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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เป็นการวิจัยเอกสารโดยดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์องค์ประกอบ
องค์กรสมรรถนะสูง จากเอกสารและงานวิจัย 10 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ร้อยละ 60 และ 2) การยืนยัน
องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า องค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มีองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะ
สูง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคนเก่ง 2) การบริหารจัดการคุณภาพ 3) การจัดการความรู้องค์กร และ 4) การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

 
ABSTRACT 

This research the objective was to study the elements of the high-performance organization of 
school under the Office of the Secondary Educational Service Area 21. It is a document research by 
conducting 2 steps: 1) synthesis of high performance organizational elements from 10 papers and 
research, and 60% of the components were selected and 2) confirm high performance organizations By 
qualified persons of 5 people by using questionnaires. The research results were found that high 
performance organization of school under the Office of the Secondary Educational Service Area 21. 
There are four high performance organizational elements: 1) talent management, 2) quality 
management, 3) organizational knowledge management, and 4) strategic management. 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ: องค์ประกอบ องค์กรสมรรถนะสูง  
Keywords: Components, High Performance Organization 
 *นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
**รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

894



  HMP13-2 

 
 

บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น

องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือโรงเรียนสมรรถนะสูง เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะ           
การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับต้องพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2563) โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน   
การเปลี่ยนแปลง การจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจ และการกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล โดยลักษณะสำคัญขององค์กร
สมรรถนะสูง ได้แก่ การมอบหมายงานบุคคลากรที่ชัดเจน การปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง การติดตามการปฏิบัติงาน    
ให้สำเร็จ การรักษาคนเก่ง และการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องชมเชย (พสุ เดชะรินทร์, 2553) 

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน จะต้องมีนวัตกรรมและบริการ         
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถดึงส่วนดีของบุคลากรมาใช้และรักษาให้อยู่กับองค์การให้นานที่สุด มีคุณลักษณะสำคัญ ได้แก่      
1) เน้นการบริหารจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระ มีเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 2) เน้นการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การ ให้ซึมซับเข้าไปเป็นจิตวิญญาณขององค์กรและบุคลากร การสร้างค่านิยมความผูกพัน
กับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) เน้นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยความต้องการขององค์กรและ
บุคลากรต้องสอดคล้องกัน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคลากรภายในองค์การ     
กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง และ (4) การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและ       
มีมาตรฐานภานใต้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการทำงาน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551)
สถานศึกษาที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการภายใต้
การมีส่วนร่วม การจัดทำยุทธศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การนำไปใช้อย่างมีคุณภาพภายใต้บรรยากาศ
การทำงานท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 มีพื้นที่การให้บริการ 2 จังหวัด คือจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ มีโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ จำนวน 56 โรงเรียน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล และมีพันธกิจส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งคุณธรรมโปร่งใส จากรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  ทัง้ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา โดยสำนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพใน
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนรวมทั้งส่งเสริมการจัดการความรูใ้นองค์กร จากการศึกษาผลการวิจัย
พบว่าการยกระดับสถานศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูงนั้นผู้บริหารควรสร้างวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน (สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21, 2563) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
21 จึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 21 ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ใน
การกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21  
 

วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั ้งนี ้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร  (Document Research) เพื ่อศึกษาองค์ประกอบขององค์กร

สมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยมีขั้นตอนรายละเอียดของวิธีการ
ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (Document Study) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์กร
สมรรถนะสูงของสถานศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามแนวคิดและงานวิจัยของ
นักวิชาการและนักวิจัย ดังนี ้ 

(1) การศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของนักวิชาการและ
นักวิจัย 10 แหล่ง ได้แก่ De Waal (2005),  Linder & Brooks (2004),  พสุ เดชะรินทร์ (2553),  ปัสรินญา ผ่องแผ้ว 
(2563),  ปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ (2563),  สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2562),  จรัสศรี ฮะฮวด (2561),  จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ 
(2560),  สุริยะ ทวีบุญญาวัตร (2559)  สรรเพชญ โทวิชา (2560) จากนั้นจึงสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะ
สูงของสถานศึกษา โดยการใช้ค่าความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของความถี่ทั้งหมดมาเป็นองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 
ซึ่งได้องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคนเก่ง 2) การบริหารจัดการคุณภาพ 3) การจัดการความรู้องคก์ร 
และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์  โดยผู้วิจัยนำองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่  1 ไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อยนืยันองค์ประกอบในข้ันตอนท่ี 2 ต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 2 การยืนยันองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ผู้บริหารการศึกษา
หรือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ท่าน 2) นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงาน
หรือเช่ียวชาญทางการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์ทางการบรหิารการศึกษา หรือมีผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา เพื่อ
ยืนยันผลการศึกษาที่ได้จากสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยใน
การประเมินเพื่อยืนยันองค์ประกอบโดยเป็นแบบประเมินแบบตรวจสอบรายการและแบบปลายเปิดเพื่อเสนอแนะแนวคิด
เพิ่มเติม  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบองค์ของกรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา   
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21 ผู ้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้แนวคิดหลักของ DE WAAL 2005 ,       
พสุ เดชะรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์  (2553) และสรรเพชญ โทวิชา (2560) ร่วมกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและบริบท
การจัดการศึกษาในครั ้งนี ้ ซึ ่งได้องค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคนเก่ง              
2) การบริหารจัดการคุณภาพ 3) การจัดการความรู้องค์กร และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 
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1. การบริหารจัดการคนเก่ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

2. การบริหารจัดการคุณภาพ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 9 

3. การจัดการความรู้องค์กร √ √ √  √ √ √ √  √ 9 

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ √ √ √  √ √ √  √  7 

5. การสร้างวัฒนธรรมพลังขับเคลือ่น      √     1 

 
จากผลการสังเคราะห์องค์ประกอบองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21 ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบและตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา พบว่า        

มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคนเก่ง มี 4 ตัวชี้วัดคือ การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง       

การธำรงรักษาคนเก่ง การส่งเสริมพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลตอบแทนคนเก่ง 2) การบริหารจัดการคุณภาพ มี 4 ตัวชี้วัด 

คือ การให้ความสำคัญกับผู้เรียน การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  การมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการดำเนินงาน 3) การจัดการความรู้องค์กร มี 4 ตัวช้ีวัด คือ การกำหนดองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมองค์

ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ มี 3 ตัวชี้วัด คือ การวางแผนกล

ยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  

  

องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการคนเก่ง 
 

กระบวนการจ ัดการผ ู ้บร ิหารและคร ูใน
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับงานหรือ
ตำแหน่ง โดยการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง 
การรักษาคนเก่ง การอบรมและพัฒนาคนเก่ง 
การให้ค่าตอบแทนและรางวัลคนเก่ง เพื่อให้
สามารถข ับเคล ื ่ อนสถานศ ึกษาให ้ เป็น
สถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ 

1) การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง   
2) การธำรงรักษาคนเก่ง   
3) การส่งเสรมิพัฒนาคนเก่ง   
4) การให้รางวัลตอบแทนคนเก่ง   
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ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดองค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา (ต่อ) 
องค์ประกอบ นิยามปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการคณุภาพ กระบวนการบริหารจัดการที่มีการปรับปรุง
เปลี ่ยนแปลงคุณภาพอย่างต่อเนื ่อง เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและให้ความสำคัญแก่
ผู้รับบริการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และ
ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

1) การให้ความสำคญักับผูเ้รียน 
2) การสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและชุมชน 
3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดำเนินงาน 

การจัดการความรู้องค์กร กระบวนการในการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยการร่วมกันสร้างองค์ความรู้ การ
กำหนดองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ 
การแบ่งปันองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ เพื ่อให้สามารถนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1) การกำหนดองค์ความรู้  
2) การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้
3) การแบ่งปันองค์ความรู้ 
4) การสร้างองค์ความรู้ใหม ่

การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการตัดส ินใจทางการบร ิหารที่
สามารถส่งผลให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา  โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ การ
นำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์   

1) การวางแผนกลยุทธ์ 
2) การดำเนินการตามกลยุทธ์ 
3) การควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ 
 

 
2. การยืนยันองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง  
ผลการยืนยันองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 21 โดยสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็นไป
ได้ พบว่าองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคนเก่ง 2) การบริหารจัดการคุณภาพ            
3) การจัดการความรู้องค์กร และ4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1. โมเดลองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา 

การบริหารจัดการคนเก่ง 

การจดัการความรู้

องค์กร 

การจดัการเชิงกลยุทธ ์

องค์กรสมรรถนะ
สูง 

การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง   

การธำรงรกัษาคนเก่ง   

การให้รางวัลตอบแทนคนเก่ง   

การส่งเสรมิพัฒนาคนเก่ง   

การบริหารจัดการ

คุณภาพ 

การให้ความสำคัญกับผู้เรยีน 

การมสี่วนร่วมของบุคลากรในการ

ดำเนนิงาน 

การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่อง 

การสร้างความพึงพอใจแก่ผูร้ับบริการและ

ชุมชน 

การสร้างองค์ความรู้ใหม ่

การเก็บรวบรวมองค์ความรู ้

การแบ่งปันองค์ความรู ้

การกำหนดองค์ความรู ้

การควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ 

 

การดำเนนิการตามกลยุทธ์ 

การวางแผนกลยุทธ ์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
  จากการศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ในครั้งนี้ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้
ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดขององค์กรสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 พบว่า องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคน
เก่ง มี 4 ตัวช้ีวัดคือ การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง การธำรงรักษาคนเก่ง การส่งเสริมพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลตอบแทนคน
เก่ง 2) การบริหารจัดการคุณภาพ มี 4 ตัวชี้วัด คือ การให้ความสำคัญกับผู้เรียน การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
และชุมชน  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงาน 3) การจัดการความรู้องค์กร 
มี 4 ตัวช้ีวัดคือ การกำหนดองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 
4) การจัดการเชิงกลยุทธ์ มี 3 ตัวชี้วัดคือ การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การควบคุมประเมินผลกลยทุธ์ 
และมีตัวช้ีวัดรวม 15 ตัวช้ีวัด ซึ่งผลการวิจัยที่ออกมาเช่นนี้  เนื่องจากผู้วิจัยทำการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรสมรรถนะสูงอย่างหลากหลายและรัดกุม ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี
ขององค์กรสมรรถนะสูงซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยันตามที่สังเคราะห์มาและมกีารเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นตัวบ่งช้ี
บางตัวเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 มากขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยจึงทำให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูงเป็นไปตามที่ผู้วจิัย
กำหนดขึ้น  สอดคล้องกับ De Waal (2005) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้องค์กร และการจัดการเชิงกล
ยุทธ์  สรรเพชญ โทวิชา (2560)  ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา พบว่ามีองค์ประกอบท่ีสอดคล้อง 3 องค์ประกอบ ดังนี้ การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการ
คุณภาพ การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร  และสอดคล้องกับ สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2562) ได้ทำการศึกษาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่องค์การสมรรถนะสูงโดยใช้พลังร่วมเป็นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูง 
5 องค์ประกอบ ดังนี้ การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการความรู้องค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และการสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อน 
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