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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ วิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจยั คือ
หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ปการศึกษา 2563
จํานวน 300 คน ใชวธิ กี ารสุม กลุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเทากับ 0.958 วิเคราะหขอ มูล
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและหมุนแกนแบบมุมฉาก ดวยวิธี Varimax ผลการวิจัยพบวา
องคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) การบริหารบุคคลดวยมนุษยสัมพันธ
ประกอบดวย 14 ตัวแปร 2) การปฏิบตั งิ านมุง สูผ ลสําเร็จ ประกอบดวย 6 ตัวแปร 3) การยึดหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย 9 ตัวแปร 4) การตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน ประกอบดวย 4 ตัวแปร
5) การบูรณาการความรูความสามารถของผูนํา ประกอบดวย 6 ตัวแปร 6) การมีวิสัยทัศนแบบองครวม
ประกอบดวย 9 ตัวแปร 7) การบริหารความเสีย่ งแบบมีสว นรวม ประกอบดวย 4 ตัวแปร โดยทัง้ 7 องคประกอบ
สามารถอธิบายความเปนองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ไดรอ ยละ 62.83
คําสําคัญ : ภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21; การวิเคราะหองคประกอบ; หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research was to analyze the factors of leadership in the 21st century
of department heads under the vocational education in central region of Thailand.
The 300 department heads samples were selected by multi - stage random sampling.
The research tool was the ﬁve-rating scale questionnaire with its reliability of 0.958. The data
were analyzed using the exploratory factor analysis method with orthogonal rotation by
varimax procedure. The results revealed that there were seven factors of leadership in the
21st century of department heads under the vocational education in central region of Thailand.
They were: 1) Human Relationship Management (14 variables); 2) Achievement-orientation
Performance (6 variables); 3) Good Governance (9 variables); 4) Information technology-based
decisions (4 variables); 5) Integration of Knowledge and Ability of Leader (6 variables);
6) Having a Holistic Vision (9 variables); and 7) Participatory Risk Management (4 variables).
All seven factors could explain the components of leadership in the 21st century of department
heads under the vocational education in central region of Thailand in form of percentage
as 62.83.
Keywords: Leadership in the 21st Century; Factor Analysis; Department Heads Under the Vocational
Education

บทนํา
ศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงนวัตกรรมการสือ่ สาร (Innovation) ทีเ่ กิดความกาวหนาของเทคโนโลยีดา นตาง ๆ
สงผลใหสงั คมโลกยุคปจจุบนั เต็มไปดวยขอมูลขาวสารทีต่ อ งคิดวิเคราะห แยกแยะ และตัดสินใจอยางรวดเร็ว
เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังนําไปสูสภาวการณของการแขงขันระหวางประเทศ
อยางหลีกเลี่ยงไม ได ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา
(คนึงนิตย, 2561) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจะตองพัฒนา
นักเรียนทั้งในดานความรู สาระวิชาการหลักและทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเปนภาระสําคัญของผูบริหาร
สถานศึกษาที่จะตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ นําพาสถานศึกษาของตนเองเขาสู
ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในดานตาง ๆ (วิโรจน, 2556) ทั้งนี้
ผูบ ริหารสถานศึกษามีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบสูงสุด จําเปนตองมีภาวะผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิผลสูง มีความสามารถ
ในการกระตุน เอือ้ อํานวยใหเกิดการเปลีย่ นแปลงและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยูตลอดเวลา (รัตติกรณ, 2556) จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการจัดการศึกษา
โดยตองเปนผูท ม่ี คี ณ
ุ ลักษณะภาวะผูน าํ ทีเ่ หมาะสมมีทกั ษะภาวะผูน าํ (Leadership Skills) ซึง่ เปนกระบวนการ
ใชความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามหนาที่และการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st
Century) ที่เปนพฤติกรรมบงชี้คุณลักษณะการแสดงออกของผูบริหารในสถานศึกษาในการชักนํา
ISSN 2672-9342 (Online)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 8, No. 1, January - June 2021

53

สรางแรงจูงใจ และรวมมือกับผูใ ตบงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านตามเปาหมายของสถานศึกษา โดยตองเปนผูท ม่ี ี
วิสยั ทัศนทก่ี า วทันตอการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีภ้ าวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 เปนทักษะภาวะผูน าํ ทีจ่ ะตองเสริมสราง
ใหเกิดขึน้ ในตัวผูบ ริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ เพือ่ นําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนอง
ตอการแขงขันและทันสมัย เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก (โยธิน, 2561) ซึง่ ในอดีตนัน้ คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาจะมองเพียงในดานกายภาพ บุคลิกภาพ ความรูความสามารถ ความมั่งคั่งและ
บารมีเทานัน้ แตสาํ หรับในปจจุบนั ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงดานสภาพแวดลอมอยูต ลอดเวลา ผูบ ริหารสถานศึกษา
ตองมีคุณลักษณะภาวะผูนําที่สอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ (กรรณิกา, 2559)
ทั้งนี้ตามโครงสรางการบริหารงานตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 มีผอู าํ นวยการวิทยาลัยเปนผูบ ริหารสูงสุด ไดแบงการบริหารงานออกเปน
4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารทรัพยากร ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ
ฝายวิชาการ โดยเฉพาะฝายวิชาการมีการแบงสายงานออกเปนแผนกวิชาตาง ๆ ซึ่งมีหัวหนาแผนกวิชา
รับผิดชอบการบริหารงานในแผนกวิชา เชน การสัง่ การ การตัดสินใจ การประสานงานและการนํานโยบาย
จากผูบ ริหารไปสูก ารปฏิบตั ิ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552) จึงถือไดวา หัวหนาแผนกวิชา
เปนผูบริหารสถานศึกษาระดับตนที่มีความใกลชิดกับครูและนักเรียนมากที่สุด สามารถมองเห็นปญหา
ในแผนกวิชาไดชัดเจนมากกวาผูบริหารระดับสูงขึ้นไปและจัดการปญหาเฉพาะหนาได เปนผูที่ชี้นําใหครูใน
แผนกวิชามีความเขาใจและสามารถปฏิบตั งิ านไดตรงตามนโยบายของวิทยาลัย (สมยศ, 2559) จากรายงานวิจยั
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรือ่ ง ผลกระทบโลกาภิวฒ
ั นตอ การจัดการศึกษาไทยใน 5 ปขา งหนา
ไดคาดการณแนวโนมอนาคตผูบริหารในสถานศึกษาวาจะเกิดกลุม “ผูบริหารตกยุค” เนื่องจากสภาพ
การแขงขันทีร่ นุ แรงสงผลใหผบู ริหารที่ไมสามารถพัฒนาตนเองใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง ไมสามารถพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพ ขาดภาวะผูนํา ความสามารถเชิงรุก ขาดการกําหนด
กลยุทธทางการตลาด ขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสมัยใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)
นอกจากนีย้ งั พบวา การบริหารงานของหัวหนาแผนกวิชาไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร เพราะไมมกี ารกําหนด
คุณลักษณะหัวหนาแผนกวิชาใหชัดเจน ขาดคุณลักษณะดานความรูความสามารถทางดานการบริหาร
(สหัส, 2552) ทุกปญหาที่กลาวมา เปนสาเหตุที่ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษาไมเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเทาทีค่ วร ซึง่ คาดวาเปนผลพวงทีเ่ กิดจากการขาดคุณลักษณะภาวะผูน าํ บางประการทีค่ วรมี
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา และเนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเปนภูมิภาคที่มี
ความเจริญตาง ๆ ทั้งในดานธุรกิจและอุตสาหกรรมหลัก ทําใหสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพันธกิจในการใหการศึกษาดานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังใน
ดานวิชาชีพระดับฝมอื ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทัง้ ตองการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสงู ขึน้
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู
ความสามารถในทางปฏิบตั แิ ละมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป ฏิบตั หิ รือประกอบ
อาชีพอิสระได (รัชดาภรณ, 2563) เห็นไดวา หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษาจึงตองเปนผูท ม่ี บี ทบาทอยางมาก
ในดานการวิชาการโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ของแผนกวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและตอบรับกับพันธกิจดังกลาว จึงกลาวไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน
ใหมคี ณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ มากมายเกิดขึน้ หัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษาจึงถือไดวา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนอยางใกลชิด
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ซึง่ สงผลใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นีก้ ารจัดการศึกษาจะสําเร็จไดนน้ั
ตองอาศัยปจจัยทีน่ อกจากความรูค วามสามารถสวนบุคคลแลว หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษายังตองมี
ภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ นับวาเปนหลักสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาใหมคี ณ
ุ ภาพในโลกยุคปจจุบนั
ไดอยางแทจริง ดวยเหตุนผ้ี วู จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเพือ่ วิเคราะหองคประกอบของภาวะผูน าํ ใศตวรรษที่ 21
ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขตภาคกลาง วาประกอบดวย
องคประกอบใด เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และเพื่อเปนประโยชนสําหรับการบริหารการศึกษาในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง
กรอบและแนวคิดในงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 จากนักวิชาการและ
นักการศึกษาหลายทานดังนี้ คมกฤช พรหมฉิน (คมกฤช, 2560) กรรณิกา เรดมอนด (กรรณิกา, 2559)
สนุก สิงหมาตร (สนุก, 2560) รุงอรุณ หงษเวียงจันทร, สุริยงค ชวนขยัน และสมสรรญก วงษอยูนอย
(รุงอรุณ และคณะ, 2560) วิโรจน สารรัตนะ (วิโรจน, 2556) ไพฑูรย สินลารัตน และนักรบ หมี้แสน
(ไพฑูรย และนักรบ, 2561) และ Melanie, G. (Melanie, G., 2012) จากแนวคิดและหลักการดังกลาว
ผูวิจัยนํามาสังเคราะหเพื่อสรางกรอบในงานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของ
หัวหนาแผนกวิชา ในสถานศึกษา ประกอบดวย 47 ตัวแปร

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษาจํานวน 1,164 คน จาก 119
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ปการศึกษา 2563 โดยผูวิจัย
ใชการคํานวณขนาดกลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารพิจารณานํา้ หนักองคประกอบ (Factor Loading) ตามแนวคิด
ของ William, C. B., Barry, J. B., Rolph, E. A., Ronald, L. T., and Joseph, F. H. (William, C. B.
et al., 2006) ที่เสนอไวหากคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) มีคา 0.35 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยตองไมตํ่ากวา 250 และเพื่อปองกันการผิดพลาดของการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง
ทัง้ สิน้ จํานวน 300 คน โดยใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling)
จัดกลุม ตามประเภทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดประเภทสถานศึกษา
7 ประเภท จากนั้นทําการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยสุมอยางงายตามประเภท
ของสถานศึกษาสัดสวนรอยละ 50 รวมสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 60 แหง หลังจากนั้น
ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratiﬁed Random Sampling) เทียบสัดสวนบัญญัติ ไตรยางศหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา ตามประเภทสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง ไดกลุมตัวอยางที่ตองการจํานวน 300 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random
Sampling) เพื่อแจกแบบสอบถาม
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2. เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) เกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม และตอนที่ 2
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับองคประกอบ
ภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง จํานวน 47 ขอ
สําหรับการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21
การกํ า หนดนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารให ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาและกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย เพื่ อ เป น แนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
2.2 ผูว จิ ยั สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนือ้ หาองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21
ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 47 ขอ และนําราง
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงค หรือ IOC (Index of Item Objective
Congruence) หลังจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิมีขอคําถามผานการพิจารณา 47 ขอ โดยมีคา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยูที่ 0.94 (พรรณี, 2558)
2.3 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ไปทดลองใช (Try out) กับหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใชสูตรการคํานวณ คือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeﬃcient: α)
พบวา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.958 (พรรณี, 2558)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ ติดตอ
สถานศึกษาเพือ่ ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล ยืน่ เสนอตอผูบ ริหารสถานศึกษาเพือ่ ขอความรวมมือ
ในการประสานเพื่อเก็บขอมูลจากหัวหนาแผนกวิชาที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน
300 ฉบับ สงไปยังสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ทีเ่ ปนกลุม ตัวอยาง
ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดยไดรบั แบบสอบถามกลับคืนจํานวน 300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเปนการวิเคราะหเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA) ดวยการใชสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพื่อวัด
ความเหมาะสมของขอมูลทีจ่ ะนํามาวิเคราะห และการใชวธิ กี าร Bartett’s Test of Sphericity เปนการทดสอบ
คาไค - สแควร (Chi - Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ
หรือไม ผลการทดสอบคา KMO เทากับ 0.957 ซึ่งมีคามากกวา 0.50 และจากการทดสอบคาสถิติ
Bartett’s Test of Sphericity พบวา คา Chi - Square = 9383.001, df = 1081, Sig = 0.000
ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงใหเห็นวาเมตริกสหสัมพันธที่ไดนั้น
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง

ไม เ ป น เมทริ ก ซ เ อกลั ก ษณ แ ละมี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ในขนาดที่ เ หมาะสมจะนํ า ไปวิ เ คราะห
องคประกอบ จากนั้นทําการสกัดองคประกอบโดยการหาองคประกอบหลัก และหมุนแกนองคประกอบ
ตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาองคประกอบที่ไดคือ
มีคา Eigenvalue มากกวาหรือเทากับ 1.00 และในการพิจารณานํา้ หนักองคประกอบ (Factor Loading)
ที่ 0.35 (William, C. B. et al., 2006)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component
Analysis) สรุปไดดังนี้
1. จากการสกัดองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก พบวาคาความรวมกัน
(Communality) ของตัวแปรองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
ทั้ง 47 ตัวแปร มีคาความรวมกันของตัวแปรอยูระหวาง 0.540 - 0.734 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 ทุกตัว
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับมาก จึงมีแนวโนมที่จะเขาในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดทั้ง
7 องคประกอบ มีคานํ้าหนักองคประกอบที่เปนบวกทุกคาและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง โดยการสกัดองคประกอบดวยวิธีหา
องคประกอบหลัก (Principal Component Factoring) และการหมุนแกนองคประกอบตั้งฉาก
(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนขององคประกอบ คาไอเกน (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวนและ
คารอยละของความแปรปรวนสะสมในแตละองคประกอบ
องคประกอบ
1
2
3
4
5
6
7

การสกัดองคประกอบขัน้ ตน
รอยละของความ รอยละของความ
คาไอเกน
แปรปรวน
แปรปรวนสะสม
20.675
43.989
43.989
2.233
4.752
48.741
1.769
3.764
52.505
1.345
2.862
55.367
1.228
2.612
57.979
1.163
2.473
60.452
1.117
2.377
62.830

การหมุนแกนองคประกอบ
รอยละของความ รอยละของความ
คาไอเกน
แปรปรวน
แปรปรวนสะสม
6.449
13.721
13.721
4.729
10.062
23.783
4.718
10.038
33.821
3.778
8.039
41.861
3.389
7.211
49.072
3.268
6.953
56.025
3.198
6.805
62.830

จากตารางที่ 1 พบวาองคประกอบที่มีคาไอเกนมากกวา 1 มี 7 องคประกอบ ไดแก 20.675
2.233 1.769 1.345 1.228, 1.163 และ 1.117 ตามลําดับ และเมื่อหมุนแกนองคประกอบตั้งฉากดวย
วิธีแวริแมกซพบวา คาไอเกนมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 7 องคประกอบ ไดแก 6.449 4.729 4.718 3.778
3.389 3.268 และ 3.198 ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 7 องคประกอบมีคานํ้าหนักองคประกอบที่เปนบวก
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ทุกคาและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ไดรอยละ 62.830
3. ผลการจัดกลุม ตัวแปรคัดสรรเพือ่ เขาองคประกอบและตัง้ ชือ่ องคประกอบ ดังตารางที่ 2 - 7 ดังนี้
ตารางที่ 2 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 1 การบริหารบุคคลดวยมนุษยสัมพันธ
ตัว
แปร
S18
S19
S20
S36
S17
S33
S32
S31
S6
S7
S40
S5
S3
S37

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ

ขอความ
จูงใจครูในแผนกวิชาใหเกิดการยอมรับแนวทางการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดผลสําเร็จ
มีการทํางานเปนทีมและสงเสริมการทํางานเปนทีม
สามารถแกไขปญหาความขัดแยงของครูในแผนกวิชา
เปนผูที่ทําใหผอู ื่นเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบตั ิเปนอยางดี
มีการสื่อสารวิสัยทัศนที่ชดั เจนใหครูในแผนกวิชาเขาใจ
สรางแรงจูงใจแกครูในแผนกวิชา เพื่อมุงสูเปาหมายสถานศึกษาเปนสําคัญ
เปนผูที่ครูในแผนกวิชาใหความศรัทธาและยอมรับนับถือ ไววางใจ
มีความสามารถในการเจรจาตอรอง
มีการสงเสริม พัฒนา ศักยภาพของครูในแผนกวิชา ใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
ยกยองชื่นชมพฤติกรรมหรือผลงานที่ดีของครูในแผนกวิชา
สงเสริมความกาวหนาของครูในแผนกวิชาในวิชาชีพ
ชี้แจงจุดเดนของแผนกวิชาใหครูในแผนกวิชาทราบเพือ่ เปนแนวทางปฏิบัติ
เปดโอกาสใหครูในแผนกวิชามีสวนรวมกําหนดเปาหมาย หรือแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
มีการกระจายอํานาจการบริหารงานใหแกครูในแผนกวิชา
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

(Factor Loading)
.689
.667
.622
.595
.593
.583
.583
.563
.516
.504
.494
.478
.443
.429
6.449
13.721

จากตารางที่ 2 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 1 สามารถ
อธิบาย 14 ตัวแปร (S3, S5, S6, S7, S17, S18, S19, S20, S31, S32, S33, S36, S37, S40)
โดยตัวแปรทั้ง 14 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 13.721 มีนํ้าหนักองคประกอบ ระหวาง
.429 - .689 มีคาไอเกนเทากับ 6.449 จึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 1 วาการบริหารบุคคลดวยมนุษยสัมพันธ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 2 สามารถ
อธิบาย 6 ตัวแปร (S9, S38, S44, S45, S46, S47) โดยตัวแปรทัง้ 6 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดรอ ยละ 10.062 มีนา้ํ หนักองคประกอบระหวาง .526 - .749 มีคา ไอเกนเทากับ 4.729 จึงตัง้ ชือ่ องคประกอบที่ 2
วาการปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จ (ตารางที่ 3)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ตารางที่ 3 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 2 การปฏิบัติงานมุงผลสําเร็จ
ตัว
แปร
S45
S46
S47
S9
S44
S38

ขอความ
ปฏิบตั ิงานอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยคํานึงผลสําเร็จเสมอ
ยอมรับและพรอมเผชิญตอการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
มอบหมายงานทีต่ รงกับความรู ความสามารถของครูในแผนกวิชา
มีแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ยดื หยุน
มีเจตคติที่ดตี อการพัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้น
สามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไปพรอมกับผูอื่นได
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ
(Factor Loading)
.749
.694
.526
.541
.529
.526
4.729
10.062

ตารางที่ 4 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 3 การยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัว
แปร
S12
S11
S10
S13
S8
S34
S15
S26
S30

ขอความ
ปฏิบตั ิงานโดยการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบตั ิตอ ครูในแผนกวิชาทุกคนดวยความยุติธรรมมีเหตุผล
เปนแบบอยางทีด่ ีใหกับครูในแผนกวิชา ทั้งในดานวิชาการและการปฏิบตั ิตน
เนนการปฏิบัติงานเพื่อสรางประสิทธิผลที่ดีตอแผนกวิชา
ดูแลการทํางานของครูในแผนกวิชาใหธํารงตามวัฒนธรรมที่ดขี องสถานศึกษา
ปฏิบตั ิตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู ความเขาใจในการใชสื่อโซเชียลมีเดียอยางระมัดระวัง
มีความเขาใจในความแตกตางของบุคคลและวัฒนธรรม
ยอมรับฟงความคิดเห็นของครูในแผนกวิชา
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ
(Factor Loading)
.699
.698
.573
.555
.532
.524
.471
.464
.399
4.718
10.038

จากตารางที่ 4 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 3
สามารถอธิบาย 9 ตัวแปร (S8, S10, S11, S12, S13, S15, S26, S30, S34) โดยตัวแปรทัง้ 9 ตัว
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สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 10.038 มีนํ้าหนักองคประกอบระหวาง .399 - .699 มีคาไอเกน
เทากับ 4.718 จึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 3 วาการยึดหลักธรรมาภิบาล
ตารางที่ 5 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 4 การตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน
ตัว
แปร

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ

ขอความ

S41

สามารถพยากรณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการวิเคราะห
S42 มีการใชขอ
 มูลสารสนเทศตาง ๆ เพือ่ ชวยในการตัดสินใจ
S28 มีทักษะการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลตาง ๆ อยางรอบคอบ
S27 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

(Factor Loading)
.661
.646
.636
.507
3.778
8.039

จากตารางที่ 5 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 4
สามารถอธิบายดวย 4 ตัวแปร (S28, S27, S41, S42) โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 8.039 มีนํ้าหนักองคประกอบระหวาง .507 - .661 มีคาไอเกนเทากับ 3.778
จึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 4 วาการตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐาน
ตารางที่ 6 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 5 การบูรณาการความรูค วามสามารถของผูน าํ
ตัว
แปร
S22
S21
S23
S24
S25
S29

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ

ขอความ
มีความมั่นใจในตนเอง
มีความรอบรูเกี่ยวกับภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
กลาตัดสินใจหรือกระทําการใดที่มคี วามเสี่ยง บนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง
ใฝบริการ เต็มใจชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการทํางานแกครูในแผนกวิชา
มีทักษะการสื่อสารและการใชภาษาที่ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

(Factor Loading)
.723
.538
.491
.480
.424
.422
3.389
7.211
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จากตารางที่ 6 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 5
สามารถอธิบาย 6 ตัวแปร (S21, S22, S23, S24, S25, S29) โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 7.211 มีนํ้าหนักองคประกอบระหวาง .422 - .723 มีคาไอเกนเทากับ 3.389
จึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 5 วาการบูรณาการความรูความสามารถของผูนํา
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 6 สามารถ
อธิบาย 4 ตัวแปร (S1, S2, S14, S16) โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ
6.953 มีนํ้าหนักองคประกอบระหวาง .516 - .670 มีคาไอเกนเทากับ 3.268 จึงตั้งชื่อองคประกอบที่ 6
วาการมีวิสัยทัศนแบบองครวม
ตารางที่ 7 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 6 การมีวิสัยทัศนแบบองครวม
ตัว
แปร

ขอความ

S14

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค นํานวัตกรรมมาใชในการปฏิบตั ิงาน
S1 มีวิสัยทัศนที่เห็นการณไกล มองอนาคตของแผนกวิชาและสถานศึกษาอยางชัดเจน
S16 มองปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งทาทาย เพื่อคนหาวิธีการแกไขปญหาดวยวิธก
ี ารใหม ๆ
S2 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหทา ทาย เมื่อสามารถบริหารงานไดสาํ เร็จวิสัยทัศนเดิม
คาไอเกน (Eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ

(Factor Loading)
.670
.647
.540
.516
3.268
6.953

ตารางที่ 8 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 7 การบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวม
ตัว
แปร
S35
S39
S4
S43

ขอความ

คาน้าํ หนัก
องคประกอบ

(Factor Loading)
มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
.649
สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล ชุมชน และองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
.603
มีการกําหนดอัตลักษณ เอกลักษณของแผนกวิชาที่มคี วามเปนไปไดและชัดเจน
.475
มีทักษะในการแกไขปญหาอยางรอบคอบ
.465
คาไอเกน (Eigenvalues)
3.198
คารอยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
6.805
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จากตารางที่ 8 พบวาผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง องคประกอบที่ 7 สามารถอธิบาย
4 ตัวแปร (S4, S35, S39, S43) โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอ ยละ 6.805
มีนา้ํ หนักองคประกอบระหวาง .465 - .649 มีคา ไอเกนเทากับ 3.198 จึงตัง้ ชือ่ องคประกอบที่ 7 วาการบริหาร
ความเสีย่ งแบบมีสว นรวม

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง พบวาทั้ง 47 ตัวแปร สามารถจัดกลุมเปน
องคประกอบไดทั้งสิ้น 7 องคประกอบ โดยในการจัดตัวแปรเขาแตองคประกอบ พิจารณาจากนํ้าหนัก
องคประกอบของตัวแปรตัง้ แต 0.35 ขึน้ ไป ในแตละองคประกอบมีคา ไอเกน Eigenvalues ทีม่ ากกวา 1.00
โดยองคประกอบทัง้ หมดสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอ ยละ 62.830 ของความแปรปรวนสะสมทัง้ หมด
และมีคา ความรวมกันของตัวแปร (Communality) อยูร ะหวาง 0.540 - 0.734 ซึง่ มีคา มากกวา 0.5 ทุกตัว
สอดคลองกับศิรธิรวงค สังสหชาติ (ศิรธิรวงค, 2561) ไดศกึ ษาการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21
ของผูบ ริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบวาคานํา้ หนักองคประกอบ
ของตัวแปรทัง้ 51 ตัวแปร ภายหลังการหมุนแกนแบบตัง้ ฉาก โดยวิธแี วริแมกซไดตวั แปรจํานวน 37 ตัวแปร
ที่มีคุณสมบัติบรรจุไวในองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบ โดยประกอบดวย ดานการบริหารและนวัตกรรม
ดานการบริหารคนและมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรมจริยธรรมและเทคโนโลยี ดานวิสยั ทัศนและจริยธรรมองคกร
ดานการบริหารตนเอง ผลการวิจยั พบวา ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ
ดานความรูความสามารถ ดานบุคลิกภาพ ดานทักษะทางสังคม และดานการปฏิบตั งิ าน สอดคลองกับ
ผลการวิจยั ของสมยศ โลปวากุล (สมยศ, 2559) ไดศกึ ษาภาวะผูน าํ หัวหนาของแผนกวิชาในสถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยั พบวา ภาวะผูน าํ
ของหัวหนาแผนกวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
ดานคุณธรรมจริยธรรมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก และดานทีม่ คี า เฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ ดานวิชาการมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ
ผลการวิจยั ของกรรณิกา เรดมอนต (กรรณิกา, 2559) ไดศกึ ษาตัวบงชีท้ กั ษะภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีตวั บงชีท้ ง้ั หมด 72 ตัวบงชี้ มีคา นํา้ หนักองคประกอบขององคประกอบหลัก
มีคา เทากับ 0.70 และคาหนักองคประกอบขององคประกอบยอยและตัวบงชีม้ คี า เทากับหรือสูงกวา 0.30 แสดงใหเห็นวา
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย ไดแก
ทักษะการสือ่ สาร ประกอบดวย ดานรูเ ทาทันสือ่ ดานทักษะเทคโนโลยี และดานการนําเสนอ ทักษะความคิด
สรางสรรค ประกอบดวย ดานความคิดริเริม่ ดานความทาทาย ดานความยืดหยุน และดานจินตนาการ
ทักษะวิสยั ทัศน ประกอบดวย ดานการสรางวิสยั ทัศน ดานการสือ่ สารวิสยั ทัศน และดานการสรางแรงบันดาลใจ
ทักษะความรวมมือ ประกอบดวย ดานมีสว นรวม ดานความไววางใจ และดานแกไขปญหาความขัดแยง
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การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง

2. จากผลการศึกษาการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง มีทั้งหมด 7 องคประกอบ
ซึ่งผลการอภิปรายในแตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารบุคคลดวยมนุษยสัมพันธมคี า ไอเกนเทากับ 6.449 ซึง่ เปน
องคประกอบที่มีคานํ้าหนักเปนอันดับ 1 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอยละ 13.721
เนื่องจากการบริหารบุคคลดวยมนุษยสัมพันธเปนการแสดงถึงการใหเกียรติและเคารพศักดิ์ศรีการเปน
มนุษยของผูอ น่ื ชวยสรางวัฒนธรรมของความรวมมือและการทํางานเปนทีม การเปดโอกาสใหผใู ตบงั คับบัญชา
มีสวนรวมในการทํางาน ยอมกอใหเกิดความศรัทธาไววางใจ และเกิดแรงจูงใจในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของรุงอรุณ หงษเวียงจันทร, สุริยงค ชวนขยัน และ
สมสรรญก วงษอยูนอย (รุงอรุณ และคณะ, 2560) พบวามนุษยสัมพันธเปนคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีอัธยาศัยที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี สรางความเลื่อมใสศรัทธาตอผูอื่นมีความสามารถ
ในการเจรจาตอรองเพื่อกอใหเกิดความรวมมือ และเชนเดียวกับงานวิจัยของศิรธิรวงค สังสหชาติ
(ศิรธิรวงค, 2561) ทีศ่ กึ ษาการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวาการบริหารคนและมนุษยสัมพันธเปน
องคประกอบของภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
องคประกอบที่ 2 ดานการปฏิบตั งิ านมุง สูผ ลสําเร็จมีคา ไอเกนเทากับ 4.729 เปนองคประกอบ
อันดับ 2 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอ ยละ 10.062 เนือ่ งจากหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
เปรียบเสมือนเปนผูบริหารระดับตน มีบทบาทในการนํานโยบายและวิสัยทัศนจากผูบริหารระดับสูง
มาปฏิบัติ ใหเกิดผล ขณะเดียวกันตองบริหารจัดการครู ในแผนกวิชาใหดําเนินตามทิศทางที่กําหนด
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ยืดหยุน โดยมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติ และ
นํานวัตกรรมตาง ๆ มาปรับใชกบั การทํางานจนเกิดผลสําเร็จ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของพิชญา ดํานิล
(พิชญา, 2558) ไดศกึ ษาภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารคณะศิลปศึกษาและหองเรียนเครือขาย 2
พบวาผูบริหารจึงตองมีการปรับใชภาวะผูนําใหมีความยืดหยุนสอดคลองกับสถานการณ และความรู
ความสามารถของผูใ ตบงั คับบัญชา ซึง่ ตองใชภาวะผูน าํ ทีห่ ลากหลายเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร
ในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ เชนเดียวกับผลงานวิจัยของธัญวิทย ศรีจันทร
(ธัญวิทย, 2558) ไดศกึ ษาการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการ
องคกรนิสติ นักศึกษาพบวา การทํางานเพือ่ บรรลุเปาหมายเปนองคประกอบคุณลักษณะภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21
องคประกอบที่ 3 ดานการยึดหลักธรรมาภิบาลมีคาไอเกนเทากับ 4.718 เปนองคประกอบ
อันดับที่สาม และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอยละ 10.038 เนื่องจากหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึ ก ษาเป น ผู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู
เพือ่ ใหเกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมแลว หัวหนาแผนกวิชาตองบริหารงานดวยความซือ่ สัตย
เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ยอมรับฟงความคิดเห็นของครูในแผนกวิชา
โดยอาศัยหลักสําคัญของธรรมาภิบาลในการนําไปใชบรู ณาการในการบริหารงานในแผนกวิชาทัง้ 4 สวน
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ ไป
สอดคลองกับผลงานวิจยั ของบํารุง นุชประมูล (บํารุง, 2556) พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาที่ ไ ด มี ก ารนํ า
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หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน อันสงผลใหครูและบุคลากรเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา ตระหนักถึง
สิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบ เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับผลงานวิจัยของประวิทย
ไชยรักษ (ประวิทย, 2556) ที่พบวาผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดี ใหกับผูอื่นในดานตาง ๆ ตองมี
ความเปนธรรมปฏิบัติตอคณะครูดวยความเสมอภาคเทาเทียม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
องคประกอบที่ 4 ด า นการตั ด สิ น ใจโดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น ฐานมี ค า ไอเกน
เทากับ 3.778 เปนองคประกอบอันดับที่ 4 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอยละ 8.039
เนื่องจากการบริหารงานในยุคปจจุบันที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลและประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองอาศัย
การพิจารณาตัดสินใจสัง่ การอยางถูกตองและเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิง่ หัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
ที่ตองตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยมีการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งจะใชการคาดการณหรือ
ประสบการณที่เคยใชในอดีตอีกไมได ตองใชขอมูลสารสนเทศเปนองคประกอบพื้นฐานในการตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การบริหารดานบุคลากรและผูเรียน ดานงบประมาณ ดานวัสดุ อุปกรณ
และดานการจัดการ บนพื้นฐานของความรอบคอบ เพื่อใหการใชทรัพยากรในแผนวิชาและสถานศึกษา
ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจยั ของคมคาย นอยสิทธิ์ (คมคาย, 2561)
พบวาในการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ผูบ ริหารสถานศึกษาตองเปนผูบ ริหารมืออาชีพ ปรับเปลีย่ น
ไดทนั ตอการเปลีย่ นแปลง มีความสามารถดานกระบวนการคิด มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาเชิงสรางสรรค
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการแสวงหาความรู บริหารจัดการและพัฒนาสูนวัตกรรม
คิดยุทธศาสตรในการบริหารใหม ๆ เชนเดียวกับผลงานวิจยั ของสมหมาย อํา่ ดอนกลอย (สมหมาย, 2556)
ไดกลาวถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วาผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะและ
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองมีการใชขอมูล
และสารสนเทศเพือ่ ใชในการวิเคราะห กําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบตั อิ ยางรอบคอบ
โดยตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาตอการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบที่ 5 ดานการบูรณาการความรูความสามารถของผูนํามีคาไอเกนเทากับ 3.389
เปนองคประกอบอันดับที่ 5 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอยละ 7.211 เนื่องจาก
การบริหารงานของหัวหนาแผนกวิชามีอิทธิผลตอประสิทธิผลแผนกวิชา โดยหัวหนาแผนกวิชาตองมี
การปรับใชความเปนผูนําใหมีความสอดคลองกับสถานการณ เปนผูมีบุคลิกภาพดี มั่นใจในตนเอง
มีความรอบรูในหนาที่ที่รับผิดขอบ มีทักษะการสื่อสาร เปนผูที่อํานวยความสะดวกแกครูในแผนกวิชา
ดวยความเต็มใจ สอดคลองกับวิจารณ พานิช (วิจารณ, 2556) กลาววา ทักษะที่สําคัญของผูบริหาร
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด 3R8C+2L คือ ทักษะดานพฤติกรรมภาวะผูน าํ การมีไหวพริบทีด่ ี มีทกั ษะ
การคิด การสือ่ สาร ตองมีทกั ษะในการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางมีวจิ ารณญาณ ผูบ ริหารทีเ่ ขาใจ
ถึงบทบาทและแสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงลักษณะดังกลาว จะสามารถกําหนดทิศทางการบริหารงาน
ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนการเสริมสรางเสถียรภาพใหกับองคกรไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
ผลงานวิจยั ของ Gurr, D. and Drysdale, L. (Gurr, D. and Drysdale, L., 2013) ที่ไดศกึ ษาโครงสราง
เกีย่ วกับภาวะผูน าํ ระดับกลาง (Middle Leaderships in School) ในประเทศออสเตรเลีย ชิลแี ละสิงคโปร
พบวาผูน าํ ระดับกลางสามารถไดรบั การสนับสนุนความเปนผูน าํ ผานการใหเวลาทีเ่ พียงพอในการปฏิบตั หิ นาที่
และความรับผิดชอบดานการสอน การสนับสนุน (การตัดสินใจรวมกันและการมอบหมายความรับผิดชอบ)
จะเปนการพัฒนาขีดความสามารถของการเปนผูนํา เชนเดียวกับผลงานวิจยั ของวรพล แปลนนาคสิน
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

64

การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง

(วรพล, 2558) ไดศึกษาความตองการของครูที่มีตอภาวะผูนําของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวาความตองการของครูทม่ี ตี อ ภาวะผูน าํ ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงคือ ดานภาวะผูนําแบบหุนสวน
องคประกอบที่ 6 ดานการมีวสิ ยั ทัศนแบบองครวมมีคา ไอเกนเทากับ 3.268 เปนองคประกอบ
อันดับที่ 6 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอ ยละ 6.953 เนือ่ งจากหัวหนาแผนกวิชาไมไดมี
หนาที่ในการบริหารหรือสั่งการเทานั้น แตตองเปนผูที่อาศัยกระบวนการคิดและมุมมองที่แตกตางจากเดิม
ในการขับเคลือ่ นแผนกวิชาอยางมีวสิ ยั ทัศนทม่ี องเห็นการณไกล และสามารถแกไขปญหาดวยวิธกี ารใหม ๆ
ที่สรางสรรคและทาทายอีกดวย สอดคลองกับผลงานวิจัยของกรรณิกา เรดมอนต (กรรณิกา, 2559)
ไดศึกษาตัวบงชี้ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
ทักษะดานวิสยั ทัศนเปนทักษะทีส่ าํ คัญของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับโยธิน นิลคช
(โยธิน, 2561) ไดกลาววา ผูบ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิผลจะตองมีวสิ ยั ทัศน (Visionary) ในการทีจ่ ะทําให
สถานศึกษาเตรียมพรอมที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนไปสูอนาคตที่ตองการ และสามารถแบงปนวิสัยทัศน
ไปพัฒนาชุมชนได อยางมีประสิทธิภาพรวมกันไดดว ย ภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของผูบ ริหารภาพรวม
อยู ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใหความสําคัญตอ
การวางแผน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย
องคประกอบที่ 7 การบริหารความเสี่ยงแบบมีสวนรวมมีคาไอเกนเทากับ 3.198 เปนองค
ประกอบอันดับที่ 7 และสามารถอธิบายความเปนองคประกอบไดรอยละ 6.805 เนื่องจากการบริหาร
ความเสี่ยงแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งในการลดมูลเหตุตาง ๆ ที่สถานศึกษา
จะเกิดความเสีย่ งขึน้ ในอนาคต ทัง้ นีก้ ารบริหารความเสีย่ งนอกจากจะตองไดรบั การสนับสนุนและความรวมมือ
ของทุกคนในสถานศึกษาแลว จะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ภายนอก
สถานศึกษาเขามามีสว นรวม ซึง่ ยอมทําใหการบริหารความเสีย่ งในสถานศึกษาสามารถลดความไมแนนอน
ในการดําเนินงานโดยรวมไดและเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยยนต เพาพาน
(ชัยยนต, 2559) ที่ไดศกึ ษาคุณลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบวาการสรางความรวมมือ
และการติดตอกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก ผูบริหารตองแสวงหาความรู แบงปนขอมูลอยาง
เปดเผยชัดเจน มีการสรางความรวมมือกับผูอ น่ื และสรางชุมชนการเรียนรู เพือ่ เปนการประสานเชือ่ มโยง
ตอกลุม คนทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะชวยสงเสริมการเรียนรูม ากขึน้ และทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการเขามามีสว นรวม
ในการสงเสริมการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของคมคาย นอยสิทธิ์ (คมคาย, 2561) พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาในการศึกษา 4.0 ควรมีองคประกอบที่สําคัญเพื่อนําไปสูการศึกษาเชิงนวัตกรรม
นั่นคือ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม (Network Building and Participatory) เปนสวนสําคัญ
หนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองสานสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสรางความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและ
สามารถระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการรวมพัฒนาการศึกษา
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง มีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจยั พบวา ดานการบริหารความเสีย่ งแบบมีสว นรวมมีคา นํา้ หนักองคประกอบนอยทีส่ ดุ
ซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 สําหรับหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษายุคปจจุบัน
ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงควรทบทวนนโยบาย กฎระเบียบ
วิธีการทํางาน หรือหลักสูตรการอบรมพัฒนาหัวหนาแผนกวิชา วามีปญหาหรือขอจํากัดอยางไรที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา
2. ผลจากการวิจัยพบวา องคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง ทัง้ 7 ดาน มีคา นํา้ หนักองคประกอบ
ที่เปนบวกทุกคาและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถนําผลการวิจยั ไปใชในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา โดยใชแนวทางจากองคประกอบทั้ง 7 ดาน และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถนําองคประกอบ 7 ดานเหลานี้ไปใชสาํ หรับการสรรหา คัดเลือกบุคคล
ที่มาทําหนาที่ในตําแหนงหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษานั้น ๆ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาตัวแปรอิสระอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสําคัญและอาจมีผลตอภาวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนา
แผนกวิชาในสถานศึกษา เชน การผานการอบรมภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาหรือ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะในศตวรรษที่ 21 ผูนําของหัวหนาแผนกวิชา
2. ศึกษาความไมแปรเปลี่ยนขององคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชา
ในสถานศึกษา โดยการเปลีย่ นกลุม ตัวอยางในการวิจยั เชน ครูทป่ี ฏิบตั กิ ารสอนในแผนกวิชาในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาตาง ๆ ซึ่งจะทําใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในวงกวาง
3. ควรนําผลการวิจัยไปตอยอดดวยการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อประเมินหรือตรวจ
สอบองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสังกัดอื่น ๆ ตามองคประกอบ 7 ดานที่ไดจากผลการวิจัย
References
กรรณิกา เรดมอนด. (2559). ตัวบงชีภ้ าวะผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. ปริญญานิพนธ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราชวิทยาลัย
คมกฤช พรหมฉิน. (2560). การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ในศตวรรษที่ 21
ของผูบริหารสถานศึกษา. วิทยานิพนธ. ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
คมคาย นอยสิทธิ.์ (2561). ผูบ ริหารยุคการศึกษา 4.0. วารสารครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปท่ี 46, ฉบับที่ 4,
หนาที่ 40-57
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

66

การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง

คนึงนิตย กิจวิธ.ี (2561). คุณลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา. ปที่ 5, ฉบับที่ 1, หนาที่ 33-40
ชัยยนต เพาพาน. (2559). ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสู
ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหมในศตวรรษที่ 21. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร
ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ธัญวิทย ศรีจันทร. (2558). กลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองคกรนิสิตนักศึกษา.
วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
บํารุง นุชประมูล. (2556). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ประวิทย ไชยรักษ. (2556). การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. วิทยานิพนธหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ
พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: มีนเซอรวิส ซัพพลาย
พิชญา ดํานิล. (2558). ภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารคณะศิลปศึกษาและหองเรียนเครือขายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป. วารสารอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา (OJDE). ปที่ 10, ฉบับที่ 1, หนา 240-248
ไพฑูรย สินลารัตน และนักรบ หมีแ้ สน. (2561). ความเปนผูน าํ ทางการศึกษา. พิมพครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โยธิน นิลคช. (2561). คุณลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงาน
วิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. ปที่ 1, ฉบับที่ 2, หนา 411 - 422
รุงอรุณ หงษเวียงจันทร, สุริยงค ชวนขยัน และสมสรรญก วงษอยูนอย. (2560). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันตก. วารสาร
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. ปที่ 16, ฉบับที่ 1, หนา 125-139
รัชดาภรณ ตันติกําธน. (2563). การศึกษาความตองการเปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาการโรงแรม (ตอเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี. วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง.
ปที่ 4, ฉบับที่ 1, หนา 60-68
รัตติกรณ จงวิศาล. (2556). ภาวะผูนํา: ทฤษฎี การวิจัยและแนวทางสูการพัฒนา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วรพล แปลนนาคสิน. (2558). ความตองการของครูที่มีตอภาวะผูนําของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิจารณ พานิช. (2556). วิถีการสรางการเรียนรูเพื่อศิษย ในศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชั่น จํากัด
วิโรจน สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน ใหมทางการศึกษา กรณีทัศนะตอการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:
ทิพยวิสุทธิ์
ISSN 2672-9342 (Online)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 8, No. 1, January - June 2021

67

ศิรธิรวงค สังสหชาติ. (2561). การวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 1. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนุก สิงหมาตร. (2560). คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารองคกรในศตวรรษที่ 21. ใน การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. หนา 487-493
สมยศ โลปวากุล. (2559). การศึกษาภาวะผูน าํ ของหัวหนาแผนกวิชาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. หลักสูตรการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สหัส หัสนันท. (2552). คุณลักษณะที่พึงประสงคของหัวหนาแผนกวิชาชางอุตสาหกรรมตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคกลุมภาคใต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมหมาย อํ่าดอนกลอย. (2556). บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปที่ 7, ฉบับที่ 1, หนา 6-7
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552. เขาถึงเมือ่ (5 กุมภาพันธ 2563). เขาถึงไดจาก (www.lertkria.net/
ivec/vec-jd.pdf)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). ผลกระทบโลกาภิวัตนตอการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปขางหนา.
พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท เพรส จํากัด
Gurr, D. and Drysdale, L. (2013). Middle-Level School Leaders: Potential Constraints and Implications
for Leadership Preparation. Journal of Educational Administration. Vol. 51, No. 1, pp. 55-71
Melanie, G. (2012). Five Essential Skills for Leadership in the 21st Century. New York: IEEE Press
William, C. B., Barry, J. B., Rolph, E. A., Ronald, L. T., and Joseph, F. H. (2006). Multivariate Data
Analysis (6th ed). Pearson Prentice Hall: New Jersey

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

