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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลักและวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ประเมินข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 12 สมรรถนะ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 203 คน 
 ผลการวิจัย ปรากฏดังน้ี 
 1. ความเหมาะสมของสมรรถนะที่นํามาใช้ประเมินข้าราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก 
 2.  องค์ประกอบของสมรรถนะ แบ่งกลุ่มได้เป็น 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1  
ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการทํางานเป็นทีม องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบที่ 5  ด้านภาษาและ
เทคโนโลยี  องค์ประกอบที่ 6 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง องค์ประกอบที่ 7 ด้านการสื่อสาร 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to study a suitability of and analyse a component of a core 
competency to assess government officer of the Office of the Teacher Civil Service 
and Educational Personnel Commission composing of 12 core competency. A sample 
group used in this study was officer at the Office of the Teacher Civil Service and 
Educational Personnel Commission totally 203 cases. 
 The research was found as follows. 
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 A suitability of a core competency used to assess government officer in 
overall was much in an appropriate level. 
 A component of a core competency was divided into 7 components. They 
were achievement motivation, teamwork, learning ability, analysis and synthesis, 
language and technology, uprightness, and communication.  
 This study suggests that Office of the Teacher Civil Service and Educational 
Personnel Commission should continue to use a core competency above-mentioned 
to assess government officers and conduct a study to assess a core competency in 
every 2-3 years due to rapid change in society and administration of academic and 
salary system. 
 
คําสําคัญ   
 สมรรถนะหลัก   ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ระบบราชการไทยเริ่มต้นจากการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2472 ซึ่งเป็นปีที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 มีผลบังคับใช้ โดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่ง
แบบช้ันยศ ระบบน้ีถูกใช้ในระบบราชการไทยมาเกือบ 50 ปี ต่อมาได้นําระบบการกําหนดตําแหน่ง
ตามงานที่รับผิดชอบ หรือระบบ PC (Position Classification) มาใช้ในปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา
ประมาณ 30 ปี ที่ภาคราชการได้เรียนรู้ถึงข้อดีและข้อจํากัดของระบบน้ี เมื่อปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐเปลี่ยนไป การกําหนดตําแหน่งและการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐก็เปลี่ยนไป ดังน้ันเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และเง่ือนไขใหม่ที่เข้ามา ภาครัฐจึงได้สืบเสาะ
หาทางเลือกใหม่เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิผลมากกว่าระบบ PC ที่ใช้อยู่ ระบบ
บริหารงานบุคคลแบบใหม่ หรือแบบแท่งน้ีได้นําเอาระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในระบบ
บริหารงานบุคคล เป็นประการสําคัญ 
 สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน              
ในตําแหน่งทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ เพ่ือใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549: 11) ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท 
 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 2. สมรรถนะทางการบริหาร 
 3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ Job Related Competency 
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นองค์กร
กลางบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นําเอาระบบ สมรรถนะ
ของสํานักงาน ก.พ. มาใช้ในการบริหารผลงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการด่วน
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ที่สุด ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกจากน้ันยังได้นําสมรรถนะมาใช้ในระบบ
บริหารงานบุคคลในด้านอ่ืน ๆ ด้วย (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 อย่างไรก็ดี แม้แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) จะก่อให้เกิดข้อดีหลาย    
ประการ แต่จําเป็นอย่างย่ิงที่ส่วนราชการจะต้องคํานึงถึงเง่ือนไขหรือข้อจํากัดหลายประการ เช่น 
ก่อนที่จะกําหนดสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรภาครัฐได้ ควรมีการกําหนดสมรรถนะหลักของ             
การบริหารจัดการภาครัฐให้ได้ว่าภาครัฐในอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรให้มีความชัดเจน เหมือนกับการ
วิเคราะห์สมรรถนะหลักในระดับองค์กร เพ่ือมิให้เกิดการกระจายตัวของสมรรถนะของบุคลากรใน
องค์กรภาครัฐ เน่ืองจากต่างคนต่างทํา นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น แม้จะเป็นแบบเงียบก็ตาม โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐน้ันต้องให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) แก่บุคคลในหน่วยงาน เน่ืองจากความเข้าใจของผู้ใช้มีความสําคัญมากต่อ
ความสําเร็จในการนําระบบน้ีมาใช้ ประกอบกับการนําแนวคิดสมรรถนะมาใช้ได้ไม่นาน ขณะที่
ทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรม การทํางานของข้าราชการส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับระบบแบบเดิม ซึ่ง
จะส่งผลให้แนวคิดสมรรถนะไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เพราะระบบใหม่น้ี เมื่อมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ไปถึงระดับหน่ึงแล้ว ผู้ที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้รับเงินเดือนมากกว่าอาจจะเปลี่ยนไปได้รับ
เงินเดือนน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้ (ศุภชัย ยาวประภาษ, 2548: 65) 
 จะเห็นว่า การนําสมรรถนะมาใช้ในระบบราชการ ยังเป็นเรื่องใหม่ แม้ ก.พ. เอง ตระหนัก
ในข้อจํากัดทั้งหลาย และได้กําหนดสมรรถนะหลักสําหรับใช้กับบุคลากรในภาครัฐก่อนแล้ว และได้
เสนอแนะให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ กําหนดสมรรถนะหลักขององค์กรขึ้น ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน ก.ค.ศ. มีความเห็นว่า เมื่อ ก.พ. กําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐ
แล้ว สํานักงาน ก.ค.ศ. ควรได้มีการกําหนดสมรรถนะของสํานักงาน ก.ค.ศ. ด้วย สมรรถนะของ
ข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะหลักของ
สํานักงาน ก.ค.ศ. และการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. 
งานวิจัยเรื่องน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ทําให้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ของ ก.ค.ศ. สามารถนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ.  
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. สมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการ ก.ค.ศ. ควรเป็นอย่างไร 
 2. ควรมีองค์ประกอบของสมรรถนะใดบ้าง ที่เหมาะสมในการนํามาใช้เป็นสมรรถนะ              
ของข้าราชการ ก.ค.ศ. 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. 
 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ.  
วิธดํีาเนนิการวิจัย 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการ รวม 203 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมสมรรถนะหลักเพ่ือ
ใช้ประเมินข้าราชการกรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) โดยจะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับสมรรถนะขององค์กรที่นําสมรรถนะมาใช้ 
  3.2 สร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามโดยได้นําคําอธิบายและตัวช้ีวัด
สมรรถนะขององค์กรที่นําสมรรถนะมาใช้ ประกอบกับคํานิยามศัพท์ที่ผู้วิจัยกําหนด โครงสร้างของ
คําถาม ดังตารางต่อไปน้ี 
  3.3 นําแบบสอบถาม ไปหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา แล้วนําไปทดสอบกับข้าราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ได้ค่าแอลฟา
เท่ากับ  .80   
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
มาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักที่เหมาะสมในการนํามาใช้ประเมินข้าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ค่าสถิติสําหรับข้อมูลพ้ืนฐาน ใช้ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่
 5.2 ความเหมาะสมของสมรรถนะ ใช้ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการคํานวณหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ t และการ
สกัดองค์ประกอบ วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละของข้อมูลในแต่ละรายการเก่ียวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 30-39 ปี    
มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับ ปริญญาโท ประเภทข้าราชการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ                   
มีตําแหน่งส่วนใหญ่ในระดับชํานาญการและมีประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่ระหว่าง 10-19 ปี   
 2. สมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยภาพรวม สมรรถนะท้ัง 12 สมรรถนะ มีตัวแปรหรือตัวช้ีวัด 57 ตัวแปร มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก เรียงดังน้ี แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสํานึกในความเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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  ตัวแปรที่ความเหมาะสมน้อยที่สุด ระดับปานกลาง 3 ลําดับ ได้แก่ ความสามารถ           
ในการสื่อสารทั้งภาษาท่าทาง สร้างสรรค์การพัฒนาความสามารถด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
อย่างต่อเน่ือง และความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 
  สรุปว่า การวิจัยสามารถตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 1 ได้ กล่าวคือ สมรรถนะของ
ข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีตัวแปร 57 ตัวแปร และ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะของข้าราชการสํานักงาน ก.ค.ศ. พบว่า   
ตัวแปร ทั้ง 57 ตัวแปร สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 12  ตัวแปร องค์ประกอบที่ 2  
ด้านการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสามารถ
ในการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน  9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 ด้านภาษาและเทคโนโลยี  
ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 ด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 7  ด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย         

4. สามารถตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ องค์ประกอบสมรรถนะของข้าราชการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่
ควรนํามาใช้ในการประเมินข้าราชการ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ระดับความเหมาะสมของสมรรถนะ 
  ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่เหมาะสมกับข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย               
ทนุพันธ์  หิรัญเรือง (2547: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตการศึกษาที่ 15 พบว่า ค่าเฉล่ีย
สมรรถนะอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
  เหตุผลที่สนับสนุนอาจเนื่องมาจากในช่วงต้ังแต่ปี 2542 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกประเภทเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถนะ 
 2. ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบของสมรรถนะข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวม 7 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เพ่ือพิจารณา
องค์ประกอบในภาพรวม พบว่า สมรรถนะทั้ง 7 องค์ประกอบ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
สํานักงาน ก.พ. ในด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทํางานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง (สํานักงาน ก.พ. 
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2547: 11) สมรรถนะที่เหลืออีก 4 สมรรถนะ จะสอดคล้องกับองค์กรอ่ืนๆ เช่น ด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สอดคล้องกับสมรรถนะของสํานักงานศาลยุติธรรม  
  มีข้อน่าสังเกตว่า องค์ประกอบสมรรถนะท้ัง 7 องค์ประกอบ มี 2 สมรรถนะที่ใช้บริหาร
ผลงานในภาคเอกชน คือ ความสามารถในการเรียนรู้ และการสื่อสาร ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมีภาวะการแข่งขันสูง จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้มี
ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ดังน้ันจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญในการ
ประสานงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัย พบว่า มีตัวแปรของสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ตัวแปรที่ 4, 9, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
53, 54, 55, 56, และ 57 สํานักงาน ก.ค.ศ. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะให้กับข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ีควรใช้สมรรถนะ
ทั้ง 7 องค์ประกอบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ควรศึกษาวิจัยตรวจสอบสมรรถนะทุก 2-3 ปี ทั้งน้ี เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารอย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบวิทยฐานะ 
ระบบเงินเดือน เป็นต้น 
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