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สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
COMPEETENCY OF SCHOOL ADMINISTRATORS
วีรวิชญ อารีสวัสดิ์
สาขาการบริหารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย(อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1).ศึกษาความหมายและความสําคัญของสมรรถนะของผู5บริหาร
สถานศึ กษา2).ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี ของนั กวิ ช าการที่ เกี่ ย วข5 องกั บ สมรรถนะของผู5 บริ ห ารสถานศึกษา
3).ศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน ของผู5บริหารสถานศึกษาที่จําเป:น ซึ่งเป:นเป:นส<วน
สําคัญที่ทําให5การดําเนินงานให5ประสบผลสําเร็จ นําพาองคการไปสู<จุดมุ<งหมายและเป?าหมายที่ได5วางไว5อย<าง
สมบูรณ และสมรรถนะของผู5บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
อันประกอบด5วย1) การมุ<งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH) 2) การบริการที่ดี (Service
Mind : SERV) 3) การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP) 4) การทํางานเป:นทีม (Teamwork : TW) และ
สมรรถนะประจําสายงาน(Functional Competency) 1) การคิดวิเคราะห และสังเคราะห (Analytical
Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT) 2) การสื่อสารและการจูงใจ (Communication &
Influencing : CI) 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV) 4) การมี
วิสัยทัศน(Visioning : VIS)
ผู5ศึกษาได5ค5นคว5าแสดงให5เห็นว<าสมรรถนะของผู5บริหารกับความสําเร็จของโรงเรียนมีความ เกี่ยวข5อง
กัน สะท5อนให5เห็นชัดเจนว<าภาพความสําเร็จทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผู5
ศึกษา คาดหวังว<าผลการศึกษาในครั้งนี้ จะทําให5ได5รับองคความรู5กว5างขวางขึ้น ซึ่งจะช<วยให5ได5แนวทางการ
พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการบริหารสถานศึกษาให5ประสบความสําเร็จอย<างเป:นรูปธรรมต<อไป
Abstract
This study aims to 1) Study the meaning and importance of the performance of
school administrators. 2) Study concepts and theories of scholars associated with the
performance of school administrators. 3) Study the core competencies and functional
competency which are the importance parts leading to the success in the organization .The
8 core competency consist of: 1) Achievement Motivation: ACH 2) Service Mind: SERV 3)
Personal Development (Expertise: EXP) 4) teamwork: TW and functional competency are 1)
Analytical Thinking & Conceptual Thinking: AT – C 2) Communication & Influencing: CI 3)
Caring & Development Others: DEV 4) Visioning: VIS)
The research study has shown that the administrators’ competency and the
successful of school are relevant. This study is useful in order to get the wider of explicit
knowledge and be the guideline for enhancing the quality of the school management with
the concrete success in the future.
The research study has shown that the performance of the management and the
success of a school. Related clearly reflects the success of both the effectiveness and
efficiency of the administration of the school is expected that the results of this study. To
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gain knowledge more widely. This will help to guide the development or improve the
quality of education to achieve a substantial following. VIS), the research study has shown
that the performance of the management and the success of a school. Related clearly
reflects the success of both the effectiveness and efficiency of the administration of the
school is expected that the results of this study. To gain knowledge more widely. This will
help to guide the development or improve the quality of education to achieve a substantial
following.
บทนํา
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมุ<งเน5นพัฒนาสังคมให5มีคุณภาพ สังคมแห<งการเรียนรู5และนวัตกรรม ใน
สถานการณปuจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด5าน เช<น การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิรูประบบราชการ
ปฏิรู ปการเมื อง ปฏิ รูป การศึกษา ซึ่ งตามพระราชบั ญญัติ การศึ กษาแห< งชาติ กํ าหนดให5กระทรวงกระจาย
อํานาจบริหารและการจัดการศึกษาผู5บริหารสถานศึกษาเป:นผู5มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากงานบริหารทั้ง 4
งาน คื อ การบริ ห ารวิ ช าการ การบริ ห ารงบประมาณ การบริ ห ารบุ ค คล และการบริ ห ารทั่ ว ไป ไปยั ง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ให5มีความสําคัญกับการปฏิรูปด5านต<างๆคือ ปฏิรูป
ระบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู5 ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ ปฏิรูปครูคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยมีแนวทางปฏิ บั ติไว5 4 ด5 านคื อปฏิ รูปโรงเรี ยนหรือปฏิ รูป สถานศึ กษาปฏิ รู ปครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาการปฏิรูปหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนจึงเป:นหน<วยงานทางการศึกษา
ที่สําคัญที่สุด
ความหมายของ สมรรถนะ
David C. McClelland (1970) ได5ให5คําจํากัดความไว5ว<า “สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะ ที่ซ<อน
อยู<ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล<านี้จะเป:นตัวผลักดันให5บุคคลสามารถสร5างผลการ ปฏิบัติงานในงานที่
ตนรับผิดชอบให5สูงกว<า หรือเหนือกว<าเกณฑ/เป?าหมายที่กําหนดไว5
Boyatzis (1982) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic)
ของบุคคล ได5แก< แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส<วนตน (Self-Image) หรือ
บทบาททางสังคม (Social Role) หรือองคความรู5 (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคล จําเป:นต5องใช5ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให5ได5ผลงานสูงกว<า/เหนือกว<าเกณฑเป?าหมายที่กําหนดไว5
Boam and Sparrow (1992) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง กลุ<มของคุณลักษณะเชิง พฤติกรรมที่
บุคคลจําเป:นต5องมีในการปฏิบัติงานในตําแหน<งหนึ่งๆ เพื่อให5การปฏิบัติงานใน หน5าที่ความรับผิดชอบประสบ
ความสําเร็จ
Spencer and Spencer (1993) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying
Characteristic) ที่มีอยู<ภายในตัวบุคคลได5แก< แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน (SelfConcept) ความรู5 (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล<านี้ จะเป:นตัวผลักดันหรือมี
ความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให5บุคคลสามารถ ปฏิบัติงานตามหน5าที่ความรับผิดชอบ
หรือสถานการณต<างๆ ได5อย<างมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกว<าเกณฑอ5างอิง (Criterion – Reference) หรือ
เป?าหมายที่กําหนดไว5
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Arnauld de Nadaillac (2003) ได5ให5คําจํากัดความไว5ว<าสมรรถนะนั้นเป:นสิ่งที่ต5องลง มือปฏิบัติ
และทําให5เกิดขึ้น กล<าวคือความสามารถที่ใช5เพื่อให5เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค ต<างๆ ซึ่งเป:นตัวขับ
เคลื่อนที่ทําให5เกิดความรู5 (Knowledge) การเรียนรู5ทักษะ (Know-how) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือ
บุคลิกภาพต<างๆ (Attitude) ที่ช<วยให5สามารถเผชิญและแก5ไข สถานการณหรือปuญหาต<างๆ ที่เกิดขึ้นได5จริง
David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) กล<าวว<าสมรรถนะหมายถึง “คุณลักษณะที่ทุก
คนมีและใช5ได5อย<างเหมาะสม เพื่อผลักดันให5ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป?าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล<านี้ได5แก<
ความรู5 ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส<วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด
ความรู5สึกและการกระทํา”
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู5และ ความสามารถ
หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จําเป:นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กล<าวคือ ใน การทํางานหนึ่งๆ เราต5องรู5
อะไร เมื่ อ มี ค วามรู5 ห รื อ ข5 อ มู ล แล5 ว เราต5 อ งรู5 ว< า จะทํ า งานนั้ น ๆ อย< า งไร และเราควรมี พ ฤติ ก รรมหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะอย<างไรจึงจะทํางานได5อย<างประสบความสําเร็จ ซึ่งสิ่งเหล<านี้จะช<วยให5องคกรทราบว<าคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะที่ดีในการทํางานของบุคลากร ในองคกร (Superior Performer) นั้นเป:นอย<างไร
อุกฤษณP กาญจนเกตุ (2543) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถความ ชํานาญด5านต<างๆ
ซึ่งเป:นองคประกอบที่สําคัญที่ทําให5บุคคลสามารถกระทําการหรืองดเว5นการ กระทําในกิจการใดๆ ให5ประสบ
ความสําเร็จหรือล5มเหลว ซึ่งความสามารถเหล<านี้ได5มาจากการ เรียนรู5 ประสบการณ การฝƒกฝน และการ
ปฏิบัติจนเป:นนิสัย
ณรงคPวิทยP แสนทอง (2545) กล<าวว<า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู5 ความสามารถ ทักษะ และ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธและส<งผลกระทบต<อความสําเร็จของเป?าหมายของงานใน ตําแหน<งนั้นๆ สมรรถนะ
แต<ละตัวจะมีความสําคัญต<องานแต<ละงานแตกต<างกันไป
HAY Group (2547) ซึ่งเป:นบริษัทที่ปรึกษาด5านการวางระบบการบริหารงานบุคคล ระดับโลก ได5ให5
คําจํากัดความไว5ว<า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําให5 บุคลากรในองคกรปฏิบัติงานได5ผล
งานโดดเด<นกว< าคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหล<านี้ จะแสดง คุณลั กษณะเชิงพฤติกรรมดังกล<าวได5มากกว<าเพื่อน
ร<วมงานในสถานการณที่หลากหลายกว<า และได5ผลงานดีกว<าผู5อื่น
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กล<าวว<า “สมรรถนะคือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่เป:นผลมาจากความรู5 ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทํา ให5บุคคลสามารถสร5าง
ผลงานได5โดดเด<นกว<าเพื่อนร<วมงานอื่นๆ ในองคกร”กล<าวคือ การที่บุคคลจะ แสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ง
ได5 มักจะต5องมีองคประกอบของทั้งความรู5ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย<างเช<น สมรรถนะ
การบริการที่ดี ซึ่งอธิบายว<า “สามารถให5บริการที่ ผู5รับบริการต5องการได5” นั้น หากขาดองคประกอบต<างๆ
ได5แก< ความรู5ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข5อง เช<น อาจต5องหาข5อมูลจากคอมพิวเตอรและคุณลักษณะของบุคคลที่
เป:นคนใจเย็น อดทน ชอบ ช<วยเหลือผู5อื่น แล5วบุคคลก็ไม<อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด5วยการ
ให5บริการที่ ผู5รับบริการต5องการได5
สรุปได5ว<า สมรรถนะ คือ ทักษะ ความรู5 ความสามารถ และคุณลักษณะที่หลากหลายอื่น ๆ ที่ทําให5
สามารถสร5างสรรคผลงานให5ออกมาโดดเด<น และประสบผลสําเร็จ ในเชิงพฤติกรรมให5มีความสมบูรณแบบที่มี
ความโดดเด<นกว<าคนอื่น ซึ่งความสามารถเหล5านี้จะได5มาจากประสบการณ การฝƒกฝน อย<างสม่ําเสมอจน
กลายเป:นคุณลักษณะเฉพาะ
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ประเภทของสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
คือคุณลักษณะร<วมของผู5บริหารในทุกตําแหน<งกําหนดขึ้น เพื่อหล<อหลอมค<านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ค<านิยม หรือวัฒนธรรมองคกร ร<วมกัน
1) การมุ<งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
2) การบริการที่ดี (Service Mind : SERV)
3) การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP)
4) การทํางานเป:นทีม (Teamwork : TW)
2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)
กําหนดเฉพาะสําหรับแต<ละกลุ<มงานเพื่อสนับสนุนให5ผู5บริหารแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก< หน5าที่
และส<งเสริมให5ปฏิบัติหน5าที่ได5ดียิ่งขึ้น
1) การคิดวิเคราะห และสังเคราะห (Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT)
2) การสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing : CI)
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV)
4) การมีวิสัยทัศน (Visioning : VIS)
สมรรถนะที่ 1 การมุ(งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
ความมุ<งมั่นในการปฏิบัติงานในหน5าที่ให5มีคุณภาพถูกต5องครบถ5วนสมบูรณมีความคิดริเริ่มสร5างสรรค
และ มีการพัฒนาผลงานให5คุณภาพอย<างต<อเนื่อง
ความมุ<งมั่น จะปฏิบัติราชการให5ดีหรือให5เกินมาตรฐานที่มีอยู<โดยมาตรฐานนี้อาจเป:นผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ<านมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่ส<วนราชการกําหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายรวมถึงการ
สร5างสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป?าหมายที่ยากหรือท5าทายชนิดที่อาจไม<มีเคยผู5ใด
สามารถกระทํามาก<อน
หลักการ ทฤษฎี การบริหารที่เกี่ยวของสมรรถนะที่ 1 “การบริหารแบบมุ(งผลสัมฤทธิ์”
ระบบการบริหารมุ<งผลสัมฤทธิ์ Result Base Management : RBM ความหมาย RBM
1. เป:นการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงานของรัฐ
2. วิธีการบริหารที่มุ<งเน5นผลสัมฤทธิ์ หรือผลงานเป:นหลัก
3. วัดผลด5วยตัวชี้วัด ที่เป:นรูปธรรม ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว5
ขั้นตอนระบบการบริหารมุ(งผลสัมฤทธิ์ Result Base Management : RBM
ประกอบด5วย 9 ขั้นตอน
1. การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจ
2. การกําหนดปuจจัยหลักแห<งความสําเร็จ
3. การกําหนดตัวบ<งชี้ผลการดําเนินงานหลัก
4. การกําหนดแหล<งข5อมูล
5. การตั้งเป?าหมาย
6. การรวบรวมขอ5มูล
7. การบันทึกและอนุมัติข5อมูล
8. การวิเคราะหผล
9. การรายงานผล
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สมรรถนะที่2 การบริการที่ดี (Service Mind : SERV)
หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให5มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต5องการของ
ผู5ใช5บริการที่จะช<วยเหลือหรือให5ผู5บริการผู5อื่นเพื่อตอบสนองความต5องการโดยเน5นที่ความพยายามในการ
ค5นหาความต5องการและตอบสนองต<อความต5องการนั้นๆ ของลูกค5าคําว<าลูกค5านี้อาจหมายถึงทั้งผู5รับบริการ
ภ า ย ใ น ห รื อ ห น< ว ย ภ า ย น อ ก ห น< ว ย ง า น ก็ ไ ด5 ซึ่ ง คํ า จํ า กั ด ค ว า ม มี ค ว า ม ห ม า ย ใ ก ล5 เ คี ย ง กั น
การสรางคุณภาพการใหบริการ
1. การปรับปรุงระบบวิธีการทํางาน
2. การปรับปรุงสิ่งแวดล5อมในการทํางาน
3. การปรับปรุงเจ5าหน5าที่ หรือบุคคล
หลักพื้นฐาน 6 ขอ การใหบริการ
1. ทําให5ผู5รับบริการพอใจ
2. อย<าให5ผู5รับบริการอยู<รอนานเกินไป
3. อย<าทําผิดพลาดจนผู5รับบริการเดือนร5อน
4. สร5างบรรยากาศหน<วยบริการ
5. ทําให5ผู5รับบริการเกิดความคุ5นเคย
6. เตรียมความสะดวกให5พร5อม
คุณลักษณะการบริการที่ดี 7 ประการ (SE1RVICE2)
S : Smiling + Sympathy
: ยิ้มแย5ม + เอาใจใส<
E1 : Early Response
: ตอบสนองต<อความประสงค
R : Respectful
: ให5เกียรติ แสดงความนับถือ
V : Voluntariness Manner
: สมัครใจบริการ เต็มใจทํา
I : Image Enhancing
: รักษาภาพพจน ผู5ให5บริการ องคกร
C : Courtesy
: อ<อนน5อมถ<อมตน อ<อนโยน
คุณลักษณะขาราชการไทยยุคใหม( “I AM READY”
I : Integrity
: ทํางานอย<างมีศักดิ์ศรี (จรรยาบรรณวิชาชีพ)
A1 : Activeness
: ขยันตั้งใจทํางาน (ปฏิบัติงานเชิงรุก)
M : Morality
: มีคุณธรรม (ระบบคุณธรรม)
R : Relevancy
: เรียนรู5 ปรับตัวให5ทันสมัย (เป:นเลิศในวิชาชีพ)
E : Efficiency
: ทํางานมุ<งประสิทธิภาพ
A2 : Accountability
: มีความรับผิดชอบ
D : Democracy
: มีความเป:นประชาธิปไตย
Y : Yield
: การทํางานที่มุ<งเน5นผลงาน
สมรรถนะที่3 การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP)
หมายถึง การศึกษา ค5นคว5า หาความรู5 ติดตาม องคความรู5และเทคโนโลยีใหม< ๆ ในวงวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อ พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเป:นสมรรถนะในกลุ<มกระบวนการคิดหรือความฉลาด อย<างไรก็
ดีสมรรถนะนี้ไม<ได5วัดความฉลาด IQ โดยตรง แต<เป:นการวัดแนวโน5มของผู5ที่ดํารงตําแหน<งจะใช5ความฉลาดของ
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ตนเองให5มีประโยชนต<อการทํางานให5ประสบผลสําเร็จ เราอีกอย<างหนึ่งคือเป:นการวัดทั้งความสามารถและ
แรงจูงใจโดยทั่วไปสามารถชนะการวิเคราะหการคิดวิเคราะหและการมองภาพรวมจะสัมพันธโดยตรงกับความ
ฉลาดมากกว<า สมรรถนะการสั่ งสมความเชี่ย วชาญในงานอาชีพ แต< จากการวิ จัย สนับ สนุ นว< าความฉลาดมี
ความสัมพันธกับความรู5ในงานเพราะบุคคลที่มีความฉลาดและสามารถเรียนรู5และเก็บข5อมูลเกี่ยวกับความรู5ใน
งานได5ดี
แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการพัฒนาตนเอง
1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพ มีคุณค<าสามารถฝƒกหัด และพัฒนาได5
2. ไม<มีมนุษยคนใดสมบูรณพร5อมทุกด5าน
3. การพัฒนาตนเองต5องได5รับการช<วยเหลือจากบุคคลอื่น
4. อุปสรรคของการพัฒนาตนเอง เช<น มีความคิดติดยึด ไม<ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทํา
ไม<ยอม สร5างนิสัยใหม<และฝƒกทักษะใหม<ๆ
5. การพัฒนาตนเองสามารถทําได5ทุกที่ ทุกเวลา และอย<างต<อเนื่อง
สาเหตุที่ตองมีการพัฒนาตนเอง
1. ความเจริญก5าวหน5าทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ความสลับซับซ5อนของระบบงาน
3. การสนองนโยบายของหน<วยงาน องคกร
4. การเปลี่ยนแปลงตําแหน<ง หน5าที่การงาน
5. ปuญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
สมรรถนะที่ 4 การทํางานเปqนทีม (Team Work : TW)
หมายถึง การให5ความร<วมมือ ช<วยเหลือสนับสนุน เสริมแรง ให5กําลังใจแก<เพื่อนร<วมงาน การปรับตัว
เข5ากับ บุคคลอื่นหรือ แสดงบทบาทผู5นํา ผู5ตามได5อย<างเหมาะสม
สมรรถนะ การทํางานเป:นทีมหมายถึงความตั้งใจอย<าง ไม<ได5ทําแท5จริงที่จะร<วมมือทํางานกับผู5อื่นเป:น
ส<วนหนึ่งของทีมและทํางานร<วมกัน คําว<าทีมอาจไม<จําเป:นต5องเป:นทีมที่ตั้งอย<างเป:นทางการแต<เป:นบุคคลที่มี
ระดั บตํ าแหน< งแตกต<า งกั นและมาจากส< วนงานต< างๆที่มาทํ างานร<ว มกั นเพื่อแก5 ไขปuญ หา หรือทําโครงการ
ด5วยกัน บทบาทของการทํางานเป:นทีมไม<จําเป:นต5องเป:นหัวหน5าทีมหรือผู5ที่มีอํานาจหน5าที่อย<างเป:นทางการ
แม5แต<คนที่มีอํานาจอย<างเป:นทางการแต<ร<วมมือทํางานหรือทําหน5าที่เป:นผู5ประสานทีม ก็แสดงสมรรถนะการ
ทํ า ง า น เ ป: น ที ม ผู5 บ ริ ห า ร ที่ เ ก< ง ๆ จ ะ แ ส ด ง ท า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ทํ า ง า น เ ป: น ที ม แ ล ะ ภ า ว ะ ผู5 นํ า
ลักษณะของทีมที่ดี 4 ประการ
1. มีจุดมุ<งหมายและเป?าหมายร<วมกัน
2. การมีปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคล
3. การมีโครงสร5างของทีม
- แบบทางการ (Formal Group)
ไม< เ ป: น ทางการ (Informal Group)
4. สมาชิกมีบทบาทและหน5าที่และความรู5สึกร<วมกัน
TEAM-WORK
T : Trust
: เชื่อถือได5
E : Empathy
: เห็นอก เห็นใจกัน
A : Agreement
: ข5อตกลงร<วมกัน
M : Mutual Benefit
: แบ<งปuนผลประโยชน
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W : Willingness
O : Opportunity
R : Recognition
K : Knowledge

:
:
:
:

เต็มใจทํางาน
ให5โอกาส
สนับสนุน ชื่นชม ยินดี
ความรู5 การแลกเปลี่ยน

บทบาทผูนํา/ ผูบริหาร ของทีม
- กําหนดจุดมุ<งหมาย
- วางโครงสร5างงาน
- วางแผนการปฏิบัติ / กําหนดกิจกรรม - อํานวยการปฏิบัติ
- ประสานการปฏิบัติ
- ติดตามผลการปฏิบัติ
- ปรับปรุงแก5ไข
สมรรถนะที่ 5 การคิดวิเคราะหPและสังเคราะหP (Analytical Thinking & Conceptual Thinking :
AT - CT)
หมายถึง ความสามารถในการทําความเข5าใจสิ่งต<าง ๆ แล5ว แยกประเด็นเป:นส<วนย<อยตามหลักการ
หรือ กฎเกณฑที่กําหนดสามารถรวบรวมสิ่งต<างๆ จัดทําอย<างเป:นระบบ เพื่อแก5ปuญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้ง
สามารถ วิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแก5ปuญหาอย<างเป:นระบบ
ความสามารถในการทําความเข5าใจ แยกประเด็นเป:นส<วนย<อย รวบรวม ประมวลหาข5อสรุปอย<างมี
ระบบและนํ าไปใช5 ในการวิจั ยเพื่อพั ฒนาผู5 เรี ยน รวมทั้ งสามารถวิเ คราะหองคกรหรื องานในภาพรวมและ
ดําเนินการแก5ปuญหา เพื่อพัฒนางานอย<างเป:นระบบ
การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะทางความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อให5เห็น องคประกอบ เพื่อศึกษาแต<ละองคประกอบหรือว<าแยกแยะเพื่อให5เห็นเพื่อให5เห็นความสัมพันธ
ขององคประกอบต<างๆ ที่ทําให5เกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น เวลาวิเคราะหต5องพยายามหาคําตอบว<า ข5อความ
บทความ เนื้อเรื่องนั้นให5ความรู5อะไรบ5าง ผู5เขียนแสดงความคิดเห็นอะไรให5ทราบบ5าง มีความรู5สึกอย<างไร
การสังเคราะห (synthesis) หมายถึงกระบวนการหรือผลของการนําเอาปuจจัยสองอย<างหรือมากกว<า
ที่แยกกัน โดยเฉพาะความคิด นํามารวมกันเข5าเป:นหนึ่ง ก<อให5เกิดสิ่งใหม<ขึ้นเป:นความรู5ใหม< เครื่องมือใหม<ทาง
ความคิด เช<นการรวมกันให5เป:นทฤษฎี
ความคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ความหมาย : การคิ ด เป: น ขั้ น เป: น ตอนมองปu จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข5 องอย< า งครอบคลุ ม ในการทํ า งานหรื อ
กิจกรรม อย<างใดอย<างหนึ่ง หลักการคิดเชิงระบบ
P : Planning : การวางแผน
D : Doing : การปฏิบัติ
C : Checking : การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
A : Action : การปรับปรุง แก5ไข การพัฒนา
การวิเคราะหPปwจจัยภายในองคPกร ( 7S )
Structure
: โครงสร5างองคกร
System
: ระบบการปฏิบัติงาน
Staff
: บุคลากร / ทีมงาน
Skill
: ทักษะบุคลากร
Strategy
: กลยุทธ / ยุทธศาสตร
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Style
: รูปแบบการบริหาร
Share Values : ค<านิยมร<วมองคกรในการปฏิบัติงาน (วิสัยทัศน : Vision)
สมรรถนะที่ 6 การสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing : CI)
หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต5ตอบ ในโอกาสและสถานการณต<าง ๆ ตลอดจน
สามารถชั ก จู ง โน5 ม น5 า ว ให5 ผู5 อื่ น เห็ น ด5 ว ย ยอมรั บ คล5 อ ยตาม เพื่ อ บรรลุ จุ ด มุ< ง หมายของการสื่ อ สาร
คําว<า การสื่อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพทภาษาลาตินว<า communis หมายถึง ความ
เหมือนกันหรือร<วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ<ายทอดข<าวสาร ข5อมูล ความรู5
ประสบการณ ความรู5สึก ความคิดเห็น ความต5องการจากผู5ส<งสารโดยผ<านสื่อต<าง ๆ ที่อาจเป:นการพูด การ
เขียน สัญลักษณอื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต<าง ๆ ไปยังผู5รับสาร ซึ่งอาจจะใช5กระบวนการสื่อสารที่
แตกต<างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเป:นของตนเองและคู<สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคให5เกิดการรับรู5
ร<วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต<อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป:น ปuจจัยสําคัญที่จะช<วยให5การ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผล
ความสําคัญของการสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญดังนี้
1. การสื่อสารเป:นปuจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ไม<มีใครที่จะดํารงชีวิตได5
โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต5องใช5การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การทําธุรกิจต<าง ๆ โดยเฉพาะ
สั ง คมมนุ ษยที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาตลอดเวลา พั ฒ นาการทางสั ง คม จึ งดํ า เนิ น ไปพร5 อ ม ๆ กั บ
พัฒนาการทางการสื่อสาร
2. การสื่อสารก<อให5เกิดการประสานสัมพันธกันระหว<างบุคคลและสังคม ช<วยเสริมสร5างความเข5าใจ
อันดีระหว<างคนในสังคม ช<วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท5อนให5เห็นภาพความเจริญรุ<งเรือง วิถีชีวิตของ
ผู5คน ช<วยธํารงสังคมให5อยู<ร<วมกันเป:นปกติสุขและอยู<ร<วมกันอย<างสันติ
3. การสื่อสารเป:นปuจจัยสําคัญในการพัฒนาความเจริญก5าวหน5าทั้งตัวบุคคลและสังคม การพัฒนา
ทางสั ง คมในด5 า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้ ง ศาสตรในการสื่ อ สาร
จําเป:นต5องพัฒนาอย<างไม<หยุดยั้ง การสื่อสารเป:นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและพัฒนา
ความเจริญก5าวหน5าในด5านต<าง ๆ
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV)
หมายถึ ง ความสามารถในการให5 คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า และช< ว ยแก5 ปu ญ หาให5 แก< เ พื่ อ นร< ว มงานและ
ผู5เกี่ยวข5อง มีส<วนร<วมในการพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเป:นแบบอย<าง รวมทั้งส<งเสริมสนับสนุนและ ให5โอกาส
ผู5ร<วมงาน ได5พัฒนา ในรูปแบบต<าง
การพั ฒ นาศั กยภาพ หมายถึ งการนํ า เอาความสามารถที่ ซ< อนเร5 น ภายในร< า งกายนํ า มาใช5 ใ ห5 เ กิ ด
ประโยชนอย<างมีกระบวนการ และพบว<าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)
เป: น กระบวนการเรี ย นรู5 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู5 ทั ก ษะ สมรรถนะ และทั ศ นคติ ของบุ ค ลากรในองคกรให5 มี
พฤติกรรมการทํา งานที่ก<อให5เกิด ประโยชนสูงสุด ต<อองคกรอันจะส<งผลให5 เกิดความก5าวหน5าในตนเองและ
องคกร ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความหมายครอบคลุมไปถึงการพัฒนารายบุคคล ( Individual
Development ) การพัฒนาอาชีพ ( Career Development ) และการพัฒนาองคกร ( Organization
Development ) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน(Work – Life Balance) การส<งเสริมการเรียนรู5
ตลอดจนการมีระบบประกันคุณภาพการฝƒกอบรม

225

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแก(
1. บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให5เพิ่มพูนขึ้นได5ทั้งด5านความรู5ทักษะและทัศนคติ ถ5ามี
แรงจูงใจที่ดีพอ
2. การพัฒนาศั กยภาพของบุคคล ควรดําเนิน การโดยยึดหลักสมรรถนะ(Competency Based
Development )
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล จะต5องดําเนินการอย<างเป:นกระบวนการต<อเนื่องเป:นระบบ สอดคล5อง
กับ ระบบการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลขององคกรนั บ ตั้ งแต< การสรรหาการคั ด เลื อก การบรรจุ แต< งตั้ ง การ
ประเมินและการพัฒนา
4. วิธีการในการพัฒนาศักยภาพบุคคล มีหลายวิธีจะต5องเลือกใช5ให5เหมาะสมกับลักษณะของบุคคล
และองคกร
5. จัดให5มีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป:นระยะเพื่อการพัฒนาบุคคลแต<ละ
กลุ<มให5มีความสามารถเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให5มีความสามารถสูง ได5ก5าวหน5าไปสู<ตําแหน<ง
ใหม<ที่ต5องใช5ความสามารถสูงขึ้น
6. ระบบข5อมูลบุคคลขององคกร จะต5องครบถ5วนถูกต5องและทันสมัยสามารถตรวจสอบความก5าวหน5า
รายบุคคลได5
7. การพัฒนาบุคคลจะต5องทําทุกด5าน คือสุขภาพอนามัย ความรู5 ความสามารถจิตใจและคุณธรรม
ควบคู<กันไป
8. องคกรต5องคํานึงถึงความมั่นคงและความก5าวหน5าของบุคคลควบคู<ไปกับความก5าวหน5าขององคกร
องคกรจะอยู<ไม<ได5ถ5าขาดบุคคลที่มีกําลังกาย กําลังใจและสติปuญญาทุ<มเทให5กับองคกร
9. บุคคลจะต5องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เป:นอยู<ในปuจจุบันและอนาคตโดยไม<รู5สึกหวั่นไหวกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
สมรรถนะที่ 8 การมีวิสัยทัศนP (Visioning : VIS)
หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวิสัย ทัศน ทิ ศทาง หรือ แนวทาง การพัฒ นาองคกรที่เป: น
รูปธรรม เป:น ที่ ยอมรับ และเป:น ไปได5 ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด วิธีการใหม< ๆ เพื่อการพัฒ นางาน
เป?าหมายขององคกรในช<วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ป‹) โดยปกติวิสัยทัศนที่ดีจะ
ประกอบด5วย
1. เป?าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป?าหมายขององคกรควรเป:นตําแหน<งขององคกรที่แตกต<าง
จากปuจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององคกร
2. ตําแหน<งขององคกรในตลาด (Definition of niche) ตําแหน<งขององคกรเชิงธุรกิจในตลาด
3. ช<วงเวลา (Time horizon) ช<วงเวลาที่เป?าหมายตามวิสัยทัศนบรรลุผลสําเร็จ
ความสําคัญของวิสัยทัศนP
1. ช<วยกําหนดทิศทางและเป?าหมายขององคกร
2. สื่ อสารให5 บุ ค ลากรทราบว< า บุ คลากรแต< ล ะท< า นมี ส< ว นร< ว มที่ จ ะทํ าให5 องคกรมุ< งไปสู< จุ ด หมาย
ปลายทางได5อย<างไร
3. ช<วยกระตุ5นให5บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ<งมั่นปฏิบัติ
4. สื่อสารให5องคกรภายนอกหรือคู<ค5าทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและส<วนร<วมในการผลักดันให5องคกร
บรรลุเป?าหมาย
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กระบวนการสรางวิสัยทัศนP (Vision)
1. การวิเคราะหองคกร
2. การระบุภารกิจ/พันธกิจให5ชัดเจน
3. การระบุวัตถุประสงคให5ชัดเจน
4. การเขียนวิŒยทศั
สั น

: SWOT
: Mission
: Goal
: ยึดกระบวนการ PDCA

สรุป
จากสภาวะของการปลี่ยนแปลงในหลายด5าน สาเหตุที่สําคัญที่ทําให5ต5องมีการเปลี่ยนแปลง ไม<ว<าจะ
เป:น ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู5 ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ ปฏิรูปครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนจึงเป:นหน<วยงานที่สําคัญที่
เป:นฐานในการปฏิรูป ผู5บริหารสถานศึกษา พึงมี คุณลักษณะจําเพาะที่โดดเด<น ที่อยู<ภายในตัวของผู5บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป:นตัวผลักดัน ให5ภาระหน5าที่การงานที่ได5รับผิดชอบนั้นสําเร็จลุล<วงไปตามเกณฑ ที่ได5ตั้งและ
กําหนดไว5 หรือสูงกว<าเป?าหมายที่ได5ตั้งไว5อันประกอบด5วย 8 สมรรถนะคือ สมรรถนะที่ 1 การมุ<งผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเองสมรรถนะที่ 4 การทํางานเป:นทีม สมรรถนะที่
5 การคิ ด วิ เ คราะหและสั งเคราะห สมรรถนะที่ 6 การสื่ อสารและการจู งใจ สมรรถนะที่ 7 การพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร สมรรถนะที่ 8 การมีวิสัยทัศน ทั้ง 8 สมรรถนะดังกล<าวจะเป:นตัวขับเคลื่อนให5บรรลุผล
และวัตถุประสงคต<างๆ ทําให5องคกรประสบผลสําเร็จอย<างสูงสุด
รายการอางอิง
ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา. (2552). "รูปแบบสมรรถนะของผู5บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล." ดุษฎี
นิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นภาเดช บุญเชิดชู. (2553). "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู5บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา." วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรพิศ อินทะสุระ. (2551). "สมรรถนะของผู5บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข5าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก<น เขต 5." วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
สํานักงานคณะกรรมการข5าราชการพลเรือน(สํานักงาน ก.พ.). (2552). “คู<มือสมรรถนะหลัก” . บริษัท พี.เอ.
ลิฟวิ่งจํากัด.
พัศนิยา โกยสกุล. (2556) “สมรรถนะของผู5บริหารที่ส<งผลต<อการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานคร”, (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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