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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 และ 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดท้า
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 โดยการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร 
รวบรวมเป็นร่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก จ้านวน 9 คน 
เครื่องมือในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์เรื่องตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าผลการสัมภาษณ์มาจัดระเบียบข้อมูล พรรณนาหรือแสดง
ข้อมูล ตีความประเด็นและสรุป แล้วน้ามาสรุปจัดท้าเป็นโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี และ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 
21  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกั ดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 33 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 933 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
จ้านวน 500 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสร้าง
โดยการน้าตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเรื่องตัวบ่งชี้
สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .996 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปทางสถิติ  

  ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 6 องค์ประกอบหลัก และ 23 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สมรรถนะหลักด้าน 
การบริหารจัดการยุคใหม่ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
การมอบอ้านาจความรับผิดชอบ ตัดสินใจ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สมรรถนะ
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หลักด้านการท้างานเป็นทีม มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประสานงาน 
การก้าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสาร  
3) สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเองและบุคลากร มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การจัดการทาง
อารมณ์ การเข้าใจตนเองและบุคลากร และการมีคุณธรรมจริยธรรม 4) สมรรถนะหลักด้านการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การผลิตนวัตกรรมการบริหาร การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ 5) สมรรถนะหลักด้านการ
พัฒนาการคิดมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดเชิงระบบ และ 6) สมรรถนะหลักด้านการมีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มี 4 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน และเมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 176.06 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติค่า df 
เท่ากับ 153 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.15 GFI เท่ากับ 0.97 AGFI เท่ากับ 0.95 
CFI เท่ากับ 1.00 SRMR มีค่าเท่ากับ 0.02 RMSEA เท่ากับ 0.02 และค่า CN เท่ากับ 552.38 แสดงว่า
โมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบหลักสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะ  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ศตวรรษที่ 21 
 

ABSTRACT 
 This study aims to develop a 21st century executive performance indicator 
and to examine the consistency of the 21st- century executive performance indicator 
model of high school developed with empirical data.  There are two stages in the 
process of research:  Step 1 Modeling of the theoretical indicators of 21st century 
management performance by documentary synthesis, gathering draft models of the 
theoretical indicators structure and in- depth interview 9 experts were used to 
formulate a theoretical model. The instrument were the interview questionnaire titled 
the 21st century executive performance indicators of secondary school principals; 
analyzing data by applying interview results to do data organizing, data displaying and 
interpretation, and conclusion, and then summarize it into a theoretical indicator 
structure model, and Step 2 Checking the consistency of the 21st century executive 
performance indicator model.  The population were 933 secondary school principals 
Under the Office of Secondary Educational Service Area 19 – 33 in academic year 2017 
and 500 of them were the samples selecting by Two- Stage Random Sampling.  The 
instrument were created by using indicators and elements obtained from Step 1 to create 
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a 5 –  rating scale questionnaire and reliability value was .996 and data analysis using 
Computer Software.  
   The study findings were as follows:  The competencies of secondary school 
principals in 21st century consisted of 6 core competencies and 23 functional competencies 
such as:1)Modern management core competency which has 3 functional competencies; 
Strategic change management, Empowerment of assigning decision responsibility and Using 
resources efficiency, 2)  Team work core competency which has 5 functional competencies; 
Participative management, Cooperation, Accompany with assigning strategic and goal setting, 
Creating mutual trust and Communication, 3) Individual and organization development core 
competency which has 3 functional competencies; Emotional management, Self and personnel 
understanding and Ethics and virtue, 4) Innovation for development core competency which 
has 4 functional competencies; Creating innovation management, Using technology for 
management, Making organization of learning and Knowledge management, 5)  Thinking 
development core competency which has 4 functional competencies; Creative thinking, 
Critical thinking, Analytical thinking and Systems thinking, 6)  Academic leadership core 
competency which has 4 functional competencies; Curriculum development, Learning 
process development, Supervision in school and Student development and when the 
model is consistent.  The chi- square test was statistically significant at 176. 06, with no 
statistical significance, df = 153.  Chi-Square is 0.15 GFI, 0.97 AGFI is 0.95 CFI, 1.00 SRMR is 
0.02, RMSEA is 0.02, and CN is 552.38. It shows that the Equation of Equation Consistent with 
empirical data.  
 
Keywords 
 Competency Secondary School Principal 21st Century  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ (Knowledge 
Worker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ 
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ แม้จะเป็นชาวนาหรือ
เกษตรกรก็ต้องเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนท้างานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะส้าคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ้าต้องเป็น
เช่นนี้ก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผันและคาดไม่ถึง คนยุค
ใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว แต่ประเทศไทยยังไม่ประสบความส้าเร็จในการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ความส้าเร็จของการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษา 
ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญ คือ การบริหารจัดการการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาต้องให้ความส้าคัญกับผู้บริหารโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งเป็นหน่วยย่อยท่ีสุด หากสามารถ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 13 No. 3 (September – December 2019) 

 

116 

บริหารจัดการการศึกษาให้ดีได้ก็เป็นต้นแบบขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นเพื่อสร้างคุณภาพของผู้เรียน มี
ข้อสังเกตว่าหลายโรงเรียนที่ปฏิรูปการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ดีจะมีบุคคลหนึ่ง  คือ ผู้บริหาร
โรงเรียน ซึ่งเป็นตัวหลักส้าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของโรงเรียนทว่าในปัจจุบันพบ
ปัญหาขาดผู้บริหารที่ดี มีทักษะ มีความรอบรู้และเข้าใจการบริหารจัดการการศึกษาให้ประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายซึ่งส่งผลต่อการศึกษาไทยที่ไร้คุณภาพ (Office of the Education Council, 
2015) 
 ในการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลได้ก้าหนดมาตรการพัฒนาและบริหารก้าลังคนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based) หลักผลงาน (Performance 
Based) และหลักคุณธรรม (Merit Based) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จึงให้
ความส้าคัญที่อยู่บนฐานของหลักการสมรรถนะ (Competency Based Approach) ในด้าน
การศึกษานั้นหนึ่งในกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควร
มุ่งเน้นให้มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการกระจายอ้านาจและการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา (Teacher Development Institute, Faculty and Educational Personnel, 2008) 
 การก้าหนดสมรรถนะที่ชัดเจนน้ามาสู่การพัฒนางานที่มีคุณภาพ ดังการศึกษาของทอมสัน 
(Thompson, 2003) ที่พบว่า การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาด้าเนินการได้ยาก เนื่องจากแต่ละ
สถานศึกษามีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อม บริบทของชุมชน สังคม ผลจากการศึกษาเขาเสนอว่า
การประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องมากกว่ าใช้การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ้าปีการศึกษา หรือการรายงานเหตุการณ์ กิจกรรม โครงการ การประเมินควร
เก็บข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Multiple Sources) และควรมีการแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมืออาชีพจึงต้องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยกันพัฒนาให้เกิดคุณภาพซึ่งบุคลากรที่ส้าคัญในสถานศึกษาที่จะน้าพาไปสู่สถานศึกษา
แห่งคุณภาพได้ก็คือผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องมีสมรรถนะในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญ
ในการพัฒนาและผลักดันสถานศึกษาให้ประสบความส้าเร็จ (Reeves, 2011; Alexander, 2013)   
จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ซึ่งเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องก้าวให้ทันและ
พร้อมต่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีข้อมูลข่ าวสาร
และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (Sanraratana, 2013)  
 ดังนั้น จากปัญหาและความส้าคัญดังกล่าว ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ และสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับและ
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคตสู่คุณภาพระดับสากล 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีอะไรบ้าง  
 2. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษ  
ที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎีสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยด้าเนินการสร้างโมเดลโครงสร้างตามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมประเด็น
เหล่านี้ ได้แก่ 1) การสังเคราะห์เอกสาร ต้ารา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 
2) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 9 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดย
เครื่องมือในการวิจัยได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษที่ 21 จ้านวน 1 ฉบับ คือ “แบบสัมภาษณ์เรื่องตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา” โดยใช้ประกอบ การสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ สุวิมล ว่องวา
นิช (Wongvanich, 2015) ซึ่งเป็นประเด็นหรือแนวค้าถามแบบกว้าง ๆ แล้วน้าผลการสัมภาษณ์มาจัด
ระเบียบข้อมูล (Data Organizing) พรรณนาหรือแสดงข้อมูล (Data Displaying) ตีความประเด็น
และสรุป ( Interpretation and Conclusion)  ทวีศักดิ์  นพเกษร  (Nopkesorn, 2006)  ในการ
สังเคราะห์และสร้างโมเดลจากค้าสัมภาษณ์ส้าหรับยืนยันความเหมาะสมของโมเดลตัวบ่งชี้เชิงทฤษฎี
ก่อนน้าไปสร้างแบบสอบถามต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการน้าตัวบ่งชี้ที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสาร และการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19-
33 ปีการศึกษา 2560 จ้านวน 933 คน ผู้วิจัยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 500 คน ตามแนวคิด
ของเสรี ชัดแช้ม (Chadcham, 2004) ที่ได้กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างส้าหรับการใช้เทคนิค CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) ที่มีองค์ประกอบมากกว่า 3 องค์ประกอบ ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง
ตั้งแต่ 500 หน่วย ขึ้นไป การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท้าการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน (Two-stage 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ และมีข้อค้าถาม จ้านวน 103 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .996 
ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบ โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficiency) มีค่าความสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 0.30 ค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) มี่ค่า 0.80 ขึ้นไป ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test 
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of Sphericity) มีนัยส้าคัญ ค่าน้้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square Goodness of fit Statistic) ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ มีค่าน้อยกว่า 
2.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่ามากกว่า .90 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่ามากกว่า .90 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่ามากกว่า .95 ค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก้าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square 
Residual: SRMR) มีค่าน้อยกว่า .05 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์หรือค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก้าลั งสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ ( Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) มีค่าน้อยกว่า .05 และค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับ
ดัชนีแสดงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลได้ (CN) มีค่ามากกว่า 200 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ สามารถก้าหนดตัวบ่งชี้ได้ จ้านวน 103 ตัวบ่งชี้ ภายใต้กรอบ
องค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ้านวน  
6 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 23 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ 
มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 2) การมอบอ้านาจความ
รับผิดชอบตัดสินใจ และ 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการท้างานเป็นทีม  มี 5 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) การประสานงาน 3) การก้าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายร่วมกัน 4) การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ 5) การสื่อสาร ด้านการพัฒนาตนเอง
และบุคลากร มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การจัดการทางอารมณ์ 2) การเข้าใจตนเองและบุคลากร 
และ 3) การมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) การผลิตนวัตกรรมการบริหาร 2) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 3) การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และ 4) การจัดการความรู้  ด้านการพัฒนาการคิด มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การคิด
สร้างสรรค์ 2) การคิดเชิงวิพากษ์ 3) การคิดวิเคราะห์  และ 4) การคิดเชิงระบบ ด้านการมีภาวะผู้น้า
ทางวิชาการ มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การนิเทศภายใน และ 4) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
     2.  ผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์และการสร้างสเกลองค์ประกอบ พบว่า 
ตัวบ่งชี้ทุกตัวขององค์ประกอบหลักมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 โดยมี  ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficiency) มีค่าตั้งแต่ 0.329 ถึง 0.840 ค่าสถิติของ 
Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity) มีนัยส้าคัญ และค่าดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าตั้งแต่ 0.918 ถึง 0.969 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสม
ระดับดีมากท่ีจะน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  
 3. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้
โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
 จากภาพที่ 1 พบว่า เมื่อปรับความสอดคล้องของโมเดลแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 176.06 ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ  
ค่า df เท่ากับ 153 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.15 ค่า GFI เท่ากับ 0.97 ค่า AGFI 
เท่ากับ 0.95 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.02 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.02 และค่า CN 
เท่ากับ 552.38 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นแสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างองค์ประกอบหลัก
สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
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พิจารณาน้้าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะหลักที่มีความเหมาะสมในการเป็นองค์ประกอบสมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การท้างานเป็น
ทีม (0.97) การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (0.95) การมีภาวะผู้น้าทางวิชาการ (0.93) การพัฒนา
ตนเองและบุคลากร (0.92)  การบริหารจัดการยุคใหม่ (0.91) และการพัฒนาการคิด (0.89) ตามล้าดับ 
  
อภิปรายผล 
 1. จากผลการสังเคราะห์และพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การบริหารจัดการยุคใหม่ 2) การท้างานเป็นทีม 3) การพัฒนาตนเอง
และบุคลากร 4) การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 5) การพัฒนาการคิด และ 6) การมีภาวะผู้น้าทาง
วิชาการ และผลการวิจัยยังพบว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีองค์ประกอบย่อย 23 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 103 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารศตวรรษที่ 
21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ้าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการยุคใหม่ การท้างาน
เป็นทีม การพัฒนาตนเองและบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการพัฒนาการคิด และการมี
ภาวะผู้น้าทางวิชาการ จึงจะเป็นผู้บริหารที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
องค์ประกอบอยู่ในระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ รอง ปัญสังกา 
(Phunsungka, 2012)  ที่ ได้ พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พบว่า 
องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมอบ
อ้านาจรับผิดชอบตัดสินใจ 2) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฮัต และแจ็คสัน 
(Hood & Jackson, 1991) น้าเสนอหลักการจัดการ 7 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการโดยนักบริหารที่
ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือใช้ทักษะและประสบการณ์ของคนอย่างอิสระ 2) การก้าหนดมาตรฐานและ
เครื่องชี้วัดผลงานที่ชัดเจน 3) การเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ 4) การปรับรูปแบบการบริหาร
เป็นแบบกระจายอ้านาจ 5) การปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้มีการแข่งขันมากขึ้น 6) การใช้วิธีการ
บริหารของภาคเอกชน และ 7) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประกิต  สิงห์ทอง (Singthong, 2015) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้านการท้างานเป็นทีม 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่อธิบายคุณลักษณะเกี่ยวกับ 1) การท้างานเป็นทีม 2) การช่วยเหลือผู้อ่ืน และ 
3) การมีจิตสาธารณะ 
 2. ก่อนการด้าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดีของ ศิริชัย กาญจนวาสี (Kanjanawasi, 2009) ที่เสนอว่าตัวบ่งชี้ที่ดี
ควรมคีุณภาพตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 1) มีความตรง (Validity) ต้องวัดได้ในสิ่งที่จะวัดอย่างถูกต้อง แม่นย้า 
ตรงประเด็น และ 2) มีความเป็นตัวแทนของประเด็นการประเมินนั้น ๆ 3) มีความเที่ยง (Reliability) 
ต้องวัดได้คงที่เหมือนเดิม เป็นปรนัย วัดได้ตรงกัน หรือใกล้เคียงกันทุกครั้ง  4) มีความเป็นกลาง 
(Neutrality) ต้องเป็นกลางไม่ล้าเอียงหรือชี้น้าไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใด ซึ่งในการประเมินโอกาสจะ
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เกิดความล้าเอียงได้ง่าย เพราะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความไว (Sensitivity) ในการวัดสิ่ง
ใด ถ้าตัวบ่งชี้มีความไวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้ละเอียด เช่น วัดได้หลายระดับยิ่งท้าให้ผลการ
วัดมีคุณภาพสูงขึ้น ดีกว่าวัดได้เพียง 2 ระดับ และ 5) ง่ายในการใช้ (Practically) สามารถน้าตัวบ่งชี้
ไปวัดหรือเก็บข้อมูลได้จริง โดยวิธีต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก และเมื่อเก็บข้อมูลได้แล้วก็สามารถแปล
ความหมายได้ง่าย และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้าง
องค์ประกอบหลักสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยที่พบนั้นอาจเป็นเพราะที่กล่าวมาแล้ว คือ ถ้าได้ตรวจสอบทฤษฎี
อย่างรอบคอบ และยังหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ นักปฏิบัติการ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่
กล่าวมา แล้วน้าข้อมูลมารวมกัน จึงน่าจะท้าให้โมเดลที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนั้นแล้ว ยังพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนประกอบกันหลายค่าเพ่ือ
ความเชื่อมั่น พบว่า โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐานหลักของการวิจัย
ครั้งนี้ที่ว่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างของตัวบ่งชี้ที่
สร้างขึ้นจากทฤษฎี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของศราวุธ   
สุตะวงค์ (Sutawong, 2010) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย
พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ (องค์ประกอบย่อย) จ้านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 97 ตัว
บ่งชี้ เมื่อแยกรายสมรรถนะ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 ขึ้นไป และมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีภาวะผู้น้า รองลงมา ด้านการมีวิสัยทัศน์ และมี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบพบว่า  โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ การตรวจสอบความเหมาะสมตัวบ่งชี้
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบการ
พัฒนา พบว่า มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 
ด้านการมีภาวะผู้น้า แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อสมรรถนะการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
รอง ปัญสังกา (Phunsungka, 2012) ที่ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ ทั้งรอบที่หนึ่ง รอบที่สอง และ
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รอบที่สาม โมเดลทั้ง 17 โมเดล ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติดังนี้ 
ค่า 2 = 107.32, ค่า df = 160, ค่า P-value = 27, ค่า 2/DF = 0.37, ค่า GFI = 0.98, ค่า AGFI 
= 0.91,  ค่า CFI =  1.00, ค่า CN =  473.02, ค่า SRMR = 0.12 และค่า  RMSEA = 0.13 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิณัฐธพัชร์  โพธิ์เพชร (Phophet, 2013) ที่ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น้า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
โครงสร้างภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า Chi-square = 2646.65, ค่า df = 1405, 
ค่า P-value = 0.081, ค่า GFI = 0.96, ค่า AGFI = 0.92, และค่า RMSEA = 0.064) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงค์ แข็งแรง (Khaengrang, 2017) ได้พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในบริบทประชาคมอาเซียน และตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในบริบทประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในบริบทประชาคม
อาเซียน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Chi-square = 318.07, df = 
218, p-value = 0.00, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.02 และ CN = 493.67) เมื่อพิจารณา
น้้าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะหลักเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (0.71) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน (0.71) การสื่อสารและจูงใจ (0.70) 
การมีคุณธรรมจริยธรรม (0.69) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (0.68) การมีวิสัยทัศน์ (0.67) การบริการ
ที่ดี (0.66) การมุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นมืออาชีพ (0.65) การท้างานเป็นทีม (0.64) และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.63) ตามล้าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1 ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อยของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดทั้งสามารถ
น้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 1.2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสามารถน้าสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อยของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ไปเป็นรูปแบบในการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีสมมรรถนะในการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้อย่างมืออาชีพ 
 2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
  2.1  ควรท้าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดล
ที่ได้รับการตรวจสอบในงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้ชุดฝึกอบรมสมรรถนะผู้บริหารศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความคงทน (Stability) ของลักษณะตัวบ่งชี้และ
องค์ประกอบตามโมเดลโครงสร้างที่ ได้จากการวิจัยครั้งนี้  ความเป็นอิสระขององค์ประกอบ 
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(Independence) และความเปลี่ยนแปลงในเชิงความเด่นชัดขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือน้าไปสู่การ
สร้างโมเดลอธิบายพัฒนาการของตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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