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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ 4) เพื่อ
เสนอแนวทางการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการครสูงักดัสำานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การวจิยัแบง่เปน็ 2 ขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์
อลัฟา) ทัง้ฉบับเท่ากบั .92 เกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการครจูำานวน 385 คน กำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งโดยการเปดิตารางเครจซีแ่ละมอรแ์กน และการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage 
sampling) (4 ขัน้ตอน) สัมภาษณเ์ชิงลกึ ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คนโดยใช้แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ขั้นตอน และการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น และมีความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 

2. ความสมัพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ดา้นของขา้ราชการครกูบัประสทิธิภาพในการปฏบิตัิ
งานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนดิบ
สมรรถนะดา้นการทำางานเปน็ทมี (X

2
) สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีคร ู(X

5
) สมรรถนะ
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ด้านการบริการที่ดี (X
3
) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (X

4
) และ สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X

1
) มี

ค่าเท่ากับ .299, .258, .226, .117 และ .089 ตามลำาดับ 

3. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ผลการวิเคราะห์ 
คา่สมัประสทิธิใ์นรปูคะแนนมาตรฐานเทา่กับ .880 และมคีา่สมัประสทิธิส์หสัมพนัธท์ีป่รบัแก้แลว้ เทา่กบั 
.879 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 87.90 สามารถนำา
มาสรา้งสมการพยากรณป์ระสทิธภิาพในการปฏิบติังานในรปูของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้

สมการในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)

 Ý= .121 + .299 X
2
 + .258 X

5
 + .226 X

3
 + .117 X

4
 + .089 X

1

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)

 ŹY = .293 Z
2
 + .264 Z

5
 + .223 Z

3
 + .126 Z

4
 + .090 Z

1

4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูคือบูรณาการการพัฒนา
สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีความ
สามารถในการวางแผน การกำาหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจการจัดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติ
งาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การนำานวัตกรรม ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจัดการ
เรียนรูแ้ละการปฏบิตังิาน สามารถในการตดิตามประเมนิผลการจดัการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิาน รวมทัง้
สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้านการบริการที่ดี สมรรถนะด้าน
การทำางานเป็นทีม สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ประสิทธิภาพในการทำางาน

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the core competencies and  

performance efficiency of the government teachers, 2) to find relationships between core  
competencies and performance efficiency of the government teachers, 3) to construct a predictive  
performance efficiency of the government teachers, and 4) to recommend guidelines for  
developing the performance efficiency of the government teachers, under jurisdiction of the  
Office of the Basic Education Commission in Norththeastern Region. There were 2 phases of 
this research. The research instrument was the 5 Level Rating Scale questionnaire with Reliability  
(Alpha Coefficient) of total issue = .92. Data were collected from 385 government teachers. 
The sample size was determined by using Krejcie and Morgan’ Table. The samples were 
selected by Multi Stage Sampling with 4 stages. The in-depth interview by using structured  
interview, was administered with 7 experts in order to recommend the guidelines for  
developing performance efficiency. The statistic for data analysis included the percentage, 
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mean, standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient, Stepwise Multiple Regression 
Analysis, and Descriptive Analysis. 

The research findings were as follows: 

1. The teachers’ overall opinion on 5 aspects of factors in core competencies, was 
at “High” level. In addition, the overall opinion on performance efficiency was at “High” level.  

2. There were positive relationships between 5 aspects of core competencies in 
government teachers, and the performance efficiency at 0.01 level. The unstandardized 
score of core competencies in team work (X

2
), competencies in teachers’ code of ethics 

and integrity (X
5
), competencies in good service mind (X

3
), competencies in self-development 

expertise (X
4
), and competencies in achievement oriented (X

1
) were .299, .258, .226, .117, 

and .089 respectively. 

3. In constructing a predictive performance efficiency of the government teachers. 
The standardized scores of coefficient was = .880. Furthermore, the adjusted correlation  
coefficient was = .879 and significant at 0.01 level. The predictive value was = 87.90 per cent. 
Predictive equation of performance efficiency of government teachers could be constructed 
in unstandardized score and standardized score form as bellow.

The equation of unstandardized score could be written as follows: 

 Ý= .121 + .299 X
2
 + .258 X

5
 + .226 X

3
 + .117 X

4
 + .089 X

1
 

The equation of standardized score could be written as follows: 

 ŹY = .293 Z
2
 + .264 Z

5
 + .223 Z

3
 + .126 Z

4
 + .090 Z

1

4. The guidelines to increase performance efficiency of government teachers integrated  
with method to develop 5 core competencies were: the teachers should pay attention to 
work performance especially in quality knowledge management as well as work performance,  
they should be competent in planning, goal setting, analysing and synthesizing the duty 
of knowledge management as well as work performance, they should be able to use the 
information communication and technology in knowledge management as well as work 
performance, they should be creative in using new innovation and alternatives for enhancing 
the efficiency of knowledge management as well as work performance, they should be able 
to follow up and evaluate the knowledge management as well as work performance, and 
they should be able to improve and develop the knowledge management as well as work 
performance to be continuously efficient. 

Keywords: Core Competencies, Achievement Oriented Competency, Good Service Mind, 
Team Work, Self Development Expertise, Teachers’ Code of Ethics and  Integrity, 
Performance Efficiency
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บทนำา
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพต้อง

อาศัย “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดเพราะ
ทุกองค์กรล้วนแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนำา
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงานขององค์กร 
โดยกล่าวได้ว่าความสำาเร็จและความเจริญเติบโต
ขององค์กรมักมีผลมาจากการมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความสามารถและมีคุณค่าเสมอ แต่หากมอง
ในแง่ความจริงแล้วหลายองค์กรมักจะละเลยและ
ไม่ให้ความสำาคัญด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์
ทำาให้องค์กรสูญเสียคนดีมคีวามรูค้วามสามารถไป 
ดังนั้น หน้าที่ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ก็คือ 
สรา้งแรงจงูใจและสรา้งขวญักำาลงัใจเพ่ือชักจงูใหผู้้
ใต้บังคับบัญชาทำางานอย่างกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุจริตใจเป็นสำาคัญ ซึ่งคุณสมบัติ
นีเ้ปน็คณุสมบติัทีม่อียูใ่นตวัของบคุคลทีม่คุีณภาพ
ที่ผ่านการพัฒนามาตามกระบวนการที่ดี และขึ้น
อยูก่บัขวญักำาลงัใจของผูน้ั้นเปน็สำาคญั (Huse and 
Cummings. 1985: 198-199) 

การศึกษา ถือว่าเป็นพลังทางปัญญา
สำาหรับประชาชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรือง ซึ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมไทยอันมี 
ผลกระทบมาจากการพัฒนาในยุคสังคมโลกา
ภิวัตน์ท่ีทำาให้ขอบข่ายของการสืบเสาะ ค้นคว้า 
แสวงหาและการถา่ยทอดความรู้ การเรยีนรูเ้ปน็ไป
อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว พร้อมกับการขยายอย่าง
กว้างขวางของความรู้แห่งศาสตร์ต่างๆ ซึ่งนำาไปสู่
ความจำาเปน็ในการปรับและเปลีย่นแปลงดา้นการ
ศึกษาโดยรวมให้พัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น วิชาชีพครูจึงทวีความสำาคัญมากย่ิงขึ้น
เนื่องจากเป็นวิชาชีพในการพัฒนาคนให้รู้เท่าทัน
การเปลีย่นแปลงและเปน็ผู้ช้ีนำาสงัคมได ้จงึเหน็วา่ 

ครูจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ
ในการทำางานรวมถึงการสร้างขวัญกำาลังใจใน
การทำางาน การสร้างความพึงพอใจในงานของ
บุคคลกับประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากรจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การคือ ช่วยเพิ่มผลิตผล
ขององค์การ ช่วยเพ่ิมพูนขวัญและกำาลังใจของ 
ผู้ทำางาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่พวกเขาในการ
ทำางาน และคุณภาพชีวิตการทำางานช่วยปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพของผู้ทำางาน องค์การจึงควร
มีบทบาทช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรพยายามศึกษาหาวิธีการ เพื่อที่จะ
มาปรับปรุงการทำางาน ให้ประสบความสำาเร็จไป
พร้อมกันด้วย ทุกหน่วยงานมีความจำาเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรเพราะการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำาเร็จตามเป้าหมาย 
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏบิตังิานของบคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้ง หากหนว่ยงาน 
ใดมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานนั้นก็
ย่อมจะประสบผลสำาเร็จและสามารถพัฒนางาน
ให้บรรลตุามเปา้หมายทีต่ัง้ไว้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553: 1 ;  
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 
3-4 ; วิทยา จันทร์ศิริ. 2551: 1 ; ชาญชัย  
รัตนสุทธิ. 2552: 21)

ครูเป็นบุคลากรที่ มีบทบาทสำาคัญใน
กระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึงมี
ความสำาคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อ 
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ ครูมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม มจีรยิธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข คุณภาพของ 
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ค รู ผู้ สอน เ ป็น ปัจจั ยสำ า คัญที่ ส่ ง ผลต่ อการ
เปลีย่นแปลงดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นอกจากนัน้ 
คุณลักษณะที่สำาคัญของครูคือการรู้จักบทบาท
หนา้ทีภ่าระงานของตนเอง การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้และการเป็นผู้นำาทางวิชาการ หากครู
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงแล้วจะก่อ
ให้เกิดสมรรถนะในวิชาชีพ ที่ผ่านมาครูได้รับการ
พัฒนาไม่ตรงกับความต้องการและไม่สามารถนำา
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานได้จรงิ ดังน้ัน จงึควรกำาหนด
แนวทางในการพัฒนาครูโดยการสำารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครู เพื่อทำาให้
เนื้อหาและวิธีการพัฒนาครูมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและความถนัดของครูอย่างแท้จริง 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 1 ; 
สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549: 47 ; Gupta 
and Wang. 2007: 275 ; สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2553: 56)

ครูในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นผู้นำาใน
การจัดการเรียนการสอน ที่จำาเป็นต้องมีทั้งความ
สามารถดา้นการสอนและความสามารถด้านอืน่ๆ 
รวมถึงต้องพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะของการ
เป็นครมูอือาชพี อันกอปรดว้ยความมีจติวญิญาณ
ของความเป็นครูและสร้างแรงบันดาลใจพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
อยู่อย่างสม่ำาเสมอ จะเห็นได้ว่าเมื่อครูเป็นบุคคล
สำาคัญในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาครูจึง
จำาเป็นอย่างยิ่ง

ใ น โ ล กปั จ จุ บั น ท่ี ก ร ะ แส แ ห่ ง ก า ร
เปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และขอ้มูลขา่วสารตา่งๆ ในแตล่ะรอบปจีงึมหีนว่ย
งาน องค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ต่างดำาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข.  
2558: คำานำา) แต่จากผลการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาครูของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2556: 85-86) พบว่า  
ในรอบปีหนึ่งๆ ครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก  
แต่ไม่มีความชัดเจนว่าได้มีการติดตามและ 
ประเมนิผลภายหลงัการพฒันาวา่ไดม้กีารนำาไปใช้
จริงมากน้อยเพียงใด การพัฒนาครูมีลักษณะเกิด
ความซ้ำาซอ้น ในบางครัง้ครตูอ้งเขา้พฒันาเรือ่งเดมิ 
จากหลายหน่วยงาน และครูได้รับการพัฒนาไม่ 
ต่อเนื่องและสิ้นเปลืองงบประมาณรวมทั้งการ
พัฒนาครูยังใช้รูปแบบเดิมๆ ท่ีส่วนใหญ่ใช้การ
พัฒนาในห้องประชุมตามโรงแรมผลการพัฒนา
เป็นเรื่องการให้ความรู้ ขาดการพัฒนาทักษะที่
ตรงกับสภาพจริง และไม่ตรงกับความต้องการ 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ 
ครไูด ้ซึง่จดุออ่นทีส่ำาคญัเกีย่วกบัคร ูคอื ครอูาจารย์
บางส่วนยังขาดเทคนิควิธีการสอนและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงในสาขาวิชาท่ีสอน ส่งผลให้ผู้จบการศึกษาไม่
สามารถนำาความรู้ไปใชใ้นการทำางานหรอืประกอบ
วชิาชพีไดอ้ยา่งเตม็ที ่ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจใน
การจัดทำาหลักสูตร รวมทั้งไม่มีการนำาหลักสูตร
ที่ทำาไว้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง อีกท้ังกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ครูให้ความสำาคัญกับความรู้ทาง
วิชาการมากกว่าพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

ดังน้ัน จากความสำาคัญดังกล่าว ผู้วิจัย 
จงึสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะ
หลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ทำาการศึกษาจากกลุ่มข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทราบถึงมี
ตัวแปรด้านสมรรถนะใดบ้างที่มีความสัมพันธ์
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กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และเปน็ขอ้สารสนเทศทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารหนว่ยงานตน้สงักดั สามารถ
นำาไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
องค์การให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1 .  เพื่ อศึ กษาสมรรถนะหลักและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 .  เ พื่ อหาความสัม พัน ธ์ ระหว่ า ง
สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 .  เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ม ก า ร พ ย า ก ร ณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 .  เ พื่ อ เสนอแนวทางการ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการ

วจิยัโดยศกึษาสมรรรถนะหลกั 5 ด้านในการปฏิบัติ
งานของข้าราชการครู กรอบการพัฒนาสมรรถนะ
หลกัและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานจากแหลง่
ข้อมูล ได้แก่ สมรรรถนะหลักในการทำางาน ใช้
กรอบการพัฒนาสมรรถนะหลักของสำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) (2549: 59) ; สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 3-7) ; 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 101–105) ; 
สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 30) ; ศิริชัย กาญจน
วาสี (2546: 14-15) ; สมใจ ลักษณะ (2546: 
11-14) กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตาม
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และมีประกอบย่อย 
14 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สมรรถนะการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Oriented) มีองค์
ประกอบยอ่ย 2 ดา้น 2) สมรรถนะการทำางานเปน็
ทีม (Team Work) มีองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน 
3) สมรรถนะการให้บริการที่ดี (Good Service 
Mind) องค์ประกอบย่อย 3 ด้าน 4) สมรรถนะ
การพฒันาตนเอง (Self-Development Expertise) 
องค์ประกอบย่อย 3 ด้าน 5) สมรรถนะจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teachers’ Code of 
Ethics and Integrity) องค์ประกอบย่อย 3 ด้าน 

ตัวแปรที่ทำ�ก�รศึกษ�ครั้งนี้ ได้แก่

1. ตวัแปรพยากรณ ์ไดแ้ก ่สมรรถนะหลกั 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์, ด้านการทำางาน
เปน็ทมี, ดา้นการบรกิารทีด่,ี ดา้นการพฒันาตนเอง 
และด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(ตามกรอบแนวคิด)

2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Performance Efficiency) มี
ขอบข่ายครอบคลุมความสามารถในการทำางาน 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย 
ความก้าวหน้าและความมั่นคง ความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร และความรับผิดชอบและความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำางาน

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

1. ประชากร ประกอบด้วย ข้าราชการ
ครสูงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ปกีารศกึษา 2557 
จำานวนทั้งสิ้น 179,292 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู 
จำานวน 385 คน ได้จากการเปิดตาราง Krejcie 
และ Morgan (1970: 607-610) และทำาการ
สุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) โดยดำาเนินการ 4 ขั้นตอน (Four-
stage sampling) คือทำาการเลือกจังหวัด สุ่ม
เลอืกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สุม่เลอืกโรงเรียน และสุม่ 
เลือกข้าราชการครูที่ตอบแบบสอบถาม ฟังการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และนิสิตช่วยงานสามารถ
เก็บแบบสอบถามกลับมาได้ 385 ฉบับ คิดเป็น  
ร้อยละ 100

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้น
ตอนและวิธีการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกี่ยวกับสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของข้าราชการครู โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ทีผ่า่นเกณฑ ์ซึง่คา่ IOC ระหวา่ง 
0.66 - 1.00 มีคา่อำานาจจำาแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 
0.42–0.81 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Co-
efficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน ที่
มคีวามเชีย่วชาญดา้นการพฒันาสมรรถนะครแูละ
มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู 
เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของข้าราชการครูโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

นำาแบบสอบถามมาประมวลวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป และวิเคราะห์ผลการ
ศึกษาสมรรถนะหลัก 5 ด้านและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ สถิติพื้นฐาน, t-test, F-test (ANOVA และ 
MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยสถิติการบรรยายเชิงพรรณนา 

2. คำานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายใน (Intercorrelation Coefficient) ระหว่าง
ตวัแปรพยากรณ ์คอื สมรรถนะหลกั 5 ดา้นและคา่
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัพยากรณแ์ต่ละ
ตวักบัตวัแปรเกณฑ ์คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
งาน 

3. คำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของตวัแปรพยากรณ ์และคา่คงที ่เพือ่สรา้งสมการ
พยากรณ์ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)

ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของข้าราชการครูใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยรวม และจำาแนกรายด้าน ดัง
ตาราง 1
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จากตาราง 1 พบวา่ ขา้ราชการครมูคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักพิจารณารายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี ้สมรรถนะด้านการบรกิาร
ที่ดี (  = 4.06) สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
(  = 4.05) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (  = 
4.03) สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (  = 4.02) และสมรรถนะด้านการ
ทำางานเป็นทีม (  = 3.81) ส่วนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  = 4.05)

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า
สัมประสทิธิส์หสมัพันธม์คีา่อยู่ระหวา่ง .849-.895 
ตัวแปรปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู คือ สมรรถนะหลักด้านการทำางานเป็นทีม 
(X

2
) กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) มี

ค่าเท่ากับ .895 รองลงมา คือ สมรรถนะหลัก
ด้านการบริการที่ดี (X

3
) กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน (Y) มีค่าเท่ากับ .893 สมรรถนะหลัก

ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู(X
5
) กบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) มีค่าเท่ากับ 
.890 สมรรถนะหลักด้านการพัฒนาตนเอง (X

4
) 

กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (Y) มคีา่เทา่กบั 
.853 และ สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X

1
) 

กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (Y) มคีา่เทา่กบั 
.849 ตามลำาดับ 

3. คา่สมัประสทิธิใ์นรปูคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .880 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
ปรับแก้แล้ว เท่ากับ .879 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 มคีวามสามารถในการพยากรณไ์ดร้อ้ย
ละ 87.90 โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ส ม ก า ร ใ น รู ป ค ะ แ น น ดิ บ  
(Unstandardized Score)

 Ý= .121 + .299 X
2
 + .258 X

5
 + 

.226 X
3
 + .117 X

4
 + .089 X

1
 

 สมกา ร ใน รู ปคะแนนมาตรฐ าน  
(Standardized Score)

 ŹY = .293 Z
2
 + .264 Z

5
 + .223 

Z
3
 + .126 Z

4
 + .090 Z

1

 

ต�ร�ง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก S.D. คว�มหม�ย

1. สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X
1
) 4.05 0.54 ระดับมาก

2. สมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีม (X
2
) 3.81 0.51 ระดับมาก

3. สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (X
3
) 4.06 0.52 ระดับมาก

4. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (X
4
) 4.03 0.56 ระดับมาก

5. สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X
5
) 4.02 0.54 ระดับมาก

6. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Y) 4.05 0.53 ระดับมาก
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4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบกำากับดูแล
ข้าราชการครูควรวางแผนพัฒนาครูในลักษณะบูร
การแนวทางเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
ครูทั้ง 5 ด้านเพื่อมุ่งเน้นให้ครูมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมีความสามารถใน
การวางแผน สามารถการกำาหนดเป้าหมายการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจการจัดการเรียนรู้
และการปฏบัิติงานได้ สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
การนำานวัตกรรม ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติ
งาน สามารถในการตดิตามประเมนิผลการจดัการ
เรยีนรู้และการปฏบิตังิาน รวมทัง้สามารถปรบัปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ข้าราชการครูสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า สมรรถนะ
ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะด้าน
การพัฒนาตนเอง สมรรถนะด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะด้านการ
ทำางานเป็นทีม ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครูมีหน้า
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระวิชาที่ตนเองรับผิดชอบการให้บริการ
ที่ดีเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการครูยุค
ใหม่เป็นผู้มีจิตอาสา เน้นการให้บริการที่ดีซึ่ง
แสดงถึงความตั้งใจและความพยายามในการให้
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
McClelland (1973: 10-14) ชีใ้หเ้หน็ว่าสมรรถนะ
เป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ ในตัวบุคคลซึ่ ง
สามารถผลักดันให้สร้างผลงานที่ดีหรือบรรลุตาม
เกณฑ์ที่กำาหนดได้ ส่วน Spencer และ Spencer 
(1993: 11) ไดเ้สนอวา่ ความมุง่มัน่สูค่วามสำาเรจ็ 
เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะสนับสนุนให้บุคคลประสบ
ความสำาเร็จในงานที่ตนเองรับผิดชอบ อาภรณ์ ภู่
วิทยพันธุ์ (2548: 22-23) ได้เสนอว่า สมรรถนะ
เป็นความสามารถหรือศักยภาพของบุคคลซึ่ง
เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมให้บุคคลแสดงออกมา
อันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่องานที่บุคคลรับ
ผิดชอบ ธำารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549: 17) ได้
ระบุว่า สมรรถนะ ความสามารถ เป็นคุณสมบัติ
ภาคบังคับท่ีทุกคนในองค์การจะต้องมี เพราะ
ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำาคัญยิ่งขององค์การที่จะ
ช่วยให้พนักงานนั้นเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานใน
องค์การได้ตลอดรอดฝ่ังในขณะเดียวกันบุคลากร
ที่ขาดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ก็
ต้องได้รับการพัฒนาหรือหากพัฒนาแล้วไม่ดีข้ึนก็
บอกได้ว่าพนักงานคนนั้นคงจะไปกับองค์การนั้น
ไดล้ำาบาก ซึง่ผลการวจิยัสอดคล้องกบัการวจิยัของ
พิศิษฏ์ แสงสุพิน (2553: 94) ที่ศึกษาสมรรถนะ
หลักทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
โดยพบว่าทั้ง 4 สมรรถนะ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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และสมรรถนะด้านการบริการที่ดี เป็นสมรรถนะ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับแรก และสำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548: 11) 
รวมท้ังสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (2554: 3-7) ยังได้กำาหนดสมรรถนะสำาหรับ
ข้าราชการพลเรือนเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้ครอบคลุมครบถ้วน 
ส่วนสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ย
รองลงมานั้น อาจเป็นเพราะสมรรถนะดังกล่าว
จะเน้นถึงความมุง่มัน่ในการทีจ่ะปฏิบัตริาชการให้
ดหีรอืใหเ้กนิมาตรฐานทีม่อียูซ่ึง่อาจจะสะทอ้นผล
เพ่ือประโยชน์ของผูเ้รยีนจึงมคีวามสำาคญัในลำาดับ
รองลงมา แต่อย่างไรกต็ามสมรรถนะหลกัอื่นลว้น
มีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
เป็นอย่างมากทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะการ
พัฒนาตนเอง (Self Development Expertise) 
สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู (Teachers’ Code of Ethics and Integrity) 
และสมรรถนะดา้นการทำางานเป็นทมี (Teamwork 
Competency) 

สำาหรับผลการวิจัยสมรรถนะด้านการ
ทำางานเป็นทีม แม้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
แต่ก็มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าสมรรถนะอื่นๆ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยน้ีสามารถสรุปได้ว่าข้าราชการครูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังทำางานเป็นทีมได้ไม่
ดีเท่าที่ควร แม้ว่าหลักของการทำางานในองค์กร
ให้ประสบความสำาเร็จได้น้ันจะไม่สามารถเกิดข้ึน
ได้จากการทำางานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
ลำาพงั แต่จำาเปน็ต้องอาศยัความร่วมมอืจากบคุคล
ต่างๆ ดังนั้น การทำางานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องที่ทุก
องค์การให้ความสำาคัญมากในปัจจุบัน ข้าราชการ
ครูจึงจำาเป็นต้องมี Teamwork Competency 
หรือ ความสามารถในการทำางานเป็นทีม ซึ่งทีม
ของข้าราชการครูที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจาก
ข้าราชการครูแต่และคนมีสมรรถนะหลักตัวอื่น

เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างตรงเป้าหมายของงานได้ ดังนั้น การสร้าง
ทมีงาน (Designing Teams) การสรา้งบรรยากาศ
ในการทำางานทีเ่ก้ือกลูกนั(Creating a Supportive 
Environment)การสง่เสรมิบรรยากาศการทำางานที่
แสดงออกถึงการยอมรับ ยกย่องและให้รางวัลกับ
การทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วย
ทมีในการกำาหนดและจดัหาทรพัยากรทีจ่ำาเปน็ตอ่
การบรรลุเป้าหมายของทีม และการเป็นพี่เลี้ยง ที่
ปรึกษา และผู้ฝึกสอน ให้แก่สมาชิกในทีมอย่าง
ตั้งใจและอดทน จะเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องสร้างให้
เกดิขึน้ในองคก์ร ในการนี ้Hellrigel, Jackson and 
Slogum (2001: 14-24) ได้สรุปว่า สมรรถนะที่
มีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารหรือ
บุคคลอื่น มี 6 ประการ ซึ่งมีตัวที่สำาคัญคือ ความ
สามารถในการทำางานร่วมกับคนอื่น หรือ การ
ทำางานเป็นทีม (Teamwork Competency) ซึ่ง
มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของงานเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากองค์กรจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลต่างๆ จะทำางานโดยลำาพังไม่ได้ และ
ยังสอคล้องกับการศึกษาของญาณี ล้วนประเสริฐ 
(2552: 95-97) ที่ศึกษาสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3 โดยผลการ
ศึกษา พบว่า ระดับความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะหลักตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ลำาดับแรก คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก คือ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ทำางาน และด้านลักษณะการบริหาร ทั้งนี้
อาจเนื่องจากความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการ
ให้ความสำาคัญในปัจจัยที่มาจากส่วนรวม ซึ่งใน
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การนี้ Ozcelik และ Ferman (2006: 72) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการจัดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล: ผลลัพธ์และความสำาคัญในการ
ทำางานในประเทศตุรกี การวิจัยนี้เป็นการตรวจ
สอบจุดหมายของสมรรถนะที่มีส่วนในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manage-
ment: HRM) สิ่งที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้มีสิ่ง
ที่ท้าทายเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะที่แตก
ต่างของบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
การทำางานของแต่ละทอ้งถิน่และประเทศ อยา่งไร
ก็ตามหากมีการจัดการที่เหมาะสม สมรรถนะ
ก็สามารถสร้างเสริมงานและมีการพัฒนาจน
สามารถบรรลุได้ทั้งความต้องการขององค์การ
และบุคคล 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
สมรรถนะหลักในแตล่ะด้าน พบวา่ คา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ เป็นปัจจัย
สมรรถนะหลักในแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน คือ 
X

1
 แทน สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ X

2
 

แทน สมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีม X
3
 แทน 

สมรรถนะด้านการบริการที่ดี X
4
 แทน สมรรถนะ

ด้านการพัฒนาตนเอง X
5
 แทน สมรรถนะ

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่ผล
การวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่าสมรรถนะ
เป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการครูทั้งระบบ 
เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกัน (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 3-7) สมรรถนะ
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อน
ข้างสูงผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า
สมรรถนะทั้ง 5 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิผล

และประสบความสำาเร็จตามที่ประสงค์ โดยข้อ
ค้นพบแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะหลักแต่ละด้าน
ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่
วา่จะเปน็สมรรถนะการทำางานเปน็ทมี การพฒันา
ตนเอง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาสมรรถนะหลักที่
เป็นตัวทำานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ครู จากสมมติฐานของการศึกษาที่กำาหนดไว้ว่า 
สมรรถนะหลักทุกตัวเป็นตัวทำานายประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีสมรรถนะหลักทุกด้าน
เป็นตัวทำานายหรือพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเมื่อนำาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะหลัก 5 ตัว 
พบว่า ตัวแปรสมรรถนะหลักที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแ้ก่ สมรรถนะ
ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X

1
) สมรรถนะด้านการ

ทำางานเป็นทีม (X
2
) สมรรถนะด้านการบริการ

ที่ดี (X
3
) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (X

4
) 

และสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (X

5
) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

(R2) เท่ากับ .880 (P = .000) ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ปรับปรุง R2

adj
 เท่ากับ .879 ค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S
Eest

) เท่ากับ .183 
สมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีม (X

2
) สมรรถนะ

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X
5
) 

สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (X
3
) สมรรถนะด้าน

การพัฒนาตนเอง (X
4
) และ สมรรถนะด้านมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ (X
1
) มีค่าสัมประสิทธ์ิในรูปคะแนน



Journal of Education, Mahasarakham University 155 Volume 11 Number 1 January-March 2017

ดิบเท่ากับ .299, .258, .226, .117 และ .089 
ตามลำาดบั มคีา่สมัประสทิธิใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .880 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
ปรับแก้แล้ว เท่ากับ .879 มีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้
ร้อยละ 87.90สมรรถนะด้านการทำางานเป็นทีม 
(X

2
) สมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู (X
5
) สมรรถนะด้านการบริการที่ดี 

(X
3
) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (X

4
) และ 

สมรรถนะดา้นมุ่งผลสมัฤทธิ ์(X
1
) มค่ีาสมัประสทิธิ์

ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ .299, .258, .226, 
.117 และ .089 ตามลำาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์
ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .880 และมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพันธท์ีป่รับแกแ้ลว้ เทา่กบั .879 
มนียัสำาคญัทางสถติิท่ีระดับ .01 มคีวามสามารถใน
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 87.90 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบกำากับดูแล
ข้าราชการครูควรวางแผนพัฒนาครูในลักษณะ
บูรการแนวทางเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของครูทั้ง 5 ด้าน โดยควรเน้นพัฒนาสมรรถนะ
การทำางานเป็นทีมให้แก่ข้าราชครูเป็นอันดับแรก 
ซึ่ง Hellrigel, Jackson and Slocum (2001: 
14-24) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการทำางานในองค์กร
โดยเฉพาะความสามารถในการทำางานเป็นทีม
(Teamwork Competency) ว่า ความสำาเร็จ
ของงานต่างๆ ในองค์การ ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้จากการทำางานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
ลำาพัง แต่มีความจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคคลต่างๆ ดังนั้น การทำางานเป็นทีมจึงเป็น
เร่ืองทีท่กุองคก์ารใหค้วามสำาคัญมากในปจัจบุนั ผู้
ปฏิบัติงานในองค์การจึงจำาเป็นต้องมี Teamwork  
Competency หรือ ความสามารถในการทำางาน
เป็นทีมประกอบด้วย Competency ย่อย 3 
ประการ คือ 1) การสร้างทีมงาน (Designing 

Teams) ถือเป็นข้ันแรกของการทำางานที่เป็น
โครงการต่างๆ (Projects) การกำาหนดเป้าหมาย
ทีช่ดัเจนทีท่ำาใหท้มีเกดิแรงบนัดาลใจในการทำางาน
คัดเลือกสมาชิกของทีมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  
เพื่อให้ทีมมีความหลากหลายในเรื่องความรู้และ
เทคนิคต่างๆ กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ทีม ตลอดจนมอบหมายงานและความรับผิดชอบ
ใหแ้กส่มาชกิแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม 2) การสรา้ง
บรรยากาศในการทำางานที่เก้ือกูลกัน (Creating 
a Supportive Environment) คือ การส่งเสริม
บรรยากาศการทำางานที่แสดงออกถึงการยอมรับ 
ยกย่องและให้รางวัลกับการทำางานเป็นทีมอย่างมี
ประสทิธภิาพ การชว่ยทมีในการกำาหนดและจดัหา
ทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของทีม 
และการเปน็พีเ่ลีย้ง ทีป่รกึษา และผูฝ้กึสอน ใหแ้ก่
สมาชิกในทีมอย่างตั้งใจและอดทน และ 3) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing 
Team Dynamics) ประกอบด้วย การเข้าใจจุด
อ่อนและจุดแข็งของทีม สามารถนำาจุดแข็งของ
สมาชิกในทีมไปใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดข้อ
ขัดแย้งในทีม สามารถนำาประเด็นความขัดแย้ง
นั้นมาหาข้อสรุปที่ดีร่วมกันอย่างมีเหตุผล เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของทีมแบ่งปันความดีความชอบ 
(Credit) ให้แก่สมาชิกในทีม เมื่อครูมีทีมที่เข้ม
แข็งและความสำาเร็จส่วนอื่นก็ย่อมจะตามมา การ
พัฒนาครูให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู มีการบริการที่ดี มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
สม่ำาเสมอต่อเนื่อง และการมุ่งผลสัมฤทธิ์การ
ทำางาน จะส่งผลให้ครูเกิดแรงจูงใจท่ีดี ก่อให้เกิด
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมี
ความสามารถในการวางแผน สามารถการกำาหนด
เป้าหมายการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภารกิจการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้ สามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การมีความคิด
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ริเริ่มสร้างสรรค์การนำานวัตกรรมทางเลือก ใหม่ๆ 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน สามารถในการติดตามประเมิน
ผลการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
สามารถปรบัปรุงพฒันาการจัดการเรยีนรูแ้ละการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ขา้ราชการครคูวรให้ความสำาคัญในการ
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะอื่น รวมทั้งมี
การพฒันาตนเองอย่างสม่ำาเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือ
จะสามารถปฏบิติัหนา้ทีแ่ละขบัเคลือ่นองค์กรของ
ตนใหเ้กิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล สำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ควรมีการกำาหนดนโยบายแผนงานโครงการพัฒนา
สมรรถนะของขา้ราชการครอูย่างเป็นระบบและต่อ
เนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. หน่วยงานในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ควรนำาผลจากการวิจัยนี้เป็น
ข้อสารสนเทศให้ ผู้บริหารต้นสังกัด และผู้ที่
เก่ียวข้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของสมรรถนะ
หลกัทีท่ำาใหบ้คุลากรสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และสามารถสง่เสรมิ สนบัสนนุ และ
พัฒนาให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย

1. ควรมีการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในเชิง
ลึกในแต่ละสมรรถนะของข้าราชการครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำาสายงาน หรือสมรรถนะทางการ
บริหาร

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
สมรรถนะของขา้ราชการคร ูผู้บรหิารและบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 
เชน่ ขนาดของโรงเรยีน พ้ืนทีต่ัง้ ระหว่างโรงเรยีนที่
มีผลงานดีเลิศ (Best Practice) กับโรงเรียนทั่วไป

3. ควรวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนา
สมรรถนะครใูนศตวรรษที ่21 เพือ่พฒันาคณุภาพ
ผู้เรียน

4. ควรวิจัยการพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของครูในสังกัดอ่ืนที่มี
บรบิททีแ่ตกตา่งจาก สำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สถานศึกษาสังกัดเอกชน 
เป็นต้น
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