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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีทักษะภาวะผู้นำาใน

ศตวรรษที ่21 สำาหรบัผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มวีตัถปุระสงคด์งันี ้(1) ศกึษาความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล (2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงาน
วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) ตรวจสอบค่าน้ำาหนักขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่ง
ชี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน จำานวน 680 คน ปกีารศกึษา 2558 ทีไ่ดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมอื 
ท่ีใชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถาม มาตรวดัแบบประเมนิคา่ 5 ระดบั จำาแนกเนือ้หาตามองคป์ระกอบหลกั
และองค์ประกอบย่อย มีข้อคำาถาม จำานวน 72 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง 
โดยโปรแกรมสำาเรจ็รูปทางสถิติและโปรแกรมเอมอส ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมตุฐิานการวิจยัทีก่ำาหนดไว้ 
ดงัน้ี (1) ตัวบ่งชีท้ีใ่ช้ในการวจิยั 72 ตวับง่ช้ี ได้รบัการคัดสรรไว้ในโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งทกุตวั 
โดยมคีวามเหมาะสมตามเกณฑท์ีก่ำาหนด คอื มค่ีาเฉลีย่เทา่กบัหรอืสงูกวา่ 3.00 และคา่สมัประสทิธิก์าร 
กระจายเท่ากับหรือต่ำากว่าร้อยละ 20 (2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยมคีา่ไค-สแควร ์(X2) เทา่กบั 34.88 ค่าองศาอสิระ (df) เทา่กบั 25 คา่ 
นัยสำาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.09 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนี
วดัระดบัความสอดคลอ้งทีป่รบัแก้แลว้ (AGFI) เทา่กบั 0.97 และคา่ความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่ 
พารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด (3) ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบหลัก 
มีค่าระหว่าง 0.84 – 0.95 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์0.70 คา่น้ำาหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมคีา่ระหวา่ง 0.70 – 0.92 
และค่าน้ำาหนักตัวบ่งชี้มีค่าระหว่าง 0.46 – 0.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
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Abstract
This research aims to test the congruence of structural relationship model of  

Indicators 21st century leadership skills for basic education administrators had the  
following objectives: (1) to investigate the appropriate indicators carefully selected and applied 
to the bounds of structural equation modeling (2) to test the congruence of the developed 
model based on a certain conceptual framework, related researches and empirical data (3) to 
investigate the weight value of principal and minor factors and indicators. The sample were 680 
basic education administrators under the office of basic education commission, in academic 
year of 2015, selected by multi-stage sampling. The research instrument was questionnaire, 
which utilized 5 levels of evaluation measures. The content was classified by principal and 
minor elements consisting of 72 choices. The data was analyzed through descriptive statistics 
and inferential statistics. The results of the study are in accord with the hypothesis and could 
be described as follows: (1) The 72 investigative indicators were all carefully selected and 
applied to the bounds of the structural equation modeling based upon the required criteria, i.e. 
mean works out equal to or higher than 3.00, and the distributive coefficient appears equal to 
or lower than 20% ; (2) the developed causal model of Indicators of 21st century leadership 
skills for basic education administrators is congruent with empirical data the Chi-square (X2) = 
34.88, and degree of freedom (df) = 25, statistical significance = 0.09, Goodness of Fit Index 
(GFI) = 0.99, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97, and Root Mean Square Error of  
Approximation (RMSEA) = 0.03, all in line with specified criteria; (3) the major factors had 
the weight between 0.84 - 0.95, higher than 0.70 ; the minor factors between 0.70 - 0.92 
and indicators between 0.46 - 0.90, higher than the criterion as 0.30 

Keywords: Indicators, leadership skills in 21st century, basic education administrators

บทนำา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านวิทยาการและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้แต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลำาพังได้ต้อง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันมีการติดต่อสื่อสารมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน ขณะเดียวกันสังคมโลกยุคปัจจุบัน
ก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทำาให้ต้องคิดวิเคราะห์ 

แยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับ
เหตกุารณท์ีม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ สิง่เหลา่นี้
นำาไปสูส่ภาวการณข์องการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่
ทำาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา   ดังนั้น
คุณภาพการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้สำาคัญประการ
หน่ึงสำาหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำาเร็จหรือ
ไม่ตัวแปรที่สำาคัญที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีทัศนะตรงกันว่า  



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะภาวะผู้นำา 
เป็นผู้นำาทีมแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้นำาทางวิชาการ 
มีความเป็นมืออาชีพ สามารถบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร สร้างบรรยากาศที่ก่อให้
เกิดการมสีว่นรว่ม สามารถเช่ือมโยงสภาพปจัจบุนั
และภาพอนาคต  มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ทักษะภาวะผู้นำา (Leadership Skills) 
เป็นกระบวนการใช้ความสามารถและความ
ชำานาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และการ
บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาวะผู้นำา
ท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้บริหารในศตวรรษที่  21  (Es-
sential Leadership Skills in the 21st Century) 
ซ่ึงจะต้องเสริมสร้างให้เกิดข้ึนในตัวผู้นำาในระดับ
ต่างๆ Victor (n.d.อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 
2556)ได้กล่าวว่าสำาหรับผู้นำาในศตวรรษที่ 21  
ต้องการภาวะผู้นำาแบบร่วมมือ (Corporate  
Leadership) มากกว่าผูน้ำาแบบใช้อำานาจหรอืการ
บังคับ 

สำาหรับทักษะภาวะผู้นำาที่จำาเป็นสำาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษานั้น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติ
งาน และมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับ
ซ้อน จากงานวิจัยของ Lee  (2008) พบว่า 
ทักษะภาวะผู้นำาโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติงานร่วมกันให้
ประสบความสำาเร็จได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน 
(Team Building Skill) ทักษะด้านความร่วมมือ  
(Collaboration Skill) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
และสรา้งสรรค ์(Critical Thinking and Creativity 
Skill) ทกัษะดา้นการแกป้ญัหา (Problem Solving 
Skill)  ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication 
skill) และทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

(Learning Innovation Skill) และงานวิจัยของ 
National Association of Secondary School 
Principals (NASSP) (2013) พบวา่ ทกัษะภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
สำาคัญและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิด
ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่ ทักษะการทำางาน
เป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา   ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์  ทักษะด้านการสื่อสาร 
ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทักษะด้าน
การใช้ดิจิตอล (Digital Literacy Skills) ทักษะ
การกำาหนดทิศทางองค์กร (Setting Instructional  
Direction Skill) ทกัษะการเรยีนรูไ้ดเ้ร็ว (Sensitivity  
skill) ทกัษะการพจิารณาตดัสนิ (Adjustment Skill)
และทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Orientation  
Skill) ซึง่สอดคล้องกับ New Zealand Ministry of 
Education (2013) (อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ,  
2556) กล่าวถึงโมเดลภาวะผู้นำาทางการศึกษา
(The Educational Leadership Model: ELM)
ว่าเป็นโมเดลท่ีกล่าวถึงคุณภาพ (Quality) ความ
รู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills) ของผู้นำา
ทางการศึกษาระดับกลางและระดับอาวุโสที่
จำาเปน็ตอ่การนำาสถานศกึษาเขา้สูใ่นศตวรรษที ่21  
ประกอบด้วย 1) การพฒันาตนเองเพือ่สรา้งบารมี
และใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การจูงใจ
สร้างแรงดลใจ 3) การกระตุ้นและสร้างปัญญา
แก่สมาชิก 4) การสร้างความสัมพันธ์ และ 5) 
การให้รางวัลและการลงโทษ (พิชาย รัตนดิลก  
ณ ภูเก็ต, 2552) 

ดว้ยความสำาคญัดงักลา่ว ผูวิ้จยัจงึสนใจที่
จะศึกษาตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 
สำาหรบัผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซ่ึงเปน็การ
ศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง
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ประจักษ์ หากพบว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำาหนดก็
สามารถนำาผลการวจิยัไปใช้เปน็ขอ้มลูประกอบการ
วางแผนและจดัลำาดบัความสำาคัญในการเสรมิสรา้ง
คณุภาพผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานใหม้ทีกัษะ
ในการบริหารงานยุคใหม ่หรือสรา้งเกณฑป์ระเมนิ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาได้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน นอกจากน้ีสถาบัน
การศกึษาหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นำาไปใช้การกำากับ ติดตามภารกิจ (Monitoring) 
และการประเมินผล (Evaluation) การดำาเนินงาน
ว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้

เพ่ือคดัสรรไวใ้นโมเดลความสมัพันธเ์ชิงโครงสรา้ง 

2. เพือ่ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ช้ีทีพั่ฒนาขึน้จาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. เพื่อตรวจสอบค่าน้ำาหนักขององค์
ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะ

สมสำาหรับโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมี
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำากว่า 
ร้อยละ 20

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้จากทฤษฎีและผลงานวจิยัมคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไคว์สแคว์
(X2) ไม่มีนัยสำาคัญหรือค่า P สูงกว่า 0.05 ค่า 
GFI และค่า AGFI สูงกว่า 0.90 และค่า RMSEA  

น้อยกว่า 0.05 3. ค่าน้ำาหนัก ขององค์ประกอบ
หลกั มคีา่เทา่กบัหรอืสงูกวา่ 0.70 และคา่น้ำาหนกั
ขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีมีค่าเท่ากับหรือ
สูงกว่า 0.30

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ ผู้

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 จำานวน 30,850 
คน

2. กลุม่ตวัอยา่ง เปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน จำานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่ง
เปน็เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ที่
มัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 48 เขตพื้นที่การศึกษา 
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 680 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ของ 
ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นผลจาก
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย มีดังนี้ 

3.1 องค์ประกอบหลักทักษะการสื่อสาร 
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ 
ทักษะด้านเทคโนโลยี และการนำาเสนอ 

3.2 องค์ประกอบหลักทักษะความคิด
สร้างสรรค์ มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความคิด
รเิริม่ ความทา้ทาย ความยดืหยุน่ และจนิตนาการ 

 3.3 องค์ประกอบหลักทักษะวิสัยทัศน์ 
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ 
การสื่อสารวิสัยทัศน์ และการสร้างแรงบันดาลใจ

3.4 องค์ประกอบหลักทักษะความร่วม
มือ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
ความไว้วางใจ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

4. ระยะเวลาในการศึกษา ผู้วิจัยดำาเนิน
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางไปรษณย์ี ในภาคเรยีนที ่
1 ปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กร

ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2558 จำานวน 30,850 คน 

กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่าง ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 225  
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา กำาหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
โดยใช้สัดส่วนค่าพารามิเตอร์ต่อจำานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 ต่อ 1 ตามสูตรของ Lindeman, 
Merenda and Gold (1980 อ้างถึงในนงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2542: 54) ได้จำานวน 680 คน จาก
ประชากรจำานวน 30,850 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ 
รายชื่อจังหวัดในแต่ละภูมิภาค แล้วนำามาจำาแนก
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละ
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 48 เขตพื้นที่การศึกษา และ
ทำาการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน โดย 
แบง่ชัน้ตามระดบัการศกึษาทีเ่ปิดสอนโดยแบง่เปน็
โรงเรียนระดบัประถมศกึษาและระดับมธัยมศกึษา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
การเป็นผู้บริหาร และขนาดสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามตัวบ่งช้ีทักษะ
ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัด
แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับคือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำาแนก
เนื้อหาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้

1. องค์ประกอบหลักทักษะการสื่อสาร 

- องค์ประกอบย่อยด้านรู้เท่าทันสื่อ 

- องค์ประกอบย่อยด้านทักษะเทคโนโลยี 

- องค์ประกอบย่อยด้านการนำาเสนอ 

2. องค์ประกอบหลักทักษะความคิด
สร้างสรรค์ 

- องค์ประกอบย่อยด้านความคิดริเริ่ม 

- องค์ประกอบย่อยด้านความท้าทาย 

- องค์ประกอบย่อยด้านความยืดหยุ่น 

- องค์ประกอบย่อยด้านจินตนาการ 

3. องค์ประกอบหลักทักษะวิสัยทัศน์ 

- องค์ประกอบย่อยด้านการสร้างวิสัย
ทัศน์ 

- องค์ประกอบย่อยด้านการสื่อสารวิสัย
ทัศน์ 

- องค์ประกอบย่อยด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 

4. องค์ประกอบหลักทักษะความร่วมมือ 

- องค์ประกอบย่อยด้านมีส่วนร่วม 

- องค์ประกอบย่อยด้านความไว้วางใจ 

- องคป์ระกอบยอ่ยดา้นแกไ้ขปญัหาความ
ขัดแย้ง 

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบเพื่อ
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ ตัวบ่งช้ี
ของแตล่ะองคป์ระกอบย่อยในแต่ละองคป์ระกอบ
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หลักจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบริหารการศึกษา 
จำานวน 5 ราย และสาขาการวัดและประเมินผล 
จำานวน 2 ราย เมื่อนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบักลุม่ตัวอยา่งท่ีไมใ่ช้ในการวจิยั จำานวน 30 ราย 
พบวา่ แบบสอบถามตอนที ่2 มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้
ฉบบัเทา่กบั 0.968 จำาแนกเปน็คา่ความเช่ือมืน่ใน
แต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ ทักษะการสื่อสาร 
0.915 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 0.940 ทักษะ
วิสัยทัศน์ 0.913 ทักษะความร่วมมือ 0.935 และ 
ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทาง
ไปรษณีย์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2559 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
จำานวน 635 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.38 ของ
แบบสอบถามที่ส่งไปจำานวน 680 ฉบับ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละเพ่ือให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
เป็นผู้บริหาร และขนาดของสถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียง
เบนมาตรฐานและคา่สมัประสทิธิก์ารกระจาย เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพ่ือการคัด
สรรตัวบ่งชี้ไว้ในโมเดล 

3 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือพิจารณาระดับ
และทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะนำาไป
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป 

4. วเิคราะหข์อ้มลูหาค่าสถติขิอง Bartlett 
ซึ่งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน เมทริกซ์สห
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับเมทริกซ์เอกลักษณ์
(Identity Matrix)โดยพิจารณาทีค่่า Bartlett’s test 
of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความ
สัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนำาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบต่อไปหรือไม่

5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างและกำาหนดน้ำาหนัก ตัวแปรย่อยที่
ใช้ในการสร้างตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
โปรแกรม SPSS และ AMOS

ผลการวิจัย
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ช้ีทกัษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ทีพ่ฒันาขึน้จากทฤษฎแีละผลงานวจิยักบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฏผลการวิจัยตามลำาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. องค์ประกอบหลักของทักษะภาวะ
ผูน้ำาในศตวรรษที ่21 สำาหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สันของโมเดลขององค์ประกอบ
ย่อยในแต่ละโมเดลการวัด (Measurement 
Model) ขององค์ประกอบหลัก พบว่า มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของ Baertlett พบว่า 
มคีา่ความนา่จะเปน็นอ้ยกวา่ .01 ทกุองคป์ระกอบ
หลัก และค่า Kaiser-Mayer – Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy มีค่ามากกว่า 0.08  
ทุกองค์ประกอบหลัก 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลการวัด ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 
โมเดล ดังนี้ 

1. โมเดลการวัดทักษะการสื่อสาร พบ
ว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (X2) เท่ากับ 
100.918 คา่องศาอสิระ (df) เทา่กบั 86 คา่นยัสำาคญั 
ทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.130
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2 .  โม เดลการวั ดทั กษะความคิ ด
สร้างสรรค์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มลูเชงิประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไคสแควร ์ 
(X2) เท่ากับ 69.889 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 
61 คา่นัยสำาคญัทางสถิต ิ(P-value) เทา่กบั 0.204

3. โมเดลการวัดทักษะวิสัยทัศน์ พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดีมาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (X2) เท่ากับ 
85.054 คา่องศาอสิระ (df) เทา่กบั 83 คา่นยัสำาคญั 
ทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.417

4. โมเดลการวัดทักษะความร่วมมือ  
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (X2) 
เท่ากับ 101.160 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 84 
ค่านัยสำาคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.098

2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองจากโมเดลการวัด (Measurement 
Model) ขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดลการ
วัดขององค์ประกอบหลัก รวมทั้งหมด 13 โมเดล 
พบวา่ (1) คา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธข์องทกุโมเดล
มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.342 – 
0.795 ดังนี้ คือโมเดลการวัดทักษะการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย โดยตัวบ่งชี้มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.089 – 
0.774 โมเดลการวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย โดยตัวบ่งชี้มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.266 - 
0.760 โมเดลการวดัทกัษะวสิยัทศันป์ระกอบด้วย 
3 องค์ประกอบย่อย โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.369 – 0.755 และ
โมเดลการวัดทักษะความร่วมมือ ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบย่อยโดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง 0.389 - 0.795 (2) เมทรกิซ ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยค่า Baertlett ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 
.01 สว่นคา่ Kaiser-Mayer - Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy (MSA) มคีา่เทา่กบั 0.946 
(3) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
ทีส่อง พบว่า โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิ
ประจักษ์ดีมาก โดยมีค่าไค-สแควร์ Chi-square 
(X2) เทา่กบั 34.88 คา่องศาอสิระ (df) เทา่กบั 25 
คา่นัยสำาคญัทางสถติ ิ(P-value) เทา่กบั 0.09 และ
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง Goodness of  
Fit Index (GFI) เทา่กับ 0.99 ค่าดชันวัีดระดบัความ
สอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว Adjusted Goodness  
of Fit Index (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่า
ความคลาดเคลือ่นในการประมาณคา่พารามเิตอร ์
Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) เท่ากับ 0.03

3. ผลการตรวจสอบค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบ 

ผลการตรวจสอบค่าน้ำาหนักขององค์
ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้  
พบว่า ค่าน้ำาหนักขององค์ประกอบหลักมีค่าเป็น
บวกมีค่าตั้งแต่ 0.84 - 0.95 และมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ
ย่อยทักษะการสื่อสาร(CMS) มีค่าเป็นบวกมีค่า
ตั้งแต่ 0.70 - 0.92 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
(CAS) มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 - 0.83 
ทักษะวิสัยทัศน์ (VSS) มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.81 - 0.90 และทักษะความร่วมมือ (CLS) มีค่า
เป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.86 - 0.89 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุคา่ นอกจากนัน้คา่น้ำาหนกั
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 72 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็น
บวกมีค่าตั้งแต่ 0.46 – 0.90 และมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่า โมเดล
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ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะภาวะ
ผูน้ำาในศตวรรษท่ี 21 สำาหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
13 องค์ประกอบย่อย และ 72 ตัวบ่งชี้ สามารถ

ใช้วัดทักษะภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นำาเสนอ 
Adjusted Model แสดงดังภาพที่ 1

ภ�พที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21  
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับแก้แล้ว

10 

 

 

0.83 ทักษะวิสัยทัศน (VSS) มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.81 - 0.90 และทักษะความรวมมือ
(CLS) มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.86 - 0.89 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทุกคา 
นอกจากนั้นคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 72 ตัวบงชี้  มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 
0.46 – 0.90 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา แสดงใหเห็นวา โมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย  4  องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอย และ 72 ตัว
บงชี้ สามารถใชวัดทักษะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีความตรง
เชิงโครงสราง ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน นําเสนอ Adjusted Model  
แสดงดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  1  โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชีท้ักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21  
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับแกแลว 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสองจากโมเดลการวัดขององค์
ประกอบย่อย 13 โมเดล พบว่า โมเดลความ
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างของทักษะภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษท่ี 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มาก ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากวา่ในสภาพการณท์ีผ่า่นมา
และในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ได้
รับการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่
สอดคลอ้งกบัทฤษฎหีรอืผลงานวจิยัตามทีก่ำาหนด
เป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว
บ่งช้ีทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับ 
ผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีใ่ช้ในการวจิยั จึง
ทำาให้คำาตอบจากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึง
พฤตกิรรมการแสดงออกของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น (1) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (2559) ร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2559) มนีโยบาย แผนและแนวทางในการพฒันา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโดยจัด
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแตง่ตัง้ใหม้แีละเลือ่นเปน็วทิยะ
ฐานะผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
และผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก(Core Competency)  
ประกอบด้วย 1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (Achievement  
Motivation) 2) การบริการที่ดี (Service Mind) 
3) การพัฒนาตนเอง (Expertise) 4) การทำางาน 
(Teamwork) และสมรรถนะประจำาสายงาน 
(Functional Competency) ประกอบด้วย 1) การ
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical Thinking 

Conceptual Thinking) 2) การสือ่สารและการจูงใจ 
(Communication Influencing) 3) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร (Caring Development  
Others) 4) การมีวิสัยทัศน์(Visioning) และ
สอดคล้องกับ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) มีนโยบายส่งเสริม
และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโดยจัดอบรม
หลกัสตูร Growth Mindset and Strategic Moral  
Leadership เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะและศักยภาพสามารถบริหารจัดการ
ศึกษาและดำาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายส่ง
เสรมิทกัษะทางดา้นภาวะผูน้ำา (Leadership Skill) 
ใหก้บัผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัเพือ่ใหผู้บ้รหิาร
สถานศึกษามีความเข้าใจในประสบการณ์และ
เขา้ใจคณุคา่ของความเปน็ผูน้ำาในตวัเอง ตระหนกั
ถึงวิธีการขจัดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ส่ง
เสริมพฤติกรรมและพัฒนาความสามารถพิเศษ
ของความเป็นผู้นำา มุ่งบรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ความท้าทายต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงทักษะภาวะผู้นำาที่จำาเป็นสำาหรับ 
ผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 (Essential Leadership  
Skills in the 21st Century) เชน่ทกัษะคอมพวิเตอร ์
หรือ ICT ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและอื่นๆ ทักษะการนำาเสนอ และ
ทักษะการวิจัย ซึ่งเป็นทักษะภาวะผู้นำาท่ีจะต้อง
เสริมสร้างให้เกิดขึ้นในตัวผู้นำาในระดับต่างๆ 

จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าโมเดล
ความสัมพนัธเ์ชงิโครงสรา้งตวับง่ช้ีทกัษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 
องคป์ระกอบยอ่ย และ 72 ตวับง่ชี ้ทีพั่ฒนาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยเป็นโมเดลที่มีประโยชน์ต่อ
การสร้างแบบวัดและประเมินตัวบ่งช้ีทักษะภาวะ
ผูน้ำาในศตวรรษที ่21 เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการสรา้ง
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โปรแกรมการฝกึอบรมพัฒนาผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอันจะ

ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต โดยมี
กรอบแนวคิดในระดับองค์ประกอบหลัก และองค์
ประกอบย่อย แสดงดังภาพที่ 2 

12 

 

 

ความเปนผูนํา มุงบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงานรวมกันภายใตความทาทายตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับผูบริหารในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership 
Skills in the 21st Century) เชนทักษะคอมพิวเตอร หรือ ICT ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและอ่ืน  ๆทักษะการนําเสนอ และทักษะการวิจัย ซึ่งเปนทักษะภาวะผูนาํทีจ่ะตองเสริมสรางให
เกิดข้ึนในตัวผูนําในระดับตาง ๆ  
           จากผลการวิจัย  แสดงใหเห็นวาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ทักษะ
ภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย 4  องคประกอบหลัก 
13 องคประกอบยอย และ 72 ตัวบงชี้  ที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยเปนโมเดลที่มี
ประโยชนตอการสรางแบบวัดและประเมินตัวบงชี้ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช
เปนแนวทางการสรางโปรแกรมการฝกอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมี
ทักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษาอันจะสงผลถึง
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดในระดับองคประกอบหลัก และ
องคประกอบยอย  แสดงดังภาพที่  2  

                                  

                  

ภาพที่  2  กรอบแนวคดิระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
ของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชีท้ักษะภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21  

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ 
ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัก�รนำ�ผลก�รวจิยั

ไปใช้ 

1. ผลจากการวิจัยทักษะภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) 
ทักษะการสื่อสาร 2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3) ทักษะวิสัยทัศน์ 4) ทักษะความร่วมมือ ใน
แต่ละองค์ประกอบหลัก พบว่ามีองค์ประกอบ
ย่อยที่สำาคัญ รวม 13 องค์ประกอบย่อย และใน
แต่ละองค์ประกอบย่อยมีตัวบ่งช้ีที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมของทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 

สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการ
วิจัยดงักลา่วทำาใหพ้บแนวทางในการพฒันาทกัษะ
ภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

2. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถนำาตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้
เป็นผู้บริหารมืออาชีพสอดรับกับทักษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 
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3. กระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำา
ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นผลที่
ได้จากการวิจัยน้ีไปเป็นข้อมูลเพื่อกำาหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของ 
ความเป็นผู้นำาในตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ภาวะผู้นำาสำาหรับผูบ้รหิารในศตวรรษที ่21 ซึง่เปน็
ทักษะที่จำาเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในตัว 
ผู้นำาในระดับต่างๆ 

4. สามารถนำาตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน อนัเปน็ผลท่ีไดจ้ากการวิจยันี ้ไปเปน็แนวทาง
ในการกำาหนดตัวช้ีวดัมาตรฐานสำาหรบัการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน 
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยะฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อำานวยการและผู้อำานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการนำาไปใช้ในการ
กำาหนดเปน็ตวัชีว้ดัมาตรฐานการเขา้สูต่ำาแหน่งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก�รวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

1. ผลจากการวิจัยทักษะภาวะผู้นำาใน
ศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษ
ที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์

ประกอบยอ่ย เพือ่ใหก้ารนำาผลวจิยันีเ้ปน็ประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึงควรมีการวิจัย 
ดังนี้

2. ควรมกีารวิจัยเพือ่สร้างองคค์วามรูใ้หม ่ 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับทักษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน เนือ่งจากการวจิยัในครัง้นีเ้ปน็การสรา้ง
โมเดลสมมุติฐานจากทฤษฎีและงานวิจัย ดังนั้น 
หากมีการวิจัยเชิงคุณภาพจะได้องค์ความรู้ใหม่ที่
จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายทักษะภาวะผู้นำา
ในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3. ควรทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยใช้โมเดลที่
ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพื่อ
ให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาวะ
ผูน้ำาในศตวรรษที ่21 สำาหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐาน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาตนเองและ
คุณภาพการศึกษาต่อไป

4. ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างแบบวัดและ
ประเมินตัวบ่งช้ีทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษท่ี 21 
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
ได้เครื่องมือการวัดทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 
21สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาตนเองต่อไป
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