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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความ
ต้องการจำาเป็นของการมีภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
ปทุมธานี (2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสังกัดเทศบาล
นครรังสิต จำานวน 150 คน โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการมีภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.600-1.000 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.973 
ส่วนแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ของการมีภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.600-1.000 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.982 และแบบสัมภาษณ์ 
กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Means) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI

modified
)  

ในการจัดลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการมี
ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี ภาพรวม สภาพ
ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์
ความต้องการจำาเป็น ในการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครรังสิต ปทุมธานี ภาพรวม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำาใน
ยคุศตวรรษที ่21 ลำาดบัที ่1 ดา้นความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม ลำาดบัที ่2 ด้านทกัษะการใชเ้ทคโนโลย/ี
ดิจิทัลและการสื่อสาร ลำาดับที่ 3ด้านความร่วมมือ ลำาดับที่ 4 ด้านการมีวิสัยทัศน์ ลำาดับที่ 5 ด้านความ
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มั่นใจและกล้าหาญ ลำาดับที่ 6 ด้านทักษะสังคม และลำาดับที่ 7 ด้านการเสริมพลังอำานาจ/จูงใจ และ 
(2) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 7 ด้าน 18 คุณลักษณะ และ 39 แนวทางการพัฒนา

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำา, ศตวรรษที่ 21

Abstract

The objectives of the study are as follows: 1) to study the current condition,  
desirable condition, and the needs for 21st century leadership of school administrators ;  
2) to propose guidelines for the development of leadership in the 21st century of 
school administrators under Rangsit City Municipality, Pathumthani. The population and  
samples in the study were 150 teachers under Rangsit City Municipality. The sample size  
was determined using the ready-made Tables of Krejcie & Morgan (1970) with 108  
subjects. The research instrument was a five-level estimation scale questionnaire: the current  
state questionnaire for 21st century leadership, consistency index of 0.600-1.000 and a questionnaire 
confidence value of 0.973. For 21st century leadership, a consistency index of 0.600-1.000 and a 
questionnaire confidence value of 0.982 and a semi-structured interview. The statistics used for data 
analysis consisted of percentile, mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index (PNI

modified
)  

technique to prioritize the importance of needs.

The results showed that 1) regarding the current condition and desirable condition  
of the 21st century leadership feature of school administrators under Rangsit City  
Municipality, Pathumthani, the mean of the overall current condition is at a high level.  
The mean of the desirable condition is at the highest level. When analyzing the needs for  
the development of 21st century leadership of school administrators under Rangsit City  
Municipality, Pathumthani, it was overall found that the school administrators have the  
following needs to develop leadership in the 21st century as follows: number one in  
creativity/innovation ; number two in technology/digital skills and communication ; number 
three in cooperation ; number four in vision ; number five in confidence and courage ;  
number six in social skills ; and number seven in empowerment/ motivation, and 2) guidelines  
for development of 21st century leadership of school administrators under Rangsit City  
Municipality, Pathumthani has seven areas, eighteen traits, and thirty nine approaches. 

Keywords: leadership, 21st century
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุคศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100) ก่อให้
เกดิการเปลีย่นแปลงของวถิกีารดำาเนนิชวีติของคน 
ในยุคปัจจุบัน ระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาท 
ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การสื่อสาร หรือ
การปฏบิตังิาน การเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูขา่วสาร หรอื
แม้แต่การเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตและข้อจำากัด ผู้คน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเครื่องมือที่หลาก
หลาย ในขณะเดียวกันก็สามารถนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
เช่นกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำารงชีวิตของ
ผู้คนอย่างทั่วถึง เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทอย่างมาก เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ระหว่างประเทศ จึงทำาให้แต่ละประเทศมุ่งเข้าสู่ 
สังคมพหุวัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
ภาคการศึกษาจำาเป็นต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อม
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการดำารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถดำารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข ทักษะที่สำาคัญ เช่น ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการปรับตัว ทักษะ 
ทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะ 
ความรับผิดชอบ และทักษะความเป็นตัวแบบ
และเป็นผู้นำาคนอื่น (Guide and Lead Others)  
นกัคดิต่างเรียกชือ่ยคุนีแ้ตกตา่งกนัออกไป โดยอลัวนิ  
ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 2538) เรียกว่า  
ยคุคลืน่ลกูทีส่าม (The Third Wave) โดยมองวา่การ
เปลีย่นแปลงของกระแสโลกจะเปน็การเปลีย่นแปลง
ที่มีลักษณะ “ทั้งโลก” (Global) ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัเปน็ตวัขบัเคลือ่น ในขณะที ่อรีคิ ชมดิท ์และ 
เจเรด โคเฮน (Eric Schmidt and Jared Cohen, 

2014) เรยีกโลกยุคนีว้า่ ยุคดจิิทลัเปลีย่นโลก (The 
New Digital Age) นอกจากนีแ้ล้ว ยงัถูกเรียกในชือ่
อ่ืนๆ อีกวา่เปน็ “ยุคโลกไรพ้รมแดน” (Borderless 
World) ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) (จินตนา 
สุจจานันท์, 2556) เรียกว่าเป็นยุค “หลังสังคม
ฐานความรู้” (Post knowledge-based society) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกและ 
ตัวแปรสำาคัญในการจัดการศึกษาและมีอิทธิพล
สูงสุดต่อการกำาหนดทิศทางและคุณภาพการ
ศกึษา ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21  
จึงต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสมกับสังคม 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามยคุสมยั อีกทัง้ตอ้งมคีวามรู้
เชงิทฤษฎ ีมทีกัษะในการทำางาน เข้าใจบทบาทหนา้ที ่
มคีณุธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี และมปีระสบการณ ์ใน
การบรหิารการศกึษา ยดืหยุน่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
และนำาการเปลีย่นแปลง เพือ่นำาพาสถานศกึษาให้
ประสบผลสำาเร็จและทันสมัย เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของโลก (การประชมุวิชาการระดบัชาติ
ครศุาสตร ์ครัง้ที ่1 การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่  
สูป่ระชาคมอาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษท่ี 21) 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการศกึษา
ทุกระดับ พัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและพร้อมท่ีจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุผล 
ตามเป้าหมายที่กำาหนด (แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) ตามมาตรฐาน 
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานของสำานกังานรบัรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
21 ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำา และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
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ภาวะผูน้ำาสถานศึกษา (School leadership)  
หมายถึง แต่ละบุคคลต้องมีความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาการ การประเมินผล และเทคนิคการสอน  
มีการทำางานเพื่อเสริมสร้างทักษะร่วมกับครู  
การรวบรวม วเิคราะห ์และการใชข้อ้มลูเพือ่ประกอบ
การตัดสินใจ ผู้นำาถูกคาดหวังให้ทำางานร่วมกับครู 
นกัเรยีน ผูป้กครอง สมาชกิในชมุชน และหนว่ยงาน
ตา่งๆ เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจไดว้า่ความตอ้งการในการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนทกุคนไดร้บัการตอบสนอง และ
น่ันหมายความวา่ สมาชกิในโรงเรยีนจะตอ้งมภีาวะ 
ผู้นำาร่วม (Shared leadership) เพื่อให้แนวคิด 
เกี่ยวกับภาวะผู้นำามาจากสมาชิกทุกคนร่วมกัน 
แต่ก็มิได้หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ปลีกตัวจากความรับผิดชอบนี้ออกไป แต่กลับจะ
ต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบร่วม (Shared 
responsibility) ในการระบุปัญหา การสร้างทาง
เลอืก และการนำาไปปฏบิตั ิสำาหรบัผูน้ำาในศตวรรษที ่
21 บางทกัษะมคีวามสำาคญัยิง่ เชน่ ทกัษะการสร้าง
ทีมงาน (Team building) ทักษะการจัดการความ
ขัดแยง้ (Conflict management) เพือ่ใหเ้กดิความ
มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
(Universal learning environments) ที่เกิดขึ้นใน
ทุกๆ ห้องเรียน ซึ่งผู้นำาสถานศึกษาโดยตำาแหน่ง 
(Designed leader) เพียงลำาพังไม่สามารถทำาให้
บรรลุผลในภารกิจงานที่มากมายนี้ได้ (กระบวน
ทัศน์ใหม่ของการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษา
ศตวรรษที่ 21 ของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556)) 

เทศบาลนครรังสติ ซ่ึงเป็นองคก์รปกครอง
สว่นท้องถ่ินท่ีมีทำาหนา้ทีจ่ดัการศกึษา ทัง้การศกึษา
ในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 
ตามอำานาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 80 (4) และมาตรา 289) การ
บริหารการศึกษาให้บรรลุตามพันธกิจภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยความสำาคัญ 

ของภาวะผู้นำา ความสำาคัญในการจัดการศึกษา 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และแนวทางในการ
พฒันาภาวะผู้นำาในยคุศตวรรษท่ี 21 ผู้วจัิยซึง่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต  
ได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมี 
แนวคิดในการศึกษาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 
21 ของผู้บริหารโรงเรียน และนำาเสนอแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครรงัสติ เพือ่เปน็
ข้อมูลสำาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการมีภา
วะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

คำาถามการวิจัย 

1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และความต้องการจำาเป็นของการมีภาวะผู้นำา 
ในยคุศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั
เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี เป็นอย่างไร

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุค
ศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
นครรังสิต ปทุมธานี เป็นอย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยัเรือ่งแนวทางพฒันาภาวะผูน้ำาใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
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เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชงิบรรยาย (Descriptive) โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่
ศกึษาสภาพปัจจบัุน สภาพทีพ่งึประสงค์ และความ
ต้องการจำาเป็นของการมีภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต ปทุมธานี และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาในยคุศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวจิยัครัง้นี ้คอื ครโูรงเรยีน
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จำานวน 150 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นี ้คอื ครสูงักดัเทศบาลนคร
รังสิต โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้
ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 108 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี ้คอืแบบสอบถาม 
ผูวิ้จยัสร้างขึน้โดยพจิารณาจากเครือ่งมอืทีม่ผีูว้จิยั
ทำามาก่อนภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษา การวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน จำานวน 47 
ข้อ รายละเอียดดังนี้

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับสภาพท่ัวไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ตำาแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การทำางาน มีลักษณะเป็นแบบตอบ (Cheek List) 
จำานวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ของการมภีาวะผูน้ำาในศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิาร
โรงเรยีน ในสงักดัเทศบาลนครรงัสติ ปทมุธาน ีเปน็
แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (Duel-response 
format) ชนิด 5 ระดับ จำานวน 41 ข้อ 7 ด้าน คือ 

1) ความร่วมมือ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัลและการสื่อสาร 4) ความ
มัน่ใจและกลา้หาญ 5) ทกัษะความคดิสรา้งสรรค/์
นวตักรรม 6) ทกัษะสงัคม และ 7) เสรมิพลงัอำานาจ/
จูงใจ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางของ 
Likert (Likert Five’s Rating Scale) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามพร้อมทั้ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มประชากร เพื่อขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู จำานวน 108 ฉบบั พรอ้มทัง้กำาหนด
วัน เวลา ในการเก็บแบบสอบถามคืน 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจ
สอบความถกูต้องสมบรูณ ์แลว้นำาไปวิเคราะหข์อ้มูล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. แบบสอบถาม จะเปน็การวเิคราะหข์อ้มลู
เชิงปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล
ใช้สถิติเชิงบรรยาย และใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่ความถี ่(Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และจดัลำาดบัความตอ้งการ
จำาเป็นในการพัฒนา (PNI

modified
) 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี ่(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) และ
นำาเสนอขอ้มลูในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง
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(2) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ำาในยคุศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี โดยการหา 
คา่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนน
เฉลีย่ จากนัน้นำาผลการประเมนิสภาพปจัจบุนัหรอื
สภาพท่ีพึงประสงคข์องคณุลกัษณะภาวะผูน้ำาในยคุ
ศตวรรษที ่21 ของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัเทศบาล 
นครรังสิต ปทุมธานี มาจัดเรียงลำาดับความสำาคัญ
ของความต้องการจำาเป็น 

(3) นำาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 
PNI

modified
=(I-D)/D มาวิเคราะห์สรุปจัดเรียงลำาดับ

ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นตามลำาดับ
จากมากไปหาน้อย และนำาไปหาแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป

2. แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) การวิเคราะห์ข้อมูล 
เก่ียวกับแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร
รงัสติ ปทมุธาน ีจากการสมัภาษณ ์ผูบ้รหิาร จำานวน 
4 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ (1) เป็นผู้ที่
ปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาสงักดั
เทศบาลนครรังสติ และเขา้ใจบรบิทการจดัการศกึษา
ขององค์กรเป็นอย่างดี (2) เป็นผู้ที่กำากับดูแลการ
ศึกษาหรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในฐานะ
ผู้นำาของเทศบาลนครรังสิต และมีประสบการณ์
การทำางานไม่น้อยกว่า 10 ปี

ผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่ง แนวทางการพฒันาภาวะ
ผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ใน
สังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และความต้องการจำาเป็นของการมีภาวะผู้นำาใน

ยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 

สภาพปัจจุบันของการมีภาวะผู้นำาในยุค
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะ
สังคม ส่วนดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียต่ำาท่ีสุด ดา้นทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัลและการส่ือสาร รายละเอียด
ดังตารางที่ 1

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการมีภาวะ
ผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน  
ในสงักดัเทศบาลนครรงัสติ ปทมุธาน ีโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านทักษะสังคม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ
ด้านการมีวิสัยทัศน์ รายละเอียดดังตารางที่ 1

เม่ือวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นใน
การพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
ปทุมธานี พบว่า มีค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 
(PNI

modified
) และลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการ

พัฒนา ภาพรวม โดยเรียงจากลำาดับมากไปน้อย 
คอื ดา้นความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม ดา้นทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยี/ดจิทัิลและการสือ่สาร ดา้นความ
ร่วมมือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความมั่นใจและ
กลา้หาญ ดา้นทกัษะสงัคม และดา้นการเสรมิพลงั
อำานาจ/จงูใจ ตามลำาดบั รายละเอยีดดงัตารางที ่1

เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ด้านความ
คิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม มีความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21  
1 คุณลักษณะ คือ การเป็นนักประกอบการ ด้าน
การใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัลและการสื่อสาร มีความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนา 3 คุณลักษณะ คือ 
(1) ทักษะภาวะผู้นำาด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี  
(2) ทักษะทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมดิจิทัล และ (3) ความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี/ดิจิทัล
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ด้านความร่วมมือ มีความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนา 4 คุณลักษณะ คือ (1) ทักษะภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างทีม (2) การใช้หลักการเรียนรู้
ด้วยกัน (3) การทำางานเป็นทีม และ (4) การสร้าง
ฉนัทามตริว่มกนัในการทำางาน ดา้นการมวีสิยัทศัน ์
มคีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา 2 คณุลกัษณะ 
คือ (1) การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ (2) การมี 
เปา้หมายในการทำางาน ด้านความม่ันใจและกล้าหาญ 
มคีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา 4 คณุลกัษณะ 
คือ (1) ความทะเยอทะยาน (2) ความกล้าหาญ 
กล้าเผชิญกับสิ่งภายนอก (3) รู้จักจุดแข็งจุดอ่อน 
ของตนเอง และ (4) กลา้ตดัสนิใจ กลา้คดิ กลา้พดู 
และกล้าทำา ด้านทักษะทางสังคม มีความต้องการ
จำาเปน็ในการพฒันา 1คุณลกัษณะ คือความสามารถ
ในการสร้างเครือข่าย ด้านการเสริมพลังอำานาจ  
มคีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันา 3 คณุลกัษณะ 
คือ (1) สามารถสร้างพลังเชิงบวก (2) สามารถ
หยั่งรู้และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ และ (3) ทักษะการ 
กระตุ้นและจูงใจ

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุค
ศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผลการวเิคราะห์แนวทางการพฒันาภาวะ
ผู้นำาในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน  
พบว่า ควรพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 7 ด้าน 18 
คุณลักษณะ และมีแนวทางในพัฒนาคุณลักษณะ
ดังกล่าว 39 แนวทาง 

การอภิปรายผล

1. จากการศกึษาสภาพปจัจบุนัของการมี
ภาวะผูน้ำาในยุคศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลนครรงัสติ ปทมุธาน ีพบวา่โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญา  
ดำานิล และนันทรัตน์ เจริญกุล(2558) ที่ได้วิจัย 
เกี่ยวกับภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
คณะศลิปศกึษาและหอ้งเรยีนเครอืขา่ยสถาบนับณัฑติ
พฒันศิลป ์ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผู้นำาในศตวรรษ

ต�ร�งท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภาวะผู้นำา 
ในยุคศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี ภาพรวม

คุณลักษณะภ�วะผู้นำ� 
ในยุคศตวรรษท่ี 21 

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์ คว�มต้องก�รจำ�เป็น

S.D. แปลผล S.D. แปลผล PNI
Modified

ลำ�ดับ

1. ความร่วมมือ 4.349 0.621 มาก 4.678 0.464 มากที่สุด 0.076 3

2. การมีวิสัยทัศน์ 4.318 0.642 มาก 4.633 0.553 มากที่สุด 0.073 4

3. ทักษะการใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัล
และการสื่อสาร

4.291 0.606 มาก 4.644 0.537 มากที่สุด 0.082 2

4. ความม่ันใจและกล้าหาญ 4.386 0.588 มาก 4.696 0.442 มากที่สุด 0.071 5

5. ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม 4.296 0.657 มาก 4.652 0.532 มากที่สุด 0.083 1

6. ทักษะสังคม 4.421 0.654 มาก 4.729 0.481 มากที่สุด 0.070 6

7. การเสริมพลังอำานาจ/จูงใจ 4.382 0.661 มาก 4.672 0.516 มากที่สุด 0.066 7

รวม 4.349 0.633 ม�ก 4.672 0.504 ม�กที่สุด 0.074
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ที่ 21 ของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกับงานวจิยัของรตันา เหลอืงาม (2562) 
ท่ีไดวิ้จยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไม่มีข้อจำากัด เทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำาวัน ตลอด
จนถงึภาคการศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้งมกีาร
ปรับตัวและพฒันาตนเองอยา่งเนือ่งเพือ่ใหก้า้วทนั
สถานการณ์พร้อมนำาการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งผู้นำา
ตอ้งแสดงทกัษะภาวะผูน้ำาในดา้นตา่งๆ ใหเ้หมาะสม 
กับสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 ส่วนสภาพที่ 
พงึประสงคข์องการมภีาวะผูน้ำาในยคุศตวรรษที ่21 
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
ปทุมธานี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญสุดา ฤทธิ์มนตรี  
และวิเชียร รู้ยืนยง (2562) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื ซ่ึงผลการวจัิยพบวา่ สภาพทีพ่งึประสงค์
ของการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษ
ท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริหาร
โรงเรียนได้ให้ความสำาคัญกับการมีภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ทันต่อสถานการณ์ อันส่งผลถึง 
การพฒันาคณุภาพการศกึษา เพือ่พฒันาสู่องคก์รแหง่ 
ความเป็นเลิศและเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก และจากการศึกษาความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาภาวะผูน้ำาในยคุศตวรรษ
ที่ 21 พบว่าผู้บริหารควรพัฒนาภาวะผู้นำาทุกด้าน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิชญา ดำานลิ และนนทรัตน ์ 
เจริญกุล (2558) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารคณะศิลปศึกษา
และห้องเรียนเครือข่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รหิารตอ้งพฒันาภาวะผูน้ำา
ทกุด้าน ได้แก ่ภาวะผูน้ำาเชงิคณุลกัษณะ ภาวะผูน้ำา
เชงิพฤตกิรรม ภาวะผูน้ำาเชงิสถานะการณ ์และภาวะ
ผูน้ำาเชิงปฏรูิป และเมือ่ลำาดับความตอ้งการจำาเปน็
เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นทีม่คีวาม
ตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาเปน็ลำาดบัแรก คอื ดา้น
ความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม รองลงมาด้านทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและการสือ่สาร ดา้นความรว่ม
มอื ดา้นการมวิีสัยทศัน ์ดา้นความมัน่ใจและกล้าหาญ  
ด้านทักษะทางสังคม และด้านการสร้างพลัง 
เชงิบวก/จงูใจ ตามลำาดับ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งกล่าวไว้ว่าในศตวรรษที่ 21 เป็น
โลกของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตที่ใช้แรงงานสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมเปน็ฐานสำาคญั ซึง่จะตอ้งใหค้วามสำาคญั
กับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น 
ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดย
การเพิ่มองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ 
ท้องถิ่น และชุมชน 

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาในยุค
ศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

(1) ดา้นความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม พบ
วา่ มคีวามตอ้งการจำาเป็นในการพัฒนาคณุลกัษณะ
ด้านการเป็นนักประกอบการ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ โยธิน นิลคช (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
คณุลักษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 
21 ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ แนวคดิเก่ียวกับผู้บรหิาร
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สถานศึกษายุคใหม่จากบทความผู้บริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะการเป็นนัก
ประกอบการ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมี
แนวทางการพฒันาคอื (1.1) สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารมี
การปรบัปรงุ และทบทวนแผนการดำาเนินอย่างต่อ
เนื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (วงจร PDCA) และ
ใช้แผนเป็นกรอบในการดำาเนินงาน เพื่อเป็นการ
บริหารความเสี่ยงและเกิดวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (1.2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการติดตาม
และประเมนิผลการดำาเนนิงาน ขอ้มลูขา่วสาร และ
นวัตกรรมใหม่ๆ  เพือ่นำามาปรบัใช ้พฒันา ปรบัปรงุ
งานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการศกึษานเิทศ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผูบ้รหิาร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
และ (1.3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารเป็น 
ผู้บริหารมืออาชีพ โดยการจัดอบรมสัมมนาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญสุดา ฤทธิมนตรี และวิเชียร รู้ยืนยง (2562) 
ที่วิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะภาวะ
ผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
มีมาตรการ คือ ส่งเสริม ให้บุคลากรยอมรับความ
แตกแตง่ระหวา่งบคุคล เสริมสร้างกระบวนการทำา
งานที่รวดเร็ว และถูกต้อง พัฒนากระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนความคิด
เห็น เพื่อนำาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม และกระตุ้นการทำางานโดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรคิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของวโิรจน ์สารรตัน ์และ
คณะ (2561) ทีไ่ดศึ้กษาภาวะผูน้ำาสำาหรบัศตวรรษ
ที ่21 โดยได้ขยายความของภาวะผูน้ำาในศตวรรษที ่
21 ด้านจินตนาการและนวัตกรรม (imagination 
and innovation) ว่าหมายถึงการทำาให้มีความ
กา้วหน้าในวสิยัทศัน ์สรา้งและส่งเสรมิใหเ้กดิความ

หมายและความมคีณุคา่ในงานและสภาพแวดลอ้ม 
ของงาน คดิสรา้งสรรคใ์นการเผชญิกบัสิง่ทีท่า้ทาย
หรือความเสี่ยง

(2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัล
และการส่ือสาร พบวา่ ด้านท่ีมคีวามตอ้งการจำาเป็น
ในการพัฒนาลำาดับแรก คือ ทักษะภาวะผู้นำาด้าน
ดิจิตอลและเทคโนโลยี โดยมีแนวทางการพัฒนา
คือ (2.1) ผู้บริหารระดับสูงควรนำาเทคโนโลยี/
ดจิทิลั มาใชใ้นองคก์ร และขบัเคลือ่นนโยบายผา่น
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติและมอบ
หมายงาน และ (2.2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารงานภายในโรงเรียน 
เช่น ติดตามงาน จัดทำาเอกสาร เก็บรวบรวม
ข้อมูล และนำาเสนอข้อมูล เพ่ือผู้บริหารสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและนำาเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพ็ญสุดา ฤทธิมนตรี และวิเชียร รู้ยืนยง (2562) 
ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบักลยทุธก์ารเสรมิสรา้งทกัษะภาวะ
ผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
การพฒันาทกัษะการใชร้ะบบดจิทิลัและเทคโนโลย ี
มีมาตรการ คือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้
ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ของผู้บรหิาร ใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีการใชง้านท้ังระบบ 
รวมทั้งพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะการใช้
ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี และจัดให้มีระบบการ 
กำากบัตดิตาม ประเมนิผล และให้คำาปรกึษาการใช้
ทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี และสอดคล้อง
กับนโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 กลา่วถึงมาตรการ
ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารอยา่งเปน็
ระบบ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูล 
ผูเ้รยีน ขอ้มลูคร ูขอ้มลูสถานศกึษาขอ้มลูงบประมาณ 
และขอ้มลูอืน่ๆ โดยการพัฒนาแพลตฟอรม์ดจิทิลั 
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(Digital Platform) และระบบบรหิารงานสำานกังาน 
เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี 
ระบบพสัด ุระบบสารบรรณ เปน็ตน้ เพือ่เจา้หนา้ที่
สามารถใช้ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เชื่องโยงกันทั้งองค์กร

(3) ดา้นความรว่มมอื พบวา่ ดา้นทีม่คีวาม
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก คือ ทักษะ
ภาวะผูน้ำาดา้นการสรา้งทมี โดยมแีนวทางการพฒันา
คอื (3.1) สง่เสริมใหผู้บ้รหิารสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้
ต่อการทำางาน เข้าใจความสามารถของผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ 
และ (3.2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารจัดอบรมทักษะการ
ทำางานเป็นทีม เป็นประจำาทุกปีการศึกษา ผ่าน
กิจกรรมการทำางานเป็นทีม (Team Work) เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการทำางานเป็นทีม โดยเน้นการดึง
ศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา และทักษะการแบ่งงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญสุดา ฤทธิมนตรี 
และวิเชียร รู้ยืนยง (2562) ที่วิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์
การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซึง่ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธก์ารสง่เสรมิการทำางาน
เป็นทมี เปา้ประสงค์ก็คอืเพือ่สรา้งทมี มีมาตรการ
คอืส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความคิดเหน็สูเ่ปา้หมาย 
สถานศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความ
สามารถของตนเองในการทำางานร่วมกับผู้อื่น  
เสรมิสรา้งขวญัและกำาลงัใจในการทำางานให้บุคลากร 
ผูบ้รหิารต้องมคีวามสภุาพอ่อนโยน ชว่ยเหลอืเกือ้กลู 
ใหเ้กยีรตเิพ่ือนรว่มงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวิโรจน์ สารรัตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษา
ภาวะผูน้ำาสำาหรบัศตวรรษที ่21 โดยไดข้ยายความ
ของภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ด้านความร่วมมือ 
(collaboration) ว่าหมายถงึการปฏบิตักิารรว่มกนั 
ยึดถือทีมเป็นฐาน เน้นความมีส่วนร่วมมากกว่า
การสั่งการหรือการควบคุม ต้องการความฉลาด
ทางอารมณ์และความฉลาดทางวัฒนธรรม เพิ่ม

เติมจากความฉลาดในกระบวนการคิด

(4) ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ด้านที่มี
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก คือ 
การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยมีแนวทางการพัฒนา
คือ (4.1) พัฒนาให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่
ของตน และนำาความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์
ใชใ้นการปฏบิตังิาน เพือ่สรา้งวสิยัทศันก์ารทำางาน
ให้ชัดเจน โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบ
ความสำาเร็จในด้านการศึกษา และ (4.2) ส่งเสริม
ให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมผู้นำาระดับต่างๆ เป็น
ประจำาทุกปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ และคณะ (2559) ได้กล่าวถึงภาวะ
ผู้นำาในยุคการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารระดับสูง
ในองค์กรว่าควรมีภาวะผู้นำาเชิงวิสัยทัศน์อยู่ใน
ตนเอง กล่าวคือ มีความสามารถในการรู้จักและ
เข้าใจสภาพการณ์ขององค์กร การเป็นแบบอย่าง
ทีด่สีามารถกำาหนดบทบาทและทศิทางขององคก์ร
ไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถงึขยายความคดิ ใหค้นยอมรบั 
ยอมปฏิบัติตาม มีการให้กำาลังใจกับทุกคน และ
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

(5) ด้านความมั่นใจและกล้าหาญ  
พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำาเป็นในการ
พัฒนาลำาดับแรก คือ ความทะเยอทะยาน โดยมี
แนวทางการพัฒนาคือ (5.1) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษาหรืออบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และ (5.2) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ 
ในการแข่งขัน และให้แรงจูงใจหรือกำาลังใจในการ
ทำางาน โดยการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และ
คำาชมเชย ให้กับผู้บริหารที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญสุดา ฤทธิมนตรี 
และวิเชียร รู้ยืนยง (2562) ที่วิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์
การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษท่ี 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
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เฉยีงเหนอื ซึง่ผลการวจิยัพบวา่การพฒันาความกลา้
ในการตดัสนิใจ มเีป้าประสงค ์คอื ผู้บริหารสามารถ
ตัดสนิใจและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มมีาตรการ 
คือ กำาหนดทางเลือกให้สามารถตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาข้อมูลสาร 
สนเทศ พัฒนาการ สื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
พฒันาบุคลากรในดา้นการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย 
เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และสรา้ง
ความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ

(6) ด้านทักษะทางสังคม พบว่า ด้านที่มี
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก คือ 
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติ
งาน โดยมแีนวทางการพฒันาคอื (6.1) สง่เสรมิให้
ผู้บริหารนำากระบวนการ Professional Learning 
Community (PLC) ไปใช้ในสถานศึกษาให้เกิด
เป็นรูปธรรม และ (6.2) สร้างโอกาสให้ผู้บริหาร
ไดร้ว่มปฏบิตังิานหรอืประสานงานกบัชมุชน หนว่ย
งานภาครัฐและเอกชน ผ่านโครงการหรือกิจกรรม
ตา่งๆ แบบหมนุเวยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วิโรจน์ สารรัตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำาสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้ขยายความของ
ภาวะผูน้ำาในศตวรรษที ่21 ดา้นการสรา้งเครอืขา่ย 
(networking) ว่าหมายถึงการสร้างพันธมิตรใหม่ 
สร้างสันติภาพ สร้างความรัก สร้างความสัมพันธ์
ทางอาชีพและการสนับสนุนจากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

7. ดา้นการสรา้งพลงัเชงิบวก/จงูใจ พบวา่ 
ด้านที่มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาลำาดับ
แรก คือ การสร้างพลังเชิงบวก โดยมีแนวทาง
การพัฒนาคือ (7.1) ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร 
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ เช่น งบประมาณ 
และบุคลากร เป็นต้น และ (7.2) ผู้บริหารสร้าง
เครอืขา่ยพลงัเชงิบวก ผ่านการกระบวนการชมเชย 
และให้กำาลงัใจ และจดักจิกรรมสนัทนาการรว่มกนั
ระหวา่งผูบ้รหิารทกุระดบักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่
ละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโยธิน นิลคช (2561)  
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษา 
ยคุใหม ่จากบทความ บทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะสร้างพลังเชิงบวก 
(Positive Energy) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วิโรจน์ สารรัตน์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำาสำาหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้ขยายความของ
ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ด้านการเสริมพลัง
อำานาจ (Empowerment) ว่าหมายถึงการที่ทำาให้
คนทกุระดับในองคก์รมสีว่นรว่มในความรบัผดิชอบ 
ที่จะทำาให้ผู้คนมีความผูกพันกับพันธกิจและ 
ค่านิยมขององค์กรร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครรงัสติ 
จังหวัดปทุมธานี ควรมีความเป็นนักประกอบการ 
เพื่อผสมผสาน ทักษะความเชี่ยวชาญ มาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
คณุลกัษณะดา้นความคดิสรา้งสรรค/์นวตักรรม ขอ้
ทีม่คีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาสงูเปน็ลำาดบั
แรก คอื ความเปน็นกัประกอบการ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับข้อย่อยในทั้ง 5 คุณลักษณะ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมีทักษะภาวะผู้นำา 
ด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี เพื่อนำาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี/ดิจิทัลและการสื่อสาร  
ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาลำาดบัแรก 
คือ ทักษะภาวะผู้นำาด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อย่อยในทั้ง 5 คุณลักษณะ 

3. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมีทักษะภาวะผู้นำา 



166 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 2 May - August 2021

ดา้นการสรา้งทมี เพือ่ดงึศกัยภาพของแตล่ะบคุคล
ออกมาร่วมกันปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จ
ด้วยความเต็มใจ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
คณุลักษณะด้านความรว่มมอื ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการ
จำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก คือ ทักษะภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างทีม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อย่อย
ในทั้ง 9 คุณลักษณะ

4. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  
เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาท หนา้ทีข่องตน ทศิทางการปฏบิตัิ
งาน และนำาความรูค้วามเชีย่วชาญมาประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน เนื่องจาก
ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ข้อ
ที่มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก  
คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ข้อย่อยในทั้ง 6 คุณลักษณะ 

5. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมีความทะเยอทะยาน 
เพ่ือเปน็แรงจงูใจในการปฏบิตังิานและพฒันาตนเอง 
เพราะมีเปา้หมายทีย่ิ่งใหญ่และทา้ทายตลอดเวลา 
เนือ่งจากผลการวจิยั พบวา่ คณุลกัษณะดา้นความ
มั่นใจและกล้าหาญ ข้อที่มีความต้องการจำาเป็น 
ในการพัฒนาลำาดับแรก คือ ความทะเยอทะยาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อย่อยในทั้ง 7 คุณลักษณะ 

6. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ควรมีความสามารถใน
การสร้างเครือข่าย เพื่อให้มีการติดต่อ สนับสนุน 
ให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและการร่วม

มือกันระหว่างกัน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
คณุลกัษณะดา้นทกัษะสงัคม ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการ
จำาเป็นในการพัฒนาลำาดับแรก คือ ความสามารถ
ในการสร้างเครือข่าย เมื่อเปรียบเทียบกับข้อย่อย
ในทั้ง 4 คุณลักษณะ 

7. ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
รงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ีควรมคีวามสามารถในการ
สรา้งพลงัเชงิบวก เพื่อปรับเปลี่ยนวธิีคดิต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ  
“เชงิบวก” สามารถนำามาใชใ้นการทำางานและดำารง
ชวีติประจำาวนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุมากขึน้ เน่ืองจาก
ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะด้านการสร้างพลัง
เชิงบวก ข้อที่มีความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
เปน็ลำาดบัแรก คอื การสรา้งพลงัเชงิบวก เมือ่เปรยีบ
เทียบกับข้อย่อยในทั้ง 5 คุณลักษณะ 

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำา 
ในยคุศตวรรษที ่21 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ในสงักดั
เทศบาลนครรงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ีกอ่นนำาไปเปน็
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดมีประสิทธิผล
มากที่สุด

2. ควรมกีารศกึษาวจิยัแนวทางในการพฒันา
ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารโรงเรียน
สงักดัอืน่ เนือ่งจากสงัคมปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเรว็อยูต่ลอดเวลา การกำาหนดคุณลักษณะ
ของผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 จะมกีารเปลีย่นแปลง
ตามพลวัตของโลกที่เปลี่ยนไป
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