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บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธิการ	และ	2)	ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของสมรรถนะและตวับ่งชีข้องรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

ศึกษาธิการ	กลุ่มตัวอย่างคือ	1)	ฝ่ายการเมือง	เลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	19	คน	2)	ฝ่ายข้าราชการประจ�า

ระดับสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ	 เลือกแบบเจาะจง	 จ�านวน	 4	 คน	 และเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิชนิด

เป็นสัดส่วนจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูง	ได้กลุ่มตัวอย่าง	179	คน	รวมทั้งสิ้น	202	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คือแบบสอบถาม	 มีค่าความเที่ยงของตัวแปรอยู่ระหว่าง	 .878	 ถึง	 .922	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม	LISREL	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	สมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ประกอบด้วย	

สมรรถนะ	 4	 ด้าน	 16	 องค์ประกอบ	 และ	 108	 ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 (1)	 สมรรถนะด้านทักษะภาวะผู้น�า	 มี	 4	

องค์ประกอบ	32	ตัวบ่งชี้	(2)	สมรรถนะด้านการเมือง	มี	4	องค์ประกอบ 29	ตัวบ่งชี้	(3)	สมรรถนะด้านการ

บริหารจัดการศึกษา	มี	3	องค์ประกอบ	18	ตัวบ่งชี้	และ	(4)	สมรรถนะด้าน	ธรรมาภิบาล	มี	5	องค์ประกอบ	

29	ตัวบ่งชี้	2)	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	พบว่าโมเดล

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	(Chi-square	=	122.80;	df	=	99,	p	=	.053,	GFI	=	.936,	AGFI	=	.912,	RMR	=	.025)	แสดงว่า

สมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความตรงเชิงโครงสร้าง	และสามารถน�าไป

ใช้ได้ในทางปฏิบัติ

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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Abstract

 The objectives of this research were: 1) to study the competencies development 

and indicators of the Minister of Education; 2) to examine the construct validity of 

the competencies and indicators of the Minister of Education. The sample group was 

composed of 19 politicians through purposive sampling, four highest-level permanent 

officials by purposive sampling, and 179 high-level executives from stratified random 

sampling. The study tool was questionnaire with the reliability coefficients between 

.878 and .922 respectively. Data analysis was executed with descriptive statistics and 

assessment of validity of the competencies and indicators of the Minister of Education 

through confirmatory factor analysis using LISREL program. 

 The research findings showed that

 1) the competencies and indicators of the Minister of Education consisted of four 

competencies, 16 factors and 108 indicators, namely (1) leadership competencies having

four factors and 32 indicators; (2) political competencies having four factors and 29 

indicators; (3) educational administration competencies having three factors and 18 

indicators; (4) good governance competencies having five factors and 29 indicators.

 2) The result of construct validity checking indicated that the model corresponded 

with the empirical data because the chi-square test was not statistically significant at .05 

level (Chi-square = 122.80; df = 99, p = .053. GFI = .936, AGFI = .912, RMR = .025).

 Thus it implied that the competencies and indicators of the Minister of Education 

had construct validity and could possibly be put into practice.

Keywords: Competencies and Indicators of the Ministry of Education
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บทน�ำ

	 โลกาภิวัตน์ท�าให้การพฒันาทรพัยากรมนษุย์มคีวามส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วนของแต่ละประเทศ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะของประชากรซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันและด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	 (สถาบันพระปกเกล้า,	 2551:	 298;	

อุทัย	 บุญประเสริฐ,	 2552:	 154-155)	 เช่นเดียวกับประเทศไทย	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2540-2544)	ได้ก�าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ	ซึ่งเป็น

ผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ตามมา	 มีการออกกฎหมายการศึกษาหลายฉบับ	 เช่น	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่	3)

พ.ศ.	 2553	 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของชาติทั้งระบบ	 และให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการจัดการศึกษาของชาติ	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา,	2549:	2	-	3)	อย่างไรก็ตาม	แม้ที่ผ่านมาสังคมจะมีความตื่นตัวทางการศึกษา

อย่างกว้างขวางและมีกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการและการพัฒนาการศึกษาชาติหลายฉบับ	แต่การจัด

การศึกษาของชาติกม็ไิด้บรรลผุลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีค่าดหวงัไว้	อีกทัง้คุณภาพกลบัลดต�า่ลงเรือ่ย	ๆ 	

ซ่ึงสาเหตุเกดิจากการทีร่ฐับาลมไิด้ให้ความส�าคัญต่อการศึกษาของชาติอย่างแท้จรงิ	(อุทยั	บุญประเสรฐิ,	

2552:	158)	จึงมไิด้ให้ความส�าคัญต่อสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงเป็นตัวหลักในการท�านายผลสัมฤทธิ์ของการบริหารนโยบาย

การศึกษาของชาติ	 ซ่ึง	 McClelland	 (1973:	 1-14)	 ได้สรุปไว้ในบทความเรื่อง	 Testing	 for	

Competence	Rather	than	for	“Intelligence”	ว่า	“สมรรถนะของปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์และ

มีอิทธิพลสูงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน	การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานจึงควรพิจารณา

ทีส่มรรถนะของปัจเจกบคุคลเป็นส�าคัญ”	สมรรถนะของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารจงึมคีวาม

สมัพนัธ์อย่างยิง่ต่อผลสมัฤทธิข์องการบรหิารจัดการศึกษาของชาติ	การแต่งต้ังรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ศึกษาธิการจึงต้องพิจารณาที่สมรรถนะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับต�าแหน่งเป็นส�าคัญ	(Naqvi,	2009:	

86)	ผู้วจิยัจงึมุง่เน้นความส�าคัญของการท�าวจัิยไปทีก่ารพฒันาสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อเป็นข้อเสนอและบรรทัดฐานในการพิจารณาแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการบริหารนโยบายการศึกษาของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	พัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 2.	ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	เนื้อหำ

	 	 สมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ประกอบด้วย

	 	 1.1	ความสามารถในการใช้ทักษะภาวะผู้น�า	(Leadership	Competencies)	

	 	 1.2	ความสามารถทางการเมือง	(Political	Competencies) 

	 	 1.3	ความรูแ้ละความสามารถในการบรหิารจดัการศึกษา	(Administration	Competencies)	

	 	 1.4	คุณลักษณะที่แสดงถึงการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	 (Good	

Governance	Competencies)	

	 2.	ประชำกร 

	 	 กลุ่มที่	 1	 ฝ่ายการเมือง	 ประกอบด้วย	 กลุ่มข้าราชการการเมืองผู้ตัดสินใจและบริหาร

นโยบาย	และกลุ่มผู้ควบคุมตรวจสอบและเสนอแนะการบริหารนโยบายของรัฐบาล	

	 	 กลุ่มที่	2	ฝ่ายข้าราชการประจ�าผู้ปฏิบัตินโยบาย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 ขั้นตอนที่	1	การร่างสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 

	 1.1	ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ	

ประมวลสรุปประเด็นที่เกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรี	เพื่อน�าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 1.2	สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรวบรวมข้อมูลในการร่างสมรรถนะและตัวบ่งชี้

	 1.3	น�าข้อมูลที่ได้จาก	1.1	และ	1.2	มาร่างสมรรถนะและตัวบ่งชี้

	 ขั้นตอนที่	 2	 การตรวจสอบความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	โดยวิธีสนทนากลุ่ม	(Focus-Group	Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	

ท่านประกอบด้วย	ฝ่ายการเมือง	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	1)	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�านวน	1	ท่าน	และ	2)	อดีตกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	2	ท่าน	ฝ่ายข้าราชการ

ประจ�าและนักวิชาการการบริหารการศึกษา	จ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	1)	อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศกึษา/เลขาธิการส�านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา	

(ก.ค.)	จ�านวน	1	ท่าน	2)	นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/

อธิบดีกรมวิชาการ	จ�านวน	1	ท่าน	และ	3)	นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและอดีตเลขาธิการ

คุรุสภา	จ�านวน	1	ท่าน	และ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง	จ�านวน	1	ท่าน

ได้แก่	 ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์/ประธานสภาพัฒนาการเมือง/กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขา
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รฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์และอดีตรฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร/ีนายกสมาคมรฐัศาสตร์

แห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ขั้นตอนที่	3	การตรวจสอบความเป็นไปได้	ตวับ่งชีแ้ละความตรงเชิงโครงสร้างของสมรรถนะ

และตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

	 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ผู้วิจัยก�าหนดประชากรในขั้นตอนนี้	 เป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ฝ่ายการเมือง	 ประกอบด้วย

กลุ่มข้าราชการการเมืองผู้ตัดสินใจและบริหารนโยบาย	 และกลุ่มผู้ควบคุมตรวจสอบและเสนอแนะ

การตัดสินใจและบริหารนโยบายของรัฐบาล	และ	2)	ฝ่ายข้าราชการประจ�าผู้ปฏิบัตินโยบาย

 ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย	 เป็น	 2	 กลุ่ม	 กลุ่มที่	 1	 ฝ่ายการเมือง	 ได้มาโดย

การเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จาก	1)	ผู้ทีด่�ารงต�าแหน่งหรอืเคยด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรี

ว่าการ/ช่วยว่าการ	เลขานุการและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�านวน	8	คน	และ	2)	

อดีตสมาชิกรฐัสภา/สภานติิบญัญัติ/สภาปฏิรปูแห่งชาติ	จ�านวน	11	คน	กลุม่ที	่2	ฝ่ายข้าราชการประจ�า

ผู้ปฏิบัตินโยบาย	จาก	1)	ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง/เทียบเท่า	ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	 จ�านวน	4	คน	และ	2)	ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่า

ผู้อ�านวยการส�านัก/เทียบเท่า	และผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีแบ่งชั้นภูมิชนิดเป็นสัดส่วน	 (Proportionate	 Stratified	 Sampling)	 จ�านวน	 179	 คน	 รวม

202	คน	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งเป็น	2	ตอน	ประกอบด้วย	แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Check	List)	และแบบสอบถามความเป็น

ไปได้ในทางปฏิบติัเกีย่วกบัสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร	ประกอบด้วย	

สมรรถนะ	 4	 ด้าน	 16	 องค์ประกอบ	 และ	 108	 ตัวบ่งชี้	 ซึ่งเป็นการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า

4	ระดับ	(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	2552:	69)

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	น�าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ด้วยการแจกแจงความถี่	(Freguency)	และร้อยละ	(Percentage)
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◆ การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ◆

	 2.	ตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั	โดยการน�าแบบสอบถามทัง้หมดมาวเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยการหาค่าร้อยละของสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารเป็นรายข้อโดย

ใช้เกณฑ์ร้อยละ	 80	 ในการพิจารณาว่าสมรรถนะและตัวบ่งช้ีใดมีความเป็นไปได้ในระดับมากถึงมาก

ที่สุด	(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	2552:	69)	

	 3.	ค�านวณค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา

	 4.	ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	 โดยการน�าสมรรถนะและตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์	 ร้อยละ	

80	 มาท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 LISREL	 เพื่อตรวจสอบ

ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	สมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ประกอบด้วย สมรรถนะ

4	ด้าน	16	องค์ประกอบ	และ	108	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

  1.1	สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า	(Leadership	Competencies)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	

และ	32	ตัวบ่งชี้	

   องค์ประกอบที่	 1	 ทักษะด้านมโนทัศน์	 (Conceptual	 Skills)	 มี	 8	 ตัวบ่งช้ี	 ดังน้ี	

1)	 ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาของชาติได้สอดคล้องกับความคาดหวังของ

สังคม การปฏิรูปการเมือง	 การพัฒนาประเทศและกระแสสังคมโลก	 2)	 จัดให้มีแผนการศึกษาชาติ	

กฎหมายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3)	บรูณาการองค์ความรูข้องการศึกษายุคใหม่กบัโครงสร้างและบรบิทของการศึกษาไทย	เพือ่ประยกุต์

ใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการปฏิรปู	และพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าทดัเทยีม

กบันานาชาติ	4)	ปรบัเปลีย่นและพฒันาองค์กรให้ทนัสมยั	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	สอดรบักับ

แนวทางปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของชาติและความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	5)	ส่งเสริม	สนับสนุนและ

เผยแพร่การศึกษาวิจัยศิลปวทิยาการแขนงต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เกดิองค์ความรูแ้ละแนวคิดใหม่ทีห่ลากหลาย

และก้าวหน้าสอดรบักบักระแสโลกาภิวตัน์	6)	มกีระบวนการคิดและการตัดสนิใจทีเ่ป็นระบบ	คิดเหนอื

คนอ่ืน	 กล้าคิดนอกกรอบและสร้างแนวคิดใหม่	 เพื่อก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ของไทยให้ทันสมัยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 7)	 กล้าตัดสินใจและกล้าน�าในการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิด	 วิสัยทัศน์	 ทัศนคติและค่านิยมในการจัดการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าสอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก	 เพื่อพัฒนาชาติไปสู่ความเป็นสากล	 8)	 แปลความหมาย	

วเิคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	สถานการณ์และความเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นนามธรรม	

สลับซับซ้อนและยากต่อการคาดเดาได้อย่างถูกต้อง	 สามารถมองเห็นทั้งส่วนที่เป็นโอกาสและส่วนที่
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◆ ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ บุญเรียง ขจรศิลป์ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

เป็นปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

	 	 	 องค์ประกอบที่	2	ทักษะด้านมนุษย์	(Human	Skills)	มี	9	ตัวบ่งชี้	ดังนี้	1)	สร้าง

ขวัญก�าลังใจในการท�างาน	 เพื่อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น	 เต็มใจและร่วมแรงร่วมใจกันในการ

ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย	2)	พัฒนาความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันของผู้ร่วมงาน

เพือ่เสรมิสร้างบรรยากาศทีดี่และการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�างาน	3)	ยอมรบัความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 และสามารถเลือกใช้คนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ	4)	สร้างแรงบันดาลใจและใช้จิตวิทยาในการขับสมรรถนะที่มีความ

สมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานของบคุลากรออกมาใช้	เพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการขบัเคลือ่น

นโยบาย	 5)	 ใช้การโน้มน้าวจูงใจผู้ร่วมงานให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้ส�าเร็จแทนการใช้อ�านาจ

หน้าทีห่รอืกฎระเบยีบบงัคับ	6)	ประสานความร่วมมอื	พฒันาความสมัพนัธ์และความเข้าใจกบัผู้ร่วมงาน	

องค์กร	 ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 สื่อสารมวลชน	 กลุ่มผลประโยชน์และสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7)	บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง	ๆ 	ได้ด้วยความจริงใจ	เข้าใจ	มีเหตุผล	ยืดหยุ่นและ

ประนีประนอม	 8)	 มีมนุษยสัมพันธ์	 บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี	 เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจาก

ผู้ร่วมงานและสาธารณะ	 9)	 มีความรับผิดชอบ	 มั่นใจในตัวเอง	 จริงใจ	 ใส่ใจและให้เกียรติต่อ

ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไป	 สามารถสร้างความเช่ือมั่น	 ศรัทธาและไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงานและ

สาธารณะ

	 	 	 องค์ประกอบที	่3	ทกัษะด้านการสือ่สาร	(Communication	Skills)	ม	ี9	ตัวบ่งช้ี	ดังนี	้

1)	เป็นผู้ฟังทีดี่	ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน	และจับประเด็นจากการฟัง	อ่าน	และการรบัรูไ้ด้รวดเรว็	

ถูกต้องและแม่นย�า	2)	พูด	เขียน	สื่อสาร	หรือกล่าวสุนทรพจน์	ปราศรัย	อภิปราย	ให้สัมภาษณ์และ

ตอบค�าถามอย่างเป็นระบบ	ตรงประเด็น	ถูกต้อง	ฉับไว	กระชับ	เข้าใจง่าย	ครอบคลุมเนื้อหาสาระและ

ได้ใจความชัดเจน	3)	ใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาสากลได้ดี	สามารถกล่าวสุนทรพจน์	แถลงการณ์

หรือสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาสากลและเข้าร่วมประชุมในเวทีนานาชาติได้	4)	จัดระบบ

ประชาสมัพนัธ์และการสือ่สารสองทางทีม่คุีณภาพกบัสาธารณะ	และภายในองค์กรหรอืขอบข่ายของงาน

ที่รับผิดชอบ	5)	วินิจฉัยสั่งการด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจน	ครอบคลุมสาระส�าคัญ

และปฏิบัติได้	6)	ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

ลักษณะของงาน	 บุคคลและสถานการณ	์ 7)	 มีเทคนิคหรือศิลปะในการพูดหรือเจรจา	 สามารถสร้าง

ความพึงพอใจและโน้มน้าวจูงใจให้บุคคลอ่ืนคล้อยตามหรือปฏิบัติตาม	 8)	 ระมัดระวังการกล่าว

สุนทรพจน์	 ปาฐกถา	 ปราศรัย	 อภิปรายและให้สัมภาษณ์หรือตอบค�าถามที่อาจสร้างปมขัดแย้งผล

ประโยชน์หรือนโยบาย	และสร้างพันธกรณีหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น	9)	หลีกเลี่ยงการปราศรัย	

อภิปราย	 ให้สัมภาษณ์และตอบค�าถามสาธารณะหรือสื่อมวลชนในประเด็นที่ไม่มีข้อมูลยืนยันหรือ
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◆ การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ◆

นอกเหนือจากความรับผิดชอบแห่งตน	

	 	 	 องค์ประกอบที่	 4	 ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์	 (Emotional	 Intelligence)	

มี	 6	 ตัวบ่งช้ี	 ดังนี้	 1)	 เสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในองค์กร	 เพื่อให้บุคลากรมี

ความสุขและเต็มใจในการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงาน	 2)	 เข้าใจและแปลความหมายปฏิกิริยาทาง

อารมณ์หรือความต้องการของผู้อ่ืนและสาธารณะได้ดี	 เพื่อตัดสินใจ	 แก้ปัญหาและบริหารจัดการ

สถานการณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม	 3)	 เข้าถึงอารมณ์	 สามารถปรับตัวและแสดงออกที่เหมาะสม	

กลมกลืนกับอารมณ์ของผู้อื่นหรืออารมณ์สาธารณะและสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้ดี	4)	สามารถควบคุม

อารมณ์และอดทนต่อการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า	 สถานการณ์กดดัน	 สถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน	

และภาวะคับขนัหรอืวกิฤติต่าง	ๆ 	และตัดสนิใจแก้ปัญหาได้ดี	5)	ระมดัระวงัการแสดงออกทางอารมณ์

ของตนทีอ่าจมผีลกระทบต่ออารมณ์ของผู้อ่ืนหรอือารมณ์สาธารณะซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั

งานและเสถียรภาพของรัฐบาล	6)	ควบคุมการใช้อารมณ์ต่อผู้ร่วมงานและหลีกเลี่ยงการดุด่าว่ากล่าว

หรือต�าหนิติเตียนผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสาธารณะหรือต่อหน้าบุคคลอื่น

	 	 1.2	สมรรถนะด้านการเมือง	(Political	Competencies)	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบ	

และ	29	ตัวบ่งชี้

	 	 	 องค์ประกอบที่	 1	 ความสามารถในการก�าหนดนโยบายการศึกษา	 (Educational	

Policy	Making)	 มี	 8	 ตัวบ่งช้ี	 ดังนี้	 1)	 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและครบถ้วน	

เพื่อก�าหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการสาธารณะและกระแสสังคมโลก

2)	 ก�าหนดนโยบายการศึกษาของชาติได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ

3)	ก�าหนดหลักการ	วัตถุประสงค์	 เป้าหมายและจัดล�าดับความส�าคัญของนโยบายการศึกษาไว้อย่าง

ชัดเจน	เพือ่ให้เป็นนโยบายทีป่ฏิบติัได้	มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	4)	ยดึหลกัการตามแนวนโยบาย

พืน้ฐานแห่งรฐั	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	และแผนพฒันาการเมอืงเป็นกรอบแนวทางใน

การก�าหนดนโยบายการศึกษาของชาติ	5)	ก�าหนดนโยบายการศึกษาของชาติตามหลกัปรชัญาการศึกษา	

ทัศนคติ	ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย	6)	ก�าหนดนโยบายการศึกษาของชาติได้สอดคล้องกับ

โครงสร้าง	ระบบและสถานการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ประชากรทรัพยากร	สิ่งแวดล้อมและ

ความเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก	 7) ผสมผสานความสอดคล้องระหว่างนโยบายการศึกษา

ของชาติ	นโยบายของพรรคการเมือง	และผลประโยชน์มหาชนได้อย่างกลมกลืน	8)	ก�าหนดนโยบาย

การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ	
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	 	 	 องค์ประกอบที	่2	ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีต่่อรฐัสภา	(Duty	to	Parliament)	

มี	 7	 ตัวบ่งช้ี	 ดังนี้	 1)	 ให้ความส�าคัญและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อรัฐสภา	 ตามหลักความ

รับผิดชอบส่วนตนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	2)	ให้ความส�าคัญต่อสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่ต่อรัฐสภา

ตามระเบียบข้อบังคับ	และยอมรับมติของที่ประชุมรัฐสภา	3)	รอบรู้และมีระบบการจัดเตรียมข้อมูลที่

ดีและเป็นปัจจุบัน	สามารถอภิปราย	ตอบกระทู้	ญัตติและข้อซักถามของสมาชิกรัฐสภาได้ตรงประเด็น	

ชัดเจนและครบถ้วน	และสร้างความพอใจแก่สมาชิกรัฐสภาและสาธารณะ	4)	มีปฏิภาณไหวพริบและ

กลยทุธ์ในการอภิปราย	ตอบค�าถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิจากการซักถาม	อภิปรายหรอืประท้วง

ของสมาชิกรัฐสภา	5)	แสดงบทบาทต่อรัฐสภาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อพันธกิจ	สร้างความมั่นใจ

และเป็นที่พึ่งหวังแก่สมาชิกรัฐสภาและสาธารณะได้	 6)	 ใช้ประโยชน์จากรัฐสภาให้เป็นเวทีและช่อง

ทางในการประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกรฐัสภาและสาธารณะ	7)	น�าปัญหาสาธารณะ	

ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็จากทีป่ระชุมรฐัสภามาประกอบการแก้ปัญหาหรอืตัดสนิใจ	และปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารนโยบาย	

	 	 	 องค์ประกอบที่	3	ความรู้และความเข้าใจทางการเมือง	(Political	Savvy)	มี	9	ตัว

บ่งช้ี	 ดังนี้	 1)	 มีอุดมการณ์	 ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 2)	 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อประโยชน์มหาชนและความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง	 3)	 ประยุกต์องค์ความรู้

และประสบการณ์ทางการเมอืงมาใช้ในการก�าหนดและขบัเคลือ่นนโยบาย	ตัดสนิใจและแก้ปัญหาต่าง	ๆ

ทางการเมือง	4)	วางแผนและก�าหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้สอดคล้องกับโครงสร้าง	ระบบและ

สถานการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและกระแสสังคมโลก	5)	ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางการเมอืงทัง้ภายในและต่างประเทศ	เพือ่วางแผนหรอืปรบัเปลีย่นนโยบายต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้อง

และเหมาะสม	6)	เคารพและให้ความส�าคัญต่อดุลยภาพการใช้อ�านาจอธปิไตยและความเป็นอิสระต่อ

กันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ซึ่งได้แก่	รัฐบาล	รัฐสภาและศาล	7)	ให้ความส�าคัญและยอมรับระบบ

การถ่วงดุลอ�านาจและตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 8)	 รอบรู้และเข้าใจโครงสร้าง

ระบบและพฤติกรรมทางการเมือง	 สามารถวิเคราะห์	 แปลความหมายและประเมินปฏิกิริยาหรือ

สถานการณ์ต่าง	ๆ	ทางการเมือง	เพื่อตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง	9)	สามารถประสานประโยชน์	

ความร่วมมอื	ความเข้าใจและประนปีระนอมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้ภาคประชาชน	การเมอืง	เอกชนและ

รัฐได้ดี	โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

   องค์ประกอบที่	4	การมีประสาทสัมผัสทางการเมือง	(Political	Sense)	มี	5	ตัวบ่งชี้	

ดังนี้	1)	ไวต่อการรับรู้และเข้าใจนัยส�าคัญของสถานการณ์	ปฏิกิริยา	อารมณ์และสัญญาณต่าง	ๆ	ทาง

การเมือง	 สามารถวางแผนรับมือหรือแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว	 2)	 วิเคราะห์และท�านายระดับ
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ความรนุแรงของสถานการณ์	ปฏิกริยิาและอารมณ์ต่าง	ๆ 	ทางการเมอืงได้ถกูต้อง	รวดเรว็	และสามารถ

วางแผนแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม	 3)	 ระมัดระวังการตัดสินใจและแสดงออกทางการเมือง

ที่อาจกระทบต่ออารมณ์สาธารณะซ่ึงอ่อนไหว	 ยากต่อการคาดเดาและสัมพันธ์กับเสถียรภาพทาง

การเมอืง	4)	มสีญัชาตญาณทีไ่วต่อปฏิกริยิาหรอืสญัญาณทางการเมอืงและอารมณ์สาธารณะ	สามารถ

ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้แม่นย�า	 และเตรียมการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว	 5)	 ไวต่อ

การรับรู้และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาหรือวิกฤติการณ์ทางการเมืองได้อย่างรู้เท่าทัน	 ฉับไว	

และเหมาะสมต่อเหตุการณ์และเวลา

	 	 1.3	สมรรถนะด้านการบรหิารจัดการศึกษา	(Educational	Administration	Competencies)	

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	และ	18	ตัวบ่งชี้

	 	 	 องค์ประกอบที่	 1	 ความรู้และความสามารถในการบริหารการศึกษา	 (Educational	

Administration)	ประกอบด้วย	8	ตัวบ่งช้ี	ดังน้ี	1)	บรหิารและก�ากบัดูแลการปฏิบติันโยบายการศึกษา

ของชาติให้บรรลผุลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามทีไ่ด้แถลงไว้ต่อ

รฐัสภา	2)	บรหิารจดัการศึกษาของชาติตามเจตนารมณ์และกรอบของรฐัธรรมนญู	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

และแนวทางปฏิรปูการศึกษาแห่งชาติ	3)	ก�าหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการบรหิารนโยบายการศึกษา

ของชาติได้สอดคล้องกบัหลกัการ	วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของนโยบาย	และก�าหนดขอบเขต	ระยะ

เวลาและตัวบ่งช้ีของแต่ละภารกิจไว้อย่างชัดเจน	 4)	 ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้	 ทฤษฎี	

หลกัการ	กระบวนการและนวัตกรรมการบรหิารจัดการสมยัใหม่มาใช้ในการบรหิารจัดการศึกษาของชาติ	

5)	 กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาของชาติ	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	 ประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลต่อการขบัเคลือ่นนโยบาย	6)	จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษาได้สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนงานโดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 7)	 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษา	เช่น	ปรัชญา	หลักสูตร	กระบวนการเรียนการสอน	การประกันคุณภาพ	การวัดผล

การนิเทศ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	 8)	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของชาติในทุกระดับ

	 	 	 องค์ประกอบที่	 2	 ความรู้และความสามารถในการบริหารงานทั่วไป	 (General	

Administration)	ม	ี5	ตัวบ่งช้ี	ดังนี	้1)	เข้าใจเจตนารมณ์และสาระส�าคัญของกฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคับ

และวธิปีฏิบติัของทางราชการ	สามารถตีความและน�าไปปฏิบติัได้ถกูต้อง	2)	ออกกฎกระทรวง	ประกาศ

และระเบียบข้อบังคับของกระทรวงได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักของกฎหมาย	 เกิดประโยชน์

ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและปฏิบัติได้	3)	พิจารณาบรรจุแต่งตั้ง	เลื่อนขั้นเงินเดือนและโยกย้าย

ข้าราชการตามกรอบของอ�านาจหน้าที่	 กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของทางราชการ
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4)	วนิจิฉยัลงโทษทางวนิยัได้เหมาะสมตามความผิด	หลกัของกฎหมาย	ระเบยีบข้อบังคับและวธิปีฏิบติั

ของทางราชการ	5)	ตีความวนิจิฉยัและสัง่การได้ถกูต้อง	ตรงประเด็น	ครอบคลมุ	ชัดเจนและเหมาะสม

ตามหลกัของกฎหมายและกรอบของอ�านาจหน้าทีร่บัผิดชอบ	ปฏิบติัได้และเกดิประโยชน์ต่อทางราชการ	

   องค์ประกอบที่	 3	 ความสามารถในการสร้างดุลยภาพระหว่างบทบาททางการเมือง

และบทบาททางการบริหาร	 (Role	 Equilibrium)	 มี	 5	 ตัวบ่งชี้	 ดังนี้	 1)	 บริหารนโยบายการศึกษา

ของชาติโดยการผสมผสานองค์ความรู้	บทบาท	วัตถุประสงค์และเป้าหมายระหว่างฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายบริหารได้อย่างสอดคล้องและกลมกลืน	 2)	 ก�าหนดกรอบแนวทางการบริหารนโยบายการศึกษา

ของชาติให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ทางการเมอืงและความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั	3)	ให้ฝ่ายการเมอืง

และข้าราชการมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการนโยบาย	 ซ่ึงได้แก่การก�าหนด	

บรหิาร	ปฏิบติัและประเมนิผลนโยบาย	4)	ประสานบทบาทและความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิการปฏิสมัพนัธ์

และความสอดคล้องกลมกลืนกันในการปฏิบัติงาน	 โดยไม่ก้าวก่ายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของข้าราชการประจ�า	5)	ลดข้อจ�ากัดและสร้างเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้าง	ดุลยภาพระหว่าง

บทบาททางการเมืองและการบริหาร

	 	 1.4	สมรรถนะด้านธรรมาภิบาล	(Good	Governance	Competencies)	ประกอบด้วย	5	

องค์ประกอบ และ	29	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

	 	 	 องค์ประกอบที่	1	ความชอบธรรมและนิติธรรม	(Legitimacy	and	Rule	of	Law)	

มี	6	ตัวบ่งชี้	ดังนี้ 1)	เข้าสู่ต�าแหน่งโดยสุจริต	เหมาะสมและชอบธรรมตามกฎหมาย	และได้รับการ

ยอมรับจากสาธารณะ 2)	บริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และมติคณะรัฐมนตรี	 3)	 บริหารราชการแผ่นดินโดยค�านึงถึงหลักสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาค

ชอบธรรม	และปราศจากระบบอุปถัมภ์	4)	วินิจฉัยสั่งการ	ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง	ๆ	โดยยึดหลัก

ของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการเป็นบรรทัดฐาน	5)	ก�ากับดูแลให้บุคลากรและบุคคล

ทั่วไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 6)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	

ระเบยีบและข้อบงัคับต่าง	ๆ 	ในการบรหิารราชการแผ่นดิน	เพือ่ความเสมอภาค	เป็นธรรมและประโยชน์

มหาชน

	 	 	 องค์ประกอบที่	2	คุณธรรมและจริยธรรม	(Virtue	and	Ethics)	มี	6	ตัวบ่งชี้	ดังนี้	

1)	ละเว้นการก�าหนดนโยบายเชิงทุจริตและกระท�าการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	และ

ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์	2)	มีวินัยและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	และปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง	3)	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจริยธรรมของนักการเมือง	และประพฤติ

ตนอยู่ในหลักธรรมแห่งศาสนา	เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและสังคม	4)	ใช้ระบบคุณธรรมในการ
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บรรจุ	แต่งต้ัง	โยกย้าย	เข้าสูต่�าแหน่งและพจิารณาความดีความชอบหรอืลงโทษเอาผิดต่าง	ๆ 	5)	ปฏิบติั

ตนตามวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของสังคม	 6)	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรมให้แก่นักเรียน	ครู	บุคลากรและสังคมอย่างจริงจัง

	 	 	 องค์ประกอบที่	3	ความโปร่งใส	(Transparency)	มี	5	ตัวบ่งชี้	ดังนี้	1)	แสดงบัญชี

ทรัพย์สินต่อ	ปปช.	และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะโดยสุจริต	 เปิดเผยและครบถ้วน	2)	 ใช้

ระบบคณะกรรมการในการพจิารณาสรรหา	บรรจุแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลือ่นต�าแหน่งหรอืการวนิจิฉยัลงโทษ	

3)	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ	 และอ�านวยความสะดวกให้

สาธารณะเข้าถงึข้อมลูข่าวสารของทางราชการได้ตามกฎหมาย	4)	อ�านวยความสะดวกให้สาธารณะได้

ติดตาม	ตรวจสอบ	ร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันของทางราชการ	5)	สร้างเกณฑ์และ

ตัวบ่งชี้ผลการบริหารและปฏิบัตินโยบายที่เป็นรูปธรรม	ได้มาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

	 	 	 องค์ประกอบที่	4	ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้	(Accountability)	มี	6	ตัวบ่งชี้	

ดังนี้	 1)	 บริหารนโยบายการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามพนัธกจิและความรบัผิดชอบทีม่ต่ีอมหาชน	และได้รบัการยอมรบัจากสาธารณะ	2)	รบัผิดชอบและ

ใส่ใจต่อปัญหา	และให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบ	ร้องเรียน	คัดค้านหรือต่อต้าน	และการวิพากษ์

วิจารณ์หรือกล่าวหาสาธารณะ	 3)	 ยอมรับการตรวจสอบและปฏิบัติตามค�าตัดสินหรือค�าวินิจฉัยของ

ศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและมติของรัฐสภา	 4)	 แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง

โดยยอมลาออกจากต�าแหน่งเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายอันเกิดจากความรับผิดชอบแห่งตน	

5)	 ให้ความส�าคัญต่อประโยชน์สาธารณะ	 ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศมากกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	6)	เปิดโอกาสให้สาธารณะได้ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล

การบริหารและปฏิบัตินโยบาย	และน�าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง	

	 	 	 องค์ประกอบที่	5	การมีส่วนร่วม	(Participation)	มี	6	ตัวบ่งชี้	ดังนี้	1)	รับฟังข้อ

เสนอแนะจากทุกภาคส่วน	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนด	 บริหารและปฏิบัตินโยบายการ

ศึกษาของชาติ	2)	ให้องค์กร	ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับ

ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งเสนอแนะและสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรทางการศึกษา	 3)	 ให้ชุมชนหรือ

ประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษาในรปูแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอื

หน่วยงานจัดการศึกษาในระดับต่าง	ๆ 	4)	จดัเวทสีาธารณะ	ท�าประชามติ	ประชาพจิารณ์หรอืการไต่สวน

สาธารณะ	 เพื่อน�าข้อมูลมาประกอบการแก้ปัญหาและตัดสินใจในประเด็นที่อาจกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะและเสถียรภาพทางการเมือง	5)	ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่สุจริตยุติธรรมตามกฎหมายในทุกระดับอย่างจริงจัง	 6)	 ยึดหลักประชาธิปไตยในการ

บริหารราชการแผ่นดิน	 โดยให้ความส�าคัญต่ออ�านาจอธิปไตยของปวงชน	 เคารพเสียงส่วนใหญ่และ
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ให้ความส�าคัญต่อเสียงส่วนน้อย

	 2.	ผลจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู	LISREL	เพือ่พจิารณา

ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์

(Chi-square	=	122.80;	df	=	99,	p	=	 .053,	GFI	=	 .936,	AGFI	=	 .912,	RMR	=	 .025)

แสดงว่าตัวแปรสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารมคีวามตรงเชิงโครงสร้าง	

และสามารถน�าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ	 และพบว่า	 สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า	 องค์ประกอบที่	 4	 ทักษะ

ด้านความฉลาดทางอารมณ์	สามารถใช้อธิบายสมรรถนะได้มากที่สุด	คือ	ร้อยละ	73.50	สมรรถนะ

ด้านการเมือง	 องค์ประกอบที่	 3	 ความรู้และความเข้าใจทางการเมือง	 สามารถใช้อธิบายสมรรถนะ

ได้มากทีส่ดุ	คือ	ร้อยละ	84.90	สมรรถนะด้านการบรหิารจัดการศึกษา	องค์ประกอบที	่3	ความสามารถ

ในการสร้างดุลยภาพระหว่างบทบาททางการเมืองและบทบาททางการบริหาร	 สามารถใช้อธิบาย

สมรรถนะได้มากที่สุด	คือ	ร้อยละ	76.60	และ	สมรรถนะด้านธรรมาภิบาล	องค์ประกอบที่	4	หลัก

ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้	สามารถใช้อธิบายสมรรถนะได้มากที่สุด	คือ	ร้อยละ	84.30	

กำรอภิปรำยผล

	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 สมรรถนะทุกด้านมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหรือผลสัมฤทธิ์ใน

การบริหารนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใกล้เคียงกัน	 เป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า	

สมรรถนะ	ซ่ึงได้แก่	ความรู	้ความสามารถ	ทกัษะและลกัษณะนิสยัต่าง	ๆ 	ของปัจเจกบุคคลนัน้	คือหวัใจ

ส�าคัญในการปฏิบติักิจกรรมต่าง	ๆ 	ให้บรรลเุป้าหมาย	ประกอบด้วย	1)	สมรรถนะด้านภาวะผู้น�า	เน่ืองจาก

กฎหมายมิได้ให้อ�านาจข้าราชการการเมืองในการบริหารจัดการโดยตรง	 ภาวะผู้น�าจึงมีความส�าคัญต่อ

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่ง	Cote	(2007:	3)	อธิบายสรุปได้ว่า	

ภาวะผู้น�าเป็นทักษะที่เป็นปมเด่นของมนุษย์และมีอิทธิพลสูงสุดต่อทักษะทุกประเภทในองค์กร	

สอดคล้องกบั	Harvey	(2007:	25)	ทีใ่ห้ทัศนะว่า	ภาวะผู้น�าเป็นสิง่ทีอ่งค์กรต่าง	ๆ 	ให้ความส�าคัญและ

ได้เริ่มต้นอย่างมีระบบที่จะน�ามาใช้เป็นกุญแจในการน�าไปสู่ความส�าเร็จ	 2)	 สมรรถนะด้านการเมือง	

เป็นการใช้ความสามารถทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการตัดสินใจและบริหาร

นโยบายการศึกษาให้สอดคล้องนโยบายและกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทางการเมือง	ซึ่ง	Thompson	(1976:	2)	

กล่าวว่า	“ถ้าเราอยากจะเข้าใจระบบการศึกษา	เราจะต้องเข้าใจระบบการเมืองด้วย”	และ	“ทุกมิติของ

การจัดการศึกษาถูกก�าหนดโดยกฎหมายจากฝ่ายการเมืองทั้งสิ้น”	รัฐมนตรีจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้และ

ความเข้าใจในทางการเมืองอย่างกว้างขวาง	 3)	 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา	 แม้รัฐมนตรี

จะไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินโยบายแต่ก็จะต้องมีความรู้ทางการบริหารการศึกษาเพื่อให้สามารถตัดสินใจและ

ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมายได้	 และจะต้องมีความรู้เรื่องกฎระเบียบและ
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กฎหมายต่าง	 ๆ	 สร้างดุลยภาพระหว่างบทบาททางการเมืองและการบริหารได้ดี	 (อุทัย	 เลาหวิเชียร,	

2550:	228)	และ 4)	สมรรถนะด้านธรรมาภิบาล	ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อขจัด

ความเหลื่อมล�้า	 การทุจริตคอร์รัปชันในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และการขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร

(สถาบนัพระปกเกล้า,	2543:	3)	ธรรมาภิบาลจึงสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะหรอืลกัษณะนสิยัของรฐัมนตรี

ในการทีจ่ะบรหิารราชการแผ่นดินให้บรรลผุลสมัฤทธิ	์โดยค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวมและความคาดหวงั

ของสงัคมเป็นหลกั	สอดคล้องกับสมรรถนะด้านคุณลกัษณะส่วนบคุคลขององค์ประกอบสมรรถนะของ

ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐของประเทศแคนาดา	ซึ่งได้แก่	ความมั่นใจในตัวเอง	ขันติและความยุติธรรม	

(President	of	the	Treasury	Board,	2006)

	 2.	ผลการวิจัยพบว่า	สมรรถนะด้านการเมือง	องค์ประกอบที่	2	ความรู้และความเข้าใจทาง

การเมือง	 มีความสัมพันธ์สูงสุดต่อสมรรถนะหรือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร	ซ่ึงอธบิายได้ว่า	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิารซ่ึงเป็นฝ่ายการเมอืง	มอี�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อนโยบาย	เสถียรภาพและประโยชน์ทางการเมือง	พร้อม	ๆ 	กับประโยชน์

สาธารณะและการจัดการศึกษาของชาตินั้น	จะต้องมีองค์ความรู้	ประสบการณ์	ทักษะและความเข้าใจ

ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง	 สามารถตัดสินใจนโยบาย	 วิเคราะห์สถานการณ์	 วางแผน	 แก้ปัญหา

ทางการเมือง	 และสนองตอบต่อพันธกิจที่มีต่อมหาชนได้อย่างสอดคล้องกัน	 สอดคล้องกับ	 ลิขิต

ธรีเวคิน	(2536:	3)	ทีไ่ด้ให้ทศันะว่า	นกัการเมอืงทีดี่ต้องมคุีณสมบติั	5	ประการ	คือ	1)	มคีวามรูท้างการ

เมอืง	2)	มปีระสาทสมัผัสทางการเมอืง	3)	มคีวามเข้าใจต่ออารมณ์ทางการเมอืง	4)	มจีรยิธรรมทางการ

เมือง	และ	5)	มีทักษะทางการเมือง	(Political	Skills)	และ	สมรรถนะด้านธรรมาภิบาล	องค์ประกอบ

ที	่4	ความรบัผิดชอบและตรวจสอบได้	มคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะหรอืผลสมัฤทธิข์องการปฏิบติังาน

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับสูงรองลงมา	 สอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติ	

(1988)	 ได้รายงานไว้ใน	 “อนุภูมิภาคแอฟริกาซาฮาร่า	 จากวิกฤติสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน”	 ว่า

“ธรรมาภิบาลหมายถงึหลกัการพืน้ฐานในการสร้างความเป็นอยูข่องคนในสงัคมของทกุประเทศให้มกีาร

พัฒนาที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ในการด�าเนินการต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ภาครฐัและเอกชน	ตลอดทัง้เพือ่การกระจายอ�านาจให้เกดิความโปร่งใส	ให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมอย่าง

เท่าเทียมกันและให้มีการตรวจสอบได้”	(สถาบันพระปกเกล้า,	2544:	7)

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

	 1.	รัฐบาลควรใช้สมรรถนะและตัวบ่งช้ีจากการวิจัยน้ีเป็นเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะ

ของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ/ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
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◆ ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ บุญเรียง ขจรศิลป์ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

	 2.	รัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้สมรรถนะและตัวบ่งช้ีจากการวิจัยน้ีในการประเมินและพัฒนา

สมรรถนะของคณะรัฐมนตรีได้

	 3.	ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 สามารถน�าสมรรถนะและตัวบ่งช้ีจากการวิจัยนี้	 ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท�างานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ทุกภาคส่วนควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านการเมืองหรือการบริหารกิจการสาธารณะ

ให้มากขึ้น	

	 2.	นอกจากการศึกษาวิจัยสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารนโยบายแล้ว	

ยังควรจะต้องท�าการศึกษาวิจัยสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของข้าราชการประจ�าระดับต่าง	ๆ	ด้วย

	 3.	การศึกษาวจัิยครัง้ต่อไป	ควรศึกษาวิจัยสมรรถนะและตัวบ่งช้ีของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ศึกษาธิการแยกย่อยออกมาเป็นแต่ละด้าน	ๆ 	ไป	เพื่อให้ได้ข้อมูล	องค์ความรู้	แนวคิดและผลงานวิจัย

ที่โดดเด่นออกมาเฉพาะด้านมากขึ้น
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◆ การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ◆
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