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ช่ืองานวจัิย สมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจ้าง 
ผู้วจัิย  ผูช่้วยศาสตราจารย ์เชียง  เภาชิต 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจา้งเก่ียวกบั
สมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะและคุณภาพของ
บณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้ง และ (3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิต
เศรษฐศาสตร์ ระหวา่งประเภทองคก์ร และลกัษณะงานของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบใน 
3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นองค์ประกอบสมรรถนะและคุณภาพบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของ
นายจา้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ตวับ่งช้ี  คือ ความรู้และความสามารถในทางวชิาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้สาขา
อ่ืน ทกัษะในการปฏิบติังาน  บุคลิกภาพส่วนบุคคล ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะดา้นเทคนิค  ประสบการณ์
การท างาน และมนุษยสัมพนัธ์ รูปแบบที่ 2 เป็น องค์ประกอบของความรู้  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี คือ 
ความสามารถในทางวชิาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้สาขาอ่ืน  และความรู้ทางเทคโนโลยี  องค์ประกอบของ
ทักษะ ประกอบดว้ย 2 ตวับ่งช้ีคือ ทกัษะในการปฏิบติังาน ทกัษะในการส่ือสาร และ องค์ประกอบของ
ทัศนคติ  ประกอบด้วย 2 ตวับ่งช้ี คือ บุคลิกภาพส่วนบุคคล  มนุษยสัมพนัธ์์ รูปแบบที่ 3 เป็น 
องค์ประกอบของสมรรถนะหลกั  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี คือ บุคลิกภาพในการปฏิบติังาน บุคลิกภาพส่วน
บุคคล  และมนุษยสัมพนัธ์ และองค์ประกอบของสมรรถนะลกัษณะงาน  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี ทกัษะใน
การส่ือสาร ทกัษะในการปฏิบติังานดา้นเศรษฐศาสตร์  และทกัษะดา้นเทคนิค  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วจิยั คือ บุคลากรปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และสถาบนัการเงิน สุ่มตวัอยา่ง
ดว้ยวิธีการแบ่งชั้นภูมิแบบสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมดสองส่วน 
คือ ส่วนที่หน่ึง ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน ส่วนที่สอง เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะและคุณภาพ
บณัฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจ้าง ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนเองตามกรอบแนวคิดและผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.7-1.0 และผา่นการทดลอง
ใชโ้ดยมีค่าความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.9846 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยาย 
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง และการวเิคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัท่ีส าคญัสรุปได้ดังน้ี 

1. ความรู้และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์   ความรู้สาขาอ่ืน ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน บุคลิกภาพส่วนบุคคล ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะด้านเทคนิค ประสบการณ์การท างาน และ 
มนุษยสัมพนัธ์ เป็นตวับ่งช้ีที่ส าคญัของสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของ
นายจา้ง โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ความรู้และความสามารถ
ในทางวชิาการเศรษฐศาสตร์ รองลงมาคือ ความรู้สาขาอ่ืน และทกัษะการส่ือสาร ตามล าดบั  
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2. องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านทกัษะ  และองค์ประกอบด้านทศันคติ เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้ง  โดย
องคป์ระกอบท่ีมีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ รองลงมาคือ องคป์ระกอบ
ดา้นทกัษะ และองคป์ระกอบดา้นทศันคติ ตามล าดบั  

3. องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั และองค์ประกอบสมรรถนะลกัษณะงาน เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้ง องคป์ระกอบท่ีมีน ้ าหนกั
ความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ องค์ประกอบสมรรถนะลกัษณะงาน รองลงมาคือ องค์ประกอบสมรรถนะ
หลกั  

4. ประเภทองคก์รและลกัษณะงานของหน่วยงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะและคุณภาพ
ของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้งไม่แตกต่างกัน 
 ขอ้เสนอแนะ คือ ในการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
นายจ้างท่ีจะจ้างบณัฑิตเศรษฐศาสตร์เข้าปฏิบติังานควรพิจารณาจากผลการวิจยัและบริบทด้านอ่ืนๆ 
ประกอบ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อ
สมรรถนะของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ และในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มประเภทสมรรถนะและประเภท
หน่วยงานใหม้ากข้ึน  
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Name of research :  Competency and Quality of Economics Graduates Desired by Employers  
Researcher   :  Assistance Professor Chieng  Pawchit 
       

Abstract 
 

 The purpose of this research were (1) to survey the opinion of employer on competencies and 
qualities of economics graduates, (2) to identify factors of competencies and qualities of economics 
graduates, as required by employers and (3) to compare required competency and quality for economics 
graduate between organizations type and job characteristic of organizations. This research have 3 models 
as follows; Model 1 identifies factor of competency and quality of economics graduates desired by 
employers which consist of 8 indicators namely economics skills, the other field of knowledge, practical 
skills, interpersonal characteristics, communication skills, technical skill, previous work experience and 
human relationship; Model 2 analyses competency and quality of economics graduates desired by 
employers which consist of 3 factors. They are 1) Knowledge factor which includes 3 indicators such as 
economics academic, the other field of knowledge and technology; 2) Skill factor covers 2 indicators 
they are   practical skill and communication skill; and 3) Attitude factor which covers  2 indicator 
namely interpersonal characteristic  and human relationship; Model 3 analyses competency and quality 
of economics graduates desired by employers which deals with 2 factors, namely 1) Core competency 
which includes 3 indicators e.g. practical characteristic, interpersonal characteristic, and human 
relationship; and 2) Functional competency factors which covers 3 indicators e.g. communication skill, 
economics practices skill, and technical skill. The research samples are drawn from 3 employers sectors, 
e.g. the government, state enterprises, and financial institutions, using the proportional stratified random 
sampling technique. Data were collected by questionnaire form which consists of 2 parts. Part 1 covers 
employer’s data and part 2 deals with a survey of the opinion of employers on competency and quality 
of economics graduates, basing on the theoretical conceptual framework verified by experts with IOC 
between 0.7-1.0. Questionnaire data are  verified by Cronbach’s alpha reliability which equal to 0.9846. 
Data analysis includes descriptive statistics, Pearson’s product-moment correlation, first order 
confirmatory factor analysis, second order confirmatory factor analysis and analysis of variance. The 
research findings are summarized as follows: 
 1. Economics skills, the other field of knowledge, practical skills, interpersonal characteristics, 
communication skills, technical skill, previous work experience and human relationship are important 
indicators of competency and quality of economics graduates desired by employers. The top three factor 
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loading of indicators are economics skills, the other field of knowledge, and communication skills 
respectively. 
 2. Knowledge factor, skill factor, and attitude factor are important factors of competency and 
quality of economics graduate desired by employers. The highest factor loading is knowledge, seconds 
by skill factor; the least factor loading is attitude factor. 
 3. Core competency factor and functional competency factor are important factors for 
competency and quality of economics graduates desired by employers. The most important one is 
functional competency, followed core competency. 
 4. The difference of organization types and job characteristic of organizations all confirm 
similar level of competency and quality of economics graduates. 
 The suggestion is to develop the curriculum in accordance with the desired of the employers of 
economics graduates, as stipulated by research findings. However, because of a rapid change of 
economic situation and environment, other factors should be explored and integrated in future research 
efforts. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรท่ีสอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาท่ีสงเสริมสนับสนุนให
นิสิตนักศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยางครบถวนท้ังสามดาน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และสังคมปจจุบันก็ตองการบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจท่ีดี แกปญหาเฉพาะหนาได รวมท้ังมี
คุณธรรมจริยธรรมพรอมท่ีจะเปนแกนนําสรางประโยชนใหแกสังคม ซ่ึงคณะเศรษฐศาสตรก็คํานึงถึงการ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพโดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาตางๆ โดยมีเปาหมายไปทํางานในภาคธุรกิจเปนสวนใหญ 
2. สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ  โดยปรับปรุงการเรียนการสอน การผลิตตํารา การวิจัย 

 การใหบริการสังคม ใหมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น  เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทาง
เศรษฐศาสตร นําความรูและเทคนิคตาง ๆ ไปประยุกตใชกับงาน  และอาชีพท่ีประกอบอยู 

3. สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู เขาใจ ปญหาทางเศรษฐกิจตางๆ ท่ีเกิดขึ้น และนําความรูท่ี 
ไดรับไปพัฒนาองคการธุรกิจหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป 

4. ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมของสังคมและประเทศชาต ิ
5. ขยายงานทุกดานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง 

ความพรอมของมหาวิทยาลัย และความตองการของสังคม 
 ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยการตัดสินใจหาหนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตขอจํากัด  
ตาง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจสวนตัว  ของหนวยงาน  และของสวนรวม  งานทุกงานไมวาจะเปน
งานสวนตัว ธุรกิจ สวนรวม หรือ ระดับชาติ ตองใชความรูเศรษฐศาสตรแทบท้ังส้ิน ในครัวเรือน ตอง
ตัดสินใจเรื่องการเลือกซ้ือสินคาท่ีเหมาะกับความจําเปนและรายได  การซ้ือสินคาผอนสง  การซ้ือบานท่ีอยู
อาศัย  การซ้ือรถยนตท่ีคุมคา  การใชโทรศัพทมือถือ   การประกันชีวิต  ประกันอัคคีภัย  การออมท่ีงอกเงย
และปลอดภัย  การเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเลือกการพักผอนในวันหยุด  การเลือกท่ีเรียนใหตนเอง
และบุตรหลาน การใชบัตรเครดิต ฯลฯ  คนจํานวนมากตัดสินใจโดยใชราคาเปนตัวเลือก  อยางท่ีทํากันอยู  
ยอมเปนวิธีท่ีไมฉลาด  ในธุรกิจ ตองการทราบตนทุนรวม  ตนทุนตอหนวยสินคา  จุดคุมทุน  ระยะเวลาคุม
ทุน  คาเสียโอกาส  การสูญเสียในการผลิต  จุดรัว่ไหล  คาใชจายในการใชเครื่องมือการผลิต  รายไดและ
คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมการผลิต  การประมาณอุปสงคของลูกคา  ความยั่งยืนของธุรกิจ  กําไรท่ีแทจริง  
การเก็บวัตถุดิบท่ีพอเหมาะพอดี  การเก็บเงินสดในปริมาณท่ีพอเหมาะ  สภาพการเปล่ียนแปลงของคู 
แขงขัน  สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  สภาวะเศรษฐกิจของโลก ในระดับชาติ ตองการวางนโยบายเพ่ือ
ความเปนธรรมและความเจริญ  จึงมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง (ภาษี และ คาใชจายของ
รัฐบาล)  การกูยืมเงินจากแหลงใด วิธีใดจึงดีกวา  การกํากับธนาคาร นโยบายอัตราแลกเปล่ียน นโยบาย
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การเงิน ขอบเขตของการสงเสริมการลงทุนแกคนตางชาติ  คาเสียโอกาสของประชาชนในสวนรวม  การ
แกปญหาความยากจน  การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ  การแกปญหาคนวางงาน  ความสูญเสียของการดื่มสุรา  ความสูญเสีย
จากการจราจรติดขัด ความคุมคาหรือไมคุมคาของการผลิตกุงกุลาดําและมันสําปะหลังเพ่ือสงขาย
ตางประเทศ ฯลฯ 

งานเหลานี้ตองการนักเศรษฐศาสตรเปนผูวิเคราะหและตัดสินใจ อาจตองทําละเอียดถึงขั้นวิจัย ซ่ึง
บุคลากรในสาขาวิชาอ่ืนอาจทําได แตไมเปนระบบท่ีเช่ือถือได เพราะไมสามารถพิจารณาครบท้ังระบบ 
อยางท่ีนักเศรษฐศาสตรปฏิบัติได 
 นักเศรษฐศาสตร ท่ีไมอยากรับผิดชอบกิจการของตัวเอง ก็อาจมีอาชีพเปนลูกจางผูอ่ืนไดอยาง
กวางขวาง  งานท่ีมีใหทํามีมากมาย เชน 
 ราชการ :  หนวยงานราชการตองการนักเศรษฐศาสตรทุกกระทรวง เพ่ือวางแผนงานวิเคราะหงาน 
ประเมินผลงาน และ เปนอาจารยในสายวิชาเศรษฐศาสตร 
 รัฐวิสาหกิจ : ตองการนักเศรษฐศาสตร เพ่ือทํางานเกี่ยวกับการวางแผนงาน วิเคราะหงาน 
ประเมินผลงาน รวมท้ังจัดการกับปญหาการตลาด วิเคราะหการผลิต วิเคราะหตนทุน การเตรียมวัสดุคง
คลังเพ่ือใหพอการผลิตและจําหนายโดยประหยัดและไมเสียงาน 
 โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ขนาดใหญ ตองการนักเศรษฐศาสตรเพ่ือทําหนาท่ีอยางเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจ  
          สถาบันการเงิน : เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย ซ่ึงเปนหนวยธุรกิจใหกูเงิน มีงานให
นักเศรษฐศาสตรทําในหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ พยากรณสภาพเศรษฐกิจ ธนาคารรับนักเศรษฐศาสตรเขา
ทํางานเปนจํานวนมาก 
 ส่ือมวลชน  :  เชน สถานีโทรทัศน หนังสือพิมพรายวัน และ วารสารตาง ๆ ตองการนัก
เศรษฐศาสตร วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ และ เขียนบทความใหความรูแกผูอาน 
 องคการระหวางประเทศ :  รับนักเศรษฐศาสตรท่ีมีความรูภาษาตางประเทศดีมาก เขาทํางานเพ่ือ
วิเคราะหเศรษฐกิจตามลักษณะงานท่ีตางกันไปแตละองคการ ไดรับเงินเดือนสูงมาก 

1.1.1 ลักษณะงานของนักเศรษฐศาสตร 
นักเศรษฐศาสตรทํางานท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจท่ีมีหนาท่ีตามหนวยงานตางๆ ในลักษณะตอไปนี้ 

  1.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  จัดทํารายงาน และวางแผนงาน  เพ่ือสงเสริมพัฒนา และ
แกปญหาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายสินคา และบริการ  การลงทุน   
  2.  ศึกษากรรมวิธีท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีพของมนุษย และจัดหาส่ิงตาง ๆ มาบําบัด
ความตองการของมนุษย ซ่ึงไดแก  ท่ีอยูอาศัย  บริการ  หรือการบันเทิง  ตลอดจนการศึกษาส่ิงท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือส่ิงท่ีชวยใหเศรษฐกิจบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
  3.  คนหาวิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และขอมูลทางเศรษฐกิจ รวบรวม 
และตีความขอมูลดังกลาว 
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  4.  จัดทํารายงาน และวางแผนงานตามผลการศึกษางานทางเศรษฐกิจ และคิดตามขอมูลท่ี
ไดตีความและวิเคราะหแลว 
  5.  ใหคําปรึกษาแนะนํา แกหนวยงานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของเอกชนหรือ
หนวยงานรัฐบาลในเรื่องตาง ๆ เชน ประสิทธิภาพการทํางานตลาดและปญหาเกี่ยวกับการเงิน เปนตน 
  6.  อาจเช่ียวชาญทางเศรษฐกิจสาขาใดสาขาหนึ่ง เชน เศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจการ
คลัง หรือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ การแรงงาน หรือราคา หรือเช่ียวชาญในเรื่องการเก็บภาษี
อากร หรือ การวิจัยตลาดและอาจมีช่ือเรียกตามความเช่ียวชาญ 
  7.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน เก็บรวบรวมขอมูล ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับรายได รายจาย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภค
สินคาและบริการ เพ่ือการสงเสริม พัฒนา และแกปญหา 
 จากภาระหนาท่ีงานท่ีนักเศรษฐศาสตรรับผิดชอบ  นักเศรษฐศาสตรควรมีคุณสมบัติของผู
ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมใหภาระงานท่ีรับผิดชอบเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1.2 คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
-  ใชคอมพิวเตอรเปน 
-  มีความถนัดและสนใจดานคณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศดี 
-  มีบุคลิกดี คือ การแตงกายสุภาพเหมาะสม ทวงทาการพูดจาดี มีกิริยา 
    มารยาทสมบัติผูดี มีการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ 
-  มีความรูจริงในวิชาเศรษฐศาสตร 
-  พรอมท่ีจะทํางานหนัก และกลารับผิดชอบกับงานยาก 
-  ใจกวาง ยอมรับการติชมจากผูอ่ืน 
-  ซ่ือสัตย  สุจริต  ซ่ือตรงตอความคิดเห็นของตนเอง 
-  ชอบความเปนธรรมในสังคม ไมเอารดัเอาเปรียบผูอ่ืน 

 จากความสําคัญดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใชบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตรเพ่ิมมากขึ้น แตแนวโนมจํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกเรียนเศรษฐศาสตรกลับมีแนวโนม
ลดลง ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง อันจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรรวมท้ังการพัฒนา
บุคลากรทางดานเศรษฐศาสตร  ใหตรงกับความตองการของสังคมและประเทศชาติตอไป 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกบัสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร 
2.  เพ่ือศึกษาและบงช้ีองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ

นายจาง 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร ระหวางประเภทองคกร และ 

ลักษณะหนวยงาน 
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1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   ความรูสาขาอ่ืน ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน บุคลิกภาพสวนบุคคล ทักษะการส่ือสาร เทคนิค ประสบการณการทํางาน และมนุษยสัมพันธ 
เปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
 2. องคประกอบดานความรู (Knowledge) องคประกอบดานทักษะ (Skill) และองคประกอบดาน
ทัศนคติ (Attitude) เปนองคประกอบท่ีสําคัญของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง 
 3. องคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และองคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน 
(Functional Competency) เปนองคประกอบท่ีสําคัญของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง 
 4. ประเภทองคกร และลักษณะหนวยงานตางกันมีความคิดเห็นตอสมรรถนะและคุณภาพของ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางตางกัน 
 
1.4  นิยามศัพท   

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของแตละบุคคลที่สามารถวัด
ได สังเกตได สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคต ิความเช่ือ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะ
ทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําใหบรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร 
 นายจาง หมายถึง หนวยงานท่ีรับบัณฑิตเศรษฐศาสตรเขาปฏิบัติงาน ไดแก หนวยงานราชการ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักขององคกรท่ีทุกหนวยงานตองถือ
เปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร 
 สมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถในงานซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ 

ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร หมายถึง ความรูความสามารถท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร เชน ความสามารถในการวิเคราะห  ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับ
จุลภาคและมหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ ความรูดานธุรกิจและการเงิน
ระหวางประเทศ ความรูดานการคาระหวางประเทศ  ความรูดานการวิจัย สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตร
ได รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาต ิ

ความรูสาขาอ่ืน หมายถึง ความรูท่ีใชประกอบกับความรูดานเศรษฐศาสตร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
มีความคลองตัวมากขึ้น เชน ความรูภาษาตางประเทศ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากร
มนุษย ความรูดานจิตวิทยา  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ  ความรูดานการตลาด การระบุความ
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เส่ียงในการบริหารได รูโครงสรางองคกร รูระบบสินคาคงคลัง รูระบบบัญชี สามารถพัฒนานโยบาย / 
โปรแกรมทางธุรกิจ และสามารถอานงบการเงินได  

ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูงาน การเปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน 
ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัด
ระบบงาน และวางแผนงาน  มีความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและ
นโยบาย) ความสามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานท่ีรับผิดชอบ   มีทัศนคติท่ีดีตองาน 
มีความละเอียดรบคอบในการทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผล
งาน ความสามารถในการเปนผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการ
ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจส่ิงท่ีตนทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการ
ทํางาน  

บุคลิกภาพสวนบุคคล หมายถึง การฟงและการดําเนินงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได การทํางานภายใตเง่ือนไขหลายๆ อยางได  การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดย
ไมมีผูแนะนํา  การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความนาเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีไหวพริบ 
สามารถโนมนาวใจผูอ่ืนได  ตระหนักในโอกาสของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปนตัวเองสูง จงรักภักดี
ตอองคกร การแตงกายเหมาะสม  สามารถควบคุมอารมณได มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และมีความสนใจใฝรู 

ทักษะการส่ือสาร หมายถึง การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได  เขาใจและจับประเด็นคําส่ัง
ท่ีไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุปการบรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความ
สรางสรรคทางการพูด แสดงความคิดสรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได 

ทักษะดานเทคนิค หมายถึง การออกแบบและสรางระบบขาวสาร  ความรูระบบควบคุม
คอมพิวเตอร ใชระบบของโปรแกรมบริหารได ใชระบบคอมพิวเตอรบริหารเพ่ือการตัดสินใจ แปล
ความหมายและใชสถิติได เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได 

ประสบการณการทํางาน หมายถึง การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เขียนแผนธุรกิจได และ
การฝกงานในหนวยงานตางๆ 

มนุษยสัมพันธ หมายถึง การรูจักกาลเทศะ สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และมีความเสียสละ 

องคประกอบดานความรู (Knowledge) หมายถึง องคความรูท่ีสามารถปฏิบัติงานดาน
เศรษฐศาสตรได เชน ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ความรูสาขาอ่ืน และความรู
เทคโนโลย ี

องคประกอบดานทักษะ (Skill)  หมายถึง ทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตรได เชน 
ทักษะในการปฏิบัติงานและทักษะในการส่ือสาร 
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องคประกอบดานทัศนคติ (Attitude) หมายถึง เจตคติท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร 
เชน บุคลิกภาพสวนบุคคลและมนุษยสัมพันธ 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง ขอมูลท่ีดําเนินการสํารวจ ไดแก ประเภทของผูประกอบการหรือนายจาง จําแนกดังนี้ 
  1.  หนวยงานราชการ 
  2.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
  3.  สถาบันการเงิน   
 1.5.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง โดยมีการวิเคราะหองคประกอบใน 3 รูปแบบ คือ  
 รูปแบบที่ 1 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
ซ่ึงประกอบดวย 8 ตัวบงช้ี  คือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1)  
ความรูสาขาอ่ืน (COMPET2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3) บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) 
ทักษะการส่ือสาร (COMPET5) เทคนิค (COMPET6) ประสบการณการทํางาน (COMPET7) มนุษย
สัมพันธ (COMPET8) 
 รูปแบบที่ 2 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยแยกเปน องคประกอบของความรู (Knowledge) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี คือ ความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ความรูสาขาอ่ืน (KNOW2) ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) 
องคประกอบของทักษะ (Skill) ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) ทักษะใน
การส่ือสาร (SKILL2) และ องคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี คือ บุคลิกภาพ
สวนบุคคล (ATTI1) มนุษยสัมพันธ (ATTI2)  
 รูปแบบที่ 3 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยแยกเปน องคประกอบดานสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี คือ 
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) มนุษยสัมพันธ (CORE3) และ
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ทักษะในการ
ส่ือสาร (FUNC1) ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3) 
 1.5.3 โมเดลองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง     
เปนโมเดลแสดงความสัมพันธ โครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Relationship Model) แบบมีตัวแปร
แฝงในลักษณะของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบอันดับท่ีหนึ่ง (First Order Confirmatory Factor 
Analysis) สําหรับรูปแบบท่ี 1 และโมเดลการวิเคราะหองคประกอบอันดับท่ีสอง  (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) สําหรับรูปแบบท่ี 2 และรูปแบบท่ี 3 
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1.6  ประโยชนที่ไดรับ 
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบสมรถนะตามความตองการของนายจางหรือผูประกอบการใน

การทํางานของบัณฑิตเศรษฐศาสตร  
2. ไดขอมูลเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายดานการปรับปรุง  และการพัฒนาหลักสูตร

เศรษฐศาสตร 
3. ไดองคความรูเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การปรับ 

กระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถตรงกับความตองการของผูประกอบการ และใหทันกับ
กระแสของการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 
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บทที่  2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะ (Competency) และคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  ระบบการศึกษาเศรษฐศาสตร 
 2.2   แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ   
 2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.4   แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (SEM) 
 2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ระบบการศึกษาเศรษฐศาสตร 

2.1.1 ความเปนมาของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

              วิชาเศรษฐศาสตรจัดเปนสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตรและมีลักษณะเฉพาะตัวสูง โดยมุงศึกษา
เพ่ืออธิบายพฤติกรรม และปรากฏการณทางเศรษฐกิจอยางมีตรรกะ ซ่ึงแตกตางจากสาขาอ่ืนๆทาง
สังคมศาสตร  เศรษฐศาสตรเกิดขึ้นมาพรอมกับปรัชญาท่ีวาทรัพยากรในโลกเปนส่ิงท่ีมีอยูอยางจํากัด 
ขณะท่ีความตองการของมนุษยเปนส่ิงท่ีมีอยูไมจํากัด การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง
เปนปญหาพ้ืนฐานท่ีมนุษยมุงแสวงหาคําตอบ ซ่ึงไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนกระท่ังมีลักษณะเปน
ศาสตรแขนงหนึ่ง ภายหลังจากการกอตัวขึ้นเปนศาสตรเม่ือศาสตราจารยอดัม สมิธ ไดตีพิมพหนังสือท่ีช่ือ
วา “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation” ในป ค.ศ.1776 ซ่ึงถือไดวาเปน
ตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกของโลก 
               เศรษฐศาสตรไดรับความสนใจมากขึ้นในราว ค.ศ.1930 เม่ือไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้ง
รุนแรงขึ้นท่ัวโลก (The Great Depression of 1930s) เม่ือผูคนพากันแสวงหาคําตอบของปญหาและวิธีการ
แกไข บทบาทของนักเศรษฐศาสตรในยุคนั้นจึงเริ่มทวคีวามสําคัญและนักเศรษฐศาสตรในยุคนั้น ไดเปนท่ี
รูจักอยางกวางขวางโดยเฉพาะปรัชญาและแนวคิดของปรมาจารยเคนส (John Maynard Keynes) ผูไดรับ
การยกยองจากนิตยสาร Times ใหเปนหนึ่งในผูทรงอิทธิพลท่ีสุดในคริสตศตวรรษท่ีผานมา 
              ในยุคปจจุบันท่ีโลก กําลังกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม (New Economy) และนับวันระบบเศรษฐกิจ
ของโลกจะมีความซับซอนยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการปฏิวัติของระบบขอมูลสารสนเทศ (Information 
Technology Revolution) เศรษฐศาสตรยังดํารงฐานะของความเปนศาสตรท่ีมุง จัดสรรประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาองคความรูยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง บัณฑิตเศรษฐศาสตรจึงเปนผูมีหนาท่ีอัน
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สําคัญในการพัฒนาชาติ สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมท้ังรวมแปรวิกฤตของชาติใหเปนโอกาสในการ
สรางชาติใหแข็งแกรง 
              สําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยนั้นบุคคลทานหนึ่งท่ีถือไดวาเปนนักเศรษฐศาสตร
ยุคแรกของประเทศไทยไดแก พระยาสุริยานุวัตร ซ่ึงเปนผูเรียบเรียงและพิมพตําราทางเศรษฐศาสตรเลม
แรกของประเทศไทยช่ือวา “ทรัพยศาสตร” ขึ้นในป พ.ศ. 2454 แตถูกรัฐบาลสมัยนั้นขอรองไมใหนํา
เผยแพร จนกระท่ังภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจึงไดนําหนังสือเลมนี้ออกพิมพใหมในช่ือวา 
“เศรษฐศาสตรวิทยาภาคตน เลม 1” 
              ป พ.ศ. 2459 กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ไดตีพิมพหนังสือตลาดเงินตรา (Money Market) 
ซ่ึงไมคอยไดรับความนิยม 
              ป พ.ศ. 2474 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิไดกอตั้งโรงเรียนกฎหมาย และไดนําวิชาเศรษฐศาสตร
มาสอนควบคูกับการสอนกฎหมายปกครอง โดยไดนําวิชาเศรษฐศาสตรมาแทรกสอนไวในวิชากฎหมาย
ปกครอง 
              ป พ.ศ. 2495 มีการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตรเปนครั้งแรกในประเทศไทย และวิชาเศรษฐศาสตรก็
ไดมีการเรียนการสอนเปนหลักฐาน และมีการจัดตั้งเปนคณะขึ้นในมหาวิทยาลัยท้ังของภาครัฐและเอกชน 
              ปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหลายแหงไดมีการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรมี
ท้ังจัดตั้งเปนคณะเศรษฐศาสตรและเปนสาขาวิชาท่ีขึ้นอยูกับคณะอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน คณะสังคมศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตร และคณะมนุษยศาสตร เปนตน 

2.1.2 โครงสรางหลักสูตรการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรี  

              สําหรับโครงสรางหลักสูตรการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตรนั้น จะอธิบายถึงโครงสรางของ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดตั้งเปนคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 16 แหง โดยเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จํานวน 10 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก  

  มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 10 แหง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  45       หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   90        หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6        หนวยกิต 

รวม            141      หนวยกิต     
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              สําหรับสาขาท่ีเปดสอนมีจํานวนท้ังส้ิน 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรทฤษฏี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรพัฒนาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณะ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน
และทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรและธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

2.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30                  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   92                  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  15                  หนวยกิต 

รวม               137                  หนวยกิต 
   เปดสอนใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (มี10 หมวดวิชา คือเศรษฐศาสตรการ

พัฒนาและวางแผน  เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรระหวางประเทศการเงินและ
การธนาคาร เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วิธีเชิงปริมาณสําหรับนักเศรษฐศาสตร 
ประวัติทรรศนะคติทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรขนสงเบ้ืองตน และเศรษฐศาสตรการจัดการ ) สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และเศรษฐศาสตรสหกรณ 

3.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  38                  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   93                  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6                  หนวยกิต 

รวม                                                   137                  หนวยกิต 
  สําหรับสาขาท่ีเปดสอนมีจํานวนท้ังส้ิน 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรทฤษฎี สาขา

เศรษฐศาสตรการพัฒนา สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม สาขา
เศรษฐศาสตรการเงิน สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ สาขาเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรมนุษย  สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร และสาขาวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 
                                4.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
   ก.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  36  หนวยกิต 
   ข.   หมวดวิชาเฉพาะ             102  หนวยกิต 
   ค.   หมวดวิชาเลือกเสร ี     6  หนวยกิต 
         รวม              144      หนวยกิต 
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    เรียนไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยเปดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียวไมมีวิชาเอก 
โดยมุงใหศึกษาในกลุมกระบวนวิชาตางๆ 6 กลุมดวยกัน คือ กลุมกระบวนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร กลุม
กระบวนวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ กระบวนวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ กลุมกระบวนการวิชา
เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง กลุมกระบวนวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากร และกลุมกระบวนวิชา
เศรษฐศาสตรการพัฒนา 

5.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   95  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6  หนวยกิต 

รวม               133  หนวยกิต 
6.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   99  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6  หนวยกิต 

รวม               135  หนวยกิต 
7.) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   94  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6  หนวยกิต 

รวม               130  หนวยกิต 
8.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ              102  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6  หนวยกิต 

รวม               138  หนวยกิต 
9.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  35  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   91  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6  หนวยกิต 

รวม               132  หนวยกิต 
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10.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ              108  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    6  หนวยกิต 

รวม                144  หนวยกิต 
   มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 6 แหง มีรายละเอียด ดังนี ้

1.) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข.   หมวดวิชาเฉพาะ   99  หนวยกิต 
ค.   หมวดวิชาเลือกเสร ี   6  หนวยกิต 
      รวม               135  หนวยกิต                                                  

              สําหรับสาขาท่ีเปดสอนมีจํานวนท้ังส้ิน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร และสาขาการคาระหวางประเทศ 

2.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
                                         ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30             หนวยกิต 
                                         ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   96              หนวยกิต 
                                         ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี     6              หนวยกิต 
                                               รวม                 132  หนวยกิต 

              สําหรับสาขาท่ีเปดสอนมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ภาควิชา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
                                         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                30                 หนวยกิต 
                                         ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 99                 หนวยกิต 
                                         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6                 หนวยกิต 
                                             รวม                                                      135                 หนวยกิต 

              สําหรับสาขาท่ีเปดสอนมีจํานวนท้ังส้ิน 1 สาขา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
4.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   96  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    9  หนวยกิต 

รวม                135  หนวยกิต 
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5.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ              105  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   6  หนวยกิต 

รวม               141  หนวยกิต 
6.) มหาวิทยาลัยเกริก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   96  หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หนวยกิต 

รวม               132  หนวยกิต 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

2.2.1 ปรัชญาของสมรรถนะ 
  ปรัชญาของสมรรถนะ ท่ีสําคัญคือ ผูบริหารองคกรจะตองมีความเช่ือวาความสามารถของ 

บุคคลจะเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหเกิดผลลัพธสูงสุดขององคกรได เพราะสมรรถนะหรือ Competency 
หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถท่ีมาจากตัวคนท้ังหมด ท่ีสะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีมีความสัมพันธในเชิงเหตุผลและกอใหเกิดผลลัพธสูงสุด โดยมีท่ีมาจากพ้ืนฐานความรู 
(knowledge) ทักษะ (skill) วิธีคิด (self-concept) คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) 
แนวคิดสมรรถนะคือ การคนหาความสามารถของขาราชการในตําแหนงและระดับตาง ๆ วาควรมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ หรือลักษณะใดท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ (จรัมพร ประถม
บูรณ, 2547)  

         2.2.2 ความเปนมาของแนวคิดสมรรถนะ 
   แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลเริ่มขึ้นในป ค.ศ.1960 โดยเดวิด   แมค

เคิลแลนด (David  McClelland) ซ่ึงกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีดีของบุคคล     ในองคกร
กับระดับทักษะความรูความสามารถ โดยระบุวาการวัดไอคิว (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพเปนวิธีการท่ี
ไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ  ควรวาจางบุคคลท่ีความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (ดนัย  
เทียนพุฒ, 2546: 55 อางใน จรัมพร  ประถมบูรณ, 2547)  ซ่ึงแนวคิดของแมคเคิลแลนด (David  
McClelland) มีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg  Model) ดังท่ีแสดงดานลางของภาพ ซ่ึงอธิบาย
วาความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนท่ีเห็นไดงายและพัฒนาไดงาย คือ
สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือองคความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีบุคคลมีอยู  และสวนใหญท่ีมองเห็นไดยากอยู
ใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ  อุปนิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม ซ่ึงสวนท่ีอยูใตน้ํามี
ผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปนสวนท่ีพัฒนาไดยาก ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
  การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะท่ีบุคคลมีอยู ซ่ึงอธิบายได

ในตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง คือ ท้ังความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนท่ีอยูเหนือน้ํา)  และคุณลักษณะสวนอ่ืน ๆ 
(สวนท่ีอยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้น ๆ    

  เดวิดแมคเคิลแลนด (David  McClelland) ไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competency Rather 
than for Intelligence ในป 1973 กลาวกันวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา Competency แมวา Competency 
ดูเปนคําท่ีใหมและทันสมัย แตมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เชน ใน
เรื่องของเชาวนปญญาและบุคลิกภาพท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมในองคการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนักจิตวิทยา
องคการไดศึกษากันมาเปนเวลานานแลว ในการศึกษาจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรมักใชคําวา 
KSAO เปนคํายอท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดย K หมายถึง knowledge 
คือความรู  S หมายถึง skill คือทักษะ A หมายถึง ability คือความสามารถ และ O หมายถึง other 
characteristics คือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ ยวของกับการทํางาน  โดยความหมายและเนื้อหาแลว 
Competency ไมไดตางจาก KSAO แตความแตกตางอยู ท่ี Competency เปนการเนนการวิเคราะหคน
มากกวาการวิเคราะหงาน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547)  ในป ค.ศ.1982  ริชารด โบ
ยาทซิส (Richard  Boyatzis) เปนคนแรก         ท่ีใชคําวา Competency  ในป ค.ศ. 1994 แกรี่  ฮาเมล (Gary 
Hamel) และ ซี.เค. พราฮาลาด (C.K. Prahalad) ไดนําเสนอความสามารถหลักของธุรกิจท่ีเรียกวา Core 
competency  วาส่ิงนี้เทานั้นท่ีจะ  ทําใหธุรกิจชนะในการแขงขัน และเปนส่ิงท่ีคูแขงไมอาจลอกเลียนแบบ
ได  ตอมาตนทศวรรษท่ี 1990 องคกร   ในตางประเทศไดนําแนวคิดสมรรถนะมาใชในการบริหารงานดาน
ทรัพยากรมนุษยในหนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกากันอยางกวางขวาง  โดยมีการกําหนด
ปจจัยพ้ืนฐานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ นั้นจะตองมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู และความสามารถหรือพฤตินิสัย
ใดบาง และอยูในระดับใดจึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะท่ีดีมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ (เดชา  เตชะวัฒนไพศาล, 
2545: 11 อางใน จรัมพร  ประถมบูรณ, 2547)  เนื่องจากแนวคิดดังกลาวสามารถใชในการสรรหา คัดเลือก 
พัฒนาและประเมินผลงานบุคลากรไดตรงกับวัตถุประสงคของตําแหนงงานและองคกรมากท่ีสุด  สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดสมรรถนะมาใชในองคกรท่ีเปนภาคเอชนและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นได
ชัดเจน ไดแก บริษัทเครือปูนซีเมนตไทย มีผลใหมีการนําแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
(จรัมพร  ประถมบูรณ, 2547)   

สวนที่โผลพนน้ํา 

สวนที่อยูใตน้ํา 
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  แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลในองคกร (Competency) ไดเริ่มขึ้น
ในป ค .ศ.1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด  (David McClelland)  
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะท่ีดี (Excellent 
Performer)  ของบุคคลในองคกรกับระดับทักษะความรูความสามารถ โดยระบุวา การวัด IQ และการ
ทดสอบบุคลิกภาพเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ (Competency) แตบริษัทควร
วาจางบุคคลท่ีความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) และตอมาองคการ U.S. Foreign 
Service  ไดขอให David McClelland  พัฒนาวิธีการคัดเลือกคนใหม  (ดนัย เทียนพุฒ 2546:55)  ป 1982 
Richard, Boyatzis  ไดเขียนหนังสือ “The Competent Manager : A Model of Effective Performance”  โดย
ไดใชคําวา “Competencies”  เปนคนแรกและป 1996 (ดนัย เทียนพุฒ 2546:58) ไดนิยามความสามารถใน
งานเปนคุณลักษณะท่ีอยูภายในบุคคลซ่ึงนําไปสูหรือเปนสาเหตุใหผลงานมีประสิทธิภาพและเนนวา 
“คุณลักษณะท่ีอยูภายใน” เปนทักษะไมใชพฤติกรรมเพราะเปนส่ิงท่ีกําหนดอยูภายในบุคคลนั้น ทําใหเกิด
คุณลักษณะท่ีแตกตางอยางสําคัญมากเนื่องจากขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ จะเกิดขึ้นก็เม่ือมีการกําหนด
หรือเหตุผลจากส่ิงท่ีอยูภายใน   ป 1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad เขียนหนังสือ Competing for The 
Future”  ไดนําเสนอส่ิงท่ีเรียกวา “Core Competencies”  ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุวาส่ิงนี้
เทานั้นท่ีจะทําใหธุรกิจชนะในการแขงขัน และเปนส่ิงท่ีคูแขงไมอาจลอกเลียนแบบได ตอมาไดมีการนํา
แนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในงานบริหารบุคคลหนวยงานราชการ ของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยการ
กําหนดปจจัยพ้ืนฐานวา ในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู และความสามารถหรือ
พฤตินิสัยใดบางและอยูในระดับใด จึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะท่ีดีมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคกร  หลังจากนั้น แนวความคิด 
Competency ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสรางความสําเร็จให
ธุรกิจอยางเห็นผลไดชัดเจน โดยในป ค.ศ. 1998  นิตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนไดสํารวจความ
คิดเห็นจากผูบริการระดับสูงกวา 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบวา องคกรธุรกิจช้ันนําไดนําแจวความคิดนี้
ไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารมากถึงรอยละ 67 %  (เดชา เตชะวัฒนไพศาล 2545:11)  และการสํารวจ
ของบริษัทท่ีปรึกษาดานการจัดการช่ือ Bain & Company จาก 708  บริษัทท่ัวโลกพบวา Core 
Competencies เปน 1 ใน 25 เครื่องมือบริหารสมัยใหมท่ีบริษัทนิยมนํามาใชปรับปรุงการจัดการท่ีไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3 รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning (พสุ เดชะ
รินทร 2546;13) 

  สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวความคิดสมรรถนะ (Competency)  มาใชในองคการท่ีเปน
เครือขายบริษัทขามชาติช้ันนํากอนท่ีจะแพรหลายเขาไปสูบริษัทช้ันนําของประเทศ เชน เครือปูนซีเมนต
ไทย ชินคอรเปอเรช่ัน ไทยธนาคาร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) เนื่องจากภาคเอกชนท่ีไดนํา
แนวคิด Competency ไปใชและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน ดังเชน กรณีของเครือปูนซีเมนตไทยมีผล
ใหเกิดการตื่นตัวในวงราชการ โดยไดมีการนําแนวคิดนี้ไปทดลองใชในหนวยราชการ โดยสํานักงาน
ขาราชการพลเรือนไดจางบริษัท Hay Group เปนท่ีปรึกษา ในการนําแนวความคิดนี้มาใชในการพัฒนา
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ขาราชการพลเรือนโดยในระยะแรกไดทดลองนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โด ยยึดหลัก
สมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development) มาใชในระบบการสรรหาผูบริหาร
ระดับสูง (SES) ในระบบราชการไทยและกําหนดสมรรถนะของขาราชการท่ีจะสรรหาในอนาคต 

  Richard Boyatzis (1982 อางใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546) ไดเขียนหนังสือ “The competent 
Manager:A Model of Effective Performance”  โดยไดใชคําวา “Competencies”  เปนคนแรก และสรุปวา
สมรรถนะเปนส่ิงท่ีมีอยูในตัวบุคคลซ่ึงกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือใหบรรลุถึงความตองการของงาน
ภายใตปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร  และทําใหบุคคลมุงม่ันไปสูผลลัพธท่ีตองการ  นอกจากนี้ยังได
ตั้งสมมติฐานวา “มีกลุมความสามารถจํานวนหนึ่งจะทําใหคนมีความสามารถแตกตางกันได “ โดยได
เสนอรูปแบบความสามารถ 23 แบบเปน 6 กลุมตาง ๆ ดังนี้ 

1) กลุมเปาหมายและการจัดการสูปฏิบัติ 
- มุงเนนประสิทธิภาพ 
- ผลิตภาพ 
- วินิจฉัยการใชแนวคิด 
- สนใจเกี่ยวกับผลกระทบ 

2) กลุมภาวะผูนํา 
- ความเช่ือม่ันในตนเอง 
- การนําเสนอดวยปากเปลา 
- การคิดแบบตรรกะ 
- กรอบแนวคิด 

3) กลุมทรัพยากรบุคคล 
- ความจํา 
- การใชพลังสังคม 
- ความรูพิเศษเฉพาะ 
- มองเชิงบวก 
- การจัดการกระบวนการกลุม 
- ความแมนยําในการประเมินตนเอง 

4) กลุมส่ังการลูกนอง 
- การพัฒนาคนอ่ืน 
- การใชอํานาจท่ีไมใชทางการ 
- ทําดวยตนเอง 

5) กลุมมุงบุคคลอ่ืน 
- การควบคุมตนเอง 
- การรับรูแบบปรนัย 
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- ความอดทนและการปรับตัว 
- การมุงความสัมพันธอยางใกลชิด 

6) กลุมความรูพิเศษ 
- ความจํา 
- ความรูพิเศษเฉพาะ 

  ขณะเดียวกัน Boyatzis ยังไดกําหนดระดับของความสามารถ (Level of competency) ไว 3 ระดับ
ดวยกัน คือ 

1) แรงจูงใจและคุณลักษณะ 
2) ภาพลักษณของตน/แนวคิดของตนและบทบาททางสังคม 
3) ทักษะ 

  ซ่ึงมิติของความสามารถนั้น Boyatzis เนนการวิเคราะหและสํารวจความสามารถใน 3 ระดับ
ดังกลาว ซ่ึงถือเปนการศึกษาภาพของบุคคลในเชิงจิตวิทยาท่ีสูงมากคือ เนนท่ีคุณลักษณะภายในของบุคคล 

  สําหรับพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถในระยะตอมานั้น พบวา Lyle M. Spencer (1990 อางใน 
ดนัย เทียนพุฒ, 2546) และ Spencer Book (1993 อางใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546) ยังไดทําการศึกษาเรื่อง
ความสามารถตอโดยเช่ือวาความสามารถประกอบดวย 

 1)  แรงจูงใจ (Motive) คือ แรงขับ ทิศทางและการเลือก เปนส่ิงท่ีคนทํางานคิดอยู
ตลอดเวลา หรือตองการเพ่ือเปนเหตุผลของการปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน 

 2)  คุณลักษณะ (Trait) คุณลักษณะท่ีกําหนดวิธีการประพฤติหรือการตอบสนองอยางคงท่ี
ดวยลักษณะของความเช่ือม่ันในตนเอง การควบคุมตนเองและคุมความเครียด 

 3)  แนวคิดของตนเอง (Self-Concept)  เปนทัศนคติ คุณคา หรือความนึกคิดของตนเองท่ี
ทําใหคิดสนใจในส่ิงท่ีทําอยู 

 4)  ความรูในเนื้อหา (Content Knowledge) คือ ขอเท็จจริงหรือวิธีดําเนินการซ่ึงเปน
สารสนเทศท่ีมีขอบเขตเฉพาะของแตละคนอาจจะเปนดานเทคนิค (Technical)  หรือมุนษยสัมพันธ 

 5)  ความคิดเชิงเหตุผลและทักษะพฤติกรรม (Cognitive & Behavioral Skill) คือ
ความสามารถท่ีจะทํางานท้ังทางกายภาพและใชสถิติปญญา 
   ป 1994  Gary Hamel และ C.K. Prahalad เขียนหนังสือ  Competing for The Future  ไดนําเสนอ
ส่ิงท่ีเรียกวา “Core Competencies” ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุวาส่ิงนี้เทานั้นท่ีจะทําใหธุรกิจ
ชนะในการแขงขันและเปนส่ิงท่ีคูแขงไมอาจลอกเลียนแบบได ตอมาไดมีการนําแนวความคิดนี้ไป
ประยุกตใชในงานบริหารบุคคลหนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น  โดยการกําหนด
ปจจัยพ้ืนฐานวา ในตําแหนงงานหนึ่งนั้น จะตองมีพ้ืนฐานทักษะ ความรูและความสามารถหรือพฤตินิสัย
ใดบาง และอยูในระดับใดจึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะท่ีดีมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคกร หลังจากนั้น แนวความคิด 
Competency ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขั้น สามารถสรางความสําเร็จ
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ใหแกธุรกิจอยางเห็นผลไดชัดเจน โดยในป ค.ศ. 1998 นิตยสาร Fortune  ฉบับเดือนกันยายนไดสํารวจ
ความคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงกวา  
   นอกจากนี้  ณรงควิทย แสนทอง (2546 : 160-167) ยังไดจําแนกสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ออกเปน  45  สมรรถนะ  ดังนี้ การปรับตัว (Adaptability)  การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking)  
ความละเอียดรอบคอบ (Attention to detail)  การสอนแนะ (Coaching)  การใหความรวมมือ  
(Collaboration)  การส่ือสาร (Communication)  การคิดเชิงแนวคิด (Conceptual thinking)  การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง  (Continuous improvement)  การประสานงาน (Coordination) จิตสํานึกดานตนทุน       
(Cost awareness)  การบริการลูกคา (Customer service)  การใหคําปรึกษา (Counseling)  การวิเคราะห
ขอมูล (Data analysis)  การตัดสินใจ (Decision making)  การมอบหมายงาน (Delegation)  การควบคุม
อารมณ   (Emotional control)   การใหอํานาจ (Empowerment)   ความอดทน (Endurable)   ความ
กระตือรือรน (Energetic) ความยืดหยุน (Flexibility)  การติดตามงาน (Follow up)  มนุษยสัมพันธ (Human 
relation)  การโนมนาว (Influence)  การติดตามขอมูลขาวสาร (Information monitoring) การคิดริเริ่ม 
(Initiative) การคิดส่ิงใหม (Innovative) ภาวะผูนํา (Leadership) การรับฟง (Listening) การสรางแรงจูงใจ 
(Motivation) การเจรจาตอรอง (Negotiation) การสังเกต (Observation) การพัฒนาองคการ (Organization 
development) การส่ือสารดายคําพูด (Oral communication)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis)  จิตสํานึกดานคุณภาพ (Quality awareness)  การวางแผน (Planning) การนําเสนอ (Presentation)  
การแกปญหา (Problem solving) ความนาไววางใจ (Reliability) จิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety 
awareness) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic leadership)  การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning)          
การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความรูเฉพาะสาขาอาชีพ (Technical/Professional knowledge) และความ
มุงม่ัน (Tenacity) 

2.2.3 ความหมายของสมรรถนะ 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)  ใหความหมายของสมรรถนะวาหมายถึง
ความสามารถทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา “ability” นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษยังมีคําท่ีมี
ความหมายคลายกันอยูอีกหลายคํา ไดแก capability, proficiency, expertise, skill, aptitude แตยังมีคํา
เฉพาะวา competency ซ่ึงในภาษาไทยใชคําวา “สมรรถนะ” ท่ีมีลักษณะเฉพาะเพ่ิมขึ้น แตบางองคการใช
คําวา “ความสามารถ”  

  สํานักงานคณะกรรมการข าราชการพลเรือน (2548ก )  ใหความหมายของสมรรถนะ 
(Competency) วาหมายถึงกลุมของความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติท่ีจําเปนในการทํางาน เพ่ือใหไดผลงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู 
ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยม หรือพฤติกรรมของผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง 
ๆ สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทยประกอบดวย 2 สวน คือ สมรรถนะหลัก (Core competence) 
สําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competence) สําหรับแตละ
กลุมงาน  
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  วิทย  เท่ียงบูรณธรรม (2541)  ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงความสามารถ ความมี
อํานาจ หรือความพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรมของตนดวยความชํานาญตามประสบการณท่ีไดรับมา และ
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมไดอยางเพียงพอ 
   อัจฉรา  สุทธิพรมณีรัตน (2545 : 14) ใหความหมายของสมรรถนะ หมายถึง การผสมผสาน
ความรู ความเขาใจและทักษะของบคุคล ไปใชกับสถานการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
และบรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   Good (1973) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ประยุกตหลักการ เทคนิค และวิธีการในสาขาท่ีปฏิบัติใหเขากับสภาพการณท่ีปฏิบัติ 
   Webster’s (1978) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงความสามารถ ความเหมาะสม 
   Short (1984 cited in McMullan, et al., 2003) ใหความหมายของคําวาสมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีอยูในระดับท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
   Grobe (1988) ใหความหมายของสมรรถนะไววา สมรรถนะหมายถึง การมีความรูท่ีกําหนด       
มีทักษะและสมรรถภาพ ท่ีจะทําหนาท่ีในบทบาทและงานท่ีมองหมาย 
   Alspach (1991: 9-11) ไดกลาวถึงสมรรถนะ หมายถึง การท่ีผูใหบริการสามารถผสมผสาน
ความรู ทักษะ และลักษณะสวนบุคคลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานได
มาตรฐานตามท่ีสรางไว 
   Simpson and Wciner (1992) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการกระทําหรือการปฏิบัติงาน 
   Kramerand Shmalenberg (1993) ใหความหมายของสมรรถนะวา เปนความสามารถในการ
ทํางานท่ีเปนอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองและมีพลังอํานาจ สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับพยาบาลคือตองมี
ความรูและทักษะเปนอยางดี 
   Harris, et al. (1995 cited in Brunt, 2002) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะนําความรูและทักษะท่ีตนเองมีอยู มาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดผลงานใหม 
   Parry (1996 in Parsons and Capka, 1997: 1065) ใหความหมายสมรรถนะ หมายถึง เปนกลุม
ความรูความเขาใจ ทักษะและทัศนคติ ท่ีมีผลกระทบตอหนวยงาน บทบาท หรือความรับผิดชอบของบุคคล 
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน สามารถวัดไดโดยมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และปรับปรุงไดโดยการ
ฝกอบรมและพัฒนา 
   Kelly-Thomas (1998) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงการท่ีบุคคลแสดงออกถึง
ความสามารถในการเลือกใชทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
   Miller, Flynn, and Umadac (1998: 9) ใหความหมายสมรรถนะ หมายถึง เปนส่ิงท่ีอธิบายถึง
ความรู ความสามารถและทักษะของบุคคลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   Krozek and Scoggins (1999) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ ประสิทธิภาพในการใชองค
ความรู ทักษะท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอบโตของขบวนการทางจิต การคิดอยางมี
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วิจารณญาณรวมถึงทักษะในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติท่ีตกลง
รวมกันอยางมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
   McShane and Glinow (2004) กลาถึงคําวา สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆท่ีจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 
   เพ็ญจันทร  แสนประสาน และคณะ (2548 : 18) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนความสามารถท่ีเปน 
ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรม หรือแสดงออกถึงพฤติกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยมีองคประกอบท่ีทําใหเกิดสมรรถนะมี 5 อยาง คือ 
  1.  ความรู (knowledge) เปนองคประกอบเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูภาษาอังกฤษ 
ความรูดานการพยาบาล 
  2.  ทักษะ (Skills) ความสามารถหรือส่ิงท่ีบุคคลกระทําไดดี เชน ทักษะในการทํางานเปน
ทีม ทักษะในการใหการพยาบาลผูสูงอาย ุ
  3 .  ทั ศน คติ  ( Attitude)   ค านิ ยม และค วา มคิ ด เ ห็น เกี่ ยว กับ ภา พลั กษ ณข อง ต น                 
(Self concept) ส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวาตนเองเปน เชน ความเช่ือม่ันใจในตนเอง 
  4.  บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เปนส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เชน การเปน
คนท่ีนาเช่ือถือไววางใจได 
  5.  แรงขับภายใน (Motives)  ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูส่ิงท่ีเปนเปาหมาย
ของตน 
    เดวิดแมคเคิลแลนด (David McClelland, 1973 อางใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 11)       
ใหความหมายของสมรรถนะวา คือบุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคลซ่ึงสามารถผลักดันให
ปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ และได
เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะท่ีอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง  

  สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993: 9) ใหความหมายสมรรถนะ คือ
ลักษณะท่ีเปนรากฐานของบุคคลท่ีเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลกับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลท่ีสามารถ
อางอิงกับเกณฑมาตรฐานในงานหรือสถานการณหนึ่ง ๆได 

  เวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 56) กลาววา สมรรถนะหมายถึง ส่ิงท่ีซอนอยูภายใตบุคลิกลักษณะ
ของบุคคลซ่ึงเปนตัวผลักดันใหเกิดประสิทธิผลหรือผลการทํางานท่ีดี ดังนั้น สมรรถนะจึงเปรียบเสมือน
ตัวช้ีวัดซ่ึงหนวยงานตองการท่ีจะกําหนดขึ้นเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงความ
แตกตางของสมรรถนะกอใหเกิดผลการทํางานท่ีมีประสิทธิผลตางกันดวย 

  เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค (2546: 21) กลาวถึงคําวาสมรรถนะหมายถึง ความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ของมนุษยท่ีแสดงผานพฤติกรรม 

  ณรงควิทย  แสนทอง (2547: 9) กลาวถึงคําวาสมรรถนะ คือ บุคลิกของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและอุปนิสัยหรือกลุมของความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซ่ึง
สะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของแตละบุคคลท่ีสามารถวัดและสังเกตได 
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  อลงกรณ  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร (2548: 205) กลาววาสมรรถนะหมายถึง ความรู 
ความสามารถพฤติกรรม ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
เปาหมายของงานในตําแหนงนั้น ๆ  

  ดวงจันทร  ทิพยปรีชา (2548: 7) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ ความสามารถท่ีหมายถึงกลุม
พฤติกรรมสําคัญ (Critical behaviors) ท่ีตองกระทําเพ่ือใหงานใดงานหนึ่งบรรลุผลสําเร็จอยางด ี

  พะยอม วงศสารศรี (2528 : 45) ไดใหคํานิยามไววา สมรรถนะวิสัย (Competency) คือ ทักษะ 
ความรู ความสามารถ ในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดถูกตอง 
   วุฒิชัย  จํานง (2530 : 263) ไดใหความหมายไววา สมรรถนะ หมายถึง ความรู (Knowledge) 
ความสามารถ (Ability) ความชํานาญ (Skill) และเจตคติ (Attitude) 

  อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2548) ใหความหมายของสมรรถนะในหนังสือ Competency dictionary    
ไววาหมายถึงความสามารถ หรือศักยภาพ หรือสมรรถนะซ่ึงเปนตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการ
แสดงออก เปนการตอบคําถามวาทําอยางไรท่ีจะทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How) 
มากกวาการตอบคําถามวา อะไรเปนส่ิงท่ีหัวหนางานคาดหวังหรือตองการ (What) ท้ังนี้ การกําหนด
ความสามารถหรือสมรรถนะนั้นแบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก KSA ซ่ึงมีความหมายแตกตางกันดังนี้ 

K – ความรู  (Knowledge) หมายถึงขอมูลหรือส่ิงท่ี ถูกส่ังสมมาจากการศึกษาท้ังใน
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาดวยตนเอง รวมถึงขอมูลท่ีไดรับจากการ
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูท้ังในสายอาชีพเดียวกันและตางสายอาชีพ 

S – ทักษะ (Skill) หมายถึงส่ิงท่ีจะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้น ซ่ึงจะตองใชระยะเวลาเพ่ือฝก
ปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทักษะจะถูกแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ทักษะดานการบริหารจัดการงาน 
หมายถึงทักษะในการบริหารควบคุมงาน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับระบบความคิดและการจัดการในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธ เปนการแสดงออกถึงการจัดระบบ
ความคิดเพ่ือมองไปท่ีเปาหมายในอนาคตวาอยากจะทําหรือมีความตองการอะไรในอนาคต  และทักษะ
ดานเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึงทักษะท่ีจะเปนในการทํางานตามสายงานหรือกลุมงานท่ีแตกตางกันไป 

A – คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) หมายถึงความคิด ความรูสึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
ความตองการสวนบุคคล พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนส่ิงท่ีติดตัวมา และไมคอยจะเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป 

  สรุปแลวนิยามของสมรรถนะ หรือความสามารถท่ีมีระดับผลไดสูงท่ีสุดนั้นจะมีอยูดวยกัน 2 
นิยามดวยกันคือ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546) 
   1)  นิยามสมรรถนะท่ีครอบคลุมในเรื่องความรู/ประสบการณ, ทักษะและแรงขับ/ทัศนคติ/สไตล 
หรือในรูปการรวมของคุณลักษณะสวนบุคคล (Bundles of attributes) หรือในรูปของ KSA ไดแก ความรู 
ทักษะ และทัศนคติ โดยระดับผลไดของนิยามความสามารถ มีตั้งแตระดับนอย ปานกลางและมาก 
   2)  นิยามสมรรถนะในลักษณะของผลงานท่ีมีคุณคาสูงสุด (Superior Performance) หรือผลลัพธ
ของความพยายามในงาน แสดงถึงระดับผลไดตั้งแตนอย หานกลาง สูง สูงท่ีสุด เปนตน 
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   โดยสรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจําเปนตอการทํางานของ
บุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐานท่ัวไป ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้ 

1.  ความรู (Knowledge) คือ ส่ิงท่ีองคกรตองการให “รู” เชนความรูความเขาใจในกฎหมาย
ปกครอง 

2.  ทักษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีองคกรตองการให “ทํา” เชน ทักษะดาน ICT ทักษะดานเทคโนโลยีการ
บริหารสมัยใหม เปนส่ิงท่ีตองผานการเรียนรู และฝกฝนเปนประจําจนเกิดเปนความชํานาญในการใชงาน 

  3. พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือ ส่ิงท่ีองคกรตองการให “เปน” เชนความใฝรู ความ
ซ่ือสัตย ความรักในองคกร และความมุงม่ันในความสําเร็จ ส่ิงเหลานี้จะอยูลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝง
สรางยากกวาความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมท่ีองคกรตองการ 

  ดังนั้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานจึงหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงถึงความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเปนผลจากการท่ี
บุคคลเรียนรูไดรับประสบการณหรือการอบรมและมีการพัฒนาดวยตนเอง 
   บูวโน และคณะ (Bueno et al., 1980 cited in Swanburg, 1995  อางใน วันทนา พรหมเศรณี, 
2545,  12)  ไดกลาววา การทํางานอยางมีสมรรถนะ คือ การประยุกตความรู และทักษะในการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ 
   โรบินสัน (Robinson, 1995, p. 44) ไดใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ความสามารถท่ี
จะประยุกตนําเอาประสบการณตาง ๆ สามารถตัดสินใจไดในสถานการณใหม ๆ และสามารถจัดการกับ
สถานการณท่ียุงยากเหลานี้ไดดวยการตัดสินใจอยางรอบคอบและมีเหตุผล มีการกําหนดเปาหมายของ
ความสําเร็จไวลวงหนาได และเปนผูใฝรูทางการศึกษาอยูตลอดเวลา 
   แมค แอสชาน (Mc Aschan, 4978, อางใน วันทนา พรหมเศรณ,ี 2545, 12) ไดใหความหมายของ
สมรรถนะ กลาวคือ ความรู ทักษะ และความสามารถ หรือสมรรถภาพท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงมี และ
สามารถแสดงออกมาใหเห็นพฤติกรรมทางความรู เจตคติ การกระทําท่ีดีและการกระทําท่ีถูกกําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนดวย 
   วันทนา กอวัฒนสกุล (2543, 20) ไดใหความหมายของ สมรรถนะ คือ ทักษะความรูและ
ความสามารถท่ีจําเปนในการทําอะไรก็ตามไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในอาชีพหรือกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ไดกําหนดองคประกอบของสมรรถนะไว  3  ดาน ตามรูปคือ 

  1.  ทักษะ (Skills) 
  2.  ความรูในงานใดงานหนึ่ง (Knowledge) 
  3.  คุณสมบัติพิเศษประจําตัว (Attributes) 
  ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ สุทัศน นําพูลสุขสันติ์ (2547) ท่ีไดใหความหมายของ สมรรถนะใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย คือ “คุณลักษณะท้ังในดานทักษะ ความรู และพฤติกรรม ของบุคคล ซ่ึงจําเปน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ ใหประสบความสําเร็จ” 
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   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา บุคลากรท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานสามารถแบงออกไดเปน       
3 ดาน คือ ดานความรู ซ่ึงเปนส่ิงท่ีองคกรตองการให “รู” คือบุคลากรตองมีความรูในงาน ดานทักษะ เปน
ส่ิงท่ีองคกรตองการให “ทํา” คือบุคลากรตองปฏิบัติในการทํางาน และคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ส่ิงท่ีองคกร
ตองการให “เปน” คือบุคลากรตองเปนคนขยัน ซ่ือสัตย มีจริยธรรม และความประพฤติท่ีถูกตอง 

  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ของแตละบุคคลท่ีสามารถวัดได สังเกตได สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความ
เช่ือ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีจะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําให
บรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

2.2.4 องคประกอบของสมรรถนะ 
  องคประกอบของสมรรถนะมีการนําเสนอแตกตางกันไป ดังนี ้
  มิทรานี และคณะ (Mitrani et al., 1992: 38) กลาวถึงขอเสนอของ ฟทท (Fitt) ท่ีเสนอวา

องคประกอบของสมรรถนะประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก เหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ มโนภาพของ
ตนเอง ความรู และทักษะ   

  สวนเวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 56) เปนกลุมนักคิดยุคการบริหารการจัดการสมัยใหมกลาวถึง
องคประกอบของสมรรถนะวาประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนท่ีเปนสมรรถนะคานิยม (value 
competency) ซ่ึงเปนการแสดงถึงเปาหมายของการกระทํา ไดแก มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพ
ของตนเอง และสวนท่ีเปนสมรรถนะการทํางาน (instrumental competency) แสดงถึงแนวทางและวิธีการ
ในการกระทํา ไดแก ทักษะความรู และความชํานาญ   

  สําหรับสเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993: 183) เสนอกรอบในการ
พิจารณาองคประกอบของสมรรถนะสามารถบงการพิจารณาเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 กลุมสมรรถนะท่ี
มองเห็นไดยาก (hidden group) ไดแก มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซ่ึงยากตอการ
เขาถึง เนื่องจากเปนส่ิงท่ีอยูภายในตัวบุคคล และกลุมท่ี 2 กลุมท่ีสามารถมองเห็นได (visible group) ไดแก 
ความรูและทักษะ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer) มองวาสามารถผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมและกอใหเกิดการปฏิบัติงาน 

  ดังนั้น หากพิจารณาองคประกอบของสมรรถนะจึงสามารถมองในหลายแงมุมตามท่ีนักคิดได
นําเสนอ อยางไรก็ตามในความหลากหลายก็ยังมีความเหมือนอยู คือองคประกอบของสมรรถนะจะ
ประกอบดวยองคประกอบหลัก ๆ 2 สวนคือ สวนท่ีไมสามารถรับรูไดจากภายนอกไดแก มูลเหตุ จูงใจ 
ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซ่ึงเห็นไดจากทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ และสวนท่ีสามารถรับรู
จากภายนอก ไดแก ความรู และทักษะ 

2.2.5 ประเภทของสมรรถนะ  
  ปจจุบันมีการนําเสนอสมรรถนะ 2 ประเภท (Spencer and Spencer, 1993 อางใน ศุภชัย   ยาวะ

ประภาษ, 2546: 223-240) ไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะท่ีทุกคนในองคการ
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ตองมีเพ่ือจะทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามพันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ
ขององคการ และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional  Competency) เปนสมรรถนะท่ีมีเฉพาะในบาง
ตําแหนงงานในองคการ เชน ความรูความเช่ียวชาญ และบุคลิกภาพท่ีตองมีในการทํางานในตําแหนงท่ี
แตกตางกันไป เชน นักบัญชี นักโปรแกรมเมอร ฯลฯ เปนตน 
   สวนเวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 60-61) กลาววาสมรรถนะพิจารณาได 5 ดาน คือ สมรรถนะ
ดานงาน (task competency) หรือสมรรถนะในการสรางผลงาน หรือความสามารถในการทํางาน การ
วางแผน และกําหนดการใชเครื่องมือ และบุคลากรเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการทํางาน  สมรรถนะดาน
อาชีพ (professional  competency)  คือความสามารถในการทํางานท่ีเฉพาะเจาะจง ตองอาศัยความสามารถ
เฉพาะดาน สมรรถนะดานการเมือง (political  competency) เปนสมรรถนะการสรางการยอมรับตาม
กฎหมาย คือความสามารถในการช้ีนํา ชักจูงโนมนาวใจเพ่ือครอบครองอํานาจในการจัดแบงทรัพยากรโดย
เปนท่ียอมรับรวมกัน  และสมรรถนะดานจริยธรรม (ethical  competency) สมรรถนะการคิดอยางมีเหตุมี
ผลบนพ้ืนฐานของศีลธรรม ซ่ึงหากพิจารณาในสวนของสมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะทางจริยธรรม
และสมรรถนะทางการเมือง  ขณะท่ีสมรรถนะเกี่ยวกับการทํางานและสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
จัดเปนสมรรถนะเฉพาะดาน (specific  competency) ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปตามตําแหนงงาน อยางไร
ก็ตามการเกิดสมรรถนะในแตละดานเปนการเกิดขึ้นเนื่องจากองคประกอบของสมรรถนะท้ังในสวนท่ีเปน
คานิยม(value competency)และในสวนท่ีเปนทักษะความรู (instrumental competency)(Virtanen,1996: 61) 
   ณรงควิทย  แสนทอง (2546 : 259) แบงประเภทของสมรรถนะตามแหลงท่ีมาของสมรรถนะ 
ออกได 3 ประเภท คือ 
  1.  Personal competencies เปนสมรรถนะท่ีเฉพาะตัวของบุคคล หรือ กลุม บุคคลเทานั้น 
เชน ความสามารถในดานการเขียนภาพของศิลปน การแสดงของนักกายกรรม นักกีฬา คนบางคนท่ี
สามารถดํารงชีพอยูกับอสรพิษได นักประดิษฐคิดคนส่ิงตาง ๆ เหลานี้ถือเปนความสามารถเฉพาะตัวท่ียาก
ตอการเรียนรูหรือการเลียนแบบ ไมสามารถถายทอดใหกับผูอ่ืนได 
  2.  Job competences เปนสมรรถนะท่ีเปนความสามารถเฉพาะของบุคคลท่ีตําแหนงหรือ
บทบาทนั้น ๆ ตองการ ท้ังนี้ เพ่ือใหงานบรรลุความสําเร็จตามท่ีตองการ 
  3.  Organization competencies เปนสมรรถนะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะขององคการ ท่ีมี
สวนทําใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จได เชน บริษัทโซนี่ เปนองคการท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคา
ประเภทอุปกรณเครื่องใชไฟฟาท่ีมีขนาดเล็ก บริษัท 3M เปนองคการท่ีมีความสามารถเฉพาะในดานการ
ผลิตสินคาจําพวกเทป กระดาษกาว 
   ณรงควิทย  แสนทอง  (2546 : 160-167) ไดกลาวถึงสมรรถนะความสามารถประจําตําแหนง    
(Job competencies) วาจะตองผานกระบวนการวิเคราะห ดังนี้ 
  1.  การกําหนดความสามารถท่ีนาจะมี (Competencies)  ใหกําหนดความสามารถท่ีนาจะมี
ผลสําหรับผลท่ีคาดหวังในแตละขอดวยคําถามท่ีวา ถาจะใหไดผลงานตามท่ีคาดหวังแลว ผูดํารงตําแหนง
งานนี้จะตองมีความสามารถอะไรบาง 
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  2.  คัดเลือกความสามารถหลัก (Key competencies) เม่ือเราวิเคราะหไดแลววาความ
คาดหวังแตละกลุมนั้นมีความสามารถอะไรบาง ใหหาตัวช้ีวัดความสามารถหลักของตําแหนงงาน โดย     
ดูจากภาพรวมของความสามารถ ดังนี้ 
      2.1  พิจารณาจากความสามารถท่ีซํ้ากันมากท่ีสุด หมายถึง ความสามารถท่ีเปนความ
ตองการของกลุมผลความคาดหวัง 
      2.2  พิจารณาจากความทาทายหรือความยากของงานท่ีระบุไวในชวงแรกเพ่ือดูวาความ
ทาทายทุกตัวมีความสามารถรองรับครบหรือยัง 

เพ็ญจันทร   แสนประสาน และคณะ (2547: 18) ไดจําแนกประเภทของสมรรถนะ                       
ไว 5 ประเภท ดังนี้ 
  1.  สมรรถนะเชิงความรู (Cognitive competencies) หมายถึงความรูเฉพาะ ความเขาใจ
และส่ิงท่ีตองตระหนักถึง 
  2.  สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective competencies) หมายถึง คานิยม เจตคติ ความสนใจ
และสุนทรียะ ท่ีบุคคลแสดงออกในการปฏิบัติของตน 
  3.  สมรรถนะเชิงปฏิบัติ (Performance competencies) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออก       
ท่ีเนนทักษะปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นวามีการลงมือทําจริง 
  4.  สมรรถนะเชิงผลผลิต (Product competencies) หมายถึง ความสามารถของการกระทํา 
เพ่ือเปล่ียนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทําใหเกิดส่ิงใดส่ิงหนึ่งขึ้นมา หรือทํางานในอาชีพไดประสบผลสําเร็จ 
  5.  สมรรถนะเชิงแสดงออก (Expressive competencies) หมายถึง ความสามารถ              
ท่ีแสดงถึงการนําความรูและประสบการณมาใชเพ่ือพัฒนาผลงาน 

2.2.6 รูปแบบของสมรรถนะ 
  สมรรถนะสามารถแบงออกเปน  3  รูปแบบ คือ (ณรงควิทย  แสนทอง, 2547) 

   1.  Core competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวม ท่ีจะสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ได 
   2.  Job competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ 
ความเช่ือ และอุปนิสัย ท่ีจะชวยสงเสริมใหคน ๆ นั้นสามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น ๆ 
ไดสูงกวามาตรฐาน 
   3.  Personal competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ 
ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดโดดเดนกวาคน
ท่ัวไป เชน พวกท่ีสามารถอาศัยอยูกับแมลงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียก Personal 
competency วา “ความสามารถพิเศษสวนบุคคล” (หามเลียนแบบ) 
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   นอกจากนี้ อาภรณ ภูวิทยพันธ (2547) ไดแบงสมรรถนะออกเปน 4 รูปแบบ คือ 
  1.  Core competency หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง ความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุมงานท่ีองคการตองการใหมี 
  2.  Managerial competency หมายถึง ความสามารถในการจัดการซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
ทักษะในการบริหารและจัดการงานตาง ๆ หรือเปนความสามารถท่ีมีไดท้ังในระดับผูบริหารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกตางกันตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ (Role-based) 
  3.  Functional competency หมายถึง ความสามารถในงานซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ และสามารถเรียก Functional competency เปน                   
Job competency หรือ Technical competency ได 
  4.  Individual competency หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจริงตามหนาท่ีงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2548) ไดอธิบายถึงสมรรถนะไววา สมรรถนะสามารถจําแนกเปนกลุม ๆ 
ไดหลายวิธีแตวิธีหนึ่งท่ีนาจะเปนประโยชนตอองคการของรัฐ คือการแบงออกเปน  2  รูปแบบ ไดแก 
  1.  สมรรถนะหลัก (Core competency)  เปนสมรรถนะท่ีทุกคนในองคการตองมีเพ่ือท่ีจะ
ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  แผนงาน และโครงการ
ตาง ๆ ขององคการ สมรรถนะหลักนีจ้ะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคการเอง องคการแตละแหงจะ
มีบุคลิกลักษณะท่ีเปนเสมือนแกนหรือหลักขององคการ สมรรถนะหลักขององคการจะถายทอดลงไปท่ี
บุคลากรทุกคนในองคการตองมี เชน ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะเรื่องการสงเสริม 
และรักษาความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคตาง ๆ อาจเนนสมรรถนะหลักเรื่องการ
ใหบริการอยางรวดเร็ว เปนตน 
  2.  สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional competency) เปนสมรรถนะท่ีบุคคลท่ี
ทํางานในสายงานนั้นตองมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก เชน ฝายกฎหมายตองมีสมรรถนะดานความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะดานทักษะในการตีความ ฝายบัญชีตองมีสมรรถนะหลักดานความรูของ
การบัญชี และมีทักษะดานการทําบัญชี ฝายการวางแผนตอมีสมรรถนะหลัก คือ ดานการคิดเชิงวิเคราะห 
และมีทักษะในการจัดทําแผน เปนตน 
   เพ็ญจันทร  แสนประสาน และคณะ (2547) กลาววา รูปแบบของสมรรถนะอาจมีหลายแบบ แตท่ี
สามารถมาประยุกตใชและเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงพยาบาล คือรูปแบบของ Mc Cleland (1993 
อางใน เพ็ญจันทร แสนประสาน, 2547) โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
  1.  สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะหลักขององคกรท่ีทุกหนวยตองถือ
เปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร เชน 
   1.1  ความมุงม่ันสูความสําเร็จ (Achievement orientation) คือ มีความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี และปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตเง่ือนไข
เวลาและงบประมาณท่ีกําหนด 
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   1.2  การติดตอส่ือสาร (Communication)  หมายถึง ความสามารถในการติดตอ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร 
   1.3  การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) คือ การพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติหรือการทํางานอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง เพ่ือความกาวหนาขององคกรและหนวยงาน 
   1.4  การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) คือยึดลูกคาเปนจุดศูนยกลาง 
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจสูงสุด 
   1.5  ความซ่ือสัตยสุจริต  (Integrity)  ถือเปนสมรรถนะท่ีสําคัญของบุคลากรใน
องคกรท่ีตองมีจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตยตอตนเอง หนวยงานและองคกร 
   1.6  การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) เปนการคิดเชิงระบบท่ีจะเรียนรู
จากประสบการณเพ่ือนํามาสูการตัดสินใจท่ีเปนการคิดแบบเปนเหตุเปนผล หรือความคิดรวบยอด 
   1.7  การทํางานเปนทีม (Team work) คือการท่ีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูนําและผูตามท่ีเหมาะสมเพ่ือผลสําเร็จของงาน 
  2.  สมรรถนะวิชาชีพ (Professional competency) เปนสมรรถนะของแตละวิชาชีพซ่ึงจะ
กําหนดไวในแตละสาขาวิชาชีพวาบุคคลในวิชาชีพนี้ควรมีสมรรถนะ หรือคุณลักษณะอยางไร เชน 
   2.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร (Organization savvy)  
   2.2 การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative problem solving) สามารถแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม ถูกตอง 
   2.3  อดทนตอความกดดัน (Tolerance for stress) มีความอดทนตอเหตุการณหรือ
สานการณท่ีวิกฤติได 
   2.4  การควบคุมตนเอง (Self-control)   คือสามารถควบคุมตนเองไดทุก
สถานการณ 
  3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) เปนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะเฉพาะแตละกิจกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลมีกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีสําคัญ และจําเปนในวิชาชีพ 
เชน 
   3.1  ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) เปนทักษะของผูบริหาร 
   3.2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT application) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และเปนเครื่องมือในการชวยการปฏิบัติใหงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
   3.3  การใสใจเรื่องคุณภาพ (Quality focus) การมีความรู และความเขาใจเรื่อง
คุณภาพเปนอยางดี และสามารถพัฒนาคุณภาพไดยางมีประสิทธิภาพ 
   3.4  ความชํานาญดานเทคนิค (Technical expertise) เปนความเช่ียวชาญพิเศษใน
การปฏิบัติงาน 
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   วิธีการศึกษาสมรรถนะ ควรพิจารณาสมรรถนะของแตละงาน แตละวิชาชีพ ซ่ึงขึ้นอยูกับความ
จําเปนท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม ทําใหเกิดความแตกตางในแตละวิชาชีพ โดยวิธีการไดมาซ่ึง
สมรรถนะมีหลายวิธี ซ่ึงสรุปวิธีการศึกษาสมรรถนะของทบวงมหาวิทยาลัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2532)  
ดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
   1.  การกําหนดสมรรถนะโดยการประเมินความตองการ (Needs Assessment) โดยศึกษาจากลุม
ผูใช สถานประกอบการ และนโยบายตาง ๆ ถึงความตองการท่ีจะใหมีการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาให
สามารถทํางานอะไร ตองมีความรู ทักษะและทัศนคติอยางไร 
   2.  การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการจําแนกเนื้อหาและ
เปาหมายของหลักสูตรใหอยูในรูปของงานท่ีตองปฏิบัติหรือตองเรียนรู แลวแจงยอยในรายละเอียดของแต
ละงานใหเปนระดับยอยมากท่ีสุด 
   3.  การวิเคราะหกิจกรรมของผูปฏิบัติวิชาชีพ โดยการเก็บขอมูลจากกิจกรรม การปฏิบัติงาน
ประจํา จากการสังเกตโดยผูรวมงานหรือผูอ่ืน 
     4.  การวิเคราะหกิจกรรมโดยวิเคราะหสมรรถนะอยางเปนระบบ (Systemic Competency 
Analysis) คือเทคนิคการกําหนดสมรรถนะหรือเปาหมายท่ีพัฒนามาจากระบบการวิเคราะหปกติ จําแนก
เปนหนวยยอยท่ีชัดเจน 
   5.  การใชผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูเช่ียวชาญ (Expert Judgments) ใชผูเช่ียวชาญตัดสินใจแจกแจง
พฤติกรรมของนักวิชาชีพวา ผูมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นตองมีความรูเรื่องอะไรบาง มีทักษะท่ีตองการและ
มีทัศนคติทางวิชาชีพอะไรบาง 
  5.1  ความรูและทักษะใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  5.2  เรียงลําดับความสําคัญมากนอยของความรู และทักษะเหลานั้น 
  5.3  ระบุตัวประกอบเฉพาะเจาะจงภายใตหัวขอเรื่องเหลานี ้
  5.4  ใหนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวประกอบเหลานี้ และกําหนดระดับสมรรถนะท่ีนัก
วิชาชีพควรไดแสดงออกในแตละเรื่อง 
   6.  การศึกษาสภาพความเปนจริงในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
   7.  การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะหตามหลักการทางทฤษฎี 
   แนวความคิด และทฤษฎีของ ฮอล และโจนส (Hall & Jones, 1976 อางใน กุลยาตันติผลาชีวะ, 
2532, 32) ไดศึกษาถึงสมรรถนะท่ีชัดเจน ซ่ึงจะเปนหนทางนําไปสูการปฏิบัติงานในสํานักงานของ
บุคลากรทางคอมพิวเตอรไดอยางสมบูรณ แตส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือ ตองเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเปน
จริง โดยจําแนกไว 5 ดาน ดังนี้ 

1. สมรรถนะเชิงความรู (Cognitive Competencies)  เปนความรูเฉพาะ ความเขาใจ 
 ความสามารถ 

2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective Competencies)  จะเกี่ยวกับคานิยม เจตคติ และความสนใจท่ี 
แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
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3. สมรรถนะเชิงปฏิบัติการ (Performance Competencies)  พฤติกรรมท่ีแสดงออกเปนทักษะการ 
ปฏิบัติงานท่ีแสดงใหเห็นวาลงมือกระทําจริง 

4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (Consequence or Product Competencies)  ความสามารถของการ 
กระทําเพ่ือเปล่ียนหรือทําใหเกิดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดสําเร็จ 

5. สมรรถนะเชิงแสดงออก (Exploratory or Expressive Competencies)  เปนความสามารถ 
ท่ีแสดงถึงการนําความรูและประสบการณไปใชเพ่ือพัฒนาผลงาน 

  อัลสปาช (Alspach, 1984 cited in Curvis, 1995 อางใน วันทนา พรหมเศรณี, 2545, 12) กลาวถึง
คําจํากัดความของ สมรรถนะ ทางการศึกษาวาหมายถึง การบูรณการเขาดวยกัน ในดานความรู ทักษะ และ
ทัศนคติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานในบทบาทท่ีไดรับแตงตั้งหรือกําหนดขึ้น โดยไดกลาวถึงลักษณะ 6 
ประการท่ีแสดงถึงสมรรถนะ คือ 

1. การใหความสําคัญตอผลลัพธหรือความสําเร็จของการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังไว 
2. การใชกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
3. มีความยืดหยุน และใหเวลาเพ่ือความสําเร็จของผลลัพธท่ีได 
4. การใช ผูสอน ในฐานะผูช้ีนําใหความกระจาง และในฐานะทรัพยากร 
5. การประเมินความรูเดิม และการเรียนรู 
6. การประเมินรูปแบบการเรียนรู 

  กลาวคือ ผูท่ีมีสมรรถนะตองมีความตื่นตัว เตรียมพรอมตอการเรียนรู การปรับตัวใหเหมาะสม
กับงาน มีการประเมินตนเองและส่ิงท่ีเกี่ยวของท่ีอยูรอบขางตลอดเวลา สามารถใชทรัพยากรบุคคลอยาง
คุมคา และทํางานเพ่ือมุงความสําเร็จของผลลัพธเปนสําคัญ ซ่ึงผลลัพธท่ีไดอาจเกินความคาดหวัง จึงพอ
สรุปไดวา บุคลากรทางคอมพิวเตอรควรมีสมรรถนะในการทํางาน คือ ความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน 
และคุณสมบัติประจําตัวท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม ไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ทําใหงานสําเร็จไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

  รูปแบบของสมรรถนะ (Competency model) ตามรูปแบบของ McClelland (เพ็ญจันทร แสน
ประสาน และคณะ, 2547: 24-25) ประกอบดวย 
  1.  สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะหลักขององคกรท่ีทุกหนวยงาน
ตองถือเปนรูปแบบเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ไดแก ความมุงม่ันสู
ความสําเร็จ (Achievement orientation) การติดตอส่ือสาร (Communication) การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
(Continuous improvement) การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) ความซ่ือสัตยสุจริต (Integrity) 
การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) และการทํางานเปนทีม (Team work) 
   2.  สมรรถนะวิชาชีพ (Professional competency) เปนสมรรถนะของแตละวิชาชีพซ่ึงจะ
กําหนดไวในแตละสาขาวิชาชีพวา บุคคลในวิชาชีพนี้ควรมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอยางไร ไดแก 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร (Organization) การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative problem solving) 
อดทนตอความกดดัน (Tolerance for stress) และการควบคุมตนเอง (Self control) 
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  3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) เปนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะเฉพาะแตละกิจกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลตาง ๆ ท่ีสําคัญ และจําเปนในวิชาชีพ ไดแก 
ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) การใชเทคโนโลยี (IT application) การใสใจในเรื่องคุณภาพ 
(Quality focus) และความชํานาญดานเทคนิค (Technical expertise) 

นอกจากนี้คุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิดของ The Iceberg Model เปนการอธิบาย
คุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมและทักษะท่ีแสดงออก ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการทํางาน
ของคนๆนั้น ประกอบดวยคณุลักษณะ 5 ประการ ไดแก (อางใน ดวงจันทร ทิพยปรีชา, 2548: 75-76)  
  1. การกระตุน (Motive) หรือการสรางแรงบันดาลใจ คือการท่ีแตละคน มีความตองการ
ไมเหมือนกัน การกระตุนใหเกิดการทํางานตามท่ีตองการจึงตองรูความตองการของบุคคลนั้นกอน 
(Demand side) การใหบุคคลทํางานตามท่ีเราตองการ (Supply side) จะทําใหเกิดอาการไมพอใจท้ังสองฝาย 
และไมไดงานตามท่ีเราตองการ การกระตุนจึงเปนลักษณะของการผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมเลือกสรร
ท่ีตรงกับความตองการของคนๆ นั้น และตรงกับความตองการขององคการ 
  2. ลักษณะอุปนิสัย (Traits) เปนลักษณะทางกายภาพของบุคคล เชน อวน ผอม ดํา ขาว 
หรือภาพลักษณท่ีมองเห็น และการแสดงอาการตอบโตในแตละเหตุการณ เชน   บางคนเครียดทุกปญหา 
บางคนเขมแข็งเม่ือไดรับการกระทําอยางใดอยาสงหนึ่ง เปนตน ลักษณะอุปนิสัยจึงเปนส่ิงสําคัญในการ
บริหารบุคคล การกระตุน ผลักดันใหบุคคลในแตละกลุมของลักษณะอุปนิสัยตางกัน มีพฤติกรรมท่ี
เลือกสรรตามความตองการขององคการ จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลแต
ละคน เอาใจใสตอการบรรลุความตองการ ความรูสึกท่ีดีตอบุคคลนั้น 
  3. กรอบความคิดของแตละคน (Self-concept) เปนวิธีการคิดหรือทํา   ในส่ิงท่ีถูกตองเปน
ประโยชนของแตละคน ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการตอบสนองท้ังการกระทําทางความคิดและจิตใจท่ีจะ
รวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือท่ีรูจักกันในรูปของทัศนคติ คานิยม หรือภาพลักษณะของแตละคน เชน คนท่ี
เช่ือม่ันในตนเองสูงก็จะเช่ือวาตนเองมีความสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ 
  4. ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสูฐานความรูของแตละ
คน ซ่ึงมีความสลับซับซอน เนื่องจากการท่ีจะมีความรู บุคคลตองมีขีดความสามารถในการคนหาหรือเขา
หาแหลงความรูได ตองมีความรูหลากหลายท่ีสามารถแกปญหาท่ีซับซอนได 
  5. ทักษะ (Skill) การมีทักษะนั้นเกี่ยวของกับการวิเคราะหแยกแยะความคิด เปน
กระบวนการท่ีใชความรูความสามารถในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหหาเหตุและผล การจัดโครงสราง
ขอมูลและแผนงาน และการสรางสรรคความคิดความสามารถทางกายภาพท่ีจะทําใหเราม่ันใจท้ังรางกาย
และความรูสึกในจิตใจท่ีจะทํางานสําเร็จ 
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547) ไดกําหนดตนแบบสมรรถนะ (Competency 
Model) ของระบบราชการไทยซ่ึงมาจากขอมูล 3 สวนคือ สวนท่ีหนึ่งจัด Competency Expert Panel 
Workshops จํานวน 16 ครั้งโดยผูเช่ียวชาญในแตละกลุมงานไดมารวมประชุมและใหความเห็นเกี่ยวกับ 
Competency ท่ีจําเปนในแตละกลุมงาน และเก็บขอมูลจากประสบการณจริงใน การทํางานของขาราชการ
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แตละคนท่ีเขารวมประชุมในครั้งนั้นดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหงาน      ท่ีเรียกวา Critical Incident  
สวนท่ีสองคือ ขอมูลจากแบบสํารวจลักษณะงานท่ีสงออกไปใหขาราชการตอบจํานวนกวา 60,000 ชุดท่ัว
ประเทศ และสวนท่ีสาม คือขอมูลจาก Hay Worldwide Competency Database ของบริษัทเฮยกรุปซ่ึงเปน
ขอมูล Competency Best Practice ขององคกรภาครัฐในตางประเทศ  ซ่ึงขอมูลท้ังสามสวนนี้เปนท่ีมาของ
ตนแบบสมรรถนะสําหรับระบบราชการไทย ประกอบดวย 2 สวนคือ สมรรถนะหลัก (Core competency) 
และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competency) ดังนี้ 
  1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม รวมของตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง เพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน ประกอบดวย   

    1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ(Achievement Motivation) หมายถึง ความ 
มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลจากการปฏิบัติงานท่ี
ผานมาขงตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีไมเคย      มีผูใดสามารถกระทําไดมา
กอน 

   2) บริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของขาราชการใน
การใหบริการเพ่ือสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

   3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝรู เพ่ือ   
ส่ังสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานดวยการศึกษาคนควาหาความรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆเขา
กับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมท้ัง
ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพ่ือธํารงศักดิ์ศรีแหงอาชีพของขาราชการ เพ่ือเปนกําลังสําคัญใน
การสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

    5) ความรวมมือรวมใจ (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปน
สวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมมิใชหัวหนาทีมและ
ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
  2. สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competency) คือคุณลักษณะท่ีกําหนดเฉพาะ
สําหรับกลุมงานเพ่ือสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ีและสงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดียิ่งขึ้น 

2.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
   การประเมินมีวัตถุประสงคหลักอยูท่ีการตัดสินคุณคาของส่ิงท่ีประเมินเพ่ือไปสูจุดมุงหมายของ
การพัฒนาคุณคา (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2547) การท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีนาเช่ือถือและสามารถตัดสิคุณคา
ไดนั้นจําเปนตองใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชการวิจัยมีหลายประเภท เชน แบบสอบถาม  แบบ

DPU



32 
 

สัมภาษณ แบบทดสอบ แบสังเกต แบบวัดมาตรวัด (Polit &Hunler อางใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 2536) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีมีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติสามประการ คือ มีความตรง (Validity) มีความ
เช่ือถือได (Reliability) และมีความไว (Sensitivity) หากเครื่องมือวิจัยมีคุณสมบัติครบถวนท้ังสามประการ
ในระดับสูงการแปลผลการวิจัยก็จะเช่ือถือได ดังนั้น เพ่ือใหงานวิจัยมีคุณภาพนักวิจัยตองใหความสําคัญ
ในกระบวนการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2547) 

  สมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเช่ือวานําไปสูผลงานท่ีตองการจึงตองมีการ
ประเมิน  ซ่ึงการประเมินสมรรถนะเปนกระบวนการตัดสิน ตีคา หาคุณคาจากความรู ความสามารถ ทัศนคติ
และบุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมและการปฏิบัติเพ่ือเปนขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว (เตือนใจ  พิทยาวัฒนชัย, 2548) เปนการประเมินความสามารถของเจาหนาท่ี
อยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน เปนกระบวนการท่ีสามารถวัดได (มัลลิกา โฆษิตชัยมงคล, 2546) 
เนื่องจากสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานท่ีเปนพฤติกรรมท่ีเช่ือวานําไปสูผลงานท่ีตองการ เปนการวัด
พฤติกรรมไมใชวัดความรูความสามารถ ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินท่ีพฤติกรรมท่ี
ตรงไปตรงมา คือมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมิน (รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, 
2548: 20) แบบประเมินพฤติกรรมท่ีนิยมกันแพรหลาย ไดแก  

  1) แบบประเมินความถ่ีหรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert scale) แตแบบนี้มีขอจํากัด เนื่องจาก
พฤติกรรมในการทํางานนั้นไมมีบริบทของงานเปนตัวกํากับ ดังนั้น ขาราชการระดับตนอาจมีสมรรถนะของ
ขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูงได ท้ัง ๆ  ท่ีโดยหนาท่ีแลวขาราชการระดับตน ไมมีโอกาสท่ีจะแสดง
สมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูงได ทําใหผลการประเมินผิดพลาดได เนื่องจากหนาท่ี
รับผิดชอบตางกัน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (ก.พ.ร.), 2547ข)  

  2) แบบประเมินท่ีใชพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally anchored rating scale-BARS)   เปน
ระดับการแสดงความสามารถ (Proficiency level) เปนการบงบอกถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวังหรือตองการให
เกิดขึ้นโดยแบงออกเปน 5 ระดับ (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2548) ไดแก  

 ระดับท่ี 1  Basic level หมายถึง ขั้นเรียนรู เปนการเริ่มตนฝกหัดซ่ึงสามารถปฏิบัติงานได
โดยตองอยูภายใตกรอบหรือแนวทางท่ีกําหนดขึ้น หรือเปนสถานการณท่ีไมยุงยากซับซอนได 

 ระดับท่ี 2  Doing level หมายถึง ขั้นปฏิบัติ ท่ีมีการแสดงพฤติกรรมท่ีกําหนดขึ้น      ไดดวย
ตนเอง หรือชวยเหลือสมาชิกในทีมใหสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ระดับท่ี 3  Developing level หมายถึง ขั้นพัฒนา ท่ีมีความสามารถในการนําสมาชิกในทีม 
รวมถึงการออกแบบและคิดริเริ่มส่ิงใหม ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทีมงาน 

 ระดับท่ี 4  Advance level หมายถึง ขั้นกาวหนา เปนขั้นท่ีมีการวิเคราะหและนําส่ิงใหมๆ 
มาใชเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน และมีความสามารถในการสอนผูอ่ืนใหสามารถ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไดตามท่ีกําหนดขึ้น 
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 ระดับท่ี 5  Expert level หมายถึง ขั้นผูเช่ียวชาญ เปนขั้นท่ีมีการมุงเนนท่ีกลยุทธและ
แผนงานในระดับองคการ รวมถึงความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงแนวทางหรือขั้นตอน
การทํางาน  

  ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมท่ีบงช้ีสมรรถนะของบุคคล
จึงตองการการวัดท่ีแมนยํา  การออกแบบวิธีการประเมินและแบบประเมินอยางเปนรูปธรรม สามารถ
เปดเผยความรู ความสามารถและทักษะท่ีแทจริง รวมถึงเทคนิคการประเมินตองโปรงใสและเปนธรรมดวย 
(ดวงจันทร  ทิพยปรีชา, 2548: 13)   

  จากความหมายของสมรรถนะ คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ ใน
องคกร ดังนั้นวิธีการประเมินสมรรถนะจึงเปนการวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรู  การประเมินตองมี
การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมินสมรรถนะ ซ่ึงตองใชแบบประเมินท่ีมี
พฤติกรรมในการกําหนดระดับการแสดงความสามารถ เปนพฤติกรรมท่ีคาดหวังหรือตองการใหเกิดขึ้น การ
ใชประโยชนในการประเมินสมรรถนะในงานของบุคคลจะมีประสิทธิภาพและมีความแมนยําไดการเขียน
พฤติกรรมช้ีวัดแตละสมรรถนะเปนหัวใจของการเขียนสมรรถนะ การเรียบเรียงและการพรรณนาพฤติกรรม
ช้ีวัดตองอาศัยขอมูลเชิงพฤติกรรมท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะหงานในแตละตําแหนงงานอยางละเอียด 
ประกอบกับการพิจารณาเชิงวิชาการและจากการประเมินสภาพจริงของงานวาพฤติกรรมใดเปนหัวใจของ
สมรรถนะนั้น ๆ  
   การประเมินสมรรถนะหลักของขาราชการผูประเมินอาจเปนตัวขาราชการเอง  ผูรวมงาน      หรือ
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงวิธีการประเมินสามารถกระทําไดหลายรูปแบบท่ีนิยมใชกันอยูในปจจุบัน  ไดแก การ
สังเกตขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบงาน และการพิจารณาโดยใชเครื่องมือวัด (อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย, 
2539) สรุปไดดังนี้คือ 
 1. การสังเกตขณะปฏิบัติงาน (Performance observation) เปนการตรวจและสังเกตขณะปฏิบัติงาน
อยู มีการบันทึกอยางเปนระบบตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ทําใหทราบสถานการณท่ีบุคลากรใชแกปญหาและ
ตัดสินใจ ขอดี ผูบังคับบัญชาสามารถทบทวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไดจากการบันทึก ทําใหการประเมินมีความ
ถูกตองเหมาะสม ขอเสีย ผูบังคับบัญชามักไมไดทําการบันทึกไวทําใหจําเหตุการณไมไดเม่ือถึงเวลาประเมิน 
 2. การตรวจสอบงาน (Job evaluation) เปนการเปรียบเทียบผลงานท่ีปรากฏท้ังปริมาณและคุณภาพ
กับมาตรฐานท่ีกําหนดไว  วิธีนี้เนนผลสําเร็จของงานมากกวาตัวบุคคล โดยจะบันทึกผลการปฏิบัติงานวา     
ดีเยี่ยม ดีมาก หรือพอใช เปนตน  ขอดี ใชกับการบริหารงานสมัยใหม เปนการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  โดยพิจารณาผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ และยังใชเปนขอมูลในการ
ฝกอบรมพัฒนาหรือพิจารณาผลตอบแทนไดตอไป ขอเสีย ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตองมีความรู
ในเรื่องนี้เปนอยางดี เพราะเปนเรื่องไมงายท่ีจะนําไปปฏิบัต ิ
 3. การพิจารณาตามเครื่องมือวัด (Graphic scales หรือ rating scale) โดยมีแบบฟอรมการประเมิน
แสดงรายการและระดับคะแนนตามความสําคัญของงานจากมากไปหานอยเปนวิธีท่ีนิยมกันมากท่ีสุด ขอดี 
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ทําใหไดขอมูลในการปรับปรุงสงเสริมการทํางานตอไป ขอเสียถาผูประเมินไมเขาใจความหมายของตัว
เลขท่ีกําหนดไวทําใหผลการประเมินท่ีไดเบ่ียงเบนไปและเช่ือถือผลไดยาก 

 นอกจากรูปแบบวิธีการดังท่ีกลาวขางตนแลว  อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2547) ยังกลาวถึงรูปแบบ
วิธีการประเมินสมรรถนะของพนักงานวาควรแบงเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินตนเอง รูปแบบ
การประเมินโดยหัวหนางาน รูปแบบการประเมินแบบ 180 องศา และรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา 
ซ่ึงในการประเมินสมรรถนะผูประเมินอาจใชไดในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการพิจารณาวาเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายและส่ิงท่ีตองการจากการประเมิน 

2.2.8 เกณฑการประเมินแบบรูบริก (Rubric) 
  1. ความหมายของเกณฑการประเมิน (Rubric assessment หรือ Scoring rubric) เกณฑการ
ประเมิน หมายถึง เครื่องมือท่ีใชสําหรับใหคะแนนในการประเมินการปฏิบัติงาน ซ่ึงนิยมใชในการ
ประเมินผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในทางการศึกษา (ไพทูรย  โพธิสาร, 2549)  
  2. ความเปนมา  เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติไมมีการเฉลยคําตอบเหมือนกับ
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ การใหคะแนนการปฏิบัติเปนการใหคะแนนตามความรูสึกของผูตรวจตอ
คุณภาพผลงานของผูถูกประเมิน มีผูประเมินหลายคนรูสึกไมสบายใจท่ีจะตัดสินตามความรูสึกสวนตัว  
ในปพ.ศ.2533 แกรนท วิกกินส (อางในไพทูรย  โพธิสาร, 2549) นักการศึกษาชาวอเมริกันไดเสนอวิธีการ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการปฏิบัติงาน ผลงาน และจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน และ
ไดแนะนําใหใชเกณฑการประเมินท่ีมีความชัดเจน เปดเผยเปนท่ีรับรูของผูถูกประเมินและผูเกี่ยวของใน
การประเมินการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติ ตอมามีการใชกันอยางแพรหลายในป พ.ศ.2541  และในป
เดียวกันวงการศึกษาไทยโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดแนะนําใหผูสอนใชเกณฑการประเมิน
เปนเครื่องมือในการใหคะแนนผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน การกําหนดแนวทางการให
คะแนนหรือรูบริก (Rubric) เปนวิธีท่ีทําใหการพิจารณาผลงานมีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม โดยมีการ
กําหนดเกณฑหรือแนวการใหคะแนนท่ีชัดเจนไวลวงหนา เพ่ือใชพิจารณาผลง านของนักเรียน             
รูบริก (Rubric) คือเครื่องมือในการใหคะแนน (Scoring tool)  ท่ีมีการระบุเกณฑการประเมิน (สมศักดิ์      
ภูวิภาดาวรรธน, 2544: 137) ทําใหสามารถแยกระดับผลการเรียนรูหรือผลงานไดอยางชัดเจน  มีการ
บรรยายถึงคุณลักษณะของแตละระดับจากดีมากจนถึงตองปรับปรุงแกไข ผูถูกประเมินควรจะไดมีสวนใน
การกําหนดเกณฑรวมกับผูประเมินใหเสร็จกอนท่ีผูถูกประเมินจะไดลงมือทําการเรียนรูหรือปฏิบัติงาน ทํา
ใหท้ังผูประเมินและผูถูกประเมินทราบเปาหมายท่ีตรงกัน ระดับและคุณลักษณะของเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินจะแตกตางกันไปตามลักษณะของช้ินงานหรือความสามารถแตละประเภท เชน บางเรื่องหรือบาง
งานตั้งเกณฑไว 5 ระดับ ขณะท่ีบางเรื่องตั้งไวแค 3 ระดับเทานั้น (กิ่งกาญจน  สิรสุคนธ และคณะ, 2547)  
  3. วัตถุประสงค โครงสราง รูปแบบของเกณฑการประเมินและประโยชนของรูบริก 
   1) วัตถุประสงคของการสรางเกณฑการประเมิน คือ 
       (1) เพ่ือประเมินกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมของการเรียนรูของผูเรียน 

DPU



35 
 

       (2) เพ่ือประเมินผลผลิตจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของผูเรียน 
       (3) เพ่ือประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
   2) โครงสรางของเกณฑการประเมินมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ 
       (1) รายการประเมิน เปนขอความท่ีกําหนดขึ้นใชพิจารณาช้ินงาน 
       (2) คําบรรยายแตละระดับคุณภาพของรายการประเมิน ซ่ึงอาจใหระดับ
คุณภาพเปนขอความหรือเปนตัวเลขก็ได 
   3) ประโยชนของรูบริก (Wiener and Cohen, 1994 อางใน สมศักดิ์ ภูวิภา
ดาวรรธน, 2544: 139-140)  
        (1) ชวยใหความคาดหวังของผูประเมินบรรลุผลสําเร็จ 
        (2) ชวยใหผูประเมินมีความชัดเจนในส่ิงท่ีตองการประเมินหือตองการพัฒนา 
        (3) ชวยใหผูถูกประเมินทราบความตองการพัฒนาโดยใชรูบริกตรวจสอบ 
        (4) ชวยใหผูถูกประเมินมีการพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จได 
        (5) เปนเครื่องมือในการเช่ือมโยงความสัมพันธในการทํางานเปนทีม 
        (6) ชวยในการใหเหตุผลประกอบการตัดสินระดับตามเกณฑ 
  4. ขั้นตอนในการสรางเกณฑการประเมินแบบรูบริก (Rubric) (ไพทูรย โพธิสาร, 2549; 
วาสนา ประวาลพฤกษ, 2549)  
   1) กําหนดรายการประเมินตามคุณลักษณะของส่ิงท่ีถูกประเมิน 
   2) นิยามปฏิบัติการใหสอดคลองกับงานนั้น ๆ  
   3) กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ 
   4) พิจารณาเกณฑผาน และไมผานพรอมคําอธิบายหรือตัวอยาง 
   5) เขียนคําอธิบายระดับท่ีสูงกวาเกณฑหรือต่ํากวาเกณฑตามลําดับ 
   6) ตรวจสอบโดยคณะผูมีสวนรวมหรือผูเช่ียวชาญ 
   7) ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน 
   8) หาคุณภาพของเกณฑอยางงายโดยหา Inter rater reliability 
  5. การกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubric) 
  โดยท่ัวไปเกณฑการใหคะแนนจะกําหนดเปนระดับตาง ๆ 4-5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
เปาหมายและความคาดหวังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  กําหนดระดับสูงสุดแลวแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี
ยอมรับได (ผาน) และยอมรับไมได (ไมผาน) แลวแบงชวงท่ียอมรับไดเปน 2 ระดับ คือ ผานอยางดีและ
ผานอยางพอใจ แลวทําเชนเดียวกันในชวงของการไมยอมรับหรือไมผาน สวนคะแนนศูนยคือไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติเพียงเล็กนอยและไมถูกตองเลย 

2.2.9 เรียนรูสมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพ่ือจัดคนใหตรงกับงาน 
ความสําเร็จของคนไมไดขึ้นกับการศึกษาท่ีไดรับ แตขึ้นกับสมรรถนะเชิงพฤติกรรม จากการวิจัย

พบวา ความรูและทักษะเปนองคประกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีพัฒนาไดงาย สวนคานิยมและการ
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มองตนเองนั้นพัฒนาไดยากกวา แตบุคลิกภาพและแรงจูงใจถึงแมวาจะพัฒนาได แตก็ตองใชกระบวนการ
ท่ียุงยากและใชเวลาท่ียาวนาน ในหลายกรณีอาจจะไมทันกับความตองการทางธุรกิจ เม่ือพิจารณาความ
ยากงายของการพัฒนาองคประกอบตางๆของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมแลว ในการคัดเลือกคนเขาทํางาน
ในองคกร ควรเลือกคนท่ีมีแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และคานิยมท่ีตรงกับงานกอนเสมอ สวนความรู
และทักษะนั้นมีความสําคัญรองลงมา เพราะสามารถพัฒนาไดงายกวามาก  แตสําหรับองคกรในประเทศ
ไทยมักทําตรงขามเสมอคือเลือกคนท่ีมีความรู(วุฒิการศึกษา) และผลการเรียนกอนโดยมักสันนิษฐานกัน
วาคนๆนั้นมีองคประกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมอ่ืนๆตามมา หรือความสามารถพัฒนาไดภายหลัง
ซ่ึงสวนมากพบวาองคกรโดยท่ัวไปมักประสบปญหาในการจัดคนใหตรงกับงานเสมอ และมีการทดลอง
ประยุกตสมรรถนะเชิงพฤติกรรมเหลานี้ใหกับองคกรตางๆ  ซ่ึงไดคัดเลือกจากบัญชีสมรรถนะเชิง
พฤติกรรมท่ีไดมีการวิจัยและพัฒนาโดยนักจิตวิทยาองคกรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เชน McClelland, 
Boyatzis, Goldman, Spencer L. M., Spencer S.M McKee และ winter ท่ีไดรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับ
การประยุกตสมรรถนะเชิงพฤติกรรมอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 พบวาพฤติกรรมเหลานี้ เปนชุดท่ี
จะสรางพฤติกรรมมากท่ีสุดและสามารถเขาใจงาย 
               ท้ังนี้ ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 6 กลุม ไดแก 1. กลุมมุงม่ันตอผลสัมฤทธ์ิ 2. กลุมตั้งม่ันบริการ  
3.กลุมโนมนาวผูอ่ืน 4. กลุมการบริหารจัดการ 5. กลุมการแกปญหา 6. กลุมประสิทธิภาพสวนบุคคล 
                นอกจากนี้ ยังอธิบายความหมายของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมระดับตางๆ เชน การสรรหาการ
บรรจุคนใหตรงกับงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากรตามความ
ถนัดของแตละคน เพ่ือใหเขาใจงายและนําไปประยุกตใชในหลายๆดาน 

2.2.10 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   
              จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาปจจัยทีมีผลตอการจางงานของตลาดแรงงานนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับอัตราคาจางแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีปจจัยอ่ืนรวมดวยโดยเฉพาะปจจัยในเรื่องทุน
ของมนุษย ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมุงเนนในเรื่องของคุณลักษณะตางๆท่ีเปนคุณลักษณะท่ีตองการ
เฉพาะของตลาดแรงงานของบัณฑิตเศรษฐศาสตร  ในดานความรูความสารมารถ  ดานวิชาการ  ดาน
บุคลิกภาพ  ดานมนุษยสัมพันธ  และดานทักษะประสบการณวิชาชีพ  
              ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และแนวทางการปฏิบัติการศึกษาแหงพุทธศักราช 2542 ไดกําหนดรูปแบบของบัณฑิตท่ี
พึงประสงควาจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ ดังนี้ 
              ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย บัณฑิตตองดํารงตนอยูในชุมชนสังคมและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี รูจัก
ประพฤติตนตามสิทธิและเสรีภาพในความเปนมนุษย และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและคุณธรรมและ
จริยธรรมของชุมชน และประเทศได 
              คุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรมท้ังในฐานะความเปนมนุษย ความเปน
ผูนําและสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย ผูนําและสมาชิกของครอบครัว ผูนําและสมาชิกชุมชนและ
ประเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรมในสาขาอาชีพของตนเองรวมท้ังมีวุฒิภาวะท่ีเหมาะสมในการดํารงตน 
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              วัฒนธรรมสันติ บัณฑิตตองตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมสันติและดํารงตนในชุมชนสังคม 
ประเทศ และโลก ไดมีความสามารถในการสรางสรรควัฒนธรรมสันติ และเปนผูนําใหเกิดวัฒนธรรมสันติ
ในชุมชนสังคม ประเทศและโลกได 
              การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต บัณฑิตตองแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และเปนผูใฝ
รูตลอดชีวิต 
              ความเปนพลเมืองดี บัณฑิตตองเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคม ประเทศ และโลก รวมท้ังเปนผูมี
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ประเทศและโลก 

  ความเปนผูนํา บัณฑิตตองเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ และเปนผูนํา และปฏิบัติ
เปนแบบอยางทางเศรษฐกิจและสังคมทางการเมือง การศึกษา วัฒนธรรมจริยธรรมแกชุมชนและ           
ประเทศได 
              ความเปนประชาธิปไตย บัณฑิตตองมีสํานึกในความเปนประชาธิปไตย และศรัทธาในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏิบัติตามครรลองของ
ประชาธิปไตย ท้ังในการดํารงชีวิตสวนตัวและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
              การดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข บัณฑิตตองรูจักการดํารงชีวิตอยางเปนสุข และสามารถปรับตนเอง
ใหอยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ รวมท้ังรูจักการประยุกตใชคํา
สอนทางศาสนามาใชอยางเหมาะสม 
              ทักษะในการแสวงหาความรู บัณฑิตตองมีทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะในการเรียนรูและ
ทักษะในการผสมผสานความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูท่ีเปนสากล รวมท้ังทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ทักษะทางภาษา บัณฑิตตองมีทักษะในการใชภาษาไทยในการพูด อานและเขียน สําหรับการ
แสวงหาความรู การเก็บรวบรวม และการส่ือความรูเพ่ือประโยชนสําหรับตนเอง และการประกอบอาชีพ
หรือทางวิชาการ รวมท้ังมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาสากล หรือทักษะในการใชภาษา
ท่ีสองในฐานะท่ีเปนภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทย 
            ทักษะในการวิจัย บัณฑิตตองมีทักษะในการคนควาวิจัยท้ังเพ่ือสรางองคความรูใหมและการพัฒนา
อาชีพรวมท้ังการพัฒนาทักษะในการวิจัยเพ่ือการคิดและการทํางานท่ีเปนระบบ เปนเหตุเปนผลและเปน
วิทยาศาสตร 
            ทักษะในการประกอบอาชีพบัณฑิตตองมีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพนอกเหนือไปจาก
ความรูดนทฤษฎี สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาอาชีพไดตลอดเวลารวมท้ัง
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม
ทองถ่ินได มีคุณธรรม จริยธรรม ตามสาขาอาชีพ และมีความมุงม่ันพัฒนาอาชีพท่ีปฏิบัต ิ
            มีวิสัยทัศนกวางไกล บัณฑิตตองเปนผูมีความรูกวางขวาง ทันสมัย และมองการไกลมองเห็นความ
เช่ือมโยงของสาระ ความรู ความสัมพันธระหวางชุมชน ประเทศและโลก และระหวางอดีตปจจุบัน และ
อนาคต ตลอดจนติดตามขาวสารในทุกดานอยูสมํ่าเสมอและทันทวงที 
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            ความกลาหาญทางวิชาการ บัณฑิตตองมีความกลาในการช้ีนําทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ถึงปญหาและสภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้น แกชุมชนประเทศ 
และโลก ท้ังปจจุบันและอนาคตได 
            สติปญญาและความคิด บัณฑิตตองมีความคิดสรางสรรคเปนอิสระ มีเหตุผล เปนระบบ และมี
ทักษะในการใชวิจารณญาณ ในการแกไขปญหา การวิเคราะห สังเคราะห และการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล 
องคความรูและเหตุการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            ความรูท่ีเพียงพอและลึกซ้ึง บัณฑิตตองมีองคความรู ในสาขาอาชีพอยางเพียงพอ และลึกซ้ึงท้ัง
ความรูในทางทฤษฎี และปฏิบัติในเชิงเนื้อหาสาระ และการนําไปประยุกตใชในการทํางานในสถาน
ประกอบการและชุมชนได รวมท้ังพัฒนาทักษะการใฝรูท่ีจะพัฒนางานของตนอยางตอเนื่อง 
            การใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน บัณฑิตตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
สามารถพัฒนาภูมปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสม 
            กระบวนการเรียนรู บัณฑิตตองพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง และสามารถ
ใชกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได 

2.2.11 บุคลิกภาพ 
            ส่ิงตางๆท่ีบงบอกถึงบุคลิกภาพ คือ รูปรางหนาตา กริยาทาทาง นิสัยใจคอ การพูดจา การแตงกาย 
ตลอดจนแนวคิดหรือทัศนคติสวนบุคคล ส่ิงเหลานี้เปนลักษณะเฉพาะท่ีทําใหมนุษยแตละคนแตกตางกัน 
            เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปแลววา บุคลิกเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีสรางความสําเร็จในชีวิตหลาย
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนหันมาพิจารณาเรื่องนี้มาก จนทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองส่ังสอน อบรม
ใหตระหนักถึงการมีบุคลิกภาพดี และมีการฝกฝนปรับปรุงกันตั้งแตวัยเด็ก วันเรียน โดยเนนการมี
กิริยามารยาทท่ีดี มีการตัดสินใจ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง หนวยงานบางแหงมีการฝกอบรมเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงาน ซ่ึงปจจุบันมีสถาบันหรือสมาคมเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น  นักจิตวิทยาไดใหความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไวตางๆดังนี้ 
           บุคลิกภาพ หมายถึง  สภาวะทุกอยางท่ีประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล โดยการรวมถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะทางจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลในสถานการณตาง  ๆ (นงลักษณ                 
สุทธิวัฒนพันธ: 3)  
             บุคลิกของแตละบุคคลจะเห็นไดชัด จากลักษณะนิสัยในการคิด และการแสดงออก รวมท้ังทัศนคติ
และความตัดสินใจตางๆ กิริยาทาทาง ตลอดจนปรัชญาชีวิตท่ีบุคคลนั้นยึดถือ 
             จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา คําจํากัดความของคําวา “บุคลิกภาพ” นั้นมีผูใหความเห็นหลาย
ทัศนะและมีองคประกอบกวางขวาง เชน คุณลักษณะสวนตัว แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถในการ
ปรับตัวตอสภาวะแวดลอม  และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนตน ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปนผลรวมของการ
ผสมผสานปจจัยตางๆเหลานั้นนั่นเอง  
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2.2.12 ความสําคัญของบุคลิกภาพ 
             ผูท่ีมีบุคลิกภาพดีนั้นจะตองเปนผูท่ีมีสุขภาพจิตดีเปนเบ้ืองตน โดยจะเนนผูท่ีสามารถมองเห็นส่ิง
ตางๆตามท่ีเปนจริงอยางถูกตอง ไมตอตาน หรือยอมรับทุกส่ิงทุกอยางโดยไรหลักการ และไมวาอยูใน
สภาวการณใดๆก็ตาม ก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติไดอยางคงเสนคงวา นั่นก็คือการเปนบุคคลท่ีสามารถ
ปรับตัวไดดี 
            การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้น จะเปนผลใหบุคคลนั้นมีลักษณะสําคัญท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ในแงมุมตางๆ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการรับรูและเขาใจในสภาพความจริงไดอยางถูกตอง 
2. การแสดงอารมณจะอยูในลักษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม 
3. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสังคมได 
4. มีความสามารถในการทํางานท่ีอํานวยประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมได 
5. มีความรักและความผูกพันตอผูอ่ืน 
6. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนตอผูอ่ืนไดดีขึ้น 

2.2.13 ปญหาการขาดความสามารถในการปรับตัว หรือการปรับบุคลิกภาพ 
            เม่ือบุคลิกภาพไมสามารถปรับตัวใหคลองกับสภาวการณ และบุคคลอ่ืนท่ีแวดลอม จะเปนผลให
บุคคลนั้นมีลักษณะท่ีไมเปนผลดีตอตนเองในการดําเนินชีวิต ดังนี้ 

1. เปนคนท่ีมีอาการเครงเครียด 
2. ทําใหมีอาการเจ็บปวยทางกายจากสาเหตุของความเครียด 
3. หยอนสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต  

            ลักษณะดังกลาวขางตน ยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการประสบความสําเร็จในชีวิตของบุคคลท้ังใน
หนาท่ีการงานและเรื่องสวนตัว 

2.2.14 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
            คนสวนใหญมักเขาใจความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไมถูกตอง เชน ตามพจนานุกรมไทยได
บัญญัติคําวา “บุคลิกภาพ” หมายถึง สภาพนิสัยจําเพาะคน หรือในบางแหงจะหมายความวา ลักษณะเฉพาะ
ประจําของแตละบุคคลท่ีปรากฏใหเห็น 
            หากตีความจากความหมายดังกลาวขางตนก็จะทําใหเขาใจวา เม่ือเราตองการบุคลิกภาพใหเปนท่ี
ตองตาตองใจผูอ่ืน ก็คงเพียงแตแตงกายใหงดงามดวยเส้ือผาอาภรณท่ีสวยงามทันสมัย แตงหนาตา เรือนผม 
ใหดูงดงามและวางทาทางใหดูสงาผาเผยเทานีก้็คงเพียงพอท่ีจะมีบุคลิกภาพดีไดในสายตาของบุคคลท่ัวไป 
ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีไมถูกตอง 
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            การท่ีคนเราจะมีบุคลิกภาพดีนั้น มิใชการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพียงภายนอกดวยการแตงกายหรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเทานั้น หากจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียกอนเปน
เบ้ืองตน จึงจะทําใหการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสําเร็จได 
            ดังนั้น ในท่ีนี้จะช้ีใหเห็นสาระสําคัญท่ีจะนําไปสูความสมบูรณในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยแยก
ลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพออกเปน 2 ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

        1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality)  เปนความจําเปนท่ีคนเราจะตองพัฒนา
บุคลิกภาพภายในเสียกอนเพ่ือนําไปสูการมีบุคลิกภาพภายนอก หรือการมีการประพฤติในดานตางๆ อยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานะภาพของตนสภาวการณแวดลอม บุคคลท่ีเราติดตอเกี่ยวของดวย การตั้งความคิดใน
การมองโลก กาลเทศะฯลฯ เพราะปจจัยตางๆเหลานี้จะเปนตัวกําหนดทาที พฤติกรรม กริยาทาทาง ท่ีเรา
แสดงออกในดานตางๆใหบุคคลอ่ืนเห็นและรับรูรวมท้ังประเมินวาเรามีบุคลิกภาพเปนเชนไร สาระสําคัญของ
บุคลิกภายใน (Internal Personality) ท่ีเราจะตองพัฒนามีดังนี้  การสรางความเช่ือม่ันในตนเอง  ความ
กระตือรือรน ความรอบรู ความคิดริเริ่ม ความจริงใจ ความรูกาลเทศะ ปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ 
ความจํา อารมณขัน ความมีคุณธรรม 

                2. การพัฒนาบุคลิกภายนอก (External Personality) เม่ือไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพภายในดีแลว
จะทําใหพฤติกรรม ทาที การแสดงออกในดานตางๆของคนเรางดงาม เหมาะสม ทําใหไดรับความช่ืนชม 
การยอมรับ และศรัทธาจากบุคคลอ่ืนไดเปนอยางดี สําหรับบุคลิกภาพภายนอกท่ีจําเปนตองพัฒนา               
มีสาระสําคัญดังนี้ รูปรางหนาตาดี การแตงกาย การปรากฏตัว กริยาทาทาง การสบตา การใชน้ําเสียง การ
ใชถอยคําภาษา มีศิลปะการพูด 

              ดังนั้น ผูท่ีความประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหสมบูรณขึ้น จึงจําเปนตองสํารวจตัวเองอยู
เสมอๆแกไขปรับปรุง โดยละท้ิงส่ิงท่ีไมงดงามท้ังในดานความคิด และการประพฤติปฏิบัติ และเพ่ือส่ิงท่ีดี
งามใหกับตนเอง การส่ังสมเชนนี้จําเปนตองอดทนและแนวแนในความพยายามอยางมุงม่ัน บุคคลจึงจะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุคลิกภาพไดในท่ีสุด 
 

2.2.15 มนุษยสัมพันธ 
มีผูใหความหมายของมนุษยสัมพันธไวมากมายกลาวคือ 
              อริสโตเติล นักปราชนชาวกรีกไดกลาววา มนุษยเปนสัตวสังคม ใชชีวิตอยูรวมกันเปนหมูเหลา 
เปนกลุมเปนกอน มีกิริยาโตตอบในกลุมหรือทางสังคมซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความ
ปลอดภัยและอยูรอดของชีวิตรวมกัน ซ่ึงเปนการตอบสนองสัญชาตญาณของมนุษย 
              นักสุขภาพจิต ใหความหมายของมนุษยสัมพันธไววา คือ อยูรวมกับคนอ่ืนดวยความสุข 
              นักวิชาการหลายคน ไดใหความหมายของคําวามนุษยสัมพันธแตกตางกันไป เชน 
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              มนุษยสัมพันธ คือ วิชาวาดวยศาสตรและศิลปะในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรักใครนับถือความจงรักภัคดี และความรวมมือ 
              เปนวิชาท่ีวาดวยวิธีการหรือศิลปะในการเขากับคน เพ่ือเอาชนะและครองใจคนใหเขาเห็นดวย 
พอใจ รักใคร เช่ือถือ ศรัทธา และทํางานตามเราดวยความเต็มใจ 
              คือศิลปะของการเขากับคนไดอยางราบรื่น และเปนท่ียอมรับของสังคม 
              จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา มนุษยทุกคนจะมีคุณคาแหงการดําเนินชีวิตไดนั้นมนุษยตองทํางาน
อยางมีคุณภาพโดยการพัฒนาขีดความสามารถของตนอยูอยางสมํ่าเสมอ คํากลาวท่ีวา”เด็กเปนไมออน    
ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” นั้น ผูใหญหรือคนท่ัวไปไมใชไมจึงดัดตนเองใหมีชีวิตท่ีดีขึ้นได การดัด
ตนเองนี้เรียกวา การพัฒนาตนเอง และผูท่ีพัฒนาตนเองอยูเสมอเทานั้น จึงจะเปนผูประสบความสําเร็จใน
ชีวิตและมีประสิทธิภาพสูง 
              จากความหมายดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความหมายของมนุษยสัมพันธวามีความหมายสองนัย คือ 
ความสัมพันธระหวาง คน หรือกลุมคน ในชีวิตประจําวันและความสัมพันธท่ีผูนําหรือผูบริหาร ใชในการ
ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชา 
              ดังนั้น มนุษยสัมพันธในการทํางาน จึงหมายถึงแรงกระตุนรวมกันของคณะบุคคลท่ีกอใหเกิด
วัตถุประสงคของหนวยงาน ท่ีจะใหบุคคลทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมมือรวมใจกันให
เกิดผลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (วิจิตร อาวะกุล ม.ป.ป. 25-28) 
 

2.2.16 ความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการทํางาน   
               จากความหมายของมนุษยสัมพันธดังกลาวขางตนแสดงวามนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอทุกคน 
ทุกหนวยงาน เพราะเหตุผลตอไปนี ้

1. มนุษยสัมพันธจะเนนถึงการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลมากกวาเรื่องเศรษฐกิจหรือ
เครื่องจักรกล 

2.  มนุษยสัมพันธศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองคการท่ีมีการจัดระบบอยางดีมากกวา
พฤติกรรมของคนท่ีรวมกันอยูอยางไมมีการจัดระบบ 

3. มนุษยสัมพันธก็คือ กิจกรรมท่ีจะกระตุนใหบุคคลทํางาน ผูจัดการมิไดมีหนาท่ีจะช้ีหรือ
ผลักดันหรือบงการใหคนงานหรือคนในองคการทําหนาท่ีนี้ตามตองการ แตจะชวยแนะนําใหบุคคลไดใช
แรงจูงใจภายในท่ีจะมีอยูแลวเพ่ือใหเขาทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

4. การใชมนุษยสัมพันธจูงใจนั้นก็เพ่ือท่ีจะจูงใจใหบุคคลทํางานเปนกลุม ซ่ึงจําเปนมากใน
การทํางานท่ีตองการความรวมมือและประสานงานกัน การประสานงานหมายถึง การทํางานหรือการทํา
กิจกรรมท่ีใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ สวนความรวมมือนั้นคือความพยายามของบุคคลท่ีจะทํางานดวยกัน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
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5. การใชมนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานเปนกลุมนั้นก็เพ่ือใหความตองการของบุคคลไดรับ
การตอบสนอง และขณะเดียวกันองคการก็จะบรรลุตามเปาหมาย มิใชแตอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว 
จะตองเปนไปท้ังสองอยางพรอมกัน ความตองการของบุคคลอาจตองการท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ดานจิตวิทยา  แตมนุษยมีความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น ความตองการแตละบุคคลจึงแตกตางกันไป 
ความตองการของแตละบุคคลจะสําเร็จไดถาเขาไดทํากิจกรรมตางๆเพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย 
และเปาหมายของบุคคลก็ไดบรรลุตามท่ีตนตองการดวย 

6. มนุษยสัมพันธไดกลายเปนเครื่องมือท่ีบุคคลและองคกรใชแสวงหาวิธีการท่ีจะทําให
ผลผลิตหรือส่ิงท่ีเราตองการออกมาได โดยลงทุนนอยท่ีสุด ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.17 คุณลักษณะดีมีมนุษยสัมพันธ 
              กลาวโดยสรุปแลวจงปรับตัวเราใหเขากับชีวิตและสังคม มิใชคอยแตปรับสังคมและชีวิตใหเขา
กับตัวเรา 
              การสรางมนุษยสัมพันธใหไดรับความสําเร็จนั้นมีคุณลักษณะจําเปนหลายอยางท่ีจะตองคํานึงถึง
ในการปรับปรุงแกไข และสรางใหเกิดขึ้นแตละบุคคลท่ีเรียกวา คุณลักษณะมนุษยสัมพันธดีมีดังตอไปนี้ 

1. การมีทาทางท่ีดีมีลักษณะการเขาคน กิริยามารยาทเรียบรอย การพูดคุยสนุกสนาน ตลก
ขบขันเบิกบานผูคบหาดวยมีความสบายใจ มีลักษณะโอภาปราศรยั 

2. บุคลิก (Personality) รูปราง หนาตา การแตงตัว การเคล่ือนไหว กิริยาทาทาง การพูดจา 
3. ความเปนเพ่ือน (Friendliness) รวมท้ังกิริยามารยาทสุภาพ พูดจาออนนอมถอมตน 
4. มีความออนนอม (Modesty)รวมท้ังกิริยามารยาทสุภาพ พูดจาออนนอมถอมตน 
5. การมีน้ําใจ ชวยเหลือ (Helpful) เต็มใจชวยเหลือผูอ่ืนชวยดวยกําลังกาย กําลังความคิด 

กําลังเงินในลักษณะเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
6.  การใหความรวมมือดี (Cooperation) การใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปน

ตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนรวมเปนการสําคัญและใหการชวยเหลือ 
7. การมีความกรุณา (Kindness) เอ้ือเฟอ น้ําใจ โอบออมอารีแกผูไดรับความทุกขยาก กรุณา

ปรานีแกคนอ่ืน 
8. เปนคนมีประโยชน (Contribution) ชวยเหลือกิจการงานแกคนท่ัวไปโดยมิไดหวัง

ประโยชน อํานวยประโยชนแกสังคม ไมวาจะเปนดวยความคิด กําลังกาย หรือกําลังทรัพย 
9. มีการสรางสรรค หมายถึง มีความคิดและการกระทําท่ีสรางสรรคไมใชความคิดท่ีคอย

ทําลายหรือกล่ันแกลง ถวงหรือหนวงเหนี่ยวความเจริญกาวหนาของผูอ่ืน 
10. การมีอารมณดี (Good emotion) การควบคุมและใชอารมณไดอยางเหมาะสม 
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11. การมือความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือความมีชีวิตจิตใจ ไมเซ่ืองซึม หรือมึนชา 
เบิกบานแจมใส 

12. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ตอการงาน คําพูด คําม่ันสัญญา รักษาเวลาทําใหเปน
ผูมีเกียรติและมีความซ่ือสัตยสุจริต 

13. มีความอดทน (Patient) อดทนตอความเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก อดทนตอกิริยา
ทาทางการกระทํา คําพูดท่ีไมสบอารมณ หรือทําใหเราโกรธ 

14. มีความขยันขันแข็ง (Diligent) ขยันตอการทํางาน ภาระหนาท่ีการรับผิดชอบไมเปนคน
เกียจคราน ทําใหภาพพจนและความนิยมเล่ือมใสเส่ือมเสียไป 

15. มีความพยายาม (Attempt) มีความพยายามพากเพียรท่ีจะฝกฝน ฝกหัดใหตนมีคุณสมบัติ
ทางมนุษยสัมพันธอยางไมทอถอย พยายามปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ พยายามเอาชนะใจคนและ
อุปสรรคตางๆอันท่ีจะเปนหนทางนําไปสูความสัมพันธท่ีดี  

16. มีปฏิภาณ (Intelligence) ฝกปฏิภาณไหวพริบ ความแพรวพราวในการสรางบรรยากาศ 
ความสัมพันธกับผูอ่ืน การพูดคุย การเสนอความคิดเห็น ปฏิภาณนี้สามารถเตรียมและฝกฝนได (วิจิตร    
อาวะกุล ม.ป.ป. :76-78) 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะมีผูศึกษาวิจัยไวมากมาย รายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้
  น้ําทิพย  แกววิชิต (2546) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะ

ของพยาบาลเวชกรรม ความมุงหมายของการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะ
ของพยาบาลกุมารเวชกรรมในประเด็นหาคุณภาพของแบบประเมิน และสรางเกณฑปกติ (norms) และ
คูมือการใชแบบประเมิน ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหบริการพยาบาล
ในแผนกการพยาบาลกุมารเวชและประจําการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ในเขตจังหวัดสงขลา 
จํานวน 196 คน โดยการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบประเมินความสามารถและ
คุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชมีการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาแบบ
ประเมิน เพ่ือประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม 2) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือวิเคราะหความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม โดยการ
รวบรวมคํานิยามของความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม ศึกษารูปแบบเครื่องมือท่ี
ใชประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมวามีรูปแบบใดเหมาะสมท่ีสุด 3) 
เขียนนิยามความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมดวยการสรุปจากนิยามท่ีคนควาจาก
เอกสารตาง ๆ 5 ดาน ไดแก ดานพ้ืนฐานสวนบุคคล ดานการปฏิบัติการพยาบาล ดานการเปนผูนํา ดานการ
บริหารจัดการ และดานการวิจัย  4) เขียนขอความตามนิยามของความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาล
กุมารเวชกรรม 5) พัฒนาแบบประเมินโดยใชเทคนิคเดลฟาย ดวยการใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบให
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแบบสอบถาม จํานวน 3 รอบ คือรอบท่ีหนึ่ง เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดจาก
การรวบรวมจากตํารา เอกสาร บทความเกี่ยวกับความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม
มากําหนดเปนโครงสรางและทําเปนขอความท้ัง 5 ดานดังท่ีกลาว นําคําตอบท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิมาหา
ความเห็นสอดคลองกันโดยการหาคารอยละ ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป หรือผูทรงคุณวุฒิตั้งแต 15 คน จาก
จํานวน 18 คน และคัดเลือกขอความนั้นไว แลวนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาแกไข  รอบท่ี
สองผูวิจัยรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในรอบแรกมาเขียนแบบสอบถามใหม โดยใช
เฉพาะขอความท่ีคัดเลือกไวและปรับปรุงการใชภาษาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพ่ิมและลด
จํานวนขอความ แลวใสมาตราสวนประมาณคา 11 ระดับของเธอรสโตน เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิเลือกตอบ
ตามความคิดเห็นพรอมกับอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม แลวนําคําตอบท่ีไดในแตละขอความมาหา
คามัธยฐาน และความเบ่ียงเบนควอไทล  รอบท่ี 3 เขียนแบบสอบถามโดยใสคามัธยฐาน  คาเบ่ียงเบนควอ
ไทลโดยใชสัญลักษณกําหับใหเห็นชัดเจน และแสดงตําแหนงคําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิโดยมีสัญลัก
กํากับไวใหเห็นชัดเจน เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเห็นกับตําแหนงท่ีเปนตัวแทนของกลุม
ผูทรงคุณวุฒิดวยการพิจารณาจากคามัธยมฐานและคาเบ่ียงเบนควอไทล หากคําตอบของผูทรงคุณวุฒิคน
ใดตกอยูสูงหรือต่ํากวาคาความเบ่ียงเบนควอไทลก็จะใหแสดงเหตุผลในการตอบดวย  หลังจากนั้นจึงนํา
คําตอบท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิในรอบท่ีสามมาพิจารณาวิเคราะหหากพบวาคามัธยมฐานและคาเบ่ียงเบนควอ
ไทลไมเปล่ียนแปลงจากเดิมมากนักแสดงวาคําตอบของผูทรงคุณวุฒิเปนไปในทิศทางเดียวกัน 6) คัดเลือก
ขอความท่ีมีคามัธยมฐานมากกวา 9 และคาเบ่ียงเบนควอไทลนอยกวา 2 ซ่ึงถือวามีความเท่ียงตรงของ
เนื้อหาตามเทคนิดเดลฟายมาสรางเปนแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวช
กรรมแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  7) นําแบบประเมินท่ีไดจากการพัฒนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย
และผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใชครั้งท่ี 1 โดยใหหัวหนาและรองหัวหนาหอผูปวยในแผนกกุมารเวช
กรรมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทบวงมหาวิทยาลัยและเอกชนในเขตจังหวัดสงขลา 
จํานวน 90 คน จากนั้นนํามาคาความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน และ
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมท้ังฉบับ จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไขและทดลองใชครั้งท่ี 2 เพ่ือหาคา
อํานาจจําแนก และปรับปรุง หลังจากนั้นจึงนําไปทดลองเพ่ือหาคุณภาพเพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบ
ประเมิน หาความเช่ือม่ันของการสังเกต  8) สรางเกณฑปกติ (norms) โดยการนําคะแนนท่ีไดจากแบบ
ประเมินกับกลุมตัวอยางครั้งสุดทายไปคํานวณหาคาเปอรเซ็นไทล และนําคาท่ีไดเปล่ียนเปนคะแนนทีปกติ 
(normalized  T score) แลวปรับขยายขอบเขตของคะแนนโดยใชวิธีกําลังสองต่ําสุด (least squares method)  
9) จัดพิมพเครื่องมือและคูมือการใชแบบประเมิน  ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาแบบประเมินโดยใชเทคนิค
เดลฟายจํานวน 3 รอบ ไดแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมท่ีมีความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา 5 ดาน รวม 108 ขอความ แบบประเมินมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา
สหสัมพันธอยูระหวาง .07-.96 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 อํานาจจําแนกของแบบ
ประเมินโดยการทดสอบที มีคาตั้งแต 6.24 - 12.68 ความเช่ือม่ันของแบบประเมินท้ัง 5 ดานมีคาตั้งแต                 
.95-.97 ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .99 ความเช่ือม่ันของการสังเกตของแบบประเมินท้ัง 5 ดานมีคาตั้งแต 
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.65 - .86 และมีนัยสําคัญทุกดาน ความเช่ือม่ันของการสังเกตของแบบประเมินท้ังฉบับทีคาเทากับ .78 
เกณฑปกติในรูปคะแนนทีปกติท้ัง 5 ดานอยูระหวาง T47-T96, T44-T96, T31-T96, T26-T95 และ T20-
T55 ตามลําดับ เกณฑปกติในรูปคะแนนทีปกติท้ังฉบับมีคาอยูระหวาง T35-T93 

ปทมา  เพชรไพรินทร (2547) วิจัยเรื่อง สมรรถนะของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลขอนแกน 
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือกําหนดตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการ และเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับสมรรถนะของพยาบาลประจําการท่ีปฏิบัติงานหอผูปวยในโรงพยาบาลขอนแกน และหาแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลประจําการใหสูงขึ้น มีการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหนึ่ง 
กําหนดตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการโดยใชเทคนิคเดลฟาย เปนการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญท่ีมีตําแนงเปนพยาบาลหัวหนาหอผูปวย จํานวน 9 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง
และนําความคิดเห็นท่ีไดไปสรางเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูเช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น 4 รอบ ผล
การศึกษาพบวามีความคิดเห็นสอดคลองกันวาตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
ขอนแกนมีจํานวน 11 ดาน  ขั้นท่ีสอง ศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของพยาบาลประจําการท่ี
ปฏิบัติงานหอผูปวยในโรงพยาบาลขอนแกน ของพยาบาลหัวหนาหอผูปวยและพยาบาลประจําการท่ี
ปฏิบัติงานหอผูปวยทุกหอ จํานวน 70 คน ใชแบบสอบถามท่ีไดจากขั้นตอนท่ีหนึ่ง พบผลวาระดับ
สมรรถนะของพยาบาลประจําการในภาพรวมอยูในระดับสูง  และพบวาพยาบาลหัวหนาหอผูปวยและ
พยาบาลประจําการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะแตกตางกัน 8 ดาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สมรรถนะตอไป ขั้นตอนท่ีสาม หาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลประจําการใหสูงขึ้น โดย
ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดวยการสัมภาษณพยาบาลหัวหนาหอผูปวยท่ีมีประสบการณดานการ
พัฒนาบุคลากรจํานวน 5 คน และพยาบาลประจําการท่ีเปนตัวแทนของแตละแผนกงานการพยาบาล 
จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวาแนวทางการพัฒนาดานความรูความสามารถประกอบดวยการฝกอบรม 
การประชุม การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาดูงานและกิจกรรมพัฒนาทางการพยาบาล  แนวทางการพัฒนา
ดานทักษะและประสบการณประกอบดวยการสอน การสาธิต การฝกปฏิบัติ มีระบบพ่ีเล้ียง และปจจัยเอ้ือ
ท่ีสงเสริมทําใหเกิดการพัฒนาประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การมอบหมายงาน การเสริมพลัง
อํานาจ การสรางแรงจูงใจและมีระบบการประเมินผลท่ีอิงสมรรถนะเพ่ือวัดผลสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขนิษฐา  แสงไตรรัตนนุกูล (2548) วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม  วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ พยาบาลหัวหนาหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม 
และพยาบาลประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีการพัฒนาโดย 1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมจากเอกสารและงานวิจัยประมวลสรุปเปนรายการสมรรถนะของ
พยาบาลประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม จํานวน  71 รายการ  2) สรางแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสรางโดยกําหนดกรอบในการเขียนคําสัมภาษณตามแนวคิดท่ีไดจากการประมวลในขอ 1  แลว
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นําไปใชสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางการพยาบาลผาตัด จํานวน 6 คน 3) วิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการ
สัมภาษณและจัดหมวดหมูรายการสมรรถนะไดจํานวน 87 รายการ 4) สรางแบบสอบถาม 5) ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเพ่ือหาความตรงตามเนื้อหา  นําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเท่ียง และปรับปรุงกอนนําไปใชจริง  ผลการวิจัยพบวา แบบ
ประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม ประกอบดวย 8 ตัวประกอบ บรรยาย
ดวย 61 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 71.48  และนํา 8 ตัวประกอบ 61 ตัวแปรมาสราง
เปนแบบประเมินสมรรถนะของของพยาบาลประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม  และพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมมีสมรรถนะโดยรวมจากการประเมินตนเอง จากการประเมินโดย
หัวหนาหองผาตัด และจากการประเมินโดยผูรวมงานอยูในระดับมาก  ระหวางการประเมินดวยตนเองกับ
การประเมินโดยหัวหนาหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมไมมีความสัมพันธกัน  ระหวางการประเมินดวยตนเอง
กับการประเมินโดยพยาบาลผูรวมงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา  และระหวางการประเมินโดย
หัวหนาหองผาตัดกับการประเมินโดยพยาบาลผูรวมงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง 
 ปรีชา  สมบูรณประเสริฐ (2548) วิจัยเรื่องสมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ มี
วัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรอําเภอ 2) เพ่ือศึกษา
สมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอตามความคิดเห็นของเกษตรอําเภอ และ 3) เพ่ือศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ กลุมตัวอยางเปน
เกษตรอําเภอ จํานวน 243  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรวัด 5 
ระดับ ตั้งแตนอยมาก จนถึงมากท่ีสุด ไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือตามกระบวนการของการวิจัย 
ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.98 ผลการวิจัยพบวา เกษตรอําเภอเกือบท้ังหมดเปนเพศชาย  
มีอายุเฉล่ีย 52 ป  สมรสแลว  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาสงเสริมการเกษตร อายุราชการเฉล่ีย 
29.10 ดํารงตําแหนงระดับ 7  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเฉล่ีย 7.35 ป ไดรับเงินเดือนเฉล่ียเดือนละ 
31,168.54 บาท และเกือบท้ังหมดไมเคยไปฝกอบรม/ดูงานตางประเทศ เกษตรอําเภอทุกคนมีงานท่ี
นอกเหนือจากภารกิจหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอประกอบดวย 1) 
สมรรถนะหลัก 3 ดาน ไดแก ดานองคความรูเพ่ือการพัฒนาตนเองและองคกร  ดานการพัฒนาคุณภาพ
แบบองครวม และดานการประสานความรวมมือจากองคกรท้ังภายในและภายนอก 2) สมรรถนะบริหาร 4 
ดาน ไดแก ดานการบริหารความเปล่ียนแปลง ดานการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ดานการบริหารงานพัฒนา
ระบบ และดานทักษะในการส่ือสารเพ่ือประสานความรวมมือ 3) สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน ไดแก 
ดานการสงเสริมการสรางมูลคาผลผลิตเกษตร  ดานการบูรณการเครือขาย และดานการพัฒนาบริการ
ความรู  พบวาเปนสมรรถนะท่ีมีความจําเปนในระดับมาก สําหรับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สมรรถนะท่ีจําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอพบวาเกษตรอําเภอประสบปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ท่ีจําเปนท้ังสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะการบริหารรวม 36 ประเด็น เชน ไม
สามารถสนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูในการพัฒนาการเกษตรอยางตอเนื่อง  ไมสามารถเช่ือม
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ประสานภาคีในระดับองคกรระหวางประเทศและในระดับชาติใหเกื้อหนุนตอการบูรณการเครือขายใน
ระดับพ้ืนท่ี เปนตน 
 รุจี  จารุภาชน  กัญญาภัค  สหัสทัศน  เพ็ญศิริ  ทานให และศภุากร  ไชยวงศ (2548) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการพัฒนา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรจังหวัดขอนแกน  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกนในแตละตําแหนงงานตามใบกําหนด
หนาท่ีงานเพ่ือนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใชการศึกษาแบบเชิงปฏิบัติการ กลุมตัวอยางคือ 
ขาราชการในวิทยาลัยจํานวน 91 คน ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการประเมินสมรรถนะ ใชเนื้อหาการ
ประเมินสมรรถนะหลักของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  5 หัวขอหลัก คือ การมุง
ผลสัมฤทธ์ิ  บริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ ความรวมแรงรวมใจ และคุณธรรมจริยธรรม  
แบบประเมินท่ีใชคือ แบบประเมินพฤติกรรมกําหนดระดับ โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 7 กลุมตําแหนงงาน
ตามใบกําหนดหนาท่ีงานท่ีมิใชตําแหนงงานตามกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ. (ก.พ.7)  ใชวิธีการ
ประเมินแบบ 180 องศา เพ่ือประเมินสมรรถนะท่ีมีอยูในปจจุบัน แตละกลุมจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนใน 
5 หัวขอสมรรถนะ และน้ําหนักคะแนนของผูประเมินท่ีแตกตางกัน มีการกําหนดระดับความคาดหวังของ
สมรรถนะโดยใชวิธีหามติรวมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใตแนวทางการกําหนดระดับ
ของสมรรถนะหลักของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือหาชองวางของสมรรถนะ 2) แผนท่ีเสนทางการพัฒนาบุคคล
โดยเสนอในภาพรวมของแตละกลุมงาน พบวา กลุมประธานหลักสูตรมีหัวขอหรือเสนทางการพัฒนามาก
ท่ีสุดคือ หัวขอการบริการท่ีดี  กลุมหัวหนากลุมวิชา/กลุมงานในหลักสูตรคือ หัวขอคุณธรรมจริยธรรม  
กลุมอาจารยผูสอนในหลักสูตรคือ หัวขอรวมแรงรวมใจ  กลุมหัวหนาฝายและกลุมผูปฏิบัติงานในฝาย คือ
หัวขอบริการท่ีดี  กลุมหัวหนางานในฝายและกลุมอาจารยผูปฏิบัติงานในฝายคือหัวขอการส่ังสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ  3) ผลสรุปความคิดเห็นและแนวโนมตอการใชรูปแบบการประเมินผลสมรรถนะพบวา 
สวนใหญมีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยกับรูปแบบการประเมินสมรรถนะ โดยสวนใหญรอยละ 93.44 เห็นดวย
วาวิทยาลัยควรท่ีจะนํารูปแบบการประเมินสมรรถนะนี้มาพัฒนาเพ่ิมเติมกอนท่ีจะนําไปใชตอไปในบาง
หัวขอ 
 วรรณิภา  แซลิ้ม (2548)  วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหาดใหญ  มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา
แบบประเมินสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล
หาดใหญ จังหวัดสงขลา และคูมือประกอบการใชแบบประเมินสมรรถนะ ผูศึกษาสรางขึ้นโดยใชกรอบ
แนวคิดดานบทบาทหนาท่ีพยาบาลวิชาชีพดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลของ
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (2534) และ Benner (1984) มาสรางแบบประเมินสมรรถนะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดวย 5 
ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการเฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล ดานการปฏิบัติการพยาบาลตาม
เทคนิคเพ่ือปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  ดานการควบคุมส่ิงแวดลอมภายในหอผูปวย  
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ดานการติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการติดเช้ือในโรงพยาบาล และดานการ
รวมทําวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล มาเปนเกณฑในการสรางแบบ
ประเมินสมรรถนะ 3 ชนิด ไดแก แบบสังเกต  แบบทดสอบความรู และแบบวัดสมรรถนะระดับสเกล เพ่ือ
ใชประเมินสมรรถนะท่ีครอบคลุมท้ังดานความรู การปฏิบัติและทัศนคติ  มีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองจากกลุมเปาหมายในพยาบาลวิชาชีพจากแตละหอผูปวย จํานวน 64 คน ให
ขอคิดเห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะ แลวจึงตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินกอนนําไปหาคาความนาเช่ือถือกับ
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหาดใหญ ไดคาความนาเช่ือถือของแบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลจากผูสังเกต 2 คน เทากับ .93 และแบบ
ประเมินระดับสมรรถนะดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลในภาพรวม  เทากับ .81   
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผูบริหารสามารถนําแบบประเมินสมรรถนะดานการปองกันและควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลไปประเมินสมรรถนะในดานความรู  ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 
   ปทมาวดี  แกวโพนเพ็ก (2548) วิจัยเรื่องการสรางแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาลขอนแกน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาล
ขอนแกน โดยศึกษากับพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมท่ัวไป จํานวน 3 
หอผูปวย ไดแก หอผูปวยศัลยกรรมชาย 1  หอผูปวยศัลยกรรมชาย 2 และหอผูปวยศัลยกรรมหญิง ท่ีมี
ประสบการณทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไปในโรงพยาบาลขอนแกน จํานวน 30 คน ลักษณะการศึกษาเปนการ
เนนใหพยาบาลวิชาชีพมีสวนรวมในการกําหนดสมรรถนะ  การสรางแบบประเมินสมรรถนะ และคูมือ
การใชเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป 
มีวิธีดําเนินการศึกษา 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการและขั้นดําเนินการ ซ่ึงขั้นเตรียมการดําเนินการโดย        
1) การสํารวจปญหาและความตองการของหนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดและสรางแบบประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกนดวยการสงแบบ
สํารวจความคิดเห็นในการกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรม
ท่ัวท่ีจะตองมี เปนคําถามปลายเปด โดยใหหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรม อาจารยพยาบาล และพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมชาย 1 หอผูปวย
ศัลยกรรมชาย 2 และหอผูปวยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลขอนแกนเปนผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ใช
ระยะเวลา 1 เดือน 2) เลือกรายการสมรรถนะเพ่ือนํามาสรางแบบประเมินสมรรถนะดวยการนําผลจากการ
สํารวจความคิดเห็นจํานวน 10 รายการ มาจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความถ่ีท่ีพบมากท่ีสุด และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาหอผูปวยศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกนเพ่ือพิจารณาเลือกรายการ
สมรรถนะ  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติในการเลือกรายการสมรรถนะตามความถ่ีท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก และ
เปนสมรรถนะท่ีตองอาศัยทักษะ ความรูท่ีเฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติการพยาบาล นํามาสรางแบบประเมิน
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สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกน คือ การ
ดูแลบาดแผลเรื้อรัง  การเตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และการดูแลผูปวยให
สารอาหารทางหลอดเลือดดํา  3) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยการคนควาศึกษาตํารา 
นโยบายวิธีปฏิบัติของหนวยงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินสมรรถนะเพ่ือนํามา
กําหนดรายละเอียดเนื้อหาของแบบประเมินฉบับราง  4) รางโครงการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกน  5) เสนอโครงการจัดทํา
แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาล
ขอนแกนเพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 6) ประสานงานกับผูชวยหัวหนากลุมการพยาบาลดานวิชาการเพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาและเตรียมกลุมเปาหมาย  สวนขั้นดําเนินการ ไดดําเนินการโดย 1) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาล
ศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกน โดยมีรูปแบบการประชุมเปนการบรรยายทางวิชาการเพ่ือใหความรู 
และประชุมกลุมระดมสมองเพ่ือรวมกันพิจารณาใหขอคิดเห็น เสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ 
(ราง) แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป
โรงพยาบาลขอนแกน 2)  ประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) สรางคูมือการใชแบบประเมิน
สมรรถนะ 4) นําแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป
โรงพยาบาลขอนแกน ท่ีมีความครอบคลุมการวัดท้ังดานทักษะความชํานาญทางคลินิกและดานความรูท่ีได
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาปรับปรุงเนื้อหาตามขอเสนอแนะของวิทยากร และกลับไปนําเสนอเพ่ือขอ
ความคิดเห็นจากพยาบาลผูเช่ียวชาญในแผนกศัลยกรรมอีกครั้งในท่ีประชุมการติดตามผลการดําเนินการ
จัดทําสมรรถนะระดับหนวยงานกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแกน 5) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ของแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาล
ขอนแกน ดวยการนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 คนไดตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ และดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ  ไดแบบประเมินสมรรถนะดานทักษะความชํานาญทางคลินิกซ่ึงเปนแบบสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาล และแบบประเมินสมรรถนะดานความรู ซ่ึงเปนแบบทดสอบความรู     
6) หาความเช่ือม่ันของแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรม
ท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของ
พยาบาลศัลยกรรมท่ัวไปโรงพยาบาลขอนแกน คือ สมรรถนะการดูแลบาดแผลเรื้อรัง  สมรรถนะการ
เตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และสมรรถนะการดูแลผูปวยใหสารอาหารทางหลอด
เลือดดํา  สวนแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมท่ัวไป
โรงพยาบาลขอนแกน  และคูมือการใชพบวา แบบประเมินสมรรถนะดานทักษะความชํานาญทางคลีนิก
ประกอบดวย การดูแลบาดแผลเรื้อรัง  การเตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และการ
ดูแลผูปวยใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา  และแบบประเมินสมรรถนะดานความรูประกอบดวย การดูแล
บาดแผลเรื้อรัง  การเตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และการดูแลผูปวยใหสารอาหาร
ทางหลอดเลือดดํา   
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 สุดา  ทองทรัพย (2549)  วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลหองผาตัด
โรงพยาบาลราชวิถี มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแบบประเมินและสรางเสนฐานสมรรถนะพยาบาลหองผาตัด
โรงพยาบาลราชวิถี  แบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 สรางแบบประเมิน มี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ีหนึ่ง สังเคราะหองคประกอบและรายการสมรรถนะพยาบาลหองผาตัดโรงพยาบาลราชวิถีโดย
การสนทนากลุมพยาบาลผูเช่ียวชาญหองผาตัด จํานวน 9 คน  ขั้นตอนท่ีสอง สรางแบบประเมินสมรรถนะ
พยาบาลหองผาตัดโรงพยาบาลราชวิถีโดยการกําหนดการแสดงพฤติกรรมท่ีจําเปนใ นขอรายการ
สมรรถนะ  สรางเกณฑการประเมินระดับสมรรถนะดวยเกณฑแบบรูบริก (Rubric) และวิเคราะหหา
คุณภาพของแบบประเมินดวยการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญหองผาตัด จํานวน 17 คน 
และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินสมรรถนะโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน วิเคราะห
ความเท่ียงของแบบประเมินดวยการหาความสอดคลองภายใน และวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมินดาน
ความคงท่ีโดยใหพยาบาลหองผาตัดจํานวน 5 คู เปนผูนําแบบประเมินไปใชประเมินพยาบาลหองผาตัด
จํานวน 5 คน  ขั้นตอนท่ีสาม กําหนดเกณฑการตัดสินระดับสมรรถนะโดยการสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ
หองผาตัด จํานวน 9 คน รวมกําหนดเกณฑถวงน้ําหนักสมรรถนะรายดาน และเกณฑตัดสินระดับ
สมรรถนะท่ีคาดหวังตามเกณฑสัมบูรณ  ระยะท่ี 2 สรางเสนฐานระดับสมรรถนะโดยใชขอมูลท่ีไดจากการ
ตัดสินระดับสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนดจากการใชแบบประเมินกับประชากรท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพใน
หองผาตัดโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 57 คน ผลการวิจัยสรุปดังนี้  1) แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลหอง
ผาตัดโรงพยาบาลราชวิถีประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการบริการทางคลินิก ดานการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล  ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม  ดานการวิจัยและการถายทอด
ความรูทางการพยาบาล ดานนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี และดานการส่ือสาร มีรายการสมรรถนะรวม
ท้ังส้ิน 33 ขอ  2) คุณภาพของแบบประเมินท่ีสรางมีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เทากับ .86 มีคา
ความเท่ียงดวยการหาคาความสอดคลองภายในมีคาเทากับ .99 และคาความเทาเทียมกันของการสังเกต 
(inter-rater  reliability) เทากับ .88 จากการทดลองนําแบบประเมินไปใชโดยผูสังเกต 5 คู   3) นําแบบ
ประเมินไปใชประเมินสมรรถนะพยาบาลหองผาตัดทุกระดับของโรงพยาบาลราชวิถีจํานวน 57 คน นํา
ขอมูลท่ีไดจากการตัดสินระดับสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด สรางเสนฐานสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหองผาตัด 
 กาญจนา  อาชีพ (2549) วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวย
โรงพยาบาลศิริราช มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยและเพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราช กลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้มี 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ไดแก หัวหนาหอผูปวยท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 
1 ป ผูชวยหัวหนาการพยาบาลและพยาบาลประจําการท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไป จํานวน 
385 คน เพ่ือศึกษาตัวประกอบสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราช กลุมท่ี 2 ไดแก หัวหนา
หอผูปวยท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป  ผูชวยหัวหนางานการพยาบาล และ
พยาบาลประจําการท่ีมีประสบการณการทํางานตั้งแตขึ้นไป รวมจํานวน 60 คน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
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แบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราช  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีสําคัญของหัวหนาหอผูปวย เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จําแนกเปนสมรรถนะ 11 ดาน คือดานการบริหารงาน ดานภาวะผูนํา ดานจิตสํานึกในการ
ใหบริการ ดานการตัดสินใจและการแกไขปญหา ดานการสรางทีมงานและการสรางสัมพันธภาพ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอส่ือสาร ดานความสามารถในการปรับตัวและการควบคุมตนเอง ดาน
ความมุงม่ันในการทํางาน  ดานวิชาการและงานวิจัย ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานความสามารถ
จัดการเชิงธุรกิจ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราชโดยใช
หลักการสรางเครื่องมือบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ซ่ึงมีการตั้งสมมติวาคะแนนท่ีไดจาก
การวัดมีการแจกจงแบบปกติ ประยุกตใชขั้นตอนการสรางของ Burns & Grove (1997 : 375-377)             
มีขั้นตอนการดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้  คือ ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดขอรายการท่ีใชในการประเมิน
สมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะของหัวหนาหอ
ผูปวย   สัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นกรอบโครงสรางจากประสบการณและสภาพความ
เปนจริงในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน  นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุปรวมกับรายการสมรรถนะ
ท่ีไดจากสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยของฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และการทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือกําหนดขอคําถามประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนและมีความสําคัญ ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ
ลักษณะแบบวัดและพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยเปนพฤติกรรมช้ีวัดให
เห็นถึงลักษณะของสมรรถนะท่ีตองการประเมินโดยกําหนดเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)       
5 ระดับ  ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือและหาคาความตรงดวยการหาคา CVI 
ไดคาเทากับ .80  ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองใชเครื่องมือ  ขั้นตอนท่ี 5 หาคาความเท่ียงของเครื่องมือ ไดคาความ
เท่ียงเทากับ .981  ขั้นตอนท่ี 6 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรายการประเมินสมรรถนะของ
หัวหนาหอผูปวย  ขั้นตอนท่ี 7 สรางแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวย  ผลการวิจัยพบวา 1) ผล
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยรายการสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยในแบบ
ประเมินไดจากผลการวิเคราะหตัวประกอบสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยหลังจากการสกัดตัวประกอบ
และหมุนแกนตัวประกอบแลวไดตัวประกอบสมรรถนะท่ีสําคัญของหัวหนาหอผูปวยท้ังหมด 6 ตัว
ประกอบ จํานวน 90 ตัวแปร และตั้งช่ือตามคุณลักษณะของกลุมตัวแปรท่ีอธิบายตัวประกอบ คือ ดานการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  ดานภาวะผูนํา ดานการบริหารงาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดาน
จิตสํานึกในการใหบริการและการเสริมสรางพลังอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา และดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลําดับ 2) ผลการศึกษาประสิทธิผลของแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวย
โรงพยาบาลศิริราช พบวา คาเฉล่ียสมรรถนะโดยรวมจากการประเมินตนเอง ประเมินโดยผูชวยหัวหนา
งานซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาและพยาบาลประจําการซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาเทากับ 4.17  4.18  และ 3.86 
ตามลําดับ  ผลการศึกษาความเท่ียงของแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยไดคาความเท่ียงของ
แบบประเมินตนเอง ประเมินโดยผูชวยหัวหนางานซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา และพยาบาลประจําการซ่ึงเปน
ผูใตบังคับบัญชาเทากับ 0.93  0.92  และ 0.96 ตามลําดับ  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะ
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ของหัวหนาหอผูปวยระหวางตําแหนงงานและหนวยงานปฏิบัติงานของผูประเมินท่ีแตกตางกัน มีการ
ประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโดยรวมไมตางกัน  
 รวิภา  หอมเศรษฐี (2549) ทําวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารระดับกลางในระบบราชการไทย มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือประเมินสมรรถนะของผูบริหารระดับกลางในยุคของการ
ปฏิรูประบบราชการไทยในปจจุบัน (ระหวาง พ.ศ.2544-2550)  ประการที่สอง เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยภูมิหลังและระดับสมรรถนะ รวมท้ังความสัมพันธระหวางสมรรถนะในดานตาง ๆ และ
ประการที่สาม เพ่ือแสวงหาตัวแบบและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารระดับกลาง 
ประชากรท่ีศึกษาเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูบริหารระดับกลางของหนวยงานสังกัดกระทรวงท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง 4 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง จํานวน 300 คน ดวยการสุมแบบแบงช้ันภูมิตามสัดสวน
ของขนาดประชากร  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพใชการ
วิจัยเอกสารเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ สวนเชิงปริมาณไดจัดทําเครื่องมือเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ใชการสอบถามแบบ 360 องศา พัฒนาเครื่องมือโดยการ
ทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และระบุโครงสรางสมรรถนะของผูบริหารระบบราชการของ
ไทย ประกอบดวย สมรรถนะการทํางาน  สมรรถนะเฉพาะดาน สมรรถนะทางการเมือง  และสมรรถนะ
ทางจริยธรรม หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเท่ียงตรงของเนื้อหาดวยการ
ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนํามาทดลองใชเพ่ือหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามกอนนําไปใชจริง  ผลการวิจัยพบวา 1) จากสมรรถนะหลัก 4 ดาน คือ สมรรถนะการทํางาน  
สมรรถนะเฉพาะดาน สมรรถนะทางการเมือง  และสมรรถนะทางจริยธรรม ผูบริหารระดับกลางในระบบ
ราชการไทยมีสมรรถนะสามดานแรกอยูในระดับปานกลาง สวนสมรรถนะดานจริยธรรมอยูในระดับปาน
กลางคอนขางสูง  2) ปจจัยภูมิหลังของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอระดับสมรรถนะในดานตาง ๆ ขณะท่ี
สมรรถนะดานการทํางานมีความสัมพันธกับสมรรถนะดานอ่ืน ๆ อีกสามดาน และสมรรถนะดาน
จริยธรรมมีความสัมพันธกับสมรรถนะเฉพาะดานและสมรรถนะดานการเมือง  3) ตัวแบบและแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะสําหรับนักบริหารระดับกลางพบวาแตละกระทรวงมีสมรรถนะโดดเดนท่ี
แตกตางกัน 
                   พนารัตน(2539)  ไดทําการศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร ใน 
พ.ศ. 2544 ถึง 2549 โดยทําการศึกษาในรูปแบบการวิจัยอนาคต (Future Research) แบบเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) โดยทดสอบสมรรถนะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตพยาบาล 12 ดานดวยกัน คือ 1)ดาน
บุคลิกภาพ 2)ดานการปฏิบัติการพยาบาล 3)ดานคุณธรรม จริยธรรม 4)ดานวิชาการ 5)ดานการบริหาร 6)
ดานภาวะผูนํา 7)ดานทักษะเกี่ยวกับมนุษยและมวลชน 8)ดานการใชเทคโนโลยี 9)ดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม 10)ดานการวิจัย 11)ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข และ12)ดานกฎหมายและกรณีสวนรวม
ทางการเมือง 
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            จากการศึกษาพบวาบัณฑิตท่ีพึงประสงคของตลาดแรงงานตองมีคุณลักษณะท้ัง 12 ดานอยูดวยกัน 
แสดงใหเห็นวาบัณฑิตพยาบาลในอนาคตนั้นใชวาจะมีแตความสามารถดานวิชาชีพอยางเดียวเทานั้น 
หากแตจําเปนตองมีความสามารถอ่ืนๆประกอบดวย จึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน 
 
2.4  โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Modeling:  SEM) 

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Modeling:  SEM) 
 เปาหมายของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร โดยท่ัวไป คือ การบรรยาย 
(Description) การอธิบาย (explanation) การพยากรณ (prediction) และการควบคุม (control) ปรากฏการณ
ธรรมชาติ เพ่ือใหไดเกิดผลการวิจัยท่ีจะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ยุทธวิธีสําคัญสําหรับการวิจัยเพื่อ
ตอบปญหาวิจัยตามเปาหมายขางตนคือ การสรางโมเดลการวิจัย (research model) โดยอาศัยทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเปนพ้ืนฐาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 1)  
 โมเดลการวิจัย คือแบบจําลองท่ีนักวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎีแทนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ธรรมชาติเพ่ือความเหมาะสมในการศึกษาวิจัย การท่ีตองสรางโมเดลการวิจัยเพราะการศึกษาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติไมอาจทําไดโดยสะดวก เนื่องจากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจริงตามธรรมชาตินั้น          
มีลักษณะซับซอน และมีโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หลากหลาย แตในการวิจัย
นักวิจัยมีขีดความสามารถจํากัด ไมสามารถศึกษาไดครบทุกองคประกอบ วิธีการสรางโมเดลการวิจัยเปน
การประยุกตทฤษฎีเขากับสภาพปรากฏการณท่ีเปนจริง ในธรรมชาติตามวิธีนิรนัย (Inductive) ใหไดเปน
โมเดลท่ีเปนสมมติฐานวิจัย จากนั้นนักวิจัยจึงนําโมเดลการวิจัยไปตรวจสอบโดยใชวิธีอุปนัย (deductive) 
วาโมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากนอยเพียงใด ควรจะตองมีการปรับปรุงพัฒนา
โมเดลอยางไรใหโมเดลสอดคลองกับสภาพปรากฏการณจริง อันจะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีและสรางองค
ความรูใหมท่ีจะเปนประโยชนตอไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 2) 
 โมเดลการวิจัยไมจํา เปนตองมีเพียงสมการเดียว เนื่องจากตามสภาพความเปนจริงไม มี
ปรากฏการณใดท่ีเปนอิสระจากปรากฏการณอ่ืน ๆ ตัวแปรตน  X  หรือตัวแปรตาม  Y  ตางก็ไดรับอิทธิพล
จากตัวแปร   อ่ืน ๆ และมีอิทธิพลตอตัวแปรอ่ืน ๆ อีกดวย  โมเดลการวิจัยจึงควรมีตัวแปรหลายตัว  อาจ
เปนโมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (multiple linear regression model)   นอกจากนี้ลักษณะ
ความสัมพันธระหวาง       ตัวแปรยังอาจเปนแบบอ่ืนท่ีมิใชแบบเสนตรง และอาจเปนความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (causal relationship)  ท่ีเปนความสัมพันธทางเดียวหรือสองทางไดดวย โมเดลการวิจัยอาจเปน
โมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียวหรือแบบยอนกลับ (recursive or no recursive causal models) ก็ได ในกรณี
ท่ีมีตัวแปรจํานวนมากและมีความสัมพันธระหวางตัวแปรซับซอน โมเดลการวิจัยควรจะมีลักษณะเปนชุด
ของสมการท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดท่ีตรงตามสภาพความเปนจริง (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2542: 4) 

ตัวแปรท่ีใชในโมเดลการวิจัยแบงเปนสองประเภท คือ ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)  
และ ตัวแปรภายใน (endogenous variables)  ตัวแปรภายนอก หมายถึงตัวแปรท่ีนักวิจัยไมสนใจศึกษา
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สาเหตุของตัวแปรเหลานี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไมปรากฏในโมเดลสวนตัวแปรภายใน 
หมายถึง  ตัวแปรท่ีนักวิจัยสนใจศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว
ในโมเดลอยางชัดเจน เม่ือแบงประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจัยตามลักษณะการวัดตัวแปร จะแบงได
เปนสองประเภทคือ ตัวแปรแฝง (latent or unobserved variables) และ ตัวแปรสังเกตได (observed or 
manifest variables)    ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรเชิงสมมติฐาน (hypothetical variables)  ท่ีไมสามารถวัดได
โดยตรงแตมีโครงสรางตามทฤษฎีท่ีแสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได ตัวแปรแฝง
เปนตัวแปรท่ีปลอดจากความคลาดเคล่ือนในการวัด นักวิจัยศึกษาตัวแปรแฝงโดยการวัดตัวแปรพฤติกรรม
ท่ีสังเกตไดแทน และประมาณคาตัวแปรแฝงไดจากการนํากลุมตัวแปรสังเกตไดท่ีเปนตัวบงช้ีของตัวแปร
แฝงตัวนั้นมาวิเคราะหองคประกอบ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 4) 
 ในการเขียนภาพโมเดลการวิจัย  นักวิจัยใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝงและใช
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแทนตัวแปรสังเกตได สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น
นักวิจัยใชสัญลักษณรูปลูกศร แทนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม หัวลูกศร
แสดงทิศทางของอิทธิพล และใชรูปลูกศรสองหัวเสนโคงแทนความสัมพันธ หรือสหสัมพันธระหวางตัว
แปร 
 สมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลการวิจัยเรียกวา โมเดลสมการโครงสราง        
เชิงเสน (linear structural equation model) โมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบงายท่ีมีเพียงสองตัวแปรเปน
โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแบบหนึ่ง ช่ือท่ีเรียกวา เชิงเสน (linear) ไดมาจากลักษณะของสมการซ่ึง
ท้ังตัวแปร และพารามิเตอรตางก็ยกกําลังหนึ่ง ช่ือท่ีเรียกวาโครงสราง (structural) ไดมาจากลักษณะของ
โมเดลซ่ึงเปนสมการแสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหวางตัวแปร และเนื่องจาก
โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแสดงโครงสรางในรูปความสัมพันธเชิงเสนดังกลาวแลว โมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสนจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หรือโมเดลลิสเรล 
(LInear Structure   RELationship model or LISREL model)  ช่ือลิสเรลไดมาจากอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญนั่นเอง เนื่องจากความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนฟงกช่ันของความแปรปรวนรวมระหวาง
ตัวแปร และหัวใจสําคัญของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลคือการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวนรวม
ระหวางตัวแปรโมเดลลิสเรลจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเดลโครงสรางความแปรปรวนรวม 
(covariance structural model) 

โมเดลการวิจัยโดยท่ัวไปประกอบดวยตัวแปรภายนอก (exogenous variables)  ตัวแปรคั่นกลาง
หรือตัวแปรแทรกซอน (intervening variables)  และตัวแปรภายใน (endogenous variables)  แตในโมเดลลิ
สเรลกําหนดวาตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในท้ังหมดรวมเรียกวาตัวแปรภายใน ดังนั้น โมเดลลิสเรล     
จึงประกอบดวย ตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในเทานั้น  ในโมเดลลิสเรลโมเดลใหญประกอบดวย 
โมเดลท่ีสําคัญสองโมเดล ไดแก โมเดลการวัด (measurement model)  และโมเดลสมการโครงสราง 
(structural equation model)  โมเดลการวัดมีสองโมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายนอกและ
โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายใน โมเดลการวัดท้ังสองโมเดลเปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสราง
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เชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได สวนโมเดลสมการโครงสรางเปนโมเดลแสดง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได สวนโมเดลสมการโครงสราง
เปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัยลักษณะของโมเดล
พรอมดวยสัญลักษณตามแบบของ Joreskog และ Sorbom (1989)  แสดงไวในภาพท่ี 2.2-2.3 ดังนี้ 
   
 

  
                                               ภาพที่ 2.2 โมเดลลิสเรลสัญลักษณภาษากรีก 
 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Barbara M. Byrne, 1998: 4 
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                                        ภาพที่ 2.3  โมเดลลิสเรลสัญลักษณภาษาอังกฤษ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Barbara M. Byrne, 1998: 4 
 

ขอตกลงเบ้ืองตน (Assumptions)  สําหรับโมเดลลิสเรลสรุปได 4 ขอ แยกตามลักษณะของ
ขอตกลงเบ้ืองตนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 25) 
 1.  ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมดในโมเดลเปนความสัมพันธเชิงเสน (Linear)           
แบบบวก (additive) และเปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal relationships) ในกรณีท่ีนักวิจัยพบวา            
ตามสภาพปรากฏการณท่ีเปนจริง ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธแบบเสนโคง นักวิจัย
ตองเปล่ียนรูปตัวแปร เชน การหาคาลอการิทึมของตัวแปร หรือการใชสวนกลับของตัวแปรเพ่ือให
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนแบบเชิงเสน 
 2.  ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรท้ังตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และความคลาดเคล่ือน
ตองเปนการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคล่ือน e, d, z, ตองมีคาเฉล่ียเปนศูนย  ขอตกลงเบ้ืองตนขอนี้
มิไดหมายความวาตัวแปรทวิวิภาค (dichotomous variables)  หรือตัวแปรดัมม่ี (dummy variables)  จะใช
ไมได กรณีตัวแปรทวิวิภาคท่ีมีคาเฉล่ียได 0.5 ใหคาประมาณพารามิเตอรท่ีมีความแกรง (robust)  และ
สามารถนํามาวิเคราะหโมเดลลิสเรลได 
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 3.  ลักษณะความเปนอิสระตอกัน (Independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคล่ือนมีขอตกลง
เบ้ืองตนแยกไดเปน 4 ขอ ดังนี้ 
  3.1  ความคลาดเคล่ือน e และตัวแปรแฝง E  เปนอิสระตอกัน 
  3.2  ความคลาดเคล่ือน d และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน 
  3.3  ความคลาดเคล่ือน z และตัวแปรแฝง  K  เปนอิสระตอกัน 
  3.4  ความคลาดเคล่ือน e, d และ z  เปนอิสระตอกัน 
 ขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับความเปนอิสระตอกันนี้นับวาเปนขอตกลงเบ้ืองตนจํานวนนอย               
เม่ือเปรียบเทียบกับการวิเคราะหทางสถิติท่ัว ๆ ไป  เชน  เม่ือเทียบกับการวิเคราะหการถดถอยแบบดั้งเดิมมี
ขอตกลงเบ้ืองตนวาความคลาดเคล่ือนแตละตัวเปนอิสระตอกัน ซ่ึงในการวิเคราะหโมเดลลิสเรล               
ไมจําเปนตองมีขอตกลงเบ้ืองตนเชนนี้ความคลาดเคล่ือน e1, e2… อาจไมเปนอิสระตอกันก็ได หรืออาจ
กําหนดใหเปนอิสระตอกันตามแบบของการวิเคราะหการถดถอยแบบดั้งเดิมก็ได วิธีการผอนคลาย
ขอตกลงเบ้ืองตนนี้จะทําไดโดยการกําหนดขอมูลจําเพาะ (specification) ของเมทริกซพารามิเตอร 
 4.  สําหรับกรณีการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) ท่ีมีการวัดขอมูลมากกวา 2 ครั้ง 
การวัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาเหล่ือม (time lag) ระหวางการวัด 

2.4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน 
 ในการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือโมเดลลิสเรล (Linear structural 
relation or linear structural equation model) นอกจากจะใชวิเคราะหประมาณคาพารามิเตอรในสมการ
โครงสรางของโมเดลการวิจัยไดอยางถูกตองแลว ยังสามารถตรวจสอบความตรง (validity) และความ
พอเหมาะ (adequacy) ของโมเดลการวิจัย รวมท้ังปรับโมเดลการวิจัยใหสอดคลองกับความเปนจริงไดดวย 
เม่ือนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเปนสมมติฐานวิจัยแลว การดําเนินงานเพ่ือวิเคราะหโมเดลลิสเรลแบงไดเปน 6 
ขั้นตอน คือ  
 1. การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Model specification)   

2. การระบุความเปนไดคาเดียวของโมเดล (Model identification)   
3. การประมาณคาพารามิเตอรจากโมเดล (Parameter estimation)   
4. การประเมินความกลมกลืนหรือความสอดคลอง (Assessment model fit or goodness of fit test) 

ระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดลลิสเรล ซ่ึงเปนการตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation) 
โดยใชการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม ท่ีไดจากขอมูลเชิงประจักษ 

5. การปรับโมเดล (Model modification)   
6. การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล (Interpretation)  
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และแนวคิดสมการโครงสรางเชิงเสน ผูวิจัย

สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพท่ี 2.4-2.6  
 
 
 
 

ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

ความรูสาขาอ่ืน

ทักษะในการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพสวนบุคคล

ทักษะการส่ือสาร

ทักษะดานเทคนิค

สมรรถนะ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร

กรอบแนวคิดที่ 1

ประสบการณการทํางาน

มนุษยสัมพันธ

 
 

ภาพที่  2.4  ตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
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ความรูในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

ความรูสาขาอ่ืน

ความรูทางเทคโนโลยี

ทักษะในการปฏิบัติงาน

ทักษะในการสื่อสาร

บุคลิกภาพสวนบุคคล

มนุษยสัมพันธ

ความรู
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

สมรรถนะ
(Competency)

กรอบแนวคิดท่ี 2

 
 
ภาพที่  2.5  องคประกอบดานความรู ทักษะ และทัศนคติ สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร      
                  ในทัศนะของนายจาง 
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บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพสวนบุคคล

มนุษยสัมพันธ

ทักษะในการสื่อสาร

ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร

ทักษะทางดานเทคนิค

สมรรถนะหลัก 
(Core  Competency)

   สมรรถนะลักษณะงาน
(Functional Competency)

สมรรถนะ (ระดับบุคคล)

กรอบแนวคิดท่ี 3

 
 
 
ภาพที่  2.6  องคประกอบดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะลักษณะงานของคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร 
                   ในทัศนะของนายจาง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีเชิงบรรยาย (Descriptive research) ท่ีมุงอธิบายความสัมพันธระหวาง
องคประกอบและตัวบงช้ีเพ่ือศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง มี
รายละเอียดของการวิจัยดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากร 
ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรปฏิบัติงานอยูในหนวยงานราชการ หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ในระดับผูปฏิบัติการและหัวหนางาน 

3.2 การสุมตัวอยาง 
 การไดมาซ่ึงกลุมตัวอยางประกอบดวยสองขั้นตอนท่ีสําคัญคือ การประมาณคาจํานวนกลุม
ตัวอยางหรือการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 
 1.  จากแนวคิดในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลท่ีวา ควรมีจํานวน
อยางนอย 5 เทาของตัวแปรแฝง (Gold, 1980; Weiss, 1972 อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 54) สวน 
Saris, W.E. และ Strongkorst (1984 อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 54) กําหนดวาเพ่ือใหตัวแปรใน
โมเดลมีการแจกแจงแบบปกติพหุนามทุกตัว ควรใชกลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 100 หนวย เม่ือ
พิจารณาประกอบความเปนตัวแทนของแตละหนวยงาน ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสุมแบงช้ันภูมิแบบสัดสวน 
(Proportionate Stratified random Sampling) เพ่ือใหครอบคลุมตามสัดสวนของหนวยงานท่ีเปนกลุม
ตัวอยางตามหลักการของ Taro Yamane (1970)  
 2.  วิธีการสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 แบงกลุมประชากรเปนกลุมยอยๆ (Strata) โดยใชหนวยงานเปนเกณฑในการแบงเปน
ช้ันภูมิตางๆ  
  2.2  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรวมหลังจากท่ีไดมีการจําแนกสมาชิกประชากรออกเปน  
ช้ันภูมิตางๆ แลว  
  2.3  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของแตละช้ันภูมิใหไดสัดสวนกัน ซ่ึงเปนการกําหนด
ขนาดตัวอยางท่ีแปรผันไปตามขนาดของประชากร กลาวคือ ถาช้ันภูมิใดมีขนาดประชากรมากขนาดของ
กลุมตัวอยางก็จะมากไปดวย โดยใชสูตรในการคํานวณดังนี้  
                ni = (Ni/N)  x ขนาดของกลุมตัวอยางรวม  
   ni คือ   ขนาดของกลุมตัวอยางแตละช้ันภูมิ  
  Ni  คือ  สมาชิกประชากรของแตละช้ันภูมิ 
  N  คือ  จํานวนสมาชิกรวมของประชากรท้ังหมด 
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จากจํานวนประชากรท้ังหมด เม่ือคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane 

(1970) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 เพ่ือใหมีจํานวนขอมูลเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ซ่ึงสามารถกําหนดจํานวนกลุมประชากรและคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางไดดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี  3.1 จํานวนตัวอยางในการวิจัย 

หนวยงาน จํานวนตัวอยาง 
1.   หนวยงานราชการ 140 
2.   หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 100 
3.   สถาบันการเงิน 160 

รวม 400 
 

2.4 เลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากแตละช้ันภูมิ โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple   
Random Sampling)  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามมีท้ังหมด สองสวน คือ สวนที่หนึ่ง ขอมูล

เกี่ยวกับหนวยงาน สวนที่สอง เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง แตละชุดผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1.  ผูวิจัยทบทวนทฤษฎีท่ีเปนโครงสรางของตัวแปร แลวจึงกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2.  สรางขอคําถามโดยครอบคลุมตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3.  นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง พรอมท้ังวิเคราะหคุณภาพดานความ
ตรงของแบบสอบถาม โดยประเมินจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคและขอคําถาม (IOC)
 4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช โดยขอใหบุคลากรในหนวยงาน ท่ีไมไดถูกเลือกใหเปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คนตอบแลวจึงนําขอมูลท่ีไดมาคํานวณคาความเท่ียงแอลฟาของ Cronbach เทากับ 
0.9846 

 

 การแปลผลคะแนนสําหรับตัวแปรในโมเดลท่ีกลาวมาท้ังหมด ใชมาตรฐานเดียวกัน                   
ดังตารางท่ี  3.2 
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ตารางท่ี 3.2 เกณฑการแปลความหมายขอมูล 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 นอย 
1.00 - 1.49 นอยท่ีสุด 

 
3.4  การรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลในการวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากคณะเศรษฐศาสตร  
 2.  การสงแบบสอบถามและการรับกลับ ดําเนินการใน 2 วิธี  วิธีท่ีหนึ่ง ผูวิจัยสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย และอํานวยความสะดวกใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสงกลับถึงผูวิจัยไดโดยไมเสียคาใชจาย
ดวยการใชบริการธุรกิจตอบรับของการส่ือสารแหงประเทศไทย  วิธีท่ีสอง ผูวิจัยสงแบบสอบถามและรับ
กลับดวยตนเอง  โดยท้ังสองวิธีทางนั้นผูวิจัยไดขอใหหนวยงาน ตอบแบบสอบถามโดยใชเวลาประมาณ   
4  สัปดาห  หลังจากไดรับแบบสอบถาม 
 3.  การติดตามแบบสอบถาม  หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  4  สัปดาห  เม่ือไมไดรับการตอบ
กลับผูวิจัยติดตามโดยทางโทรศัพท และสําหรับสถาบันท่ีสงและติดตามกลับเอง ใชวิธีการติดตามโดยทาง
โทรศัพทและการติดตามดวยตนเอง 
 4.  ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมากท่ีสุด  แลวนําแบบสอบถามมาลงรหัส
ตามท่ีกําหนดไว กรณีท่ีมีขอมูลสูญหาย ผูวิจัยไดแทนท่ีดวยคาเฉล่ีย (Mean)  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
กอนการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล โดย

ดําเนินการตรวจสอบทุกรายการในแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาเพ่ือความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
หากพบวามีขอมูลสูญหาย(Missing data) ผูวิจัยจะดําเนินการแทนคาขอมูลโดยใชโปรแกรม spss for 

Windows และเนื่องจากในการวิเคราะหครั้งนี้เปนการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง  (SEM) 
โปรแกรม LISREL ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  โดยใชสถิติบรรยายเพ่ือศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยาง และการ 
แจกแจงของตัวแปรการวิจัย คาเฉล่ีย (mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  ความเบ (skewness)       
และความโดง (kurtosis) โดยใชโปรแกรม spss for Windows 

2. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปวิเคราะหโดยการสรางตารางการ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
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3. ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลถาโมเดลท่ีไดไมมีความตรงหรือสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผูวิจัยจะปรับโมเดลวิเคราะหใหม จากดัชนีปรับรูปแบบ (Modification indices) ท่ีเสนอแนะ
จากโปรแกรม LISREL และพ้ืนฐานทางทฤษฎีท่ีผูวิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการ
พิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชเกณฑดัชนีตามขอสรุป    จาก
การสังเคราะหงานวิจัยของ Hooper,D.et al.(2008) ดังตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี ท่ี 3.3 ผลการสังเคราะหเกณฑดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล 

ดัชนีความสอดคลอง ระดับความสอดคลอง คําอธิบาย 
Chi-square (χ2) ระดับนัยสําคัญมากกวา 0.05 

P > 0.05 
ตองดูประกอบกับดัชนีอื่นๆ อาจเกิดความ
ลําเอียงเนื่องจากขนาดของกลุมตัวอยาง 

χ2/df 2:1(tabachnik and Fidell, 
2007) 
3:1(Kline,2005) 

ปรับตามขนาดกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยาง
มากควรใชเกณฑ 2:1 

RMSEA (Root Mean 
Square Error of 
Approximation) 
ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณคาความ
คลาดเคลื่อน 

RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.07 
(Steiger,2007) 

นอยกวา 0.03 มีความสอดคลองดีมาก 
 

GFI (Goodness of Fit 
Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

GFI ควรมีคามากกวา 0.95 มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 
คายิ่งมากแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองดี 

AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index:)คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแลว 

AGFI ควรมีคามากวา 0.95  คาอาจจะมากกวาชวง 0 ถึง 1 

RMR(Root Mean Square 
Residual)ดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือ 

โมเดลมีคา RMR จะมีขนาดเล็ก
(Tabachnik and Fidell,2007) 

เปนคาเฉลี่ยกําลังสองระหวางผลตางของสวน
ท่ีเหลือของความแปรปรวนรวมของกลุม
ตัวอยางกับ ความแปรปรวนรวมท่ีประมาณ
ไมใชคามาตรฐาน 

NFI (Non-Normed Fit 
Index)หรือดัชนี Tucker-
Lewis Index(TLI) 

NFI ควรมีคามากกวา 0.95 ในกรณีท่ีกลุมตัวอยางมีขนาดเล็กมีแนวโนมท่ี
จะประมาณคาเกินจริง 

NNFI(Non-Normed Fit 
Index)หรือดัชนี Tucker-
Lewis Index(TLI) 

NFI ควรมีคามากกวา 0.95 ไมใชคามาตรฐาน อาจมีคาเกินชวง 0 ถึง 1
เหมาะสําหรับขอมูลท่ีสมมติข้ึน(simulation 
studies)(Sharma et al,2005:McDonald and 
Marsh,1990) 

CFI(Comparative Fit 
Index) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ 

CFI ควรมีมากกวา 0.95 เปนคามาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 

ท่ีมา: ภัทราวดี มากมี (2552) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร ใน
ทัศนะของนายจาง ตามกรอบวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน  4  สวน  คือ  สวนที่  1  เปนผลการ
วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน  สวนที่  2  เสนอผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  ซ่ึงแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   
ดานความรูสาขาอ่ืน  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะการส่ือสาร 
ทักษะดานเทคนิค  ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ สวนที่ 3  เปนผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  ซ่ึงมี  
3  รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สมรรถนะซ่ึงมีองคประกอบดานความรูและความสามารถในทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร  ดานความรูสาขาอ่ืน  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะ
การส่ือสาร  ทักษะดานเทคนิค  ประสบการณการทํางาน  และดานมนุษยสัมพันธ  รูปแบบที่  2  สมรรถนะ
ซ่ึงมีองคประกอบของความรู  ทักษะ และทัศนคติ  รูปแบบที่  3  สมรรถนะซ่ึงมีองคประกอบของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหนาท่ี และสวนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงาน
ของหนวยงาน รายละเอียดมีดังนี้ 

สวนที่  1  เปนผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน ประกอบดวย ประเภทองคกร ลักษณะ
งานของหนวยงาน  สาเหตุท่ีหนวยงานท่ีรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร และบุคลากรท่ีจบการศึกษาดาน
เศรษฐศาสตรในสาขาท่ีตองการ ดังตารางท่ี 4.1 - 4.2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

สถานภาพของหนวยงาน จํานวน รอยละ 
1. ประเภทองคกร 

     หนวยงานราชการ              
 

140 
 

35.0 
     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 100 25.0 
     สถาบันการเงิน 160 40.0 
     รวม 400 100.0 

2. ลักษณะงานของหนวยงาน 
     วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 

 
144 

 
36.0 

     ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงาน 96 24.0 

     การเงิน 160 40.0 

     การตลาด - - 

     รวม 400 100.0 

3. สาเหตุท่ีหนวยงานท่ีรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร 
     ประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิ  
     ทางเศรษฐศาสตร 

 
 

327 

 
 

81.8 

    นโยบายขององคกร หรือผูบริหารตองการผูมี 
    คุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร 

 
51 

 
12.7 

     มีการขยายงานท่ีตองการผูมีคุณวุฒิทาง 
     เศรษฐศาสตร 

 
22 

 
5.5 

     รวม 400 100.0 
   

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวาประเภทองคกรสวนใหญเปนสถาบันการเงินรองลงมาคือ หนวยงาน

ราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจตามลําดับ ลักษณะของหนวยงานสวนใหญเปนงานดานการเงิน 
รองลงมาคือ วิจัยและวางแผนหรือกําหนดนโยบายและปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงาน
ตามลําดับ สาเหตุท่ีหนวยงานรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร  พบวาประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมี
คุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรมากท่ีสุดรองลงมาคือนโยบายขององคกรหรือผูบริหารตองการผูมีคุณวุฒิทาง
เศรษฐศาสตรและมีการขยายงานท่ีตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.2  ความตองการบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรจําแนกตามสาขาความเช่ียวชาญ 
 

อันดับความตองการ สาขา 
อันดับท่ี 1 
อันดับท่ี 2 
อันดับท่ี 3 
อันดับท่ี 4 
อันดับท่ี 5 

เศรษฐศาสตรการเงิน 
เศรษฐศาสตรการคลัง 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ความตองการบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรท่ีหนวยงาน
ตองการมากท่ีสุดโดยใหเปนอันดับท่ี 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปนอันดับ 2 มากท่ีสุดคือ สาขา
เศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหเปนอันดับ 4 มากท่ีสุดคือ 
สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอันดับ 5 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  ซ่ึง
แยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   ดานความรูสาขาอ่ืน  ดานทักษะใน
การปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะการส่ือสาร ทักษะดานเทคนิค  ประสบการณการ
ทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ ดังตารางท่ี 4.3 - 4.11 

ตารางท่ี 4.3  ดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (n = 400) 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 

1.  ความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจ 4.47 .75 มากท่ีสุด 
2.  ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค 4.29 .79 มาก 
3.  ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค 4.35 .86 มาก 
4.  การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ 4.26 .79 มาก 
5.  ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ 4.20 .81 มาก 
6.  ความรูดานการคาระหวางประเทศ 4.34 .87 มาก 
7.  ความรูดานการวิจัย 4.36 .75 มาก 
8.  สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได 4.26 .83 มาก 
9.  รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ 4.15 .86 มาก 

รวม 4.2994 .538 มาก 
 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวาสมรรถนะดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  = 4.2994 ) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวาความสามารถ
ในการวิเคราะหเศรษฐกิจมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือความรูดานการวิจัย เขาใจในระบบ
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เศรษฐกิจในระดับจุลภาค ความรูดานการคาระหวางประเทศ ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับ      
มหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได 
ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ และรูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 ความรูสาขาอ่ืนท่ีนายจางตองการ 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  รูภาษาตางประเทศ 4.46 .78 มาก 
2.  รูดานการตลาด 4.20 .72 มาก 
3.  รูดานจิตวิทยา 4.22 .719 มาก 
4.  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 4.21 .72 มาก 
5.  สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย  4.23 .75 มาก 
6.  สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ 4.12 .76 มาก 
7.  อานงบการเงินได 4.07 .72 มาก 
8.  ระบุความเสี่ยงในการบริหารได 4.20 .69 มาก 
9.  รูระบบการขาย 4.25 .64 มาก 
10.  รูระบบบัญชี 4.14 .73 มาก 
11.  รูระบบสินคาคงคลัง 4.19 .69 มาก 
12.  รูโครงสรางองคกร 4.21 .75 มาก 

รวม 4.2083 .664 มาก 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา สมรรถนะดานความรูสาขาอ่ืนในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก (  = 4.2083 ) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย ความรูดานจิตวิทยา    การวิเคราะห
เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ  ความรูดานการตลาด การระบุความเส่ียงในการบริหารได รูโครงสรางองคกร 
รูระบบสินคาคงคลัง รูระบบบัญชี สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ และสามารถอานงบ
การเงินได ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 ทักษะท่ีตองการในการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน 4.07 .78 มาก 
2.  ความรูเรื่องหนวยงาน (โครงสราง และนโยบาย) 4.22 .71 มาก 
3.  ความสามารถในการเรียนรูงาน 4.54 .66 มากท่ีสุด 
4.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.29 .65 มาก 
5.  ความสามารถในการประสานงาน 4.36 .68 มาก 
6.  ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 4.35 .68 มาก 
7.  ความสามารถในการประเมินผลงาน 4.11 .76 มาก 
8.  ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งท่ีตนทํา 4.05 .77 มาก 
9.  ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน 4.31 .71 มาก 
10.  ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน 4.29 .71 มาก 
11.  สามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานท่ี 
       รับผิดชอบ 

 
4.16 

 
.77 

 
มาก 

12.  ความสามารถในการเปนผูบริหาร 4.07 .79 มาก 
13.  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 4.14 .74 มาก 
14.  รักษาเวลาในการทํางาน 3.72 .87 มาก 
15.  มีความขยันขันแข็งตองาน 3.90 .82 มาก 
16.  เอาใจใสในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 4.32 .74 มาก 
17.  มีทัศนคติท่ีดีตองาน 4.16 .77 มาก 
18.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.29 .74 มาก 
19.  มีระเบียบวินัยในการทํางาน 4.12 .77 มาก 
20.  มีความรับผิดชอบในงาน 3.90 .81 มาก 
21.  เปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน 4.50 .64 มากท่ีสุด 

รวม 4.1833 .551 มาก 
    

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก (  = 4.1833 ) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมีคาเฉล่ียของ
คะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ความสามารถในการพัฒนาการ
ทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน  มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
วิชาการใหเขากับงานท่ีรับผิดชอบ   มีทัศนคติท่ีดีตองาน มีความละเอียดรบคอบในการทํางาน ความมี
ระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผลงาน ความสามารถในการเปนผูบริหาร 
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ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจส่ิงท่ีตนทํา มีความ
ขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.6  บุคลิกภาพสวนบุคคลท่ีตองการ 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  ชางสังเกต 4.01 .73 มาก 
2.  ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 4.15 .72 มาก 
3.  สามารถโนมนาวใจผูอื่นได 4.09 .78 มาก 
4.  การแตงกายเหมาะสม 3.87 .79 มาก 
5.  สามารถควบคุมอารมณได 3.81 .81 มาก 
6.  มีความนาเช่ือถือ 4.16 .75 มาก 
7.  เปนคนมีเหตุผล 3.65 .81 มาก 
8.  มีความทันสมัย ทันเหตุการณ 3.73 .78 มาก 
9.  มีความสนใจใฝรู 3.60 .87 มาก 
10.  มีไหวพริบ 4.13 .75 มาก 
11.  มีแรงจูงใจในตัวเอง 4.33 .76 มาก 
12.  มีคุณธรรมจริยธรรม 4.30 .71 มาก 
13.  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 4.37 .68 มาก 
14.  ทํางานโดยไมมีผูแนะนํา 4.32 .82 มาก 
15.  มีความเปนตัวเองสูง 4.00 .82 มาก 
16.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง 3.78 .82 มาก 
17.  จงรักภักดีตอองคกร 3.91 .88 มาก 
18.  มีภาวะผูนํา 3.62 .82 มาก 
19.  ทํางานภายใตเง่ือนไขหลายๆ อยางได 4.37 .72 มาก 
20.  ตระหนักในโอกาสของหนายงาน 4.08 .79 มาก 
21.  ฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  4.39 .72 มาก 

รวม 4.0325 .550 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา สมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (  = 4.0325 ) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การฟงและการดําเนินงานตามคําส่ังท่ีไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได การทํางานภายใต
เง่ือนไขหลายๆ อยางได  การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา  การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอ่ืนได  ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปนตัวเองสูง จงรักภักดีตอองคกร การแตงกายเหมาะสม  สามารถ
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ควบคุมอารมณได มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7  ทักษะการส่ือสารท่ีตองการ 

 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  เขาใจและจับประเด็นคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 4.35 .71 มาก 
2.  แสดงความคิดสรางสรรคทางการพูด 4.11 .70 มาก 
3.  แสดงความคิดสรางสรรคในการเขียน 3.97 .78 มาก 
4.  พูดชัดเจน/ สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน 4.18 .73 มาก 
5.  เขียนรายงานทางเทคนิคได 3.94 .78 มาก 
6.  การรับฟงและสรุปการบรรยายได 4.37 .82 มาก 
7.  การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได 4.54 .65 มากท่ีสุด 

รวม 4.2079 .548 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา สมรรถนะดานทักษะการส่ือสารในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (  = 4.2079) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได มี
คาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็นคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุป
การบรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความสรางสรรคทางการพูด แสดงความคิด
สรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.8  ทักษะดานเทคนิคท่ีตองการ 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  รูระบบควบคุมคอมพิวเตอร 4.18 .72 มาก 
2. ใชระบบคอมพิวเตอรบริหารเพื่อการตัดสินใจ 4.05 .68 มาก 
3.  แปลความหมายและใชสถิติได 4.03 .73 มาก 
4.  ใชระบบของโปรแกรมบริหารได 4.11 .72 มาก 
5.  ใชระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได 3.96 .75 มาก 
6.  ออกแบบและสรางระบบขาวสาร 4.28 .71 มาก 
7.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 4.02 .76 มาก 

รวม 4.0886 .594 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา สมรรถนะดานเทคนิคในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก         

(  = 4.0886) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การออกแบบและสรางระบบขาวสาร มีคาเฉล่ียของคะแนน
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สูงสุด รองลงมาคือ ความรูระบบควบคุมคอมพิวเตอร ใชระบบของโปรแกรมบริหารได ใชระบบ
คอมพิวเตอรบริหารเพ่ือการตัดสินใจ แปลความหมายและใชสถิติได เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และใช
ระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.9  ประสบการณการทํางานของบัณฑิตท่ีตองการ 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  ทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร 4.12 .73 มาก 
2.  เขียนแผนธุรกิจได 3.99 .77 มาก 
3.  ฝกงานในหนวยงานตางๆ  3.98 .72 มาก 

รวม 4.0275 .672 มาก 
    

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา สมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก (  = 4.0275) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มีคาเฉล่ีย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขียนแผนธุรกิจได และการฝกงานในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 4.10  ปจจัยดานมนุษยสัมพันธของบัณฑิตท่ีตองการ 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  สุภาพออนนอม 4.34 .70 มาก 
2.  ยิ้มแยมแจมใส 4.15 .75 มาก 
3.  ใจเย็น สุขุม 4.07 .79 มาก 
4.  มีความเสียสละ 4.04 .77 มาก 
5. เอื้อเฟอเผื่อแผ   4.06 .79 มาก 
6.  รูจักกาลเทศะ 4.35 .74 มาก 

รวม 4.1692 .621 มาก 
 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา สมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก (  = 4.1692) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมา
คือ สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และมีความเสียสละ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในภาพรวม 
 

สมรรถนะของบัณฑิต  S.D. ผลการประเมิน 
1.  ความรูและความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร 4.2994 0.53894 มาก 
2.  ความรูสาขาอื่น 4.2083 0.66429 มาก 
3.  ทักษะในการปฏิบัติงาน 4.1833 0.55177 มาก 
4.  บุคลิกภาพสวนบุคคล 4.0325 0.55088 มาก 
5. ทักษะการสื่อสาร  4.2079 0.54809 มาก 
6. ทักษะดานเทคนิค 4.0886 0.59417 มาก 
7.  ประสบการณการทํางาน 4.0275 0.67296 มาก 
8.  มนุษยสัมพันธ 4.1692 0.62159 มาก 

รวม 4.1517 0.50751 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก  (   = 4.1517) เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชา
เศรษฐศาสตร มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ ทักษะดานเทคนิค บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ตามลําดับ 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  ซ่ึงมี  3  รูปแบบคือ  

รูปแบบที่  1  สมรรถนะซ่ึงมีองคประกอบดานความรู และความสามารถในทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร  ดานความรูสาขาอ่ืน  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะ
การส่ือสาร  ทักษะดานเทคนิค  ประสบการณการทํางาน  และดานมนุษยสัมพันธ ดังตารางท่ี 4.12 - 4.14 

 

ตารางท่ี 4.12 คาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ตัวบงช้ี Mean S.D. Max Min SK KU 
1.สมรรถนะบัณฑิตเศรษฐศาสตร
(COMPETENCY) 

4.1517 0.50751 5.00 2.21 -0.531 0.410 

   1.1 ความรูความสามารถในทางวิชาการ  
         เศรษฐศาสตร(COMPET1) 4.2994 0.53894 5.00 2.08 -0.831 0.270 

   1.2 ความรูสาขาอื่น(COMPET2) 4.2053 0.66429 5.00 1.00 -0.366 0.188 
   1.3 ทักษะในการปฏิบัติงาน(COMPET3) 4.1833 0.55177 5.00 1.57 -0.548 0.482 
   1.4 บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) 4.0325 0.55088 5.00 1.71 -0.650 0.848 
   1.5 ทักษะในการสื่อสาร(COMPET5) 4.2079 0.54809 5.00 1.57 -0.704 0.813 
   1.6 ทักษะดานเทคนิค(COMPET6) 4.0886 0.59417 5.00 1.00 -0.661 1.640 
   1.7 ประสบการณการทํางาน(COMPET7) 4.0275 0.67296 5.00 1.00 -0.530 0.699 
   1.8 มนุษยสัมพันธ(COMPET8) 4.1692 0.62159 5.00 1.33 -0.892 0.679 
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ตารางท่ี 4.13  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ี
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง 
 

ตัวบงช้ี COMPET1 COMPET2 COMPET3 COMPET4 COMPET5 COMPET6 COMPET7 COMPET8 
COMPET1 1.000        
COMPET2 0.767** 1.000       
COMPET3 0.616** 0.798** 1.000      
COMPET4 0.597** 0.688** 0.833** 1.000     
COMPET5 0.599** 0.651** 0.713** 0.836** 1.000    
COMPET6 0.536** 0.651** 0.723** 0.789** 0.759** 1.000   
COMPET7 0.527** 0.633** 0.689** 0.758** 0.725** 0.859** 1.000  
COMPET8 0.573** 0.662** 0.702** 0.740** 0.713** 0.731** 0.702** 1.000 

Mean 
S.D. 

4.2994 
0.5389 

4.2083 
0.6643 

4.1833 
0.5518 

4.0325 
0.5509 

4.2079 
0.5481 

4.0886 
0.5942 

4.0275 
0.6729 

4.1692 
0.6216 

Bartlett’s Test of Sphericity = 3146.284 P = 0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.900 
หมายเหต*ุ* P<0.01 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
 

ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก

องคประกอบ b(SE) 
t R2 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง  

1. สมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตร(COMPETENCY)    

1.1 ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร 
      (COMPET1) 

0.90**(0.04) 22.53 0.81 

1.2 ความรูสาขาอื่น (COMPET2) 0.87**(0.04) 21.56 0.76 
1.3 ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3) 0.84**(0.04) 20.17 0.74 
1.4 บุคลิกภาพสวนบุคคล(COMPET4) 0.76**(0.04) 19.79 0.58 
1.5 ทักษะในการสื่อสาร(COMPET5) 0.86**(0.04) 21.01 0.69 
1.6 ทักษะดานเทคนิค(COMPET6) 0.72**(0.04) 17.64 0.70 
1.7 ประสบการณการทํางาน(COMPET7) 0.66**(0.05) 14.43 0.44 
1.8 มนุษยสัมพันธ(COMPET8) 0.83**(0.04) 20.18 0.70 

Chi-square = 14.43, df. = 13,P = 0.34,GFI = 0.99,AGFI = 0.98,RMR = 0.012,RMSEA = 0.014 
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ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

ความรูสาขาอื่น

ทักษะในการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพสวนบุคคล

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะดานเทคนิค

สมรรถนะ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร

ประสบการณการทํางาน

มนุษยสัมพันธ

  
 Chi-square = 14.43, df. = 13,P = 0.34,GFI = 0.99,AGFI = 0.98,RMR = 0.012,RMSEA = 0.014 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่งของโมเดลตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
 
4.1  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 1) 

4.1.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะ (COMPETENCY) มีคาเฉล่ียในระดับมากประกอบดวยตัว
บงช้ี 8 ตัว โดย ตัวบงช้ี ท่ีมีการกระจายนอยท่ีสุดและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรูและความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) รองลงมาคือ ตัวบงช้ีความรูสาขาอ่ืน (COMPET2) ทักษะการส่ือสาร 
(COMPET5) ทักษะในการปฏิบัติงาน  (COMPET3)  มนุษยสัมพันธ  (COMPET8) เทคนิค (COMPET6) 
บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) และประสบการณทํางาน (COMPET7) ตามลําดับ 

4.1.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.01) 
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.527 ถึง 0.859  และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธ
กันมากท่ีสุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7)  และทักษะดานเทคนิค (COMPET6)  สวน

0.90 

0.87 

0.84 

0.76 

0.86 

0.72 

0.66 

0.83 
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คูตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7)   และความรู
และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร(COMPET1) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคา
เทากับ 3146.284  (P<0.000) แสดงวาคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีแตกตางจากเมทริกซ
เอกลักษณอยางมีนัยสําคัญและคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีคาเทากับ 0.900 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไป
วิเคราะหองคประกอบได ดังตารางท่ี 4.13 
 4.1.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 14.43 ซ่ึงมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1(P= 0.34) ท่ีองศา
อิสระเทากับ 13 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก
ท่ีวาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.99 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 รวมท้ังดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของ
เศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.014 ซ่ึงมีคาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบท้ัง 8 ตัวมีคาเปนบวก โดยมีขนาดตั้งแต 
0.66 ถึง 0.90 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร(COMPET1) รองลงมาคือ 
ความรูสาขาอ่ืน (COMPET2) และทักษะการส่ือสาร (COMPET5) สวนตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักความสําคัญนอย
ท่ีสุด ไดแก ประสบการณทํางาน (COMPET7) ดังนั้นสรุปไดวาตัวบงช้ีท้ัง 8 ตัว ซ่ึงพิจารณาจากคาน้ําหนัก
องคประกอบดังกลาว เปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญขององคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ดังตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.1 
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รูปแบบที่  2  สมรรถนะซ่ึงมีองคประกอบของความรู  ทักษะ และทัศนคติ ดังตารางท่ี 4.15 - 4.17 

ตารางท่ี 4.15 คาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ตัวบงช้ี Mean S.D. Max Min SK KU 
1. ความรู (Knowledge) 4.1977 0.52430 5.00 1.77 -0.781 0.224 
1.1 ความสามารถในทางวิชาการ

เศรษฐศาสตร(KNOW1) 4.2994 0.53894 5.00 2.08 -0.831 0.270 

1.2 ความรูสาขาอื่น(KNOW2) 4.2083 0.66429 5.00 1.00 -0.366 0.188 
1.3 ความรูทางเทคโนโลยี(KNOW3) 4.0886 0.59417 5.00 1.00 -0.661 1.640 
2. ทักษะ(Skill) 4.1956 0.50896 5.00 2.29 -0.795 0.110 
2.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน(SKILL1) 4.1833 0.55177 5.00 1.57 -0.548 0.482 
2.2 ทักษะในการสื่อสาร(SKILL2) 4.2079 0.54809 5.00 1.57 -0.704 0.813 
3. ทัศนะคติ(Attitude) 4.1008 0.54695 5.00 2.38 0.535 0.264 
3.1 บุคลิกภาพสวนบุคคล(ATTI 1) 4.0325 0.55088 5.00 1.71 -0.650 0.848 
3.2 มนุษยสัมพันธ(ATTI 2) 4.1692 0.62159 5.00 1.33 -0.892 0.679 
 
ตารางท่ี 4.16  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ี
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง 
 

ตัวบงช้ี KNOW1 KNOW2 KNOW3 SKILL1 SKILL2 ATTI1 ATTI2 
KNOW1 1.000       
KNOW2 0.767** 1.000      
KNOW3 0.536** 0.651** 1.000     
SKILL1 0.616** 0.798** 0.723** 1.000    
SKILL2 0.599** 0.651** 0.759** 0.713** 1.000   
ATTI1 0.597** 0.688** 0.789** 0.833** 0.836** 1.000  
ATTI2 0.573** 0.662** 0.731** 0.702** 0.713** 0.740** 1.000 
Mean 
S.D. 

4.2994 
0.5389 

4.2083 
0.6643 

4.0886 
0.5942 

4.1883 
0.5518 

4.2079 
0.5481 

4.1833 
0.5518 

4.1692 
0.6216 

Bartlett’s Test of Sphericity = 2582.895 P = 0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.888 
หมายเหต ุ**P<0.01 
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ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ตัวบงช้ี น้ําหนักองคประกอบ 
b(SE) t R2 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง  
1. ความรู(Knowledge)  

1.1  ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร(KNOW1) 0.89**(0.06) 14.91 0.79 
1.2  ความรูสาขาอื่น(KNOW2) 0.75**(0.04) 19.60 0.75 
1.3  ความรูทางเทคโนโลยี(KNOW3) 0.66**(0.03) 9.33 0.69 

2. ทักษะ(Skill)  
2.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน(SKILL1)  0.83**(0.02) 8.69 0.57 
2.2 ทักษะในการสื่อสาร(SKILL2) 0.87**(0.04) 20.85 0.73 

3. ทัศนะคติ(Attitude)  

3.1 บุคลิกภาพสวนบุคคล(ATTI1) 0.75**(0.04) 22.01 0.43 
3.2  มนุษยสัมพันธ(ATTI2) 0.82**(0.03) 11.49 0.69 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง  
1. ความรู(Knowledge) 1.02**(0.07) 14.58 0.99 
2. ทักษะ(Skill) 1.01**(0.05) 22.11 0.98 

3. ทัศนะคติ(Attitude) 0.99**(0.05) 19.40 0.96 

Chi-square = 9.84, df = 6,P = 0.13,GFI = 0.99,AGFI = 0.97,RMR = 0.009,RMSEA = 0.039 
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ความรูในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

ความรูสาขาอื่น

ความรูทางเทคโนโลยี

ทักษะในการปฏิบัติงาน

ทักษะในการส่ือสาร

บุคลิกภาพสวนบุคคล

มนุษยสัมพันธ

ความรู
(Knowledge)

ทักษะ
(Skill)

ทัศนคติ
(Attitude)

สมรรถนะ
(Competency)

0.89

0.87
0.69

0.83
0.87

0.69
0.75

1.02

1.01

0.99

Chi-square = 9.84, df = 6,P = 0.13,GFI = 0.99,AGFI = 0.97,RMR = 0.009,RMSEA = 0.039 
 

ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
 
4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 2 ) 

4.2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของความรู(Knowledge) มีคาเฉล่ียในระดับมากประกอบดวยตัวบงช้ี 3 ตัว 
โดย ตัวบงช้ี ท่ีมีการกระจายนอยท่ีสุดและมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ ความรูในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
(KNOW1) รองลงมาคือ ตัวบงช้ีความรูสาขาอ่ืน (KNOW2) ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) ตามลําดับ 
องคประกอบของทักษะ (Skill) มีคาเฉล่ียในระดับมากประกอบดวยตัวบงช้ี 2 ตัว โดยตัวบงช้ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ทักษะในการส่ือสาร (SKILL2) รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) และองคประกอบ
ของทัศนคติ(Attitude) มีคาเฉล่ียในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงช้ี 2 ตัว โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
มนุษยสัมพันธ (SKILL2) รองลงมาคือ   บุคลิกภาพสวนบุคคล (SKILL1) ตามลําดับ 

4.2.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  (P<0.01) 
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.536 ถึง 0.836  และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธ
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กันมากท่ีสุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7)  และทักษะดานเทคนิค (COMPET6)  สวน
คูตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7)   และความรู
และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร(COMPET1) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 
2582.895  (P<0.000) แสดงวาคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมี
นัยสําคัญและคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคา
เทากับ 0.888 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห
องคประกอบได ดังตารางท่ี 4.16 
 4.2.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 9.84 ซ่ึงมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1 (P = 0.13) ท่ี
องศาอิสระเทากับ 6 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลักท่ีวาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 
0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.97 รวมท้ังดัชนีรากของกําลังสอง
เฉล่ียของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.009 ซ่ึงมีคาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบท้ัง  7 ตัวมีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 
0.69 ถึง 0.89 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) รองลงมาคือ 
ความรูสาขาอ่ืน (COMPET2) และทักษะการส่ือสาร (COMPET5) สวนตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักความสําคัญนอย
ท่ีสุด ไดแก ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) 
 เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยองคประกอบดานความรู (Knowledge) พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ความรูและ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89 รองลงมา
คือ ความรูสาขาอ่ืน (KNOW2) และความรูทางเทคโนโลย ี(KNOW3) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.87 และ 
0.73 ตามลําดับโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบของความรู (Knowledge) ไดรอยละ 
79,75 และ 69 ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ (Skill) พบวา ตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  
ทักษะในการส่ือสาร(SKILL2) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 รองลงมาคือ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (SKILL1) ซ่ึงมีคาน้ํ าหนักองคประกอบ 0.82 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัว
องคประกอบของทักษะ (Skill) ไดรอยละ 57 และ 73  ตามลําดับ และองคประกอบดานทัศนคติ (Attitude) 
พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก มนุษยสัมพันธ (ATTI2) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 
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0.75 รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล (ATTI1) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.69  โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ไดรอยละ 69 และ 43 ตามลําดับ 
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (COMPETENCY) ซ่ึง
เปนองคประกอบอันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจางในแตละดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (skill) และ 
ทัศนคติ (Attitude) มีคาน้ําหนักองคประกอบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดาน แสดงวา
องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 3 ดาน เปนตัวบงช้ีถึง
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
องคประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง ไดแก องคประกอบดานความรู (Knowledge) รองลงมาคือ องคประกอบดานทักษะ (skill) และ 
องคประกอบดานทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.02 ,1.01 และ 0.99 ตามลําดับ 
โดยองคประกอบแตละดานสามารถอธิบายความแปรปรวนในโมเดลตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดรอยละ 99 ,98 และ 96 ตามลําดับ ดังตารางท่ี  4.17 และ   
ภาพ ท่ี 4.2 

รูปแบบที่  3  สมรรถนะซ่ึงมีองคประกอบของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหนาท่ี ดังตาราง
ท่ี 4.18 - 4.20 

ตารางท่ี 4.18 คาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
 

ตัวบงช้ี Mean S.D. Max Min SK KU 

1. สมรรถนะหลัก(Core Competency) 4.1283 0.52594 5.00 2.38 -0.488 0.131 
1.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 

(CORE1) 
4.1833 0.55177 5.00 1.57 -0.548 0.482 

1.2 บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) 4.0325 0.55088 5.00 1.71 -0.650 0.848 
1.3 มนุษยสัมพันธ (CORE3) 4.1692 0.62159 5.00 1.33 -0.892 0.679 

2. สมรรถนะลักษณะงาน(Functional 
Competency) 

4.1986 0.49890 5.00 2.34 -0.540 0.73 

2.1 ทักษะในการสื่อสาร (FUNC1) 4.2079 0.54809 5.00 1.57 -0.704 0.813 
2.2 ทักษะในการปฏิบัติงานดาน

เศรษฐศาสตร (FUNC2) 
4.2994 0.53894 5.00 2.08 -0.831 0.270 

2.3 ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3) 4.0886 0.59417 5.00 1.00 -0.661 1.640 
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ตารางท่ี 4.19  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ี
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง 
 

ตัวบงช้ี CORE1 CORE2 CORE3 FUNC1 FUNC2 FUNC3 
CORE1 1.000      
CORE2 0.833** 1.000     
CORE 3 0.702** 0.740** 1.000    
FUNC1 0.713** 0.836** 0.713** 1.000   
FUNC2 0.616** 0.597** 0.573** 0.599** 1.000  
FUNC3 0.723** 0.785** 0.731** 0.759** 0.536** 1.000 
Mean 
S.D. 

4.1833 
0.5518 

4.0325 
0.5509 

4.1692 
0.6216 

4.2079 
0.5481 

4.2994 
0.5389 

4.0886 
0.5942 

Bartlett’s Test of Sphericity = 2006.095 P = 0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.901 
หมายเหต*ุ* P<0.01 

ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  

ตัวบงช้ี น้ําหนัก
องคประกอบ b(SE) t R2 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง  

1. สมรรถนะหลัก ( Core Competency )    
1.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) 0.83**(0.08) 11.63 0.84 
1.2 บุคลิกภาพสวนบุคคล(CORE2) 0.72**(0.05) 16.88 0.80 
1.3 มนุษยสัมพันธ(CORE3) 0.81**(0.05) 17.06 0.74 

2. สมรรถนะลักษณะงาน ( Functional Competency )    
2.1 ทักษะในการสื่อสาร (FUNC1) 0.84**(0.10) 8.10 0.66 
2.2 ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) 0.93**(0.06) 14.13 0.68 
2.3 ทักษะดานเทคนิค (FUNC3) 0.69**(0.04) 17.25 0.59 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง  
1. สมรถนะหลัก(Core Competency) 0.98**(0.03) 32.67 0.76 
2. สมรรถนะลักษณะงาน(Functional Competency) 1.07**(0.09) 11.89 0.89 

Chi-square = 12.96, df. = 7,P = 0.18,GFI = 0.98,AGFI = 0.96,RMR = 0.013,RMSEA = 0.04 
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บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน

บุคลิกภาพสวนบุคคล

มนุษยสัมพันธ

ทักษะในการสื่อสาร

ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร

ทักษะทางดานเทคนิค

สมรรถนะหลัก 
(Core  Competency)

สมรรถนะลักษณะงาน
Functional Competency

สมรรถนะ (ระดับบุคคล)

 
Chi-square = 12.96, df. = 7,P = 0.18,GFI = 0.98,AGFI = 0.96,RMR = 0.013,RMSEA = 0.04 

ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสองของโมเดลตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  
 
4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 3) 

4.3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะหลัก (COMPETENCY) มีคาเฉล่ียในระดับมาก ประกอบดวย
ตัวบงช้ี 3 ตัว โดย ตัวบงช้ี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สมรรถนะดานบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) 
รองลงมาคือ ดานมนุษยสัมพันธ (CORE3) และบุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) และองคประกอบของ
สมรรถนะลักษณะงานมีคาเฉล่ียในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงช้ี 3 ตัว โดยตัวบงช้ี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) รองลงมาคือทักษะในการส่ือสาร 
(FUNC1) และทักษะดานเทคนิค (FUNC3) ตามลําดับ  

4.3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) 
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.536 ถึง 0.836 และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธ
กันมากท่ีสุดคือ ทักษะในการส่ือสาร(FUNC1) บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2)  สวนคูตัวบงช้ีท่ี มี

0.98 

1.07 

0.83 

0.72 
0.81 

0.84 

0.93 
0.69 
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ความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ ทักษะดานเทคนิค (FUNC3) และสมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานใน
ดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 2006.095  (P < 0.000) แสดง
วาคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญและคาดัชนีไก
เซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคาเทากับ 0.901 ซ่ึงมีคา
เขาใกล 1 แสดงวาตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบได ดังตารางท่ี 
4.19 
 4.3.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 12.96 ซ่ึงมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1(P = 0.18) ท่ี
องศาอิสระเทากับ 7 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลักท่ีวาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 
0.98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.96 รวมท้ังดัชนีรากของกําลังสอง
เฉล่ียของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.013 ซ่ึงมีคาเทาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบท้ัง 6 ตัวมีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 
0.69 ถึง 0.93 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) รองลงมาคือ ทักษะในการ
ส่ือสาร (FUNC1) สวนตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก ทักษะดานเทคนิค (FUNC3) 
 เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยองคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 รองลงมาคือ มนุษย
สัมพันธ (CORE3)  และบุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.81 และ 0.72 
ตามลําดับโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไดรอยละ 
75 65 และ 70 ตามลําดับ ในสวนขององคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) 
พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุดไดแก ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร(FUNC2) ซ่ึงมีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 รองลงมาคือ ทักษะในการส่ือสาร(FUNC1)  และ ทักษะดานเทคนิค
(FUNC3) ซ่ึงมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.84 และ 0.69 ตามลําดับ  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
องคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ไดรอยละ 45 70  และ 55 ตามลําดับ 
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดลสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (COMPETENCY) ซ่ึงเปน
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องคประกอบอันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจางในแตละดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะ
ลักษณะงาน (Function Competency) มีคาน้ําหนักองคประกอบท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกดาน 
แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดาน เปนตัว
บงช้ีถึงสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยองคประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ไดแก องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน  (Function Competency) รองลงมาคือ 
องคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency)  ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.07 และ 0.98 
ตามลําดับ โดยองคประกอบแตละดานสามารถอธิบายความแปรปรวนในโมเดลตัวบงช้ีสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดรอยละ 89 และ 76  ตามลําดับ ดังตารางท่ี  4.20  และ
ภาพ ท่ี 4.3 

สวนที่  4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน 
4.4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน 

4.4.1 ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ประเภทองคกร พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 8 ตัวบงช้ีของสมรรถนะ ดังตาราง
ท่ี 4.21 

4.4.2  ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ลักษณะงานของหนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง    8   ตัวบงช้ีของ
สมรรถนะ ดังตารางท่ี 4.22   
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ตารางท่ี 4.21 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกร 

 
ANOVA 

ตัวบงช้ีสมรรถนะ ประเภทองคกร Mean S.D. SS df MS F Sig ผลการ
ทดสอบ 

ความรูความสามารถ
ในทางวิชา
เศรษฐศาสตร(COMPET1) 

หนวยงานราชการ 4.3000 0.47529 0.555 2 0.278 0.956 0.385 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.3575 0.56684       

สถาบันการเงิน 4.2625 0.57258       

ความรูสาขาอื่น
(COMPET2) 

หนวยงานราชการ 4.2865 0.51586 1.690 2 0.845 1.924 0.147 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.2022 0.76352       

สถาบันการเงิน 4.1361 0.70790       

ทักษะในการปฏิบัติงาน
(COMPET3) 

หนวยงานราชการ 4.1990 0.46672 1.064 2 0.532 1.755 0.174 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.2538 0.53773       

สถาบันการเงิน 4.1256 0.62197       

บุคลิกภาพสวนบุคคล
(COMPET4) 

หนวยงานราชการ 4.1041 0.43832 1.171 2 0.585 1.938 0.145 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.0143 0.59467       

สถาบันการเงิน 3.9812 0.60501       

ทักษะในการสื่อสาร
(COMPET5) 

หนวยงานราชการ 4.2704 0.46448 1.324 2 0.662 2.216 0.110 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.2286 0.57967       

สถาบันการเงิน 4.1402 0.58966       

เทคนิค(COMPET6) หนวยงานราชการ 4.1122 0.53501 0.137 2 0.068 0.193 0.825 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.0857 0.66759       

สถาบันการเงิน 4.0696 0.59777       

ประสบการณการ
ทํางาน(COMPET7) 

หนวยงานราชการ 4.0238 0.62794 0.665 2 0.333 0.734 0.481 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.0933 0.72950       

สถาบันการเงิน 3.9896 0.67544       

มนุษยสัมพันธ
(COMPET8) 

หนวยงานราชการ 4.1964 0.52258 1.443 2 0.721 1.875 0.155 ไมแตกตาง 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 4.2433 0.57755       

สถาบันการเงิน 4.0990 0.71699       
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ตารางท่ี 4.22 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางลักษณะงานของหนวยงาน 
 

ANOVA 

ตัวบงช้ีสมรรถนะ ลักษณะงานของหนวยงาน Mean S.D. SS df MS F Sig. ผลการ
ทดสอบ 

ความรูความสามารถ  
ในทางวิชา 
เศรษฐศาสตร(COMPET1) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.2419 0.47529 0.555 2 0.278 0.956 0.385 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.4089 0.56684       
การเงิน 4.2854 0.57258       

ความรูสาขาอื่น
(COMPET2) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.2199 0.51586 1.690 2 0.845 1.924 0.147 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.2523 0.76352       
การเงิน 4.1639 0.70790       

ทักษะในการปฏิบัติงาน
(COMPET3) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.1597 0.46672 1.064 2 0.532 1.755 0.174 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.2798 0.53773       
การเงิน 4.1467 0.62197       

บุคลิกภาพสวนบุคคล
(COMPET4) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.0188 0.43832 1.171 2 0.585 1.938 0.145 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.1032 0.59467       
การเงิน 4.0024 0.60501       

ทักษะในการสื่อสาร
(COMPET5) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.1984 0.46448 1.324 2 0.662 2.216 0.110 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.2842 0.57967       
การเงิน 4.1705 0.58966       

เทคนิค(COMPET6) วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.0486 0.53501 0.137 2 0.068 0.193 0.825 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.1399 0.66759       
การเงิน 4.0938 0.59777       

ประสบการณ 
การทํางาน 
(COMPET7) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 3.9583 0.62794 0.665 2 0.333 0.734 0.481 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.1389 0.72950       
การเงิน 4.0229 0.67544       

มนุษยสัมพันธ
(COMPET8) 

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 4.1296 0.52258 1.443 2 0.721 1.875 0.155 ไมแตกตาง 
ปฏิบัติงานตามนโยบาย 4.3056 0.57755       
การเงิน 4.1229 0.71699       
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บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายและเสนอแนะ 

 
ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและการเสนอแนะจากผลการวิจัย มีรายละเอียด 

ดังนี้  

5.1 สรุปการวิจัย  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ัวไปคือ เพ่ือศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 3 ประการ คือ  

1.  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร 
2.  เพ่ือศึกษาและบงช้ีองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ

นายจาง 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร ระหวางประเภทองคกร   

และลักษณะงานของหนวยงาน 

5.2 กรอบหรือขอบเขตการวิจัย 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ประกอบดวย 

รูปแบบในการศึกษา 3 รูปแบบ คือ  
รูปแบบที่ 1 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ซ่ึงประกอบดวย 8 ตัวบงช้ี  คือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1)  ความรู
สาขาอ่ืน (COMPET2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3) บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) ทักษะการ
ส่ือสาร (COMPET5) เทคนิค (COMPET6) ประสบการณการทํางาน (COMPET7) มนุษยสัมพันธ (COMPET8) 
 รูปแบบที่ 2 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยแยกเปน องคประกอบของความรู (Knowledge) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี คือ ความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ความรูสาขาอ่ืน (KNOW2) ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) องคประกอบ
ของทักษะ (Skill) ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ีคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) ทักษะในการส่ือสาร 
(SKILL2) และ องคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี คือ บุคลิกภาพสวนบุคคล 
(ATTI1) มนุษยสัมพันธ (ATTI2)  
 รูปแบบที่ 3 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยแยกเปน องคประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี คือ บุคลิกภาพใน
การปฏิบัติงาน (CORE1) บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) มนุษยสัมพันธ (CORE3) และองคประกอบของ 
สมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ทักษะในการส่ือสาร (FUNC1) 
ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3) 
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5.3 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เพ่ือศึกษาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง กลุมตัวอยางไดมาจากการแบงกลุมประชากรออกเปนช้ันภูมิแบบสัดสวน 
(Proportionate Stratified random Sampling) เพ่ือใหครอบคลุมตามสัดสวนของหนวยงานท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
และใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จากแตละช้ันภูมิ ในการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน ใชการสรางสมการโครงสรางเชิงเสน (SEM) และใชโปรแกรม LISREL 8.50 ประมวลผลขอมูล และ
การวิเคราะหความแปรปรวนใชโปรแกรม spss for Windows เพ่ือใหไดขอสรุปผลการวิจัย 

5.4 สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ในการสรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวนคือ คือ  สวนที่  1  เปนผลการวิเคราะห

ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน  สวนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง  ซ่ึงแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   ดานความรู
สาขาอ่ืน  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะการส่ือสาร  ดานเทคนิค  
ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ สวนที่ 3  เปนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
รูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง และสวนที่  4  ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน 
 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของหนวยงาน  

ประกอบดวย ประเภทองคกร ลักษณะงานของหนวยงาน  สาเหตุท่ีหนวยงานท่ีรับบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร และบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรสาขาท่ีตองการ พบวาประเภทองคกรสวน
ใหญเปนสถาบันการเงินรองลงมาคือ หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจตามลําดับ ลักษณะของ
หนวยงานสวนใหญเปนงานดานการเงิน รองลงมาคือ วิจัยและวางแผนหรือกําหนดนโยบายและ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงานตามลําดับ สาเหตุท่ีหนวยงานรับบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร  พบวาประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรมากท่ีสุดรองลงมาคือ
นโยบายขององคกรหรือผูบริหารตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรและมีการขยายงานท่ีตองการผูมีคุณวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตรตามลําดับ ในสวนของ ความตองการบุคลากรท่ีจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรท่ี
หนวยงานตองการมากท่ีสุดโดยใหเปนอันดับท่ี 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปนอันดับ 2 มากท่ีสุด
คือ สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหเปนอันดับ 4 มาก
ท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอันดับ 5 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรเชิง
ปริมาณ 
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สวนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง   
แยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   ดานความรูสาขาอ่ืน  ดาน

ทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะการส่ือสาร  ดานเทคนิค  ประสบการณการ
ทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี ้

 ในสวนของดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร พบวาสมรรถนะดาน
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวาความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจมีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือความรูดานการวิจัย เขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ความรูดานการคาระหวาง
ประเทศ ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ
โครงการ สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ และรู
ผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ ตามลําดับ 
 ในสวนของดานความรูสาขาอ่ืนพบวาสมรรถนะดานความรูสาขาอ่ืนในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉล่ียของคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย ความรูดานจิตวิทยา    การ
วิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ  ความรูดานการตลาด การระบุความเส่ียงในการบริหารได               
รูโครงสรางองคกร รูระบบสินคาคงคลัง รูระบบบัญชี สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ และ
สามารถอานงบการเงินได ตามลําดับ 
 ในสวนของทักษะในการปฏิบัติงาน พบวาสมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมี
คาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน 
ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ความสามารถใน
การพัฒนาการทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน          
มีความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการ
ประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานท่ีรับผิดชอบ   มีทัศนคติท่ีดีตองาน มีความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผลงาน ความสามารถในการ
เปนผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจส่ิงท่ี
ตนทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน ตามลําดับ 
 ในสวนของบุคลิกภาพสวนบุคคลพบวาสมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การฟงและการดําเนินงานตามคําส่ังท่ีไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได การทํางานภายใต
เง่ือนไขหลายๆ อยางได  การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา  การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอ่ืนได  ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปนตัวเองสูง จงรักภักดีตอองคกร การแตงกายเหมาะสม  สามารถ
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ควบคุมอารมณได มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ตามลําดับ 
 ในสวนของทักษะการส่ือสาร พบวาสมรรถนะดานทักษะการส่ือสารในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได มีคาเฉล่ีย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็นคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุปการ
บรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความสรางสรรคทางการพูด แสดงความคิด
สรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได ตามลําดับ 
 ในสวนของเทคนิค พบวาสมรรถนะดานเทคนิคในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก         
เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การออกแบบและสรางระบบขาวสาร มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือ ความรูระบบควบคุมคอมพิวเตอร ใชระบบของโปรแกรมบริหารได ใชระบบคอมพิวเตอร
บริหารเพ่ือการตัดสินใจ แปลความหมายและใชสถิติได เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชระบบ
คอมพิวเตอรทางบัญชีได ตามลําดับ 
 ในสวนของประสบการณการทํางาน พบวาสมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มี
คาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขียนแผนธุรกิจได และการฝกงานในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ  
 ในสวนของมนุษยสัมพันธ พบวาสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ 
สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และมีความเสียสละ ตามลําดับ 
 ในภาพรวมพบวาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร มีคาเฉล่ียของคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน ทักษะการส่ือสาร ทักษะในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ เทคนิค 
บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ตามลําดับ 

สวนที่  3 เปนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง สามารถสรุปผลการวิเคราะหในแตละรูปแบบดังนี ้

รูปแบบที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของตัวบงชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะ  มีคาเฉล่ียในระดับมากประกอบดวยตัวบงช้ี 8 ตัว โดย ตัวบงช้ี ท่ี
มีการกระจายนอยท่ีสุดและมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร 
รองลงมาคือ ตัวบงช้ีความรูสาขาอ่ืน ทักษะการส่ือสาร  ทักษะในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ เทคนิค 
บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน  ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ คูของตัว
บงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน และทักษะดานเทคนิค สวนคูตัว
บงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน และความรูและความสามารถ
ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบได  
 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือ
พิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ีแสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบท้ัง 8 ตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน และทักษะการส่ือสาร สวนตัว
บงช้ีท่ีมีน้ําหนักความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก ประสบการณทํางาน ดังนั้นสรุปไดวาตัวบงช้ีท้ัง 8 ตัว ซ่ึง
พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบดังกลาว เปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญขององคประกอบสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  

รูปแบบที่ 2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของความรู  มีคาเฉล่ียในระดับมากประกอบดวยตัวบงช้ี 3 ตัว โดย ตัวบงช้ี ท่ีมี
การกระจายนอยท่ีสุดและมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ตัว
บงช้ีความรูสาขาอ่ืน  ความรูทางเทคโนโลยี  ตามลําดับ องคประกอบของทักษะ  มีคาเฉล่ียในระดับมาก
ประกอบดวยตัวบงช้ี 2 ตัว โดยตัวบงช้ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ทักษะในการส่ือสาร รองลงมาคือ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  และองคประกอบของทัศนคติ  มีคาเฉล่ียในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงช้ี 2 ตัว โดยตัวบงช้ีท่ี
มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มนุษยสัมพันธ   รองลงมาคือ   บุคลิกภาพสวนบุคคล ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
โดยมีคา และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือ สมรรถนะดาน
ประสบการณทํางาน   และทักษะดานเทคนิค สวนคูตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะ
ดานประสบการณทํางาน และความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร และตัวบงช้ีมี
ความสัมพันธกันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบได 
 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือ
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พิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ีแสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบท้ัง  7 ตัวมีคาเปนบวก โดยตัวบงช้ีท่ีมี
คาน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร 
รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน และทักษะการส่ือสาร   สวนตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก 
ความรูทางเทคโนโลยี  
 เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยองคประกอบดานความรู   พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ความรูและความสามารถ
ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร  รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน และความรูทางเทคโนโลยี ซ่ึง ตามลําดับ 
องคประกอบดานทักษะ พบวา ตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ทักษะในการส่ือสาร รองลงมา
คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานทัศนคติ พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก 
มนุษยสัมพันธ  รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล    
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซ่ึงเปนองคประกอบ
อันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความรู  ดานทักษะ และ ทัศนคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทุกดาน แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง ท้ัง 3 ดาน เปนตัวบงช้ีถึงสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก องคประกอบดานความรู รองลงมาคือ 
องคประกอบดานทักษะ และ องคประกอบดานทัศนคติ   

 รูปแบบที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

ผลการวิเคราะหคาสถิติเบ้ืองตนของตัวบงช้ีสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะหลัก  มีคาเฉล่ียในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงช้ี 3 ตัว โดย ตัว
บงช้ี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สมรรถนะดานบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน  รองลงมาคือ ดานมนุษยสัมพันธ  
และบุคลิกภาพสวนบุคคล  และองคประกอบของสมรรถนะลักษณะงานมีคาเฉล่ียในระดับมาก 
ประกอบดวยตัวบงช้ี 3 ตัว โดยตัวบงช้ี ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในดาน
เศรษฐศาสตร  รองลงมาคือทักษะในการส่ือสาร  และทักษะทางดานเทคนิค  ตามลําดับ  

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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โดยมีความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดคือ สมรรถนะดานประสบการณ
ทํางาน   และทักษะดานเทคนิค   สวนคูตัวบงช้ีท่ีมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะดาน
ประสบการณทํางาน    และความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ตัวบงช้ีมีความสัมพันธ
กันสูงเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะหองคประกอบได 
 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ี
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนกัองคประกอบท้ัง 8 ตัวมีคาเปนบวก  และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน  และทักษะการส่ือสาร  สวนตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนัก
ความสําคัญนอยท่ีสุด ไดแก ประสบการณทํางาน  
 เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 
โดยองคประกอบสมรรถนะหลัก  พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ความรูและ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน  และความรูทางเทคโนโลยี 
ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ  พบวา ตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ทักษะในการส่ือสาร 
รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน  และองคประกอบดานทัศนคติ  พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมาก
ท่ีสุด ไดแก มนุษยสัมพันธ  รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล 
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซ่ึงเปนองคประกอบ
อันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะลักษณะงาน แสดงวาองคประกอบ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดาน เปนตัวบงช้ีถึงสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากม่ีสุดสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก 
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมาคือ องคประกอบสมรรถนะหลัก 
สวนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน 

ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ประเภทองคกรพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 8 ตัวบงช้ีของสมรรถนะ 
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ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางลักษณะ
งานของหนวยงานพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 8 ตัวบงช้ีของสมรรถนะ 
 
5.5 อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง   

ในการวิเคราะหแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร   ดานความรู
สาขาอ่ืน  ดานทักษะในการปฏิบัติงาน  ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล  ดานทักษะการส่ือสาร  ดานเทคนิค  
ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ พบวา ความตองการบุคลากรท่ีจบการศึกษาดาน
เศรษฐศาสตรท่ีหนวยงานตองการมากท่ีสุดโดยใหเปนอันดับท่ี 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปน
อันดับ 2 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ใหเปนอันดับ 4 มากท่ีสุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอันดับ 5 มากท่ีสุดคือ สาขา
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ อาจเปนเพราะวาปจจุบันหนวยงานดานการเงิน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน มีการ
ขยายงานและขยายสาขามากขึ้น จึงตองการบุคลากรสาขานี้มากกวาสาขาอ่ืน  
 ในสวนของดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร พบวาสมรรถนะดาน
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
สอดคลองกับ น้ําทิพย แกววิชิต  (2546) ท่ีศึกษาการพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของ
พยาบาลเวชกรรม ซ่ึงพบวาพ้ืนฐานการปฏิบัติดานพยาบาลเปนปจจัยหลัก ดังนั้นบัณฑิตท่ีจบสาขา
เศรษฐศาสตรก็ควรมีความรูทางวิชาการเศรษฐศาสตรเปนหลัก โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห
เศรษฐกิจท้ังระดับจุลภาคและมหภาคและมีความรูดานการวิจัยประกอบในการปฏิบัติงาน 
 ในสวนของดานความรูสาขาอ่ืนพบวาสมรรถนะดานความรูสาขาอ่ืนในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉล่ียของคะแนน
สูงสุด อาจเปนเพราะวาปจจุบันระบบเศรษฐกิจเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมีการติดตอกับตางประเทศ
ดังนั้น การท่ีบัณฑิตเศรษฐศาสตรรูภาษาตางประเทศก็จะเปนการเพ่ิมสมรรถนะมากขึ้น  
 ในสวนของทักษะในการปฏิบัติงาน พบวาสมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมี
คาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน 
ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ความสามารถใน
การพัฒนาการทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน  มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการ
ประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานท่ีรับผิดชอบ   มีทัศนคติท่ีดีตองาน มีความละเอียดรบคอบในการ
ทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผลงาน ความสามารถในการเปน
ผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจส่ิงท่ีตน
ทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน  จะเห็นไดวาใน 3 
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อันดับแรก มีความสําคัญมากเนื่องจากบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรตองเปนบุคคลท่ีมีสมรรถนะในการ
เรียนรูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตองเปนสมาชิกท่ีดีในทีมงานและสามารถประสานงาน
กับฝายตางๆไดเนื่องจากบัณฑิตเศรษฐศาสตรเม่ือเปนนักวิเคราะหจําเปนตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน และ
มีการติดตอประสานงานเพ่ือจะใหไดขอมูลมาวิเคราะหอยางครบถวนสมบูรณ 
 ในสวนของบุคลิกภาพสวนบุคคลพบวาสมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การฟงและการดําเนินงานตามคําส่ังท่ีไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได การทํางานภายใต
เง่ือนไขหลายๆ อยางได  การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา  การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอ่ืนได  ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปนตัวเองสูง จงรักภักดีตอองคกร การแตงกายเหมาะสม  สามารถ
ควบคุมอารมณได มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ใน 3 อันดับแรก การทําตามคําส่ังทันที ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และทํางานภายใตเง่ือนไข
หลายอยางได อาจเปนเพราะวาบัณฑิตเศรษฐศาสตรตองสามารถทํางานได ทันกับเหตุการณ และการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ยิ่งในยุคสมัยปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีความซับซอนมากขึ้นยิ่งตองปฏิบัติงาน
ใหทันกับเหตุการณและสามารถทํางานไดหลายอยางเพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงานท่ีมีความซับซอน
มากขึ้น 
 ในสวนของทักษะการส่ือสาร พบวาสมรรถนะดานทักษะการส่ือสารในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได มีคาเฉล่ีย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็นคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย อาจเปนเพราะวานัก
เศรษฐศาสตรตองมีความสามารถวิเคราะหเศรษฐกิจจึงตองสามารถอานขาวสารและจับประเด็นไดเปน
อยางดีเพ่ือนําผลการวิเคราะหเสนอตอสาธารณชน หรือประชาชนท่ัวไปอานผลการวิเคราะหเศรษฐกิจแลว
เขาใจไดงาย  
 ในสวนของประสบการณการทํางาน พบวาสมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มี
คาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด อาจเปนเพราะวาบัณฑิตเศรษฐศาสตรหากมีการทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
ในขณะท่ีกําลังศึกษาก็จะเปนการเพ่ิมประสบการณท่ีทําใหสามารถเรียนรูงานและการปรับตัวไดอยาง
รวดเร็ว 
 ในสวนของมนุษยสัมพันธ พบวาสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉล่ียของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ 
สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และมีความเสียสละ อาจเปนเพราะวาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรจะตองมีการติดตอกับบุคคลอ่ืนเพ่ือจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหดังนั้นจึงจําเปนตองรูจัก
กาลเทศะ  สุภาพออนนอม เพ่ือความรวมมือกันดีกับผูใหขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห 
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 ในภาพรวมพบวาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร มีคาเฉล่ียของคะแนน
สูงสุด อาจเปนเพราะวา เศรษฐศาสตรเปนศาสตรดานวิชาการเฉพาะท่ีตองมีความรูความสามารถโดยตรง 
จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ น้ําทิพย แกววิชิต (2546) ท่ีวาสมรรถนะ
หลักคือความสามารถปฏิบัติงานดานการพยาบาลของคุณลักษณะของพยาบาลเวชกรรม 

2.   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง  

รูปแบบที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ีคุณลักษณะของสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผลการวิเคราะหโมเดลท่ีแสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบท้ัง 8 ตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทุกตัวบงช้ี โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด  3 อันดับแรก ไดแก ความรูและ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอ่ืน และทักษะการส่ือสาร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ รวิภา หอมเศรษฐี (2549) ท่ีวาสมรรถนะของผูบริหารราชการไทยตองประกอบดวย 
สมรรถนะในการทํางานดังนั้นบัณฑิตเศรษฐศาสตรก็ควรมีความรูความสามารถ ดานวิชาการเศรษฐศาสตร
เปนหลักเพ่ือจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

รูปแบบที่ 2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงช้ี
คุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซ่ึงเปนผล
การวิเคราะหโมเดลท่ีแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซ่ึงเปนตัวแปรบงช้ีคุณลักษณะสมรรถนะ
และคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบท้ัง  7 ตัวมีคาเปน
บวก โดยตัวบงช้ีท่ีมีคาน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร สอดคลองกับ กาญจนา อาชีพ (2549) ท่ีศึกษาสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยซ่ึง
ตองสามารถพัฒนาคุณภาพบริการดานพยาบาลเปนหลักเชนเดียวกับ บัณฑิตเศรษฐศาสตรก็ควรมีความรู
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรเปนหลัก   
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซ่ึงเปนองคประกอบ
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อันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ท้ัง 3 ดานไดแก ดานความรู  ดานทักษะ และ ทัศนคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทุกดาน แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง ท้ัง 3 ดาน เปนตัวบงช้ีถึงสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุดสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก องคประกอบดานความรู รองลงมาคือ 
องคประกอบดานทักษะ และ องคประกอบดานทัศนคติ สอดคลองกับ วรรณิภา แซล้ิม (2548) ท่ีวา 
องคประกอบสมรรถนะท่ีจําเปนดานการปองกันและควบคุมการเกิดเช้ือโรคในโรงพยาบาล ควร
ประกอบดวย สมรรถนะในดานความรู ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน  
 
 รูปแบบที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง  เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง โดยองคประกอบสมรรถนะหลัก  พบวาตัวบงช้ีท่ีมี
น้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก  ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรู
สาขาอ่ืน  และความรูทางเทคโนโลยี ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ  พบวา ตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญ
มากท่ีสุด ไดแก  ทักษะในการส่ือสาร รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน  และองคประกอบดานทัศนคติ  
พบวาตัวบงช้ีท่ีมีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด ไดแก มนุษยสัมพันธ  รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวน  สอดคลอง
งานวิจัยของ พนารัตน (2539) ท่ีวาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตรประกอบดวย
มนุษยสัมพันธและมวลชนและดานบุคลิกภาพ  
 นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซ่ึงเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซ่ึงเปนองคประกอบ
อันดับท่ีสองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซ่ึงเปนองคประกอบอันดับท่ีหนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะลักษณะงาน แสดงวาองคประกอบ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ท้ัง 2 ดาน เปนตัวบงช้ีถึงสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบท่ีมี
น้ําหนักความสําคัญมากม่ีสุดสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก 
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมาคือ องคประกอบสมรรถนะหลัก สอดคลองกับ อาภรณ 
ภูวิทยาพันธุ (2547) และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ท่ีวาสมรรถนะลักษณะงานเปนความสามารถในงาน
ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะงานตางๆซ่ึงบัณฑิตเศรษฐศาสตรจําเปนตองมี
สมรรถนะดานนี้เปนหลักเนื่องจาก เปนวิชาการท่ีตองนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลดาน
เศรษฐกิจ 
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ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 8 
สมรรถนะ อาจเปนเพราะวา ประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน ตางก็มีความตองการบัณฑิต
เศรษฐศาสตรท่ีมีสมรรถนะในแตละประเภทสูงเชนเดียวกัน 

 
5.6  ขอเสนอแนะ  

 ก. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
  ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนายจางท่ีจะจางบัณฑิต
เศรษฐศาสตรเขาปฏิบัติงานควรพิจารณาจากผลการวิจัยโดยเนนสมรรถนะลักษณะงานท่ีมีการนําทักษะใน
การปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร ทักษะในการส่ือสารและทักษะดานเทคนิคมารวมพิจารณา นอกจากนี้
ควรคํานึงถึงบริบทดานอ่ืนๆ ประกอบ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
อาจมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอสมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตร  
 ข. ขอเสนอแนะการวิจัยตอไป 
 ในการศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตอาจมีการเพ่ิมประเภทสมรรถนะใหมากขึ้น เชน สมรรถนะ
ดานการเมือง (Political Competency) สมรรถนะดานจริยธรรม (Ethical Competency) สมรรถนะวิชาชีพ 
(Professional Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) เปนตน เพ่ือครอบคลุม
องคประกอบสมรรถนะมากขึ้น และในปจจุบันบัณฑิตเศรษฐศาสตรไดเขาปฏิบัติงานในหลายองคกรมาก
ขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมหนวยงานท่ีเปนนายจางใหมากขึ้นกวาการวิจัยครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง 

 
คําช้ีแจง ขอมูลท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามจะปดเปนความลับ และ ผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวมเทานั้น 
สวนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน 

1. ประเภทองคกร 
1.  หนวยงานราชการ           2.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ          3.  สถาบันการเงิน            

2. ลักษณะงานของหนวยงาน 
1.  วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย 
2.  ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงาน 
3.  การเงิน 
4.  การตลาด 
5.  ลักษณะงานอื่นๆ ระบุ..................................................................................................... 

3. สาเหตุท่ีหนวยงานของทานรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร 
1. ประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร 
2. นโยบายขององคกร หรือผูบริหารตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร 
3. มีการขยายงานท่ีตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร 
4. อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................... 

4. บุคลากรท่ีจบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรสาขาใดท่ีทานตองการ 
(กรุณาเรียงลําดับจาก 1-5  สาขาท่ีตองการมากท่ีสุด จนถึงนอยท่ีสุด) 
 1.เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม    2. เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
 3. เศรษฐศาสตรการเงิน    4. เศรษฐศาสตรการเกษตร 
 5. เศรษฐศาสตรการคลัง    6. เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ 
 7. เศรษฐศาสตรการพัฒนา    8. เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 
 9. เศรษฐศาสตรธุรกิจ    10. เศรษฐศาสตรการเมือง 
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สวนที่ 2  สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรในทัศนะของหนวยงานหรือองคกรของทาน 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย     ลงในชองวางตามระดับความคิดเห็นของทาน 
ทานคิดวาปจจุบันบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรที่หนวยงานของทานตองการมีคุณลักษณะตอไปนี้ในระดับใด  

สมรรถนะของบัณฑิต ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

ดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร 
1.  ความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจ 

     

2.  ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค      

3.  ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค      

4.  การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ      

5.  ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ      

6.  ความรูดานการคาระหวางประเทศ      

7.  ความรูดานการวิจัย      

8.  สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได      

9.  รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ      

ดานความรูสาขาอ่ืน 
10.  รูภาษาตางประเทศ 

     

11.  รูดานการตลาด      

12.  รูดานจิตวิทยา      

13.  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ      

14.  สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย       

15.  สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ      

16.  อานงบการเงินได      

17.  ระบุความเสี่ยงในการบริหารได      

18.  รูระบบการขาย      
 

19.  รูระบบบัญชี      

20.  รูระบบสินคาคงคลัง      

21.  รูโครงสรางองคกร      

ดานทักษะในการปฏิบัติงาน 
22.  ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน 

     

23.  ความรูเรื่องหนวยงาน (โครงสราง และนโยบาย)      

24.  ความสามารถในการเรียนรูงาน      

25.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค      

26.  ความสามารถในการประสานงาน      

27.  ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา      

28.  ความสามารถในการประเมินผลงาน      

29.  ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งท่ีตนทํา      
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สมรรถนะของบัณฑิต ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

30.  ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน      

31.  ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน      

32.  สามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ      

33.  ความสามารถในการเปนผูบริหาร      

34.  มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน      

35.  รักษาเวลาในการทํางาน      

36.  มีความขยันขันแข็งตองาน      

37.  เอาใจใสในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย      

38.  มีทัศนคติท่ีดีตองาน      

39.  มีความกระตือรือรนในการทํางาน      

40.  มีระเบียบวินัยในการทํางาน      

41.  มีความรับผิดชอบในงาน      

42.  เปนสมาชิกท่ีดีในทีมงาน      

ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล 
43.  ชางสังเกต 

     

44.  ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น      

45.  สามารถโนมนาวใจผูอื่นได      

46.  การแตงกายเหมาะสม      

47.  สามารถควบคุมอารมณได      

48.  มีความนาเช่ือถือ      

49.  เปนคนมีเหตุผล      

50.  มีความทันสมัย ทันเหตุการณ      

51.  มีความสนใจใฝรู      

52.  มีไหวพริบ      

53.  มีแรงจูงใจในตัวเอง      

54.  มีคุณธรรมจริยธรรม      

55.  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได      

56.  ทํางานโดยไมมีผูแนะนํา      

57.  มีความเปนตัวเองสูง      

58.  มีความเช่ือม่ันในตนเอง      

59.  จงรักภักดีตอองคกร      

60.  มีภาวะผูนํา      

61.  ทํางานภายใตเง่ือนไขหลายๆ อยางได      

62.  ตระหนักในโอกาสของหนายงาน      

63.  ฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย       
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สมรรถนะของบัณฑิต ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานทักษะการส่ือสาร      

64.  เขาใจและจับประเด็นคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย      

65.  แสดงความคิดสรางสรรคทางการพูด      

66.  แสดงความคิดสรางสรรคในการเขียน      

67.  พูดชัดเจน/ สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน      

68.  เขียนรายงานทางเทคนิคได      

69.  การรับฟงและสรุปการบรรยายได      

70.  การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได      

ทักษะดานเทคนิค      

71.  รูระบบควบคุมคอมพิวเตอร      

72. ใชระบบคอมพิวเตอรบริหารเพื่อการตัดสินใจ      

73.  แปลความหมายและใชสถิติได      

74.  ใชระบบของโปรแกรมบริหารได      

75.  ใชระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได      

76.  ออกแบบและสรางระบบขาวสาร      

77.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      

ประสบการณการทํางาน      

78.  ทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร      

79.  เขียนแผนธุรกิจได      

80.  ฝกงานในหนวยงานตางๆ       
 

ดานมนุษยสัมพันธ 
81.  สุภาพออนนอม 

     

82.  ยิ้มแยมแจมใส      

83.  ใจเย็น สุขุม      

84.  มีความเสียสละ      

85. เอื้อเฟอเผื่อแผ        

86.  รูจักกาลเทศะ      
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 

               ขอขอบคุณท่ีทานกรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวนสมบูรณ 
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