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บทคัดย่อ1
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
ตัวบ่งชีส้ มรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัดการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จานวน 408 คน จาก 8 จังหวัด โดยใช้วิธีการวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มสองชั้นตอน (two –
stage cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็นแบบสอบถามปลายปิดเพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 54 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (rxy)
ตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง ฉบับ เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน รวมตัวบ่งชี้หลัก 10 ตัว ตัวบ่ง ชี้ย่อย 54 ตัว จาแนกเป็นด้าน
สมรรถนะหลัก ตัวบ่งชี้หลัก 5 ตัว ตัวบ่งชี้ย่อย 20 ตัว ด้านสมรรถนะตามสายงาน ตัวบ่งชี้หลัก 2 ตัว ตัวบ่งชี้
ย่อย 13 ตัว สมรรถนะส่วนบุคคล ตัวบ่งชี้หลัก 3 ตัว ตัวบ่งชี้ย่อย 21 ตัว
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องและกลมกลื่นของโมเดลโครงสร้างตามทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
องค์ประกอบที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุดในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของ
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เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ได้แก่ ด้านสมรรถนะตามสายงาน ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล และด้านสมรรถนะหลัก
มีค่าน้าหนัก 0.965, 0.831 และ 0.615 ตามลาดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 0.639 ความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.8874 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ค่า CFI =
1.000 ค่า TLI = 1.011 ค่า SRMR = 0.005 ค่า RMSEA = 0.000 แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
คาสาคัญ สมรรถนะการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตัวบ่งชี้

Abstract
The objectives of this study were to develop the indicators and to examine the
construct validity of the work competency indicators of general service officers in schools in
the Northeast. The sample consisted of 408 general service officers from primary schools in 8
provinces in the Northeast, obtained through two–stage cluster sampling. The instrument for
collecting empirical data was a 5-point rating scale close-end questionnaire containing 54
questions with the value of discrimination (rxy) from 0.56 to 0.92, and the value of the total
reliability of 0.99. The statistic employed in this study was confirmatory factor analysis.
The results revealed that:
1. The work competency indicators of general service officers in primary schools in
the Northeast consisted of 3 aspects with 10 primary indicators and 54 secondary indicators.
The competency was divided into core competency, job competency and individual
competency. The core competency had 5 primary indicators and 20 secondary indicators
while the job competency had 2 primary indicators and 13 secondary indicators, and the
individual competency had 3 primary indicators and 21 secondary indicators.
2. The analysis for examination of consistency and harmony of the theoretical structured
model and the empirical data found that the structured model was consistent and harmonized
with the empirical data. The components which had the most weight of significance in
indicating work competency of general service officers were the job competency, individual
competency, and core competency, with the weight of 0.965, 0.831, and 0.615 respectively.
The root mean square error of approximation between the model and empirical data had the
value of Chi-square = 0.639, the value of probability = 0.8874 at the degree of freedom (df) =
3, the value of CFI = 1.000, the value of TLI = 1.011, the value of SRMR =0.005 and the value
of RMSEA = 0.000. In conclusion, the results revealed that the model had construct validity.
Keywords: work competency, school general service officers, indicators
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บทนา
การบริหารงานใดๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจาเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและจัด
โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม แต่สิ่งสาคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไป
ทางาน “คน” จึงเป็นปัจจัยในการดาเนินงานที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกถึงแม้ว่าองค์กรจะมีงาน มีงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานอย่างมากเพียงใดก็ตาม มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยรวมทั้งมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพียงใด หากขาดคนหรือคนไม่มีประสิทธิภาพในการทางานหรือไม่มีความเหมาะสมกับงาน การดาเนินงานนั้นก็ไม่
อาจจะดาเนินให้บรรลุผลสาเร็จไปด้วยดี แต่กลับยังจะทาให้เกิดความสิ้นเปลืองสูญเสียในการทางานมากขึ้น
(สภาพพร พิศาลบุตร, 2542) ในการพัฒนาข้า ราชการในปัจ จุบันมุ่งเน้นการพัฒนาข้า ราชการโดยยึดหลัก
สมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,
2558)
สมรรถนะตามคาจากัดความของสานักงาน ก.พ. หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างผลงานที่โดดเด่นในองค์กร ด้วยคาจากัด
ความนี้สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์การต้องการ ซึ่งตามโมเดลของการวิจัยสมรรถนะจึง
เป็นตัวแปรเกณฑ์ (Criteria) ในขณะที่ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลเป็น
ตัว แปรที่ใ ช้ทานาย (Predictors) เกณฑ์ ดัง นั้น ในการคัด เลือ กองค์ก ารต้อ งเน้น การวัด ที่ตัว แปรทานาย
ซึ่งโดยทั่วไปคือ การวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ดารง
ตาแหน่ง และอาจใช้หลักการค้นหาพฤติกรรมในอดีตของผู้สมัครที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในโมเดลสมรรถนะ
เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้การคัดเลือกได้ผู้ที่มีความน่าจะเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด สาหรับตัวแปรเกณฑ์ หรือ
สมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์การต้องการนั้นใช้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การสื่อสารกับพนักงานถึงพฤติกรรมที่องค์การต้องการ และบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อทาให้
พนักงานมีพฤติกรรมที่องค์การต้องการตามที่กาหนดไว้ในโมเดลสมรรถนะดังกล่าว ตลอดจนการวางแผนการ
พัฒนาให้พนักงานมีพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการด้วย ดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลในองค์กร (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547)
งานธุรการเป็นงานที่อยู่ในขอบเขตข่ายงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา มีความสาคัญต่อการบริหาร
องค์การ เนื่องจากเป็นงานที่บริการส่งเสริมให้งานอื่นๆ ภายในองค์การดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ทุกระดับภายในองค์การ ภารกิจของหน่วยงานทุกด้านภายในองค์การ ต้องอาศัยงาน
ธุรการเป็นเครื่องมือทั้งสิ้น เพราะงานธุรการจะแทรกอยู่ในการบริหาร งานทุกด้านภายในองค์การ (บุญชู แก้วชมพู
, 2539) นับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อใน
การปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการ
นาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่
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ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสาคัญดังจะเห็นได้จาการกาหนดให้มี
งานธุรการในทุกหน่วยงาน (จักรกฤษณ์ สนอ่อง, 2555) สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ (2545) ที่ได้กาหนด
งานธุรการเป็นแขนงงานหนึ่งในสถานศึกษา หรือหน่วยงานทั่วไปที่จะช่วยให้กิจกรรมในหน่วยงานนั้นๆ ดาเนินไป
ด้วยความรวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหรือสถานบันนั้นๆ งานธุรการเป็นงานบริหารที่จะช่วยให้บุคลากร
หรือผู้มาติดต่อรับบริก ารได้รับ ความสะดวก ช่ว ยการดาเนิน งานไปด้วยดี และมีความสาคัญ ต่อหน่วยงาน
ถ้างานธุรการของหน่วยงานใดไม่สะดวกไม่คล่องตัว จะไม่เอื้ออานวยการดาเนินงานก็จะทาให้งานต่างๆ ล่าช้า
หรือสะดุดอยู่ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้การดาเนินงานธุรการผิดพลาดอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานนั้นได้
ด้วยนโยบายรัฐบาลซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2552 (สานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ, 2552) แถลงต่อรัฐสภา ในด้านการศึกษาว่า การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากร
เพื่อการปรับปรุงการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครู การ
พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชา
ประวัติศาสตร์ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนเป็นสานักงานศึกษาตลอดชีวิต จัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ ตลอดจนการส่ง เสริม การกระจายอานาจให้ทุก ภาคส่ว นมีส่ว นร่ว มในการจัด การศึก ษา เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้อย่างแท้จริง ประกอบกับแนวทางใน
การกาหนดอัตรากาลัง ข้าราชการครูในโรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้มีการแบ่งสายงานในโรงเรียนเป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ ส่วนผู้บริหารโรงเรียน ส่วนของครูผู้สอน และส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นในโรงเรียน ทั้งนี้
เพื่อจาแนกภารกิจและความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียนให้ชัดเจน โดยมีหลักการสาคัญ คือ ผู้เป็นครู
สอนมักจะมีภารกิจเพียงจัดการเรียนการสอน และรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียน นั่นคือการกาหนดชั่วโมง
สอน การเตรียมการสอน และการตรวจงานนักเรียน นั่นคือภารกิจหลังสอน ส่วนภารกิจอื่น ๆ นั้นครูจะไม่ต้อง
ปฏิบัติ เอาเวลาราชการที่มีอยู่ใช้ประโยชน์เพื่อนักเรียนโดยตรง ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน(โครงการ
ต้นกล้าอาชีพ) จึงได้เกิดโครงการคืนครูให้นักเรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เกิดขึ้น ซึ่ง มีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจะมีขอบข่ายงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ ตามนโยบายของรัฐ และในทุกเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดสรรเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน เมื่อตาแหน่งว่างลง และจะต้องทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาของทุก ๆ ปี
ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจาเป็นต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ขอบข่ายงานธุรการโรงเรียนตามที่รัฐบาลกาหนด
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จากแนวคิดดัง กล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า
ธุรการโรงเรียน เพื่อให้ทราบว่าตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประกอบด้วย
อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้คัดสรรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติใน
ทุกๆปี และสามารถใช้ในการกาหนดหัวข้อในการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่ง ชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรีย น ในเขตพื้น ที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานธุรการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งประกอบไปด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ 1. อุดรธานี 2. ขอนแก่น 3. มหาสารคาม 4. ร้อยเอ็ด 5. กาฬสินธุ์
6. นครพนม 7. สกลนคร 8. หนองคาย 9. บึง กาฬ 10. เลย 11. มุกดาหาร 12. หนองบัวลาภู 13.ชัยภูมิ
14. นครราชสีมา 15. บุรีรัมย์ 16. สุรินทร์ 17. ศรีษะเกษ 18. อุบลราชธานี 19. อานาจเจริญ และ 20. ยโสธร
จานวน 5,381 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (Two stage
cluster sampling) ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 81 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 93 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1 จานวน 79 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึง กาฬ เขต 1 จานวน 110 คน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จานวน 114 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 3 จานวน 89 คน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จานวน 90 คน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 72 คน รวมทั้ง สิ้น 728 คน การประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อกาหนดของ Schumacker และ Lomax Hair และคณะ อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย,
(2542) กาหนดกลุ่มตัวอย่าง 10 – 20 หน่วย ต่อ 1 ตัวบ่งชี้ ในการวิจัยนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 10 ตัวบ่งชี้
ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง 20 หน่วยต่อ 1 ตัวบ่งชี้ ดังนั้น การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามข้อกาหนดของ
Schumacker และ Lomax และ Hair และคณะ มีค่าประมาณ 200 คน แต่เนื่องจากการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นการกาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าประมาณ เพื่อความเป็นตัวแทนที่ดีมากยิ่งขึ้ น
จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน และเพื่อป้องกันการขาดหายของข้อมูลจึงส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 728 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ คือ
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
3.1 ดาเนินการขอหนั งสือประสานงานขอความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ถึงผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
3.2 ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 728 คน โดยผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถาม
ในรูปแบบ Google Form โดยขอความอนุเคราะห์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตอบแบบสอบถามตาม Link ในหนังสือที่เขตแจ้ง จากนั้น
นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนาไปบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 คานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนระหว่างข้อคาถามทั้งหมดโดยใช้สูตรของ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4.2 นาเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลมาดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเ คราะห์อ งค์ ประกอบเชิ ง ยื นยั น โดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าเร็จ รูป โดยการพิ จารณาความสอดคล้ อ ง
กลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่ าสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of
Fit Measures) ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness
of Fit Index : GFI) ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square of Error
Approximation : RMSEA) เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องและกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตามทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สุนทรพจน์ ดารงค์พานิช (2555)
4.2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Statistic : ) ค่าสถิติไค – สแควร์ เป็นค่าสถิติ
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานที่ว่า ฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค – สแควร์มีค่าต่ามาก ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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4.2.2 ดัชนี Tucker – Lewis Index (TLI) มีค่า TLI ถ้ามีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ควรมีค่ามากว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2.4 ค่าไค – สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-square :
/ df ) เป็นค่าสถิติที่ใช้
เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่มีองศาอิสระไม่เท่ากัน โดยมีค่าไค – สแควร์สัมพัทธ์ไม่เกิน 2
4.2.5 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต่ากว่าง 0.06 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
4.2.6 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ (Standardized Root Mean Square
Residual: SRMR) เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล 2 โมเดล
เฉพาะกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียว ค่า SRMR อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต่ากว่า 0.08
แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้
สรุปจากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการทางานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เชี่ยวชาญได้ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ในแต่ละสมรรถนะ
เห็นว่า ควรยุบรวมและปรับแก้ มีจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้หลัก 66 ตัวบ่งชี้บ่อย ดังนี้ สมรรถนะหลัก
มี 5 ตัวบ่งชี้หลัก 24 ตัวบ่งชี้ย่อย สมรรถนะตามสายงาน 2 ตัวบ่งชี้หลัก 21 ตัวบ่งชี้ย่อย และสมรรถนะตาม
สายงาน 3 ตัวบ่ง ชี้หลัก 21 ตัวบ่ง ชี้ย่อย จากนั้นนาไปสร้างข้อคาถามและนาไป Try out และคัด เลือ กไว้
ได้ตัวบ่งชี้หลัก 10 ตัว ตัวบ่งชี้ย่อย 54 ตัว
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน
เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
β
องค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก
X1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์

b

SE

T

1.000

0.034

23.828

0.798

0.637
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ
X2 การบริการที่ดี
X3 การสั่งสมความรู้
X4 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
X5 การทางานเป็นทีม
องค์ประกอบด้านสมรรถนะตามสายงาน
Y2 ทักษะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
องค์ประกอบด้านสมรรถนะส่วนบุคคล
Z1 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
Z2 การบริหารจัดการ
Z3 ทักษะการคิด
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
F1 องค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก
F2 องค์ประกอบด้านสมรรถนะตามสายงาน
F3 องค์ประกอบด้านสมรรถนะส่วนบุคคล
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β

b

SE

T

0.979
0.789
1.062
0.961

0.033
0.041
0.032
0.034

25.274
14.532
26.806
22.617

0.840
0.602
0.848
0.769

0.705
0.362
0.718
0.592

1.221

0.020

46.827

0.936

0.876

1.000
0.950
0.830

0.018
0.020
0.085

50.983
44.261
8.073

0.912
0.863
0.688

0.831
0.745
0.473

1.000
1.737
1.698

0.622
0.068
0.309

14.336
21.660
21.153

0.615
0.965
0.831

0.378
0.932
0.691

โมเดลตัวบ่ง ชี้สมรรถนะในการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้หลัก 54 ตัวบ่งชี้ย่อยผล
การตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน โดยพิจารณาจากค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC : index of item objective congruence)
พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ทุกข้อ สรุได้ว่าข้อคาถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา
2. ผลตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Discrimination) เป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของเบรนแนน
(Brennan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) แล้วทาการคัดเลือกข้อคาถามไว้ เฉพาะข้อที่มีค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่
0.20 ถึง 0.80 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกสูงไว้จานวน 54 ข้อ ซึ่งมีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.56 - 0.92
3. ค่าความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.99 ค่าความเชื่อมั่น ด้านสมรรถนะหลักมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 และด้านสมรรถนะ
ส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
4. ผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า งของตั ว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สอง ปรากฏว่า มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จาก ค่าไค-สแควร์ = 0.639 ที่องศาอิสระ df = 3 มีค่าความน่าจะเป็น
(p) = 0.8874 มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI = 1.000 ดัชนี Tuker-Lewis Index(TLI) =
1.011 มีค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน SRMR = 0.005 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ RMSEA = 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์น้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
( ) ของตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง 0.602 - 0.965 ทุกค่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ในระหว่าง 0.362 - 0.932 สาหรับค่าสัมประสิทธิ์น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน ( ) ขององค์ประกอบย่อยพบว่า องค์ประกอบด้านสมรรถนะตามสายงาน มีน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด ( =0.965) และองค์ประกอบด้านสมรรถนะหลัก ( = 0.615) มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อยู่ระหว่าง 0.378 - 0.932

ภาพประกอบ 1 โมเดลตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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อภิปรายผล
ในภาพรวมผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย ประเด็นที่น่าสังเกตบางประการ
จากข้อค้นพบ ผู้วิจัยได้พิจารณานาเสนอใน ประเด็นดังนี้
1. การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สัง กัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา ในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ผู้วิจัย ได้ศึก ษาประกอบด้วย 3 ด้าน โดย
องค์ประกอบที่ค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุดในการบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน ได้แก่ ด้านสมรรถนะตามสายงาน ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล และด้านสมรรถนะหลัก ตามลาดับ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูง แสดงว่ าองค์ประกอบแต่ละด้าน
เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มิได้แยกอิสระจากกัน นั่นคือ ตัวบ่งชี้สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนด้านใดด้านหนึ่งมีผลต่อด้านอื่นๆด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานและ
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งประเภทสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของ (ณรงวิทย์ แสนทอง,
2547) ได้แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของ
คนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุน
ให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะ
ของคนทีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คนนั้นๆ สามารถ
สร้างผลงานในการปฏิบัติงานตาแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency)
หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทาให้บุคคล
นั้นมีความสามารถในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น ความสามารถของคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับ
แมงป่อง หรืองูที่มีพิษได้ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกว่าความสามารถพิเศษส่วนบุคคล
ผลการวิจัยครั้งนี้ เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่สามารถบ่งชี้สมรรถนะ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมากที่สุดคือ ด้านสมรรถนะตามสายงาน ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล
และด้านสมรรถนะหลัก ตามลาดับ
ด้า นสมรรถนะตามสายงาน ตัว บ่ง ชี้ที่มีค่า น้าหนัก ความสาคัญ มากที่สุด คือ ทัก ษะที่จาเป็น ใน
ตาแหน่งงาน และความรู้ความสามารถในตาแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สานักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและ
นิติการ (2552) กล่าวในคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษาตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
เกี่ยวกับการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการให้มีความรู้เกี่ยว ความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพและการประสานงาน ซึ่ง
มีขอบข่ายสาระความรู้ดังนี้ ความรู้พื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพ โครงสร้างการบริหารงานขอบข่ายและ
ภารกิจของสถานศึกษา การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และการบริการที่ดี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติง าน งานสารบรรณ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ การจัดทาหนัง สือราชการ
การจัดเก็บหนังสือราชการ การทาลายหนังสือราชการ การบริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ งานพัสดุ ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การวางแผนการจัดหาวัสดุ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดหา การ
ลงทะเบียนพัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและโปรแกรมพัสดุ การควบคุม การเบิกจ่าย การบารุงรักษา
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การจาหน่าย การตรวจสอบ และการรายงานเกี่ยวกับพัสดุงานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้เรื่องสารสนเทศและสนเทศ
ของโรงเรียน ความรู้ ICT ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน วิธีการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล และการจัดทารายงานข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนเสนอ สพฐ.
ด้านสมรรถนะส่วนบุคคล ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
การบริหารจัดการ และทักษะการคิด ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดนัย เทียนพุฒ และคณะ (2541)
ซึ่งพบว่าคุณลักษณะหรือความสามารถ (Competencies) ของบุคลากรต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ส่วน
อื่นๆ เข้ามาปรับใช้กับงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องสามารถปรับตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง เข้ากับผู้อื่นได้
ดี ต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะบุคลากรฝ่ายธุรการไว้ 12 ประการ
ของลินน์ (Linn, 1956) คือ สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่ไม่เปิดเผยความลับของบุคคล
อื่น ๆ เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ มีเกียรติภูมิ มีความจริงใจและมีประวัติที่น่าเชื่อถือ กระตือรืนร้นที่จะพบปะกับ
บุคคลทั่ว ๆ ไป บริการบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมกัน มีความคิดริเริ่ม รู้จักปรับปรุงงานด้วยตนเองได้ เป็นผู้ฟังที่ดี
อดกลั้นต่อสถานการณ์ต่างๆได้ มีจิตใจที่มั่นคงทุกโอกาส มีอารมณ์ขัน รู้จักใช้น้าเสียงได้อย่างเหมาะสมน่าฟัง
ใช้ภาษาสุภาพไม่หยาบคาย
ด้านสมรรถนะหลัก ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้าหนักความสาคัญมากที่สุด คือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทางานเป็นทีม และการสั่งสมความรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, 2553) กล่าวไว้ว่าลักษณะสมรรถนะหลักคือ
คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนโดยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกัน ประกอบด้วย สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การบริการที่ดี
(Service Mind) ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และความร่วมมือร่วมใจเป็นทีม
(Teamwork)
2. ผลการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า งของตั ว บ่ ง ชี้ ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน รวม 10 ตัวบ่งชี้หลัก 54 ตัวบ่งชี้ย่อย พบว่าองค์ประกอบตัวบ่งชี้
สมรรถนะในการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะตามสายงาน และด้าน
สมรรถนะส่วนบุคคล มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติ โมเดลเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิง ประจักษ์ และตัวบ่ง ชี้ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกค่อนข้างสูงผลการศึกษาดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ข้อค้นพบจากผลการวิจัย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่สามารถบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียนมากที่สุด คือ ด้านสมรรถนะตามสายงาน กล่าวคือ ตัวบ่ง ชี้ด้านสมรรถนะตามสายงานเป็น
พื้นฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการทางานเบื้องต้น และเป็นการสนับสนุนสมรรถนะด้านอื่นๆของ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การนาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไปใช้เป็นข้อมูลหรือใช้
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติง าน ควรพิจารณาเลือกหรือปรับใช้ตามความเหมาะสมหรือบริบทของการ
ปฏิบัติงาน
1.2 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สั งกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้พิจารณาจากแนวคิด 3 ด้าน การ
พิจารณาตัวบ่งชี้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาหลายรูปแบบหรือองค์ประกอบด้านอื่นๆ เพื่อให้เห็น
ภาพโดยรวม
1.3 การวิจัยครั้งนี้ ได้ช่วยในการวางรูปแบบการพัฒนาตัวบ่งชี้สาหรับการอธิบายสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในเบื้องต้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
สาหรับผู้บริหาร เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนและกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษากับโรงเรียนทั่วไป ที่อยู่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบและขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างมากขึ้น
2.2 ควรมีการจัดทาตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐาน โดยแยกตามขนาดโรงเรียน เพื่อจะได้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม
กับบริบทมากขึ้น
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