ หาแล ว แก ไขและเข า ใจถึ งประเด็ น ป ญ หาทาง
สังคมไทยและสังคมโลก ผูนำรุนใหมจะตองวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เปนอยู ในสังคมไทยและสังคมโลกไดวา อะไร
คือปญหา อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่อยูเบื้องหลัง สิ่งเหลานั้น
2. ความสามารถในการสรางสรรค ผูบริหารควรทำตนเองและองคกรใหเกิดการสรางสรรค เมื่อวิเคราะห
วิจารณสภาพการณที่เปนอยู วิเคราะหผูอื่น สิ่งอื่นแลวคิดสิ่งใหม ๆ ที่ตางไปจากเดิม มีแนวทางเปนของตนเอง
3. ความสามารถในการสรางผลงาน คนสวนใหญ มักเปนผูบ ริโภคนิยมทั้งในสังคม และตนเอง ถาคิด
วิเคราะห วิจ ารณ สรางสรรค แ ล วไม ล งมื อทำ สรางผลงานก็จ ะกลายเป น สั งคม หรือประเทศชาติ ที่ รับ หรือซื้ อ อยู
ตลอดเวลา
4. ความสามารถในดานความรับผิดชอบ เปนการแสดงความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ไมวาผูบริหารจะ
เปน แบบไหนก็ตาม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือความรับผิดชอบ ตองอยูในฐานของคุณธรรมเปนหลัก ผูบริหารตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอประเทศชาติ และทิศทางของโลกในอนาคต
วิโรจน สารรัตนะ (2556 : 48-49) ไดศึกษาแนวคิดภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 10 ดาน ดังนี้
1. ความทั น สมั ย (Modernization) มองอนาคตอย า งมี วิ สั ย ทั ศ น เห็ น ความสำคั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และมองอนาคตวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนพื้นฐานสำคัญในการ
นำองคกรไปสูความกาวหนา ทันสมัย ทันเหตุการณรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางรวดเร็ว
2. มีสัมพันธภาพ (Relationships) สรางมิตรภาพที่เขมแข็งและยั่งยืน จะทำใหเกิดความรักความนับถือ
ความรวมมือ และการอยูรวมคับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข มนุษยไมสามารถที่จะอยู อยางโดดเดี่ยวตามลำพังได
จำเปนตองอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม จึงตองมีการติดตอสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นจะทำใหการติดตอ และการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นเปนไปไดดวยดีทำให เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตในที่สุด
3. การปรับตัว (Adaptability) ตอบสนองความไมแนนอนไดรวดเร็ว สามารถปรับตัว ในสถานการณใหม
ๆ ดวยไอเดียและนวัตกรรมที่สดใหม ยังคงมีสมาธิกับเปาหมาย และพรอมในภารปรับเปลี่ยนเพื่อการบรรลุในเปาหมาย
ผูนำที่พรอมปรับเปลี่ยนตนเองจะรูสึกทาทายเมื่อเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงขึ้น
4. ความมุงมั่น (Assertiveness) เขาใจความขัดแยง จัดการดวยสมอง มั่นใจในตัวเอง กลาคิด กลาทำ
เด็ดเดี่ยว แตในขณะเดียวกันก็ออนนอม ถอมตัว ไมกาวราว และคำนึงถึงความรูสึก คนอื่น
5. สรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) ไมบังคับแตจูงใจ สรางแรงบันดาลใจที่จะทำงาน ที่ยิ่งใหญในชีวิต
นั้นประกอบดวยอยางนอย 2 แรง คือ 1) มีแรงผลัก (Drive) ใหทำงานในกรณีของ "Stephen Hawking" เปนแรงผลัก
ที่มาจากความกลัวตายและยังไมอยากตาย ทำใหเกิดเปน ความกราวแกรง (Aggressive Drive) ที่จะสู'กับความตาย
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โดยทำกิจกรรมใหเต็มที่ดีกวาอยูเพื่อรอ ความตาย 2) มีแรงจูงใจ (Motivation) ใหทำงานดวยความกระตือรือรน ดวย
ความรัก และรูสึกสนุก กับงานที่ทำอยู หรือรูสึกวาตัวเองมีคามากขึ้น เมื่อแกปญหาตางๆ ได และอาจจะนึกไปถึงสิ่งดีๆ
ที่จะไดรับในอนาคตดวย
6. ความทะเยอทะยาน (Aspiration) มีความมุงมั่นที่จะสรางความสำเร็จใหเกิดขึ้นกับงาน ที่ตนเองทำ
7. ความโปรงใส (Transparency) ความโปรงใสเปนเครื่องมือที่ สำคัญ ในการตรวจสอบ ความถูกตอง
และชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสูการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ทั้งระหวางผูปฏิบัติรวมกันใน
องคกรเดียวกัน
8. เปนพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนพี่เลี้ยงมากกวาผูสอน พี่เลี้ยงที่ดีดองเต็มใจที่จะสอนสิ่งที่รู และเต็มใจที่
จะพั ฒ นาน อ งเลี้ ย ง (mentee) อย า งเต็ ม ที่ ให ค ำปรึ ก ษาและการสนั บ สนุ น อย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนกล า ที่ จ ะให
feedback อยางตรงไปตรงมาอยางจริงใจเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
9. ซื่อสัตยจ ริงใจ (Honesty) ไม โกหกหลอกลวง ซึ่งเปน คุ ณ สมบั ติของผูน ำในการครองตนให มีค วาม
ประพฤติปฏิบัติตนดี มีความรู ความสามารถเขาใจเหตุการณ มีความซื่อสัตยสุจริตมีความอดทนอดกลั้น มีเหตุมีผล มีการ
ควบคุมอารมณที่ดี
10. มีพันธะรับ ผิดชอบ (Accountability) คำนึงถึงคำสัญ ญา คำนึงถึงความสำเร็จ หรือลมเหลว ปรับ
ทิศทาง หากไมถูกตองหรือไมบรรลุเปาหมาย
2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) มุงเนนใหผูเรียน มีความรู
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (The Partnership for 21st Century Skills, 2009) แบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) คือ
1. ความรูในวิชาหลักและเนื้อหาประเด็นที่สำคัญ สำหรับศตวรรษที่ 21 (Core Subjects and 21st
Century Themes) ไดแก ภาษาอังกฤษ การอาน ศิลปะใน การใชภาษาตางประเทศ คณิ ตศาสตร เศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตร ศิลปะ ภูมิศาสตร ประวัตศาสตร หนาที่พลเมือง และการปกครอง ซึ่งควรครอบคลุมเนื้อหาในสาขาใหมๆ
ที่มีความสำคัญตอการทำงาน และชุมชน แตสถาบันการศึกษาไมไดใหความสำคัญ ไดแก จิตสำนึก ตอโลก ความรู
พื้นฐานดานการเงินเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานดานพลเมือง และความตระหนักใน
สุขภาพ และสวัสดิภาพ
2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก ความคิด สรางสรรค
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสรางสรรค การทำงานอยางสรางสรรค
รวมกับผูอื่น และการนำความคิด การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
หมายความรวมถึงการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ และการคิดแกปญหา การสื่อสารและการ
รวมมือ (Communication and Collaboration) ซึ่งเนน การสื่อสารโดยใชสื่อรูปแบบตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน
และการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมี ประสิทธิภาพ
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3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่ง
ในศตวรรษที่ 21 นี้ นับไดวามีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้น ผูเรียนจึง ควรมี ทักษะดังตอไปนี้ คือ การ
รูเทาทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเทาทันสื่อ (Media Literacy) การรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT : Information, Communications & Technology Literacy)
2.2 แนวคิดบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และในยุคปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก นัก
คิ ด ในแวดวงต าง ๆ ของโลก และไทยต า งให ความสนใจกั บ สภาพสั งคมเป น อย า งยิ่ ง นั ก คิ ด ทั้ งหลายเรีย กสั งคมของ
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
ยังถู ก เรีย กในชื่ อ อื่ น ๆ อี ก วาเป น "ยุ ค โลกไร พ รมแดน" (Borderless world) ยุ ค โลกากิ วัต น (Globalization) หรื อ
เรียกวาเปนยุค "หลังสังคมฐานความรู" (Post knowledge-based society) (จินตนา สุจจานันท, 2556 : 2)
โลกในศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง คือ ความเปนจริง ของสังคมใหมที่มี
ป ญ หาท า ทายสำหรั บ ผู บ ริ ห าร (วิ โ รจน ส ารรั ต นะ, 2556 : 70-75) กล า วถึ ง โมเดลภาวะผู น ำทางการศึ ก ษา
(Educational Leadership Model) ซึ่ ง เป น โมเดลที่ ก ล า วถึ งเรื่ อ งของ คุ ณ ภาพ (qualities) ความรู (knowledge)
และทักษะ (skills) ของผูนำทางการศึกษา พอสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา จำเปนตองนำสถานศึกษาของตนเองเขา
สูศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใน สถานศึกษาของตนเองในดานตางๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน
2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
3. สำรวจและสนับสนุนการใช ICT และ E - Learning
4. พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู
5. สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ
6. พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนำ
วิโรจน สารรัตนะ (2556) ไดเขียนเรื่องกระบวนทัศนใหมของการศึกษากรณีทัศนะ ตอ การศึกษาศตวรรษที่
21 ซึง่ กลาวถึงภาวะผูนำ ทักษะ และทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 วาผูนำสถานศึกษาเปนบุคคลที่
ถูกคาดหวังใหปฏิบัติตามคำสั่งของหนวยงานระดับ จังหวัด หรือ ระดับแผนกงานเกี่ยวกับงานบุคลากร การจัดซื้อจัด
จาง การงบประมาณ การจัดทางเดิน และสนามเด็กเลนที่ปลอดภัย ความสัมพันธกับสาธารณะและอื่นๆ ที่จะทำใหการ
บริหารสถานศึกษา เปนไปอยางราบรื่น รวมทั้งบทบาทสำคัญในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู แตในระยะตอไป
ผู บ ริ ห าร สถานศึ ก ษา (Principals) จะต อ งทำงานเพื่ อ ให มี ค วามมั่ น ใจได ว า ตนเองได ท ำหน า ที่ เป น เช น ผู น ำ
(As leader) เพื่อการเรียนรูของนักเรียน (Student learning) เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไมได หากขาดการใชภาวะ
ผูนำ (Leadership) โดยภาวะผูนำสถานศึกษา (School leadership) หมายถึงแตละบุคคลตองมีความเขาใจในเนื้อหา
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วิชาการ การประเมินผล และเทคนิคการสอน มีการทำงาน เพื่อเสริมสรางทักษะ รวมกับครู การรวบรวม วิเคราะห
และการใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ผูนำถูกคาดหวังใหทำงานรวมกับครู นักเรียน ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน
และหนวยงานตางๆ เพื่อใหมีความมั่นใจไดวา ความตองการในการเรียนรูของนักเรียนทุกคนไดรับการตอบสนอง และ
นั่นหมายความวา สมาชิกในโรงเรียนจะตองมีภาวะผูน ำรวม (Shared leadership) เพื่อใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู
นำมาจากสมาชิกทุกคนรวมกัน แตก็มิไดหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาจะปลีกตัวจากความรับผิดชอบนี้ออกไป
แตกลับจะตองสนับสนุนใหมีความรับผิดชอบรวม (Shared responsibility) ในการระบุปญหา การสรางทางเลือก และ
การนำไปปฏิ บั ติ สำหรั บ ผู น ำในศตวรรษที่ 21 บางทั ก ษะมี ค วามสำคั ญ ยิ่ ง เช น ทั ก ษะการสร า งที ม งาน (Team
building) ทักษะการจัดการความขัดแยง (Conflict management) เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดถึงสภาพแวดลอมการ
เรียนรูที่เปนสากล (Universal learning environments) ที่เกิดขึ้นในทุกๆ หองเรียน ซึ่งผูนำสถานศึกษาโดยตำแหนง
(Designed leader) เพียงลำพังไมสามารถทำใหบรรลุผลในภารกิจงานที่มากมายนี้ได สวนครอเฟรด (Crawford) (อาง
ถึงในวิโรจน สารรัตนะ, 2556) ไดมีความเห็น ที่สอดคลองกัน ของผูที่เกี่ยวของกับนโยบายทางการศึกษาวาคุณภาพ
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษา แตดังที่ Linda
Darling-Hammond นักการศึกษาแหง Stanford University ไดกลาววา "ผูบริหารที่มีความสามารถไมไดมีมาแต เกิด
แตสามารถพัฒนาขึ้นได" (High-performing principals are not just born, but can be made) ซึ่งตองอาศัยการ
ฝกอบรม หรือการพัฒนาในทักษะที่สำคัญๆ เชน
1. คาดหวังสูง (High expectations) ผูนำสถานศึกษาที่มีวิลัยทัศนจะมุงความสำเร็จของ นักเรียนทุกคน
และจะใช ความพยายามเพื่ อใหบ รรลุผ ล ในความเชื่อมั่ น นักเรียนจะถูกท าทายดวย หลัก สูตรที่ มีลั กษณะเขมงวด
(Rigorous curriculum) ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อความกาวหนา หรือกับรายวิชาที่ไมคุนเคย การมุงศึกษาใน
ระดับวิทยาลัย และการศึกษาตอเนื่องอยางจริงจัง
2. ใหความสำคัญกับจุดมุงหมายพื้นฐาน (Afocusonthe fundamentals) สถานศึกษา เปนแหลงการ
เรียนรู (Learning) การเรียนรูจึงเปนจุดมุงหมายพื้นฐาน เปน จุดมุงหมายที่สำคัญยิ่งกวา สิ่งอื่นใด ทุกสิ่งทุกอยางจึงมุง
การบรรลุจุดมุงหมายนั้น
3. ความสามารถ พิเศษในการแกปญหาแบบรวมมือ (A talent for collaborative problem solving)
ความรวมมือนำไปสู การสรางนวัตกรรมใหมๆ และความสำเร็จผูนำสถานศึกษา ที่ฉลาดจะสรางความเปนหุนสวนให
เกิดขึ้น ในทุกระดับของโรงเรียนเพื่อรวมมือกันแกปญหา และแสวงหาทางเลือกใหมๆ มาใช
4. มีจิตมุง สรางสรรค (An inventive mind) ใหความสำคัญกับเทคโนโลยี และนำเอา เทคโนโลยีใหมๆ
มาใชท้ังในการเรียนรูของนักเรียน การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล การงบประมาณและอื่นๆ จนกลาวไดวา เปน
ผูนำในแถวหนาในเรื่องเทคโนโลยี
5. ความสามารถในการแปลความขอมูล (The ability to read data's story) ผูนำ สถานศึกษาตองรู
คุณคาของขอมูลที่ดี และนำมาใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลไดรวดเร็ว นำสูการปฏิบัติ และประเมินผล
เพื่อวัดผลสำเร็จ
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6. ความสามารถในการบริหารเวลา และความใสใจ (A gift for directing time and attention) ผูนำ
สถานศึ ก ษาในป จ จุ บั น และในอนาคตจำเป น ตอ งมี ก ารบริห ารเวลา (Time management) และการมอบอำนาจ
(Delegation) เนื่องจาก โรงเรียนมีภารกิจมากมาย ทั้งงบประมาณ บุคลากร นักเรียนและครอบครัว การพัฒนาวิชาชีพ
เทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกกรณีตอง ทำดวยใจรัก (Withheart) ที่มุงสูความสำเร็จของผูเรียน
สรุปไดวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหม ประกอบดวย บทบาทในฐานะ ผูนำทางวิชาการ
บทบาทในฐานะผูรักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผูประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาทในการบริหาร
หลักสูตรและการสอน บทบาทในการกำหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู บทบาทในการสงเสริม การพัฒนาครู และบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ บาทบาทในการประสาน
สัมพันธกับชุมชน และ บทบาทในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา
ความหมายของการอาชี ว ศึ ก ษา นั ก วิ ช าการให ค วามหมายคำว า การอาชี ว ศึ ก ษา (Vocational
education) ไว ต า งๆ ดั ง นี้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 (2551 : 2) ได ใ ห ค วามหมายของการ
อาชีวศึกษา วาเปนกระบวนการศึกษาเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในดานวิชาชีพระดับIIมือ ระดับเทคนิค และ ระดับ
เทคโนโลยีส ำนั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา (2547 : 5) ให ค วามหมายวา การอาชี วศึกษา หมายถึง การเตรียม
บุคลากรดานฝมือสำหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพ สาขาหรืองาน ตามปกติจัดในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะ
รวมทั้งการเรียนวิชาสามัญ การฝกปฏิบัติ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สัดสวนของวิชาเหลานั้นอาจมีไดหลากหลาย แต
ตอ งเน น ภาคปฏิ บั ติ พ จนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได ให ค วามหมายของการอาชีว ศึก ษาวาเป น
การศึกษาที่มุงไปทางชางฝมือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
สรุปไดวาการอาชีวศึกษา คือ กระบวนการศึกษาเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในดาน วิชาชีพระดับผีมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ เปนการศึกษาที่มุงไปทางชางฝมือ การเตรียม
บุคลากรดานฝมือสำหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพ สาขาหรืองาน ซึ่ง จะรวมทั้งการเรียนวิชาสามัญ การฝกปฏิบัติ และ
วิชาอื่นๆ แตตองเนนภาคปฏิบัติ
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเสนอการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตไว ดังนี้
1. ประชากร ไดแ ก ครูในวิท ยาลัยเทคนิ คนางรอง อาชี วศึ กษาจั งหวัดบุ รีรัมย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง : ครู ในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นางรอง อาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด บุ รี รัม ย สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ทำการสอนในปการศึกษา 2564 จำนวน 76 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน แบบสอบถามความคิดเห็ น ของครูที่มีตอภาวะผูนำของผู บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งแบงเปน 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยนี้มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ตำรา แนวคิ ด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่ เกี่ ยวข องเพื่ อ ให ได รายละเอียด
เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาเอกสารคูมือตำราวิชาการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ของ Likert
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่
21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เสนอแนะ เพิ่มเติม
และแกไข
5. นำแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับคำนิยามศัพท ที่ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาสมควร
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ โดยใชผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
6. เมื่อผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ไดเสนอแนะและใหขอคิดเห็นแลวนำคำถามมาพิจารณาหาคา IOC.
(Index of Item Object Congruence) ไดคาความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00
7. นำแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (Try
Out) กับครูจากวิทยาแหงอื่นที่อยูในอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน
30 คน
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8. นำแบบสอบถามจากการทดลองใช (Try out) ไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (พรรณี ลี กิ จ วัฒ นะ, 2553 : 204) ได ค าความเชื่ อ มั่ น
ภาพรวม เทากับ 0.97
9. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและทดลองใชแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อจัดทำเปน
ฉบับสมบูรณนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวมรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. นำหนั ง สื อ จากสำนั ก งานคณะศึ ก ษาศาสตร สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
นครราชสีมา ถึงผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เพื่อขออนุญาต และขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในการ
ทำวิจัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบงานสารบรรณ
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากการสงคืนของสถานศึกษา นำมาตรวจสอบความสมบูรณแลว
นำไปดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลจำนวน 76 ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชการวิเคราะห
ทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาแจก
แจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอเปนตารางประกอบคำบรรยายความเรียง
2. วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2553 : 100)
3. วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนงงาน โดย
การทดสอบคาที (t - test แบบ Independent samples) และ จำแนกตามตำแหนงงานกับประสบการณทำงานของ
ครู โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 กาหาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคลอ งของแบบทดสอบกั บ จุด ประสงค ก ารเรี ยนรู การหาค า
สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
2.2 หาค าความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบ โดยใช สู ต รการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ( α Coefficient )
ของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ไดจากกลุมทดลอง
1. การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บภาวะผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอมูลทั่วไป จำแนกตาม ตำแหนงงาน ใช
สถิติ t-test (Independent) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 112-113)
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิค
นางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามขอมูลทั่วไป 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. ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นางรอง สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.25) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก
2.1 ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
( = 4.26) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 1 ขออยูในระดับมากที่สุด และอีก 6 ขออยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสำรวจสภาพปญหาการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำ
ขอมูลมาพิจารณาจัดอบรมครู ( = 4.56) รองลงมาคือ มีการจัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒ นาครูเพื่อการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางเพียงพอ ( = 4.48) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบหมายงานอยางชัดเจน ( = 4.02)
2.2 ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ

ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.39) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 3 ขออยูในระดับมากที่สุด และอีก 4 ขออยูในระดับ
มาก เรียงลำดับ คา เฉลี่ยจากมากไปหาน อ ย ดั งนี้ ขอ ที่ มี คา เฉลี่ย สูงสุด คื อ มี การเชิญ วิท ยากรจากภายนอก หรือ
หนวยงานทางการศึกษามาอบรมใหความรู ( = 4.58) รองลงมาคือ ผูบริหารวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
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และอำนวยความสะดวกตาง ๆ ( = 4.56) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูและบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือในการ
ดำเนินการ ( = 4.25)
2.3 ด า นสำรวจและสนั บ สนุ น การใช ICT พบว า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู
ในระดั บ มาก ( = 4.49) เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า 4 ข อ อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด และอี ก 3 ข อ อยู ในระดั บ มาก
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดสรรงบประมาณดำเนินการพัฒนาดาน ICT ( =
4.71) รองลงมาคือ สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาหรือเขารับการอบรมการใช ICT ( = 4.68) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด
คือ มีการนำขอมูลการติดตามประเมินการพัฒนาระบบ ICT มาใช ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ( = 4.25)
2.4 ดานพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของผูบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาโดย
รวมอยูในระดับมาก ( = 4.08) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี 6 ขอ จากทั้งหมด 7 ขอ อยูในระดับมาก เรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความรวมมือจากวิทยากรและหนวยงานทางการ
ศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาครูอยางเหมาะสม ( = 4.51) ซึ่งมีคะแนนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดทำ
แผนพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู ( = 4.11) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการสำรวจสภาพปญหาชุมชน
( = 3.86)
2.5 ดานสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ พบวา ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนำ

ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นางรอง สั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสามารถทำใหวิทยาลัยเปนเครือขายสงเสริมการเรียนรู ใหแก
วิทยาลัยในสังกัด อศจ.บุรีรัมย ( = 4.27) รองลงมาคือ สามารถใชเครือขายกลุมวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรู ( =
4.13) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนใชเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( = 3.87)
2.6 ด า นการพั ฒ นาคนอื่ น ให เป น ผู น ำ พบว า ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 6 ขอ จากทั้งหมด 7 ขอ อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมใหครูในวิทยาลัย คิดและตัดสินใจทำงานในหนาที่ไดอยางคลองตัว
( = 4.52) ซึ่งมีคะแนนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการกระตุนความคิด ความใฝแสวงหาความรูและจิตสำนึก
ในการพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูความเปนผูนำ ( = 4.41) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ จัดอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับ
เรื่องภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ( = 4.02)
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน พบวา
3.1 ครูที่มีตำแหนงตางกัน คือขาราชการครู และพนักงานราชการครู มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม
และรายดานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
3.2 ครู ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ภาวะผู น ำของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สั งกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิค
นางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดาน
ภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน
ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูทมี่ ีประสิทธิผล
ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT
ดานพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู
ดานสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ
ดานการพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนำ
โดยรวม

4.26
4.39
4.49
4.08
4.05
4.21
4.25

S.D.
0.43
0.43
0.40
0.36
0.44
0.52
0.43

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยดานปรับปรุงผลลัพธ
ของผูเรียน มีการสำรวจสภาพปญหาการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำขอมูลมาพิจารณาจัดอบรมครู มีการ
จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางเพียงพอ ดานริเริ่มการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มี ประสิทธิผล มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือหนวยงานทางการศึกษามาอบรมใหความรู
ผูบริหารวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกตาง ๆ ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT
มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการพัฒนาดาน ICT มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาหรือเขารับการอบรมการใช ICT
ดานพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู มีการประสานความรวมมือจากวิทยากรและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาครูอยางเหมาะสม มีการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยใหเปนชุมชนการเรียนรู ดานสรางเครือขาย
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เพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ ผูบริหารสามารถทำใหวิทยาลัยเปนเครือขายสงเสริมการเรียนรู ใหแกวิทยาลัย
ในสังกัด อศจ.บุรีรัมย สามารถใชเครือขายกลุมวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรู และดานพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนำ สงเสริมให
ครูในวิทยาลัยคิดและตัดสินใจทำงานในหนาที่ไดอยางคลองตัว มีการกระตุนความคิด ความใฝแสวงหาความรู และ
จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองเพื่อกาวไปสูความเปนผูนำ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา ดำนิล (2558 : 240-248)
ไดศึกษาเรื่อง "ภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารคณะศิลปศึกษา และหองเรียนเครือขายสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป”
2. จากการเปรีย บเที ยบความคิ ด เห็ น ของครูที่ มี ตอ ภาวะผู น ำของผูบ ริห ารสถานศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามตำแหนง และประสบการณการใน
การปฏิบัติงาน พบวา ครูที่มีตำแหนง และประสบการณการในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนำของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวม
และรายดาน ทุกดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีภาวะผูนำในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการจัดการเรียน
การสอนที่คำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหครูทุกคนมีความเขาใจถึงบทบาทของ ผูบริหารเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของ ตุล เชื้อจำรูญ (2556) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาดานการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ดานปรับปรุงผลลัพธของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบหมายงานอยางชัดเจน
(2) ดานริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนและกำกับติดตาม
อย างใกล ชิด เพื่ อ ให ค รูแ ละบุ ค ลากรทุ ก ฝ ายให ค วามรวมมื อในการดำเนิ น การ ด านการจัด กิ จ กรรมการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิผล
(3) ดานสำรวจและสนับสนุนการใช ICT ผูบริหารสถานศึกษาควรนำขอมูลการติดตามประเมินการพัฒนา
ระบบ ICT มาใชปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(4) ดานพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสำรวจสภาพปญหาชุมชน เพื่อ
นำไปใชในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู
(5) ดานสรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสำเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาควร สงเสริมใหครู และ
นักเรียนใชเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(6) ดานพั ฒ นาคนอื่น ใหเป น ผูน ำ ผู บ ริห ารสถานศึก ษาควรจัดอบรมพั ฒ นาครูเกี่ยวกับ เรื่องภาวะผูน ำใน
ศตวรรษที่ 21
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการขยายขอบเขตของประชากร เพื่อศึกษาประชากรในกลุมที่กวางขึ้นและสามารถเปรียบเทียบ
ความสัมพันธและความแตกตางได
(2) ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนำของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 2
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