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ความหมายของสมรรถนะหลกั

สมรรถนะหลกั หมายถงึ  คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีก่ าหนดคณุลกัษณะรว่มกนั

ของขา้ราชการพลเรอืนทัง้ระบบเพือ่เป็นการหลอ่หลอมคา่นิยมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์

รว่มกนั

สมรรถนะหลกัในราชการพลเรอืนประกอบดว้ย

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ ์

2. บรกิารทีด่ี

3. การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี

4. การยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม

5. การท างานเป็นทมี



ผูบ้รหิารการศกึษา

ผูบ้รหิารการศกึษา หมายถงึ บุคลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบ

การบรหิารการศกึษานอกสถานศกึษาตัง้แตร่ะดบัเขตพืน้ที่

การศกึษาขึน้ไป



ผูบ้รหิารการศกึษา

ประกอบดว้ย

1. ผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

2. รองผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ  บุคลากรวชิาชพีี่

รบัผดิชอบการบรหิารสถานศกึษาแตล่ะแห่งทัง้ของรฐัและ

เอกชน ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รองผูอ้ านวยการ

โรงเรยีนและฝ่ายบรหิารหรอืครูทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนด

และปฏบิตังิานอยู่ในสถานศกึษา



ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ประกอบดว้ย

1. ผูอ้ านวยการสถานศกึษา

2. รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา

3. ฝ่ายบรหิารหรอืครทูีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนดและ

ปฏบิตังิานอยูใ่นสถานศกึษา



ผูบ้รหิารสถานศกึษา คอื ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหม้าท าหนา้ทีห่วัหนา้

สถานศกึษา ซ ึง่มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ

เกีย่วกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นการ

บรหิารงานวชิาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบรหิารทัว่ไป 

รวมทัง้การพฒันายุทธศาสตรแ์ละการระดมทรพัยากรเพือ่พฒันา

ปรบัปรุงสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาลไกหลกัในการขบัเคลือ่นและ

พฒันาสถานศกึษาใหม้คีณุภาพมปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารตอ้งมี

สมรรถนะทางการบรหิารจงึจะบรหิารงานไดอ้ย่างราบร ืน่ มปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งกบัภารกจิ และนโยบาย



ความหมายของสมรรถนะ (Competency)

แมคเคลแลนด ์(McClelland) กล่าววา่ สมรรถนะ คอื

บุคลกิลกัษณะทีซ่อ่นอยู่ภายใตปั้จเจกบุคคล ซึง่สามารถ

ผลกัดนัใหปั้จเจกบุคคลน้ัน สรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่ี

ตามเกณฑท์ีก่ าหนดในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ

ประกอบดว้ย

1. ทกัษะ(skill)

2. ความรู ้(Knowledge)

3. ทศันคต ิค่านิยมและความคดิเห็นเกีย่วกบั

ภาพลกัษณข์องตนเอง (Self-Concept)

4. บุคลกิประจ าตวับุคคล (Trait)

5. แรงจงูใจหรอืแรงขบัภายใน (Motive)



Spencer และ Spencer (1993) ใหค้วามหมายของสมรรถนะไวว้า่คอืคุณลกัษณะของ

บุคคลทีเ่ช ือ่มโยงถงึเหตุและผลกบัผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิลหรอืสงูกวา่สามารถอา้งองิ

กบัเกณฑม์าตรฐานของงานหรอืสถานการณห์น่ึง ๆ ไดโ้ดยไดอ้ธบิายขยายความจาก

ความหมายออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก ่

1) คุณลกัษณะทีส่ าคญั (underlying characteristic) ของบุคคลหมายถงึคุณลกัษณะ

ภายในของแต่ละบุคคลทีแ่สดงถงึความเป็นตวัตนหรอืบุคลกิภาพซึง่สามารถคาดหมาย

พฤตกิรรมในลกัษณะและสถานการณต์่าง ๆ อย่างหลากหลายและกวา้งขวาง 

2) ความเชือ่มโยงระหวา่งเหตุและผล (causally related) กบัผลการปฏบิตังิานทีม่ี

ประสทิธผิลหมายถงึ

ลกัษณะทีส่ามารถคาดหมายหรอืเป็นสาเหตใุหเ้กดิพฤตกิรรมและผลการปฏบิตังิาน 

3) การอา้งองิกบัเกณฑม์าตรฐาน (Criterion-referenced) ของงานหรอืสถานการณ์

หมายถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานจากมาตรฐานหรอืเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

ความหมายของสมรรถนะ (Competency)



องคป์ระกอบของสมรรถนะ

1) ทกัษะ (skills) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลากระท าไดด้ ี

และฝึกปฏบิตัเิป็นประจ าจนเกดิความช านาญ1

2) ความรู ้(Knowledge) หมายถงึ ความรูเ้ฉพาะดา้นของบคุคล 

เชน่ ความรูภ้าษาองักฤษ ความรูด้า้น

การบรหิารตน้ทนุ เป็นตน้
2

3) ภาพลกัษณภ์ายในบุคคล (Self-image/Self-concept) หมายถงึ ทศันคต ิ

คา่นิยม และความคดิเห็น เกีย่วกบัภาพลกัษณข์องตนเอง หรอืสิง่บุคคลเชือ่ว่าตนเอง

เป็น self-confidence คนทีม่ีความเชือ่มั่นในตนเองสงู จะเชือ่ว่าตนเองสามารถ

แกปั้ญหาตา่งๆได ้
3

4) คุณลกัษณะภายในหรอือปุนิสยั (Traits) หมายถงึ บุคลกิลกัษณะ

ประจ าตวัของบุคคลเป็นสิง่ทีอ่ธบิาย

ถงึบุคคลน้ัน
4

5) แรงจงูใจ (Motive) หมายถงึแรงขบัภายใน ซึง่ท าใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมที่

มุ่งสูส้ิง่ทีเ่ป็นเป้าหมาย เชน่ บุคคลทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์(Achievement 

Orientation) มกัชอบตัง้เป้าหมายทีท่า้ทายและพยายามท างานส าเรจ็ตามเป้า

ทีต่ ัง้ไว ้ตลอดจนพยายามปรบัปรุงการท างานของตนเองตลอดเวลา
5

แมคแคลแลนด ์(McClelland) ไดก้ลา่ววา่ สมรรถนะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 สว่นสรปุ

ไดด้งันี้



ภาพที ่1 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบตา่งๆของสมรรถนะ อธบิายดว้ยโมเดล

ภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg Model) ทีม่า : สุกญัญา รศัมธีรรมมโชต,ิ2557

แนวคดิเร ือ่งสมรรถนะมกัมกีารอธบิายดว้ยโมเดลภูเขาน ้าแข็ง ซ ึง่อธบิายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรยีบเทยีบไดก้บัภูเขา

น ้าแข็ง โดยมสี่วนทีเ่ห็นไดง่้าย คอืส่วนทีล่อยอยู่เหนือน ้า คอื องคค์วามรูแ้ละทกัษะต่างๆทีบุ่คคลมอียู่และส่วนใหญ่มองเห็นไดย้าก อยู่

ใตผ้วิน ้า ไดแ้ก ่แรงจูงใจ อุปนิสยั ภาพลกัษณภ์ายในและบทบาททีแ่สดงออกทางต่อสงัคม ส่วนทีอ่ยู่ใตน้ ้านีม้ผีลต่อพฤตกิรรมในการ

ท างานของบุคคลเป็นอย่างมากและเป็นส่วนทีพ่ฒันาไดย้าก



ประเภทของสมรรถนะ

มนัีกวชิาการหลายทา่นกล่าวถงึประเภทของ

สมรรถนะไวด้งันี้

สมรรถนะหลกั หมายถงึ คณุลกัษณะเชงิ

พฤตกิรรมทีก่ าหนดเป็นคณุลกัษณะรว่มของ

ขา้ราชการพลเรอืนทัง้ระบบ เพือ่เป็นการหล่อ

หลอมคา่นิยมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคร์ว่มกนั



ประเภทของสมรรถนะ

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (2553ก,หนา้2) ไดก้ลา่วไวว้า่

สมรรถนะหลกัประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คอื

1) การมุ่งผลสมัฤทธิ ์(Achievement Motivation- ACH 

2) การบรกิารทีด่ ี(Service Mind – SERV) 

3) การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Experise – EXP)

4) การยดึมั่นในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม (Interity – ING) 

5) การท างานเป็นทมี (Teamwork – TW)



ประเภทของสมรรถนะ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดก้ าหนดสมรรถนะใน

การปฏบิตัหินา้ทีข่องขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา

ประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงานดงันี้

1. สมรรถนะหลกั (core competency) คอืคณุลกัษณะเชงิ

พฤตกิรรมทีก่ าหนดเป็น คณุลกัษณะรว่มของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา เพือ่เป็นการหล่อหลอมคา่นิยม และ พฤตกิรรมทีพ่งึ

ประสงคร์ว่มกนั   ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คอื 



สมรรถนะหลกั Core Competency

1.การมุง่

ผลสมัฤทธิใ์น

การ

ปฏบิตังิาน 

2. การ

บรกิารทีด่ี

3. การ

พฒันา

ตนเอง

4. การ

ท างานเป็น

ทมี

5. จรยิธรรม 

และ

จรรยาบรรณ

วชิาชพีครู 

หมายถงึ ความ

มุ่งมั่นในการปฏบิตังิานใน

หนา้ทีใ่หม้คีณุภาพ

ถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์

มคีวามคดิ รเิร ิม่สรา้งสรรค ์

โดยมกีารวางแผนก าหนด

เป้าหมาย ตดิตาม

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และปรบัปรงุ พฒันา

ประสทิธภิาพและผลงาน

อยา่งตอ่เน่ือง 

.

ความตัง้ใจและความเต็ม

ใจในการ ใหบ้รกิาร และ

การปรบัปรงุระบบการ

บรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ

อยา่งตอ่เน่ือง เพือ่

ตอบสนองความ 

ตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

การศกึษาคน้ควา้ หา

ความรู ้ตดิตามและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งค ์

ความรูใ้หม่ๆ ทาง

วชิาการและวชิาชพี มี

การสรา้งองค ์ความรู ้

และนวตักรรม เพื่อ

พฒันาตนเอง และ

พฒันางาน 

การใหค้วาม

รว่มมอื ชว่ยเหลอื 

สนับสนุน

เสรมิแรงใหก้ าลงัใจ

แกเ่พือ่นรว่มงาน 

การปรบัตวัเขา้กบั

ผูอ้ืน่หรอืทมีงาน 

การประพฤตปิฏบิตัิ

ตนถกูตอ้งตามหลกั

คณุธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชพี

คร ูเป็น แบบอยา่งทีด่ี

แกผู่เ้รยีนและสงัคม 

เพือ่สรา้งความศรทัธา

ในวชิาชพีคร.ู



สมรรถนะประจ าสายงาน Functional Competency

1. การบรหิารหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้(curriculum and learning management)

2. การพฒันาผูเ้รยีน (student development)

3. การบรหิารจดัการช ัน้เรยีน (classroom management) 

4. การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีน (analysis & synthesis & 

classroom research) 

5. ภาวะผูน้ าครู (teacher leadership) 

6. การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชนเพือ่การจดัการเรยีนรู ้(relationship & 

collaborative building for learning management) 



ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (2548) ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

และดูแลการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดก้ าหนดสมรรถนะการปฏบิตังิาน

ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาในสว่นของสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษามสีมรรถนะ

หลกัประกอบดว้ย 4 สมรรถนะดงันี ้

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 2548 (ส านักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา, 2549: 10-11) กลา่ววา่การมุ่งผลสมัฤทธิห์มายถงึความมุ่งมั่นในการ

ปฏบิตังิานในหนา้ทีใ่หม้คีุณภาพถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณม์คีวามคดิรเิร ิม่สรา้งสรรคแ์ละมกีารพฒันาผลงานใหม้ี

คุณภาพอย่างต่อเน่ืองประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช ีค้อื

ตวับ่งช ีท้ี ่1 คุณภาพงานดา้นความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์

ตวับ่งช ีท้ี ่2 ความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรคก์ารน านวตักรรม / ทางเลอืกใหม่ๆมาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ของงาน

ตวับ่งช ีท้ี ่3 ความมุ่งมั่นในการพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง 



2. การบรกิารทีด่ี

2. การบรกิารทีด่ี

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา, 2549: 12) 

กลา่ววา่การบรกิารทีด่หีมายถงึความตัง้ใจในการปรบัปรงุระบบบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารประกอบดว้ย 2 ตวับ่งชีค้อื

ตวับ่งช ีท้ี ่1 การปรบัปรงุระบบบรกิาร

ตวับ่งชีท้ี ่2 ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง



3. การพฒันาตนเอง

3. การพฒันาตนเอง

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2549: 12-13) กล่าววา่การพฒันา

ตนเองหมายถงึการศกึษาคน้ควา้หาความรูต้ดิตามองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในวง

วชิาการและวชิาชพีเพือ่พฒันาตนเองและพฒันางานประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช ีค้อื

ตวับ่งช ีท้ี ่1 การศกึษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยการเขา้ประชมุทางวชิาการอบรม

สมัมนาหรอืวธิกีารอืน่ ๆ 

ตวับ่งช ีท้ี ่2 การรวบรวมและประมวลความรูใ้นการพฒันาองคก์รและวชิาชพี

ตวับ่งช ีท้ี ่3 การแลกเปลีย่นความคดิเห็นดา้นวชิาการในหมู่เพือ่นรว่มงาน



4. การท างานเป็นทมี

4. การท างานเป็นทมี

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 2548 (

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา, 2549: 13-15) กล่าววา่

การท างานเป็นทมีหมายถงึการใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืสนับสนุนเสรมิแรงใหก้ าลงัใจแกเ่พือ่น

รว่มงานการปรบัตวัเขา้กบับุคคลอืน่หรอืแสดงบทบาทผูน้ าผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสมประกอบดว้ย 

4 ตวับ่งช ีค้อื

ตวับ่งช ีท้ี ่1 การใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืสนับสนุนเพือ่นรว่มงาน

ตวับ่งช ีท้ี ่2 การแสดงบทบาทผูน้ าหรอืผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสม

ตวับ่งช ีท้ี ่3 การปรบัตวัเขา้กบัสถานการณแ์ละกลุ่มคนทีห่ลากหลาย

ตวับ่งช ีท้ี ่4 การเสรมิแรงใหก้ าลงัใจส่งเสรมิสนับสนุนเพือ่นรว่มงานในการปฏบิตังิาน



สรุปได้ว่า สมรรถนะหลัก หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็น
ผลมาจากความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
มุ่งมั่นในการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการให้เป็นท่ีประจักษ์ สามารถศึกษาและพัฒนางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารอยู่เสมอ สามารถ
สร้างทีมงาน เป็นผู้น าทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานส าเร็จ



ความส าคญัของ

สมรรถนะ



ความส าคญัของสมรรถนะ

1. เป็นเคร ือ่งมอืชว่ยในการแปลงวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าประสงค ์วฒันธรรมขององคก์รและ

ยทุธศาสตรต์า่งๆขององคก์รมาสูก่ระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล

2. เป็นเคร ือ่งมอืในการพฒันาความสามารถของบุคลากรในองคก์รอยา่งมรีะบบตอ่เน่ืองและ

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าประสงค ์วฒันธรรมองคก์รและยทุธศาสตรข์อง

องคก์ร

3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤตกิรรมทีด่ใีนการท างานของบุคลากร ซึง่สามารถน าไปใชใ้น

การวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรไดอ้ยา่งชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ

4. เป็นพืน้ฐานส าคญัของระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลในดา้นตา่งๆขององคก์ร เชน่

การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร การพฒันาบุคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การพฒันาน ความกา้วหนา้ทางอาชพี การวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง และการจา่ย

ผลตอบแทน เป็นตน้



ประโยชนข์องสมรรถนะ



ประโยชนต์อ่องคก์ร

1. องคก์รสามารถบรรลผุลตามวสิยัทศันแ์ละพนัธกจิขององคก์ร

2. องคก์รมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายขององคก์ร

3. องคก์รสามารถก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานของแตล่ะต าแหน่งงาน

ไดอ้ยา่งชดัเจนสง่ผลใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์รมปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้สรา้งความเหมาะสมระหวา่งงานและผูด้ ารงต าแหน่งไดด้กีวา่

4. ใหก้รอบแนวคดิทีม่คีณุภาพและเป็นเอกภาพตอ่การประยกุตใ์ช ้

กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล



ประโยชนต์อ่ผูบ้งัคบับญัชา 

1. ทราบถงึจดุออ่นจดุแข็งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีค่วรพฒันา

และเพิม่เตมิสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิจดุแข็ง

และแกไ้ขจดุออ่นใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามสามารถสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการในงานทีร่บัผดิชอบรวมถงึเป้ามหายและทศิทางขององคก์ร

2. ใหผู้บ้งัคบับญัชามมีาตรฐานเดยีวกนัในการประเมนิผลงาน

และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



ประโยชนต์อ่ผูด้ ารงต าแหน่งงาน

1. สรา้งความชดัเจนเกีย่วกบัสิง่ทีอ่งคก์รคาดหวงัและแนวทางการ

ปฏบิตังิานใหเ้กดิความส าเรจ็

2. ทราบถงึความสามารถทีต่อ้งการตามบทบาทหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบและเป้าหมายในการปฏบิตังิานของตน

3. ทราบถงึความคาดหวงัขององคก์รทีต่อ้งการใหผู้ป้ฏบิตังิานมี

ความสามารถทีจ่ะท าใหป้ฏบิตังิานไดส้ าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร

4. ทราบถงึความสามารถทีต่อ้งการในต าแหน่งเป้าหมายในเสน้ทาง

ความกา้วหนา้ในสายงานอาชพี



รูปแบบของสมรรถนะ



รูปแบบของสมรรถนะ

สเปนเซอรแ์ละสเปนเซอร ์(Spencer & Spencer, 1993) เสนอแนวคดิไวว้า่การน า

สมรรถนะมาก าหนดเป็นระดบัสมรรถนะเพือ่ใชว้ดัความสามารถในการปฏบิตังิานของ

บุคคลน้ันมสีว่นประกอบ 3 ประการดงันี ้

1.กลุม่ของสมรรถนะ (Competency Cluster) เป็นกลุม่สมรรถนะทีจ่ดัตาม

ความตอ้งการเพือ่วเิคราะหจ์ าแนกระดบัพฤตกิรรมระหวา่งผูท้ีเ่ขา้ใจงานอยา่งลกึซึง้กบัผู ้

ทีเ่ขา้ใจงานเพยีงผวิเผนิโดยกลุม่หน่ึงจะประกอบดว้ยหน่ึงสมรรถนะหรอืมากกวา่ก็ได ้

ตวัอยา่งเชน่กลุม่การชว่ยเหลอืและการบรกิาร (Helping and Human Service) 

ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 2 ดา้นคอืความเขา้ใจในดา้นปฏสิมัพนัธ ์(Interpersonal 

Understanding) และการใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer Service Orientation)

เป็นตน้ 



รูปแบบของสมรรถนะ

2. มติ ิ(Dimensions) เป็นมติขิองสมรรถนะโดยจะพจิารณาครอบคลุมถงึ

ความรูส้กึทีต่อ้งการอยา่งแทจ้รงิและความส าเรจ็ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ขนาดของ

ผลกระทบตอ่คนและโครงการความซบัซอ้นของพฤตกิรรมความพยายามและความ

เป็นเอกลกัษณข์องงานแลว้น ามาก าหนดจ านวนมตใินแตล่ะสมรรถนะซึง่สว่นมาก

สมรรถนะหน่ึงจะประกอบดว้ย 2-3 มติติวัอยา่งเชน่การใหบ้รกิารลกูคา้ (Customer 

Service Orientation) ประกอบดว้ย 2 มติคิอืมติทิีเ่กีย่วกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

(Focus on Client 's Needs) และมติทิีเ่กีย่วกบัการชว่ยเหลอืหรอืบรกิาร 

(Initiative to Help or Serve Others) 



รูปแบบของสมรรถนะ

3. ระดบัของสมรรถนะ (Competency Level) เป็นการอธบิายระดบัพฤตกิรรม

ของสมรรถนะโดยทัว่ไปมกัจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคอื พฤตกิรรมทางบวก พฤตกิรรมเป็น

กลางและพฤตกิรรมทางลบ แตล่ะพฤตกิรรมจะอยูใ่นทกุมติซิ ึง่มติขิองสมรรถนะจะพจิารณา

รวมถงึความตอ้งการจากทีก่ลา่วในขา้งตน้

แนวคดิของสเปนเซอร ์และสเปนเซอร ์ (Spencer & Spencer,1993) น้ันเป็นสิง่

ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึลกัษณะของปฏบิตังิานและเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ หรอืเป็นปัจจยัที่

น าไปสูผ่ลลพัธใ์นการปฏบิตังิานทีต่อ้งการได ้ท าใหอ้งคก์รสามารถตรวจสอบไดว้า่ บุคลากร

ยงัขาดความสามารถดา้นใดซึง่จะชว่ยแกไ้ขและพฒันาไดอ้ยา่งถกูวธิ ีกลา่วคอื บุคลากรไดร้บั

โอกาสในการพฒันาตนเองใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบงานทีส่งูขึน้ สว่นองคก์รเองก็ไดร้บั

ผลดใีนแง่ของการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เน่ืองจากมพีนักงานทีม่คีวามสามารถในการ

ปฏบิตังิานอยา่งแทจ้รงิ



ไรแลทและโลฮาน (Rylat & Lohan, 1995) 

ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบหลกัของแตล่ะสมรรถนะไวว้า่ประกอบดว้ย 6 รายการคอื (1) บทบาทหลกั 

(Key Role) ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ธบิายถงึกจิกรรมอยา่งกวา้งๆตามขอ้ผูกพนัหรอืพนัธกรณี (Commitm

ent) ทีแ่ตล่ะบุคคลมตีอ่องคก์รในระหวา่งทีท่ างานอยู ่(2) หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Compet

ency) อธบิายถงึหนา้ทีห่ลกัหรอืกลุม่ของทกัษะของงานอยา่งกวา้งๆ (3) สว่นประกอบของ

สมรรถนะ (Element of Competency) เป็นการอธบิายถงึรายละเอยีดเพิม่มากขึน้จากหน่วย

ยอ่ยน้ันๆโดยกลา่วถงึการกระท าหรอืผลลพัธท์ีแ่สดงใหเ้ห็นหรอืวดัไดซ้ ึง่อาจจะระบุออกมาใน

ลกัษณะของปัจจยัน าเขา้ (Input) หรอืผลลพัธ ์(Output) ก็ได ้(4) เกณฑก์ารปฏบิตังิาน (Perfor

mance Criteria) เป็นระดบัความตอ้งการหรอืมาตรฐานของผลการปฏบิตังิานในแตล่ะ

สว่นประกอบของสมรรถนะซึง่ตอ้งระบใุหเ้ช ือ่มโยงกนัระหวา่งสมรรถนะและความชดัเจนของ

ผลส าเรจ็ (5) เงือ่นไข (Condition) เป็นความคาดหวงัในการปฏบิตังิาน (6) ค าแนะน า (Evidenc

e Guide) 



การก าหนดสมรรถนะของบุคคลเพือ่การสรรหาและเลอืกสรรของส านักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน (2547 อา้งถงึในนพรตัน ์ โพธิศ์รทีอง 2550: 81-85) ไดร้ะบุถงึโครงสรา้งทีส่ าคญัของ

สมรรถนะไวโ้ดยประกอบดว้ย 

1. กลุ่มสมรรถนะ (Cluster of Competencies) หมายถงึกลุ่มสมรรถนะต่าง ๆ ทีจ่ดัใหร้วมอยู่ใน

หมวดหมู่

เดยีวกนัตามแนวคดิของสเปนเซอรแ์ละสเปนเซอร ์ (Spencer & Spencer, 1993) 

ไดจ้ าแนกกลุ่มสมรรถนะไว ้6 กลุ่มประกอบดว้ย 

1. 1 กลุ่มปฏบิตักิารและสมัฤทธิผ์ล (Achievement and Action) ประกอบดว้ย

สมรรถนะต่างๆ ไดแ้ก ่การมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ ์(Achievement Orientation) การเอาใจใส่ต่อกฏ

ระเบยีบคุณภาพและความเทีย่งตรงถูกตอ้ง (Concern for Order. Quality and Accuracy) 

ความคดิรเิร ิม่ (Initiative) และการแสวงหาขา่วสารขอ้มูล (Information Seeking) 

1. 2 กลุ่มชว่ยเหลอืและการใหบุ้คคลอืน่ (Helping and Human Service) 

ประกอบดว้ยสมรรถนะค่าง ๆ ไดแ้ก ่ความเขา้ใจสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล (Interpersonal Under

standing) และการมุ่งบรกิารลูกคา้ (Customer Service Orientation)



1.3 กลุม่ผลกระทบและการมอีทิธพิล (Impact and influence) ประกอบดว้ย

สมรรถนะตา่งๆไดแ้ก ่

ผลกระทบและการมอีทิธพิล (Impact and influence) การตระหนักถงึองคก์าร (Organization 

Awareness) และการสรา้งสมัพนัธภาพ (Relation Building)

1. 4 กลุม่การบรหิารจดัการ (Management Group) ประกอบดว้ยสมรรถนะตา่ง ๆ 

ไดแ้ก ่การพฒันาคนอืน่ (Developing Others) การสัง่การการใชอ้ านาจในต าแหน่งหนา้ทีแ่ละ

ยนืหยดัในสิง่ทีต่อ้งการ (Directiveness, Assertiveness and use of Position Power) 

การใหค้วามรว่มมอืและการท างานเป็นทมี (Teamwork and Cooperation) และการมภีาวะผูน้ า

กลุม่ (Group Leadership) 



1. 5 กลุ่มการใชค้วามคดิ (Cognitive) ประกอบดว้ยสมรรถนะ

ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การคดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) การตรวบยอด (C

onceptual Thinking) และความช านาญในการบรหิารเชงิวชิาชพีและใช ้

เทคนิค (Technic and professional Managerial Expertise) 

1. 6 กลุ่มประสทิธผิลส่วนตน (Personal Effectiveness) 

ประกอบดว้ยสมรรถนะตา่ง ๆ ไดแ้ก ่การควบคมุตนเอง (Self-Control) 

ความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) ความยดืหยุ่น (Flexibility) 

และความผูกพนัตอ่องคก์าร (Organizational Commitment)



งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

งานวจิยัในประเทศ

ธรีภทัร  แสนอ ามาตย ์(2552: 100-102) ไดท้ าการวจิยัเร ือ่งสมรรถนะทางการ

บรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามการรบัรูข้องขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหนองบวัล าภเูขต 1 และเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่โดยภาพ

รวมอยู่ในระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นดงันีก้ารมุ่งผลสมัฤทธิ,์ การบรกิารทีด่,ี การ

พฒันาตนเอง, การท างานเป็นทมี, การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห,์ การสือ่สารและการจงูใจพบวา่

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

พเยาว ์ สุดรกั (2553:76-77) ไดท้ าการวจิยัเร ือ่งศกึษาสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิาร

การศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนสงักดัส านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ปทุมธานีเขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ สมรรถนะดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ,์ สมรรถนะดา้นการบรกิารที่

ดแีละสมรรถนะดา้นการพฒันาตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก



งานวจิยัตา่งประเทศ

ซลูลแีวน (Sullivan) ไดศ้กึษาเร ือ่งลกัษณะของผูบ้รหิารสถานศกึษาการใช ้

สมรรถนะตามเกณฑข์องรฐัฟลอลดิาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละ

วฒันธรรมการท างานของสถานศกึษาในทอ้งถิน่พบวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีาร

ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑป์กตใินดา้นการสือ่สารและการจงูใจ

เอ็ดเวอรด์ (Edward) ไดก้ารศกึษาเร ือ่งการบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีนใน

รฐัแคลลฟิอรเ์นีย ตอนเหนือพบวา่การบรหิารงานบุคคลผูบ้รหิารควรมบีทบาทหนา้ทีท่ี่

ตอ้งรบัผดิชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรการพฒันาบุคลากรโดยการจดัอบรมใหค้วามรูท้ ัง้

หลกัการและวธิกีารท างานใหท้นัตอ่เทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหนา้อยูเ่สมอและควรมกีาร

พฒันาการท างานเป็นทมีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารผูบ้รหิารตอ้งสรา้งศรทัธา

และความจรงิใจในการระเบยีบวนัิยในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทตา่งๆไดอ้ยา่งเหมาะสม



งานวจิยัตา่งประทศ

มารม์อน (Marmon) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการก าหนดสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารและ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารจดัการศกึษาพบวา่สมรรถนะหลกัส าหรบัผูบ้รหิารและบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารจดัการศกึษาตามทีก่ าหนดจ านวนสมรรถนะประกอบดว้ย 

1) สมรรถนะดา้นการบรหิาร 2) สมรรถนะดา้นการรบับุคคล 3) สมรรถนะดา้นการแนะน าหลกัสูตi

ทัว่ไปหลกัสูตรพเิศษ 4) สมรรถนะดา้นการระดมทรพัยากรสนับสนุนการบรหิารจดัการ 5) สมรรถนะ

ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 6) สมรรถนะดา้นการจดัท าของบประมาณ 7) สมรรถนะดา้น

สารสนเทศ 8) สมรรถนะดา้นสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 9) สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า 10) 

สมรรถนะดา้นวสิยัทศันร์ะดบัสากล 11) สมรรถนะดา้นการจงูใจ 12) สมรรถนะดา้นการวางแผน 

13) สมรรถนะดา้นการก าหนดทศิทาง 14) สมรรถนะดา้นการพฒันาวชิาชพี 15) สมรรถนะดา้น

สรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชน 16) สมรรถนะดา้นการสรรหา 17) สมรรถนะดา้นการสอนและ 

18) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี



สมทิธแ์ละเพอรค์ี (Smith and Purkey) ไดศ้กึษาเร ือ่งปัจจยัทีส่ง่ผลให ้

โรงเรยีนเกดิประสทิธผิลพบวา่โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลน้ันผูบ้รหิารตอ้งมสีมรรถนะที่

ประกอบดว้ยปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้1) ภาวะผูน้ าในการจดัการศกึษา 2) การวางแผนและ

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 3) การตัง้เป้าหมายทีช่ดัเจนและการตัง้ความคาดหวงัสงู

4) เวลาและภาระงาน 5) การแสดงใหเ้ห็นถงึการประสบความส าเรจ็ดา้นวชิาการ

6) การด าเนินตามแนวโนม้ทัว่ไปของสงัคม 7) ไหวพรบิในการตดิตอ่สือ่สาร

8) การสนับสนุนและการเขา้รว่มกจิกรรมของผูป้กครอง 9) การบรหิารจดัการสถานทีใ่น

โรงเรยีน 10) การพฒันาบุคลากร 11) การสรา้งความมั่นคงของบุคลากร 

12) การวางแผนเกีย่วกบัโรงเรยีนและความรว่มมอื 13) การสนับสนุนการท างาน



กรณีศกึษา
กทม.พรอ้มการจดัการเรยีนการสอนระบบออนไลน ์แนะผูป้กครองหากไม่มมีอืถอื คอมพวิเตอร ์ไม่ตอ้งซือ้



รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร ตรวจเยีย่มการ

ทดสอบเรยีนออนไลนข์องนักเรยีนระดบัประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษา พรอ้มชมการสาธติขัน้ตอนตา่งๆ ในการสอน

ออนไลน ์เผย กทม. พรอ้มการจดัการเรยีนการสอนในระบบ

ออนไลน ์100% ย า้ ผูป้กครองนักเรยีน หากไม่มอีปุกรณ์

ส าหรบัใชใ้นการเรยีนรู ้โรงเรยีนจะสง่ครไูปดแูลถงึทีบ่า้น





วนันี ้(25 พ.ค.) เวลา 13.00 น. นายเกรยีงยศ สุดลาภา รองผูว้่า

ราชการกรงุเทพมหานคร ตรวจเยีย่มความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอนใน

ระบบออนไลน ์เน่ืองในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 ณ โรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะปิและโรงเรยีนบา้นบางกะปิ เขตบางกะปิ 

โดยม ีนายขจติ ชชัวานิชย ์รองปลดักรุงเทพมหานคร ผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร 

ผูบ้รหิารส านักการศกึษา ผูบ้รหิารเขตบางกะปิ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ใหก้ารตอ้นรบัและรายงานผลการด าเนินการ



รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยวา่ วนันีเ้ป็นการลงพืน้ทีต่รวจความพรอ้มการจดัการเรยีนการ

สอนระบบออนไลนท์ีโ่รงเรยีนมธัยมบา้นบางกะปิ และโรงเรยีนบา้นบางกะปิ จากการตรวจเยีย่มโรงเรยีนดงักล่าว

พบวา่ มคีวามพรอ้ม 100% ส าหรบัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์ทัง้ในส่วนของอุปกรณ ์เคร ือ่งมอื และ

ครูผูส้อน ส าหรบัภาพรวมความพรอ้มส าหรบัการเรยีนการสอนแบบออนไลนข์องโรงเรยีนในสงักดั

กรุงเทพมหานครทัง้ 437 โรงเรยีน มคีวามพรอ้มประมาณ 70-80% ส่วนทีย่งัไม่พรอ้มจะเป็นโรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่

บรเิวณชานเมอืง บางแห่งมปัีญหาเร ือ่งสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต หรอืเด็กนักเรยีนมฐีานะยากจน เป็นตน้ ส านัก

การศกึษาไดท้ราบถงึปัญหาดงักล่าว จงึเตรยีมการจดัการเรยีนรูใ้หค้รอบคลุมนักเรยีนทุกคน ทัง้กลุ่มทีม่คีวาม

พรอ้มในการเรยีนออนไลนแ์ละกลุ่มทีไ่ม่พรอ้มเรยีนออนไลน ์โดยผ่านชอ่งทางการเรยีนรู ้4 ชอ่งทาง (4 on) 

คอื 1. Online โดยการสอนสดผ่านชอ่งทางออนไลน ์ซึง่ครูสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บันักเรยีนได ้โดยใช ้Appli

cation ต่างๆ เชน่ Microsoft Team, Google Classroom, Zoom, Facebook live เป็นตน้ โดยจะมี

ตารางเรยีนออนไลนท์ีโ่รงเรยีนจดัไวแ้ละแจง้ให ้



สรุปสมรรถนะหลกัผูบ้รหิาร

สมรรถนะหลกั หมายถงึ คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจาก

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะและคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีท่ าใหบุ้คคลสรา้ง

ผลงานไดโ้ดดเดน่ในองคก์ร ม ี5 ดา้นไดแ้ก่

1. การมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน

2. การบรกิารทีด่ี

3. การพฒันาตนเอง

4. การท างานเป็นทมี



Thank you


