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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ ยวกับ
สมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะและคุณภาพของ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของนายจ้าง และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะและคุ ณภาพของบัณฑิ ต
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเภทองค์กร และลักษณะงานของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบใน
3 รู ปแบบ คือ รู ปแบบที่ 1 เป็ นองค์ประกอบสมรรถนะและคุ ณ ภาพบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของ
นายจ้าง ซึ่ งประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ คือ ความรู้และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้สาขา
อื่น ทักษะในการปฏิบตั ิงาน บุคลิกภาพส่ วนบุคคล ทักษะการสื่ อสาร ทักษะด้านเทคนิค ประสบการณ์
การทางาน และมนุ ษยสัมพันธ์ รู ปแบบที่ 2 เป็ น องค์ ประกอบของความรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้สาขาอื่น และความรู้ทางเทคโนโลยี องค์ ประกอบของ
ทักษะ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน ทักษะในการสื่ อสาร และ องค์ ประกอบของ
ทัศนคติ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คื อ บุคลิ กภาพส่ วนบุคคล มนุ ษยสัมพันธ์์ รู ปแบบที่ 3 เป็ น
องค์ ประกอบของสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ บุคลิกภาพในการปฏิบตั ิงาน บุคลิกภาพส่ วน
บุคคล และมนุษยสัมพันธ์ และองค์ ประกอบของสมรรถนะลักษณะงาน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ทักษะใน
การสื่ อสาร ทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านเศรษฐศาสตร์ และทักษะด้านเทคนิ ค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือ บุคลากรปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน สุ่ มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการแบ่งชั้นภูมิแบบสัดส่ วน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมีท้ งั หมดสองส่ วน
คือ ส่ วนที่หนึ่ง ข้อมู ลเกี่ ย วกับ หน่ วยงาน ส่ วนที่สอง เป็ นความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับสมรรถนะและคุ ณภาพ
บัณฑิ ตสาขาเศรษฐศาสตร์ ใ นทัศ นะของนายจ้างที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นเองตามกรอบแนวคิ ด และผ่า นการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.7-1.0 และผ่านการทดลอง
ใช้โดยมีค่าความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ 0.9846 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่หนึ่ ง การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยั ที่สาคัญสรุ ปได้ดังนี้
1. ความรู้ และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้ สาขาอื่น ทักษะในการ
ปฏิ บตั ิงาน บุ คลิ กภาพส่ วนบุ คคล ทักษะการสื่ อสาร ทักษะด้านเทคนิ ค ประสบการณ์การทางาน และ
มนุ ษยสัมพันธ์ เป็ นตัว บ่ง ชี้ ที่สาคัญ ของสมรรถนะและคุ ณภาพของบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของ
นายจ้าง โดยตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ าหนักความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้และความสามารถ
ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ รองลงมาคือ ความรู้สาขาอื่น และทักษะการสื่ อสาร ตามลาดับ
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2. องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้านทักษะ และองค์ประกอบด้านทัศนคติ เป็ น
องค์ประกอบที่ สาคัญของสมรรถนะและคุ ณภาพของบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของนายจ้าง โดย
องค์ประกอบที่มีน้ าหนักความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ รองลงมาคือ องค์ประกอบ
ด้านทักษะ และองค์ประกอบด้านทัศนคติ ตามลาดับ
3. องค์ประกอบสมรรถนะหลัก และองค์ประกอบสมรรถนะลักษณะงาน เป็ นองค์ป ระกอบที่
สาคัญของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้าง องค์ประกอบที่มีน้ าหนัก
ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ องค์ประกอบสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมาคือ องค์ประกอบสมรรถนะ
หลัก
4. ประเภทองค์กรและลักษณะงานของหน่วยงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะและคุณภาพ
ของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้างไม่แตกต่ างกัน
ข้อ เสนอแนะ คือ ในการปรั บปรุ งหลักสู ตรการศึ กษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นายจ้า งที่ จะจ้า งบัณฑิ ต เศรษฐศาสตร์ เข้าปฏิ บตั ิ งานควรพิ จารณาจากผลการวิจยั และบริ บทด้านอื่ นๆ
ประกอบ เนื่ องจากระบบเศรษฐกิ จในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
สมรรถนะของบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ และในการวิจยั ครั้งต่อไปควรเพิ่มประเภทสมรรถนะและประเภท
หน่วยงานให้มากขึ้น
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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
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การผลิตบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิดทางการศึกษาที่สงเสริมสนับสนุนให
นิสิตนักศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทั้งสามดาน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และสังคมปจจุบันก็ตองการบัณฑิตที่มี
ความสามารถดานสติปญ ญา ความคิด สรางสรรค การตัดสิน ใจที่ดี แกปญ หาเฉพาะหนาได รวมทั้งมี
คุณธรรมจริยธรรมพรอมที่จะเปนแกนนําสรางประโยชนใหแกสังคม ซึ่งคณะเศรษฐศาสตรก็คํานึงถึงการ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพโดยมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาตางๆ โดยมีเปาหมายไปทํางานในภาคธุรกิจเปนสวนใหญ
2. สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ โดยปรับปรุงการเรียนการสอน การผลิตตํารา การวิจัย
การใหบริการสังคม ใหมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทาง
เศรษฐศาสตร นําความรูและเทคนิคตาง ๆ ไปประยุกตใชกับงาน และอาชีพที่ประกอบอยู
3. สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู เขาใจ ปญหาทางเศรษฐกิจตางๆ ที่เกิดขึ้น และนําความรูที่
ไดรับไปพัฒนาองคการธุรกิจหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติตอไป
4. ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมของสังคมและประเทศชาติ
5. ขยายงานทุกดานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึง
ความพรอมของมหาวิทยาลัย และความตองการของสังคม
ดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการตัดสินใจหาหนทางที่เหมาะสมที่สุด ภายใตขอจํากัด
ตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสวนตัว ของหนวยงาน และของสวนรวม งานทุกงานไมวาจะเปน
งานสวนตัว ธุรกิจ สวนรวม หรือ ระดับชาติ ตองใชความรูเศรษฐศาสตรแทบทั้งสิ้น ในครัว เรือน ตอง
ตัดสินใจเรื่องการเลือกซื้อสินคาที่เหมาะกับความจําเปนและรายได การซื้อสินคาผอนสง การซื้อบานที่อยู
อาศัย การซื้อรถยนตที่คุมคา การใชโทรศัพทมือถือ การประกันชีวิต ประกันอัคคีภัย การออมที่งอกเงย
และปลอดภัย การเลือกอาชีพที่เหมาะสมที่สุด การเลือกการพักผอนในวันหยุด การเลือกทีเ่ รียนใหตนเอง
และบุตรหลาน การใชบัตรเครดิต ฯลฯ คนจํานวนมากตัดสินใจโดยใชราคาเปนตัวเลือก อยางที่ทํากันอยู
ยอมเปนวิธีที่ไมฉลาด ในธุรกิจ ตองการทราบตนทุนรวม ตนทุนตอหนวยสินคา จุดคุมทุน ระยะเวลาคุม
ทุน คาเสียโอกาส การสูญเสียในการผลิต จุดรัว่ ไหล คาใชจายในการใชเครื่องมือการผลิต รายไดและ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มการผลิต การประมาณอุปสงคของลูกคา ความยั่งยืนของธุรกิจ กําไรที่แทจริง
การเก็บวัต ถุดิบที่พอเหมาะพอดี การเก็บเงินสดในปริมาณที่พอเหมาะ สภาพการเปลี่ยนแปลงของคู
แขงขัน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สภาวะเศรษฐกิจของโลก ในระดับชาติ ตองการวางนโยบายเพื่อ
ความเปนธรรมและความเจริญ จึงมีก ารตัด สินใจเกี่ย วกับนโยบายการคลัง (ภาษี และ คาใชจายของ
รัฐบาล) การกูยืมเงินจากแหลงใด วิธีใดจึงดีกวา การกํากับธนาคาร นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบาย
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การเงิน ขอบเขตของการสงเสริมการลงทุนแกคนตางชาติ คาเสียโอกาสของประชาชนในสวนรวม การ
แกปญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
รัฐวิสาหกิจ รัฐสวัสดิการ การแกปญหาคนวางงาน ความสูญเสียของการดื่มสุรา ความสูญเสีย
จากการจราจรติ ด ขัด ความคุ มคา หรือ ไม คุ มคา ของการผลิต กุงกุ ลาดํ าและมัน สําปะหลั งเพื่ อสง ขาย
ตางประเทศ ฯลฯ
งานเหลานี้ตองการนักเศรษฐศาสตรเปนผูวิเคราะหและตัดสินใจ อาจตองทําละเอียดถึงขั้นวิจัย ซึ่ง
บุคลากรในสาขาวิชาอื่นอาจทําได แตไมเปนระบบที่เชื่อถือได เพราะไมสามารถพิจารณาครบทั้งระบบ
อยางที่นักเศรษฐศาสตรปฏิบัติได
นักเศรษฐศาสตร ที่ไมอยากรับผิดชอบกิจการของตัว เอง ก็อาจมีอาชีพเปนลูกจางผูอื่นไดอยาง
กวางขวาง งานที่มีใหทํามีมากมาย เชน
ราชการ : หนวยงานราชการตองการนักเศรษฐศาสตรทุกกระทรวง เพื่อวางแผนงานวิเคราะหงาน
ประเมินผลงาน และ เปนอาจารยในสายวิชาเศรษฐศาสตร
รัฐ วิ สาหกิจ : ตองการนัก เศรษฐศาสตร เพื่อทํ างานเกี่ย วกับ การวางแผนงาน วิเ คราะห งาน
ประเมินผลงาน รวมทั้งจัดการกับปญหาการตลาด วิเคราะหการผลิต วิเคราะหตนทุน การเตรียมวัสดุคง
คลังเพื่อใหพอการผลิตและจําหนายโดยประหยัดและไมเสียงาน
โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท ขนาดใหญ ตองการนักเศรษฐศาสตรเพื่อทําหนาที่อยางเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน : เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย ซึ่งเปนหนวยธุรกิจใหกูเงิน มีงานให
นักเศรษฐศาสตรทําในหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ พยากรณสภาพเศรษฐกิจ ธนาคารรับนักเศรษฐศาสตรเขา
ทํางานเปนจํานวนมาก
สื่ อ มวลชน : เช น สถานี โ ทรทั ศ น หนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น และ วารสารต า ง ๆ ต อ งการนั ก
เศรษฐศาสตร วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ และ เขียนบทความใหความรูแกผูอาน
องคการระหวางประเทศ : รับนักเศรษฐศาสตรที่มีความรูภาษาตางประเทศดีมาก เขาทํางานเพื่อ
วิเคราะหเศรษฐกิจตามลักษณะงานที่ตางกันไปแตละองคการ ไดรับเงินเดือนสูงมาก
1.1.1 ลักษณะงานของนักเศรษฐศาสตร
นักเศรษฐศาสตรทํางานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่มีหนาที่ตามหนวยงานตางๆ ในลักษณะตอไปนี้
1. ศึก ษา วิเคราะห วิจัย จัด ทํารายงาน และวางแผนงาน เพื่อสงเสริมพัฒ นา และ
แกปญหาทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายสินคา และบริการ การลงทุน
2. ศึกษากรรมวิธีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดํารงชีพของมนุษย และจัดหาสิ่งตาง ๆ มาบําบัด
ความตองการของมนุษ ย ซึ่งไดแก ที่ อยูอาศัย บริการ หรือการบันเทิง ตลอดจนการศึก ษาสิ่งที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือสิ่งที่ชวยใหเศรษฐกิจบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย
3. คนหาวิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และขอมูลทางเศรษฐกิจ รวบรวม
และตีความขอมูลดังกลาว
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4. จัดทํารายงาน และวางแผนงานตามผลการศึกษางานทางเศรษฐกิจ และคิดตามขอมูลที่
ไดตีความและวิเคราะหแลว
5. ใหคําปรึก ษาแนะนํา แกห นว ยงานประกอบธุร กิจ อุต สาหกรรมของเอกชนหรื อ
หนวยงานรัฐบาลในเรื่องตาง ๆ เชน ประสิทธิภาพการทํางานตลาดและปญหาเกี่ยวกับการเงิน เปนตน
6. อาจเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจสาขาใดสาขาหนึ่ง เชน เศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจการ
คลัง หรือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ การแรงงาน หรือราคา หรือเชี่ยวชาญในเรื่องการเก็บภาษี
อากร หรือ การวิจัยตลาดและอาจมีชื่อเรียกตามความเชี่ยวชาญ
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน เก็บรวบรวมขอมูล ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับรายได รายจาย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภค
สินคาและบริการ เพื่อการสงเสริม พัฒนา และแกปญหา
จากภาระหนาที่ งานที่นัก เศรษฐศาสตรรั บผิด ชอบ นัก เศรษฐศาสตร ค วรมีคุณ สมบั ติ ข องผู
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมใหภาระงานที่รับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1.2 คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- ใชคอมพิวเตอรเปน
- มีความถนัดและสนใจดานคณิตศาสตร ภาษาตางประเทศดี
- มีบุคลิกดี คือ การแตงกายสุภาพเหมาะสม ทวงทาการพูดจาดี มีกิริยา
มารยาทสมบัติผูดี มีการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
- มีความรูจริงในวิชาเศรษฐศาสตร
- พรอมที่จะทํางานหนัก และกลารับผิดชอบกับงานยาก
- ใจกวาง ยอมรับการติชมจากผูอื่น
- ซื่อสัตย สุจริต ซื่อตรงตอความคิดเห็นของตนเอง
- ชอบความเปนธรรมในสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
จากความสําคัญ ดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับ ความตองการของหนว ยงานผูใ ชบัณ ฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรเพิ่มมากขึ้น แตแนวโนมจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตรกลับมีแนวโนม
ลดลง ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง สมรรถนะและคุณ ภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใ นทั ศนะของ
นายจาง อันจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรรวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรทางดานเศรษฐศาสตร ใหตรงกับความตองการของสังคมและประเทศชาติตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
2. เพือ่ ศึกษาและบงชีอ้ งคประกอบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง
3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร ระหวางประเภทองคกร และ
ลักษณะหนวยงาน
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1. ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ความรูสาขาอื่น ทัก ษะในการ
ปฏิบัติงาน บุคลิกภาพสวนบุคคล ทักษะการสื่อสาร เทคนิค ประสบการณการทํางาน และมนุษยสัมพันธ
เปน ตัว บงชี้ ที่สําคัญ ของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
2. องคประกอบดานความรู (Knowledge) องคประกอบดานทักษะ (Skill) และองคประกอบดาน
ทัศนคติ (Attitude) เปนองคประกอบที่สําคัญของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง
3. องคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และองคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน
(Functional Competency) เปนองคประกอบที่สําคัญของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง
4. ประเภทองคกร และลักษณะหนวยงานตางกันมีความคิดเห็นตอ สมรรถนะและคุณภาพของ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางตางกัน

1.4 นิยามศัพท
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สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณ ลัก ษณะเชิงพฤติก รรมของแตล ะบุค คลที่ส ามารถวัด
ได สังเกตได สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะ
ทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําใหบรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร
นายจาง หมายถึง หนว ยงานที่รับบัณฑิต เศรษฐศาสตรเขาปฏิบัติงาน ไดแก หนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหลักขององคกรที่ทุกหนวยงานตองถือ
เปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร
สมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) หมายถึง ความสามารถในงานซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร หมายถึง ความรูความสามารถที่ใชในการ
ปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร เชน ความสามารถในการวิเคราะห ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับ
จุลภาคและมหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ ความรูดานธุรกิจและการเงิน
ระหวางประเทศ ความรูดานการคาระหวางประเทศ ความรูดานการวิจัย สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตร
ได รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ
ความรูสาขาอื่น หมายถึง ความรูที่ใชประกอบกับความรูดานเศรษฐศาสตร เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีความคลองตัวมากขึ้น เชน ความรูภาษาตางประเทศ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากร
มนุษย ความรูดานจิตวิทยา การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ความรูดานการตลาด การระบุความ
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เสี่ย งในการบริหารได รูโ ครงสรางองคก ร รูระบบสิน คาคงคลัง รูระบบบัญชี สามารถพัฒ นานโยบาย /
โปรแกรมทางธุรกิจ และสามารถอานงบการเงินได
ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูงาน การเปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน
ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัด
ระบบงาน และวางแผนงาน มีความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและ
นโยบาย) ความสามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตองาน
มีความละเอียดรบคอบในการทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผล
งาน ความสามารถในการเปนผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการ
สื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่ตนทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการ
ทํางาน
บุคลิกภาพสวนบุคคล หมายถึง การฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได การทํางานภายใตเงื่อนไขหลายๆ อยางได การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดย
ไมมีผูแนะนํา การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความนาเชื่อถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีไหวพริบ
สามารถโนมนาวใจผูอื่นได ตระหนักในโอกาสของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปนตัวเองสูง จงรักภักดี
ตอองคกร การแตงกายเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณได มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และมีความสนใจใฝรู
ทักษะการสื่อสาร หมายถึง การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได เขาใจและจับประเด็นคําสั่ง
ที่ไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุปการบรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความ
สรางสรรคทางการพูด แสดงความคิดสรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได
ทักษะดานเทคนิค หมายถึง การออกแบบและสรางระบบขาวสาร ความรูระบบควบคุม
คอมพิวเตอร ใชระบบของโปรแกรมบริหารได ใชระบบคอมพิวเตอรบริหารเพื่อการตัดสินใจ แปล
ความหมายและใชสถิติได เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และใชระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได
ประสบการณการทํางาน หมายถึง การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เขียนแผนธุรกิจได และ
การฝกงานในหนวยงานตางๆ
มนุษยสัมพันธ หมายถึง การรูจักกาลเทศะ สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม
เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความเสียสละ
องคประกอบดานความรู (Knowledge) หมายถึง องคความรูที่สามารถปฏิบัติงานดาน
เศรษฐศาสตรได เชน ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ความรูสาขาอื่น และความรู
เทคโนโลยี
องคประกอบดานทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะที่สามารถปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตรได เชน
ทักษะในการปฏิบัติงานและทักษะในการสื่อสาร
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องคประกอบดานทัศนคติ (Attitude) หมายถึง เจตคติที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร
เชน บุคลิกภาพสวนบุคคลและมนุษยสัมพันธ

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
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1.5.1 การวิจัย ครั้งนี้เปน การศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตรใ นทัศนะของ
นายจาง ขอมูลที่ดําเนินการสํารวจ ไดแก ประเภทของผูประกอบการหรือนายจาง จําแนกดังนี้
1. หนวยงานราชการ
2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
3. สถาบันการเงิน
1.5.2 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง โดยมีการวิเคราะหองคประกอบใน 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ซึ่งประกอบดว ย 8 ตัว บงชี้ คือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1)
ความรูสาขาอื่น (COMPET2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3) บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4)
ทัก ษะการสื่อสาร (COMPET5) เทคนิ ค (COMPET6) ประสบการณก ารทํางาน (COMPET7) มนุษ ย
สัมพันธ (COMPET8)
รูปแบบที่ 2 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยแยกเปน องคประกอบของความรู (Knowledge) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ คือ ความสามารถในทาง
วิ ช าการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ความรู ส าขาอื่ น (KNOW2) ความรู ท างเทคโนโลยี (KNOW3)
องคประกอบของทักษะ (Skill) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) ทักษะใน
การสื่อสาร (SKILL2) และ องคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ คือ บุคลิกภาพ
สวนบุคคล (ATTI1) มนุษยสัมพันธ (ATTI2)
รูปแบบที่ 3 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยแยกเปน องคป ระกอบด านสมรรถนะหลั ก (Core Competency) ประกอบดว ย 3 ตัว บงชี้ คื อ
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) มนุษยสัมพันธ (CORE3) และ
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ทักษะในการ
สื่อสาร (FUNC1) ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3)
1.5.3 โมเดลองคประกอบสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตร ใ นทัศนะของนายจาง
เปนโมเดลแสดงความสัมพันธ โครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Relationship Model) แบบมีตัวแปร
แฝงในลัก ษณะของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบอันดับที่หนึ่ ง (First Order Confirmatory Factor
Analysis) สํา หรั บรู ปแบบที่ 1 และโมเดลการวิ เคราะห องคป ระกอบอั น ดั บที่ สอง (Second Order
Confirmatory Factor Analysis) สําหรับรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3
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1.6 ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบสมรถนะตามความตองการของนายจางหรือผูประกอบการใน
การทํางานของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
2. ไดขอมูลเพื่อนํามาใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายดานการปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตร
เศรษฐศาสตร
3. ไดองคความรูเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การปรับ
กระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถตรงกับความตองการของผูประกอบการ และใหทันกับ
กระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

D

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะ (Competency) และคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระบบการศึกษาเศรษฐศาสตร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (SEM)
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 ระบบการศึกษาเศรษฐศาสตร

2.1.1 ความเปนมาของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร

PU

วิชาเศรษฐศาสตรจัดเปนสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตรและมีลักษณะเฉพาะตัวสูง โดยมุงศึกษา
เพื่ออธิ บายพฤติก รรม และปรากฏการณ ทางเศรษฐกิ จ อยางมีต รรกะ ซึ่ ง แตกตา งจากสาขาอื่ น ๆทาง
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตรเกิดขึ้นมาพรอมกับปรัช ญาที่วาทรัพยากรในโลกเปนสิ่งที่มีอยูอยางจํากัด
ขณะที่ความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่มีอยูไมจํากัด การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึง
เปนปญหาพื้นฐานที่มนุษยมุงแสวงหาคําตอบ ซึง่ ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนกระทั่งมีลักษณะเปน
ศาสตรแขนงหนึ่ง ภายหลังจากการกอตัวขึ้นเปนศาสตรเมื่อศาสตราจารยอดัม สมิธ ไดตีพิมพหนังสือที่ชื่อ
วา “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation” ในป ค.ศ.1776 ซึ่งถือไดวาเปน
ตําราเศรษฐศาสตรเลมแรกของโลก
เศรษฐศาสตรไดรับความสนใจมากขึ้นในราว ค.ศ.1930 เมื่อไดเกิดภาวะเศรษฐกิ จตกต่ําครั้ง
รุนแรงขึ้นทั่วโลก (The Great Depression of 1930s) เมื่อผูคนพากันแสวงหาคําตอบของปญหาและวิธีการ
แกไข บทบาทของนักเศรษฐศาสตรในยุคนั้นจึงเริ่มทวีความสําคัญและนักเศรษฐศาสตรในยุคนั้น ไดเปนที่
รูจักอยางกวางขวางโดยเฉพาะปรัชญาและแนวคิดของปรมาจารยเคนส (John Maynard Keynes) ผูไดรับ
การยกยองจากนิตยสาร Times ใหเปนหนึ่งในผูทรงอิทธิพลที่สุดในคริสตศตวรรษที่ผานมา
ในยุคปจจุบันที่โลก กําลังกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม (New Economy) และนับวันระบบเศรษฐกิจ
ของโลกจะมีความซับซอนยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการปฏิวัติข องระบบขอมูลสารสนเทศ (Information
Technology Revolution) เศรษฐศาสตรยังดํารงฐานะของความเปนศาสตรที่มุง จัดสรรประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาองคความรูยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง บัณฑิตเศรษฐศาสตรจึงเปนผูมีหนาที่อัน
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สําคัญในการพัฒนาชาติ สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรวมแปรวิกฤตของชาติใหเปนโอกาสในการ
สรางชาติใหแข็งแกรง
สําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตรในประเทศไทยนั้นบุคคลทานหนึ่งที่ถือไดวาเปนนักเศรษฐศาสตร
ยุคแรกของประเทศไทยไดแก พระยาสุริยานุวัตร ซึ่งเปนผูเรียบเรียงและพิมพตําราทางเศรษฐศาสตรเลม
แรกของประเทศไทยชื่อวา “ทรัพ ยศาสตร ” ขึ้น ในป พ.ศ. 2454 แตถูกรัฐบาลสมัย นั้น ขอรองไมใ หนํา
เผยแพร จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงไดนําหนังสือเลมนี้ออกพิมพใหมในชื่อวา
“เศรษฐศาสตรวิทยาภาคตน เลม 1”
ป พ.ศ. 2459 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) ไดตีพิมพหนังสือตลาดเงินตรา (Money Market)
ซึ่งไมคอยไดรับความนิยม
ป พ.ศ. 2474 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดกอตั้งโรงเรียนกฎหมาย และไดนําวิ ชาเศรษฐศาสตร
มาสอนควบคูกับการสอนกฎหมายปกครอง โดยไดนําวิชาเศรษฐศาสตรมาแทรกสอนไวในวิชากฎหมาย
ปกครอง
ป พ.ศ. 2495 มีการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตรเปนครั้งแรกในประเทศไทย และวิชาเศรษฐศาสตรก็
ไดมีการเรียนการสอนเปนหลักฐาน และมีการจัดตั้งเปนคณะขึ้นในมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชน
ปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยหลายแหงไดมีการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรมี
ทั้งจัดตั้งเปนคณะเศรษฐศาสตรและเปนสาขาวิชาที่ขึ้นอยูกับคณะอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน คณะสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตร และคณะมนุษยศาสตร เปนตน
2.1.2 โครงสรางหลักสูตรการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรี

สําหรับ โครงสรา งหลัก สูต รการผลิต บัณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร นั้น จะอธิ บายถึ งโครงสร างของ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้งเปนคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 16 แหง โดยเปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จํานวน 10 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย ขอนแกน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และมหาวิท ยาลั ย เอกชน จํ า นวน 6 แหง ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 10 แหง มีรายละเอียด ดังนี้
1.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

45

หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

90

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

รวม

141 หนวยกิต

10

สําหรับสาขาที่เปดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรทฤษฏี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรพัฒ นาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรร ะหวางประเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสาธารณะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห สาขาวิชาเศรษฐศาสตรแรงงาน
และทรัพยากรมนุษ ย สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรและธุร กิจ การเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
2.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

92

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

15

หนวยกิต

137

หนวยกิต

รวม

PU
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เปดสอนใน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (มี10 หมวดวิชา คือเศรษฐศาสตรการ
พัฒนาและวางแผน เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรระหวางประเทศการเงินและ
การธนาคาร เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีเชิงปริมาณสําหรับนักเศรษฐศาสตร
ประวัติทรรศนะคติทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรข นสงเบื้องตน และเศรษฐศาสตรก ารจัด การ) สาขา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และเศรษฐศาสตรสหกรณ
3.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

93

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

รวม

137

หนวยกิต

สําหรับสาขาที่เปดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรทฤษฎี สาขา
เศรษฐศาสตรก ารพัฒนา สาขาเศรษฐศาสตรร ะหวางประเทศ สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม สาขา
เศรษฐศาสตรก ารเงิน สาขาเศรษฐศาสตรก ารคลัง สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ สาขาเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรมนุษย สาขาเศรษฐศาสตรการเกษตร และสาขาวิชาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
4.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
36
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
144
หนวยกิต

11

PU

D

เรียนไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยเปดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพียงอยางเดียวไมมีวิชาเอก
โดยมุงใหศึกษาในกลุมกระบวนวิชาตางๆ 6 กลุมดวยกัน คือ กลุมกระบวนวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร กลุม
กระบวนวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ กระบวนวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ กลุมกระบวนการวิชา
เศรษฐศาสตร ก ารเงิ น การคลั ง กลุ ม กระบวนวิ ช าเศรษฐศาสตร ท รั พ ยากร และกลุ ม กระบวนวิ ช า
เศรษฐศาสตรการพัฒนา
5.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
95
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
133
หนวยกิต
6.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
135
หนวยกิต
7.) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
130
หนวยกิต
8.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
138
หนวยกิต
9.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
35
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
91
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
132
หนวยกิต
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10.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
108
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
144
หนวยกิต
มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 6 แหง มีรายละเอียด ดังนี้
1.) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
135
หนวยกิต
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สําหรับสาขาที่เปดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาเศรษฐศาสตรก ารเงิน สาขา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร และสาขาการคาระหวางประเทศ
2.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
132
หนวยกิต

สําหรับสาขาที่เปดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ภาควิชา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก ารพัฒ นา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
135
หนวยกิต
สําหรับสาขาที่เปดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 1 สาขา ไดแก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
4.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
9
หนวยกิต
รวม
135
หนวยกิต
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5.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
105
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
รวม
141
หนวยกิต
6.) มหาวิทยาลัยเกริก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
96
หนวยกิต
ค. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หนวยกิต
รวม
132
หนวยกิต

D

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

PU

2.2.1 ปรัชญาของสมรรถนะ
ปรัชญาของสมรรถนะ ที่สําคัญ คือ ผูบริหารองคกรจะตองมีค วามเชื่อวาความสามารถของ
บุคคลจะเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดผลลัพธสูงสุดขององคกรได เพราะสมรรถนะหรือ Competency
หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวคนทั้งหมด ที่สะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ทํ า งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง เหตุ ผ ลและก อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ สู ง สุ ด โดยมี ที่ ม าจากพื้ น ฐานความรู
(knowledge) ทัก ษะ (skill) วิธีคิด (self-concept) คุณ ลักษณะสว นบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive)
แนวคิดสมรรถนะคือ การคนหาความสามารถของขาราชการในตําแหนงและระดับตาง ๆ วาควรมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญ หรือลักษณะใดที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ (จรัมพร ประถม
บูรณ, 2547)

2.2.2 ความเปนมาของแนวคิดสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลเริ่มขึ้นในป ค.ศ.1960 โดยเดวิด แมค
เคิลแลนด (David McClelland) ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล ในองคกร
กับระดับทักษะความรูความสามารถ โดยระบุวาการวัดไอคิว (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพเปนวิธีการที่
ไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ ควรวาจางบุคคลที่ความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (ดนัย
เที ย นพุ ฒ , 2546: 55 อ า งใน จรั มพร ประถมบู ร ณ , 2547) ซึ่ง แนวคิ ด ของแมคเคิ ลแลนด (David
McClelland) มีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ดังที่แสดงดานลางของภาพ ซึ่งอธิบาย
วาความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงายและพัฒนาไดงาย คือ
สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือองคความรูและทักษะตาง ๆ ที่บุคคลมีอยู และสวนใหญที่มองเห็นไดยากอยู
ใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายในและบทบาทที่แสดงออกตอสังคม ซึ่งสวนที่อยูใตน้ํามี
ผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมากและเปนสวนที่พัฒนาไดยาก ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึ่งอธิบายได
ในตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง คือ ทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และคุณลักษณะสวนอื่น ๆ
(สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้น ๆ
เดวิดแมคเคิลแลนด (David McClelland) ไดเขียนบทความเรื่อง Testing for Competency Rather
than for Intelligence ในป 1973 กลาวกันวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา Competency แมวา Competency
ดูเปนคําที่ใหมและทันสมัย แตมีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เชน ใน
เรื่องของเชาวนปญ ญาและบุค ลิก ภาพที่เกี่ย วของกับพฤติก รรมในองคก าร ซึ่งเปน เรื่องที่นักจิต วิทยา
องคการไดศึกษากันมาเปนเวลานานแลว ในการศึกษาจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรมักใชคําวา
KSAO เปนคํายอที่แสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดย K หมายถึง knowledge
คือความรู S หมายถึง skill คือทัก ษะ A หมายถึง ability คือความสามารถ และ O หมายถึง other
characteristics คื อ คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งาน โดยความหมายและเนื้ อ หาแล ว
Competency ไมไ ดตางจาก KSAO แตค วามแตกตา งอยู ที่ Competency เปน การเนน การวิ เคราะหค น
มากกวาการวิเคราะหงาน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547) ในป ค.ศ.1982 ริชารด โบ
ยาทซิส (Richard Boyatzis) เปนคนแรก ที่ใชคําวา Competency ในป ค.ศ. 1994 แกรี่ ฮาเมล (Gary
Hamel) และ ซี.เค. พราฮาลาด (C.K. Prahalad) ไดนําเสนอความสามารถหลักของธุรกิจที่เรียกวา Core
competency วาสิ่งนี้เทานั้นที่จะ ทําใหธุรกิจชนะในการแขงขัน และเปนสิ่งที่คูแขงไมอาจลอกเลียนแบบ
ได ตอมาตนทศวรรษที่ 1990 องคกร ในตางประเทศไดนําแนวคิดสมรรถนะมาใชในการบริหารงานดาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นหน ว ยงานราชการของสหรั ฐ อเมริ ก ากั น อย า งกว า งขวาง โดยมี ก ารกํ า หนด
ปจจัยพื้นฐานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ นั้นจะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และความสามารถหรือพฤตินิสัย
ใดบ า ง และอยู ใ นระดั บ ใดจึ ง จะทํ า ให บุ ค ลากรนั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ (เดชา เตชะวัฒนไพศาล,
2545: 11 อางใน จรัมพร ประถมบูรณ, 2547) เนื่องจากแนวคิดดังกลาวสามารถใชในการสรรหา คัดเลือก
พัฒนาและประเมินผลงานบุคลากรไดตรงกับวัตถุประสงคของตําแหนงงานและองคกรมากที่สุด สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดสมรรถนะมาใชในองคกรที่เปนภาคเอชนและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นได
ชัดเจน ไดแก บริษัทเครือปูนซีเมนตไทย มีผลใหมีการนําแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือน
(จรัมพร ประถมบูรณ, 2547)
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แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลในองคกร (Competency) ไดเริ่มขึ้น
ในป ค.ศ.1960 จากการเสนอบทความทางวิ ชาการของเดวิ ด แมคเคิ ลแลนด (David McClelland)
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารว ารด ซึ่งไดกลาวถึงความสัมพัน ธร ะหวางคุณ ลัก ษณะที่ดี (Excellent
Performer) ของบุค คลในองคก รกับระดับทักษะความรูความสามารถ โดยระบุวา การวัด IQ และการ
ทดสอบบุคลิกภาพเปน วิธีการที่ไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ (Competency) แตบริษัทควร
วาจางบุค คลที่ความสามารถมากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) และตอมาองคก าร 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
งานเปน คุณลักษณะที่อยูภายในบุค คลซึ่งนําไปสูหรือเปน สาเหตุใหผลงานมีประสิทธิภาพและเนน วา
“คุณลักษณะที่อยูภายใน” เปนทักษะไมใชพฤติกรรมเพราะเปนสิ่งที่กําหนดอยูภายในบุคคลนั้น ทําใหเกิด
คุณลักษณะที่แตกตางอยางสําคัญมากเนื่องจากขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ จะเกิดขึ้นก็เมื่อมีการกําหนด
หรือเหตุผลจากสิ่งที่อยูภายใน ป 1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad เขียนหนังสือ Competing for The
Future” ไดนําเสนอสิ่งที่เรียกวา “Core Competencies” ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุวาสิ่งนี้
เทานั้นที่จะทําใหธุรกิจชนะในการแขงขัน และเปนสิ่งที่คูแขงไมอาจลอกเลียนแบบได ตอมาไดมีการนํา
แนวความคิดนี้ไปประยุกตใชในงานบริหารบุคคลหนวยงานราชการ ของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยการ
กําหนดปจจัยพื้นฐานวา ในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และความสามารถหรือ
พฤตินิสัยใดบางและอยูในระดับใด จึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภ าพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคกร หลังจากนั้น แนวความคิด
Competency ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสรางความสําเร็จให
ธุรกิจอยางเห็นผลไดชัดเจน โดยในป ค.ศ. 1998 นิตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนไดสํารวจความ
คิดเห็นจากผูบริการระดับสูงกวา 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบวา องคกรธุรกิจชั้นนําไดนําแจวความคิดนี้
ไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารมากถึงรอยละ 67 % (เดชา เตชะวัฒนไพศาล 2545:11) และการสํารวจ
ของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า นการจั ด การชื่ อ Bain & Company จาก 708 บริ ษั ท ทั่ ว โลกพบว า Core
Competencies เปน 1 ใน 25 เครื่องมือบริหารสมัยใหมที่บริษัทนิยมนํามาใชปรับปรุงการจัดการที่ไดรับ
ความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3 รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning (พสุ เดชะ
รินทร 2546;13)
สําหรับประเทศไทยมีก ารนําแนวความคิด สมรรถนะ (Competency) มาใชในองคก ารที่เปน
เครือขายบริษัทขามชาติชั้นนํากอนที่จะแพรหลายเขาไปสูบริษัทชั้นนําของประเทศ เชน เครือปูนซีเมนต
ไทย ชินคอรเปอเรชั่น ไทยธนาคาร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) เนื่องจากภาคเอกชนที่ไดนํา
แนวคิด Competency ไปใชและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน ดังเชน กรณีของเครือปูนซีเมนตไทยมีผล
ใหเกิดการตื่นตัว ในวงราชการ โดยไดมีก ารนําแนวคิดนี้ไปทดลองใชในหนว ยราชการ โดยสํานักงาน
ขาราชการพลเรือนไดจางบริษัท Hay Group เปนที่ปรึกษา ในการนําแนวความคิดนี้มาใชในการพัฒนา
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ขา ราชการพลเรือ นโดยในระยะแรกไดท ดลองนํ าแนวคิด การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย โดยยึ ด หลั ก
สมรรถนะ (Competency Based Human Resource Development) มาใชในระบบการสรรหาผูบริหาร
ระดับสูง (SES) ในระบบราชการไทยและกําหนดสมรรถนะของขาราชการที่จะสรรหาในอนาคต
Richard Boyatzis (1982 อางใน ดนัย เทีย นพุ ฒ , 2546) ได เขีย นหนังสือ “The competent
Manager:A Model of Effective Performance” โดยไดใชคําวา “Competencies” เปนคนแรก และสรุปวา
สมรรถนะเปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงาน
ภายใตปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร และทําใหบุคคลมุงมั่นไปสูผลลัพธที่ตองการ นอกจากนี้ยังได
ตั้งสมมติฐานวา “มีกลุมความสามารถจํานวนหนึ่งจะทําใหคนมีความสามารถแตกตางกันได “ โดยได
เสนอรูปแบบความสามารถ 23 แบบเปน 6 กลุมตาง ๆ ดังนี้
1) กลุมเปาหมายและการจัดการสูปฏิบัติ
- มุงเนนประสิทธิภาพ
- ผลิตภาพ
- วินิจฉัยการใชแนวคิด
- สนใจเกี่ยวกับผลกระทบ
2) กลุมภาวะผูนํา
- ความเชื่อมั่นในตนเอง
- การนําเสนอดวยปากเปลา
- การคิดแบบตรรกะ
- กรอบแนวคิด
3) กลุมทรัพยากรบุคคล
- ความจํา
- การใชพลังสังคม
- ความรูพิเศษเฉพาะ
- มองเชิงบวก
- การจัดการกระบวนการกลุม
- ความแมนยําในการประเมินตนเอง
4) กลุมสั่งการลูกนอง
- การพัฒนาคนอื่น
- การใชอํานาจที่ไมใชทางการ
- ทําดวยตนเอง
5) กลุมมุงบุคคลอื่น
- 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
ซึ่งมิติของความสามารถนั้น Boyatzis เนนการวิเคราะหและสํารวจความสามารถใน 3 ระดับ
ดังกลาว ซึ่งถือเปนการศึกษาภาพของบุคคลในเชิงจิตวิทยาที่สูงมากคือ เนนที่คุณลักษณะภายในของบุคคล
สําหรับพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถในระยะตอมานั้น พบวา Lyle M. Spencer (1990 อางใน
ดนัย เทียนพุฒ, 2546) และ Spencer Book (1993 อางใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546) ยังไดทําการศึกษาเรื่อง
ความสามารถตอโดยเชื่อวาความสามารถประกอบดวย
1) แรงจู งใจ (Motive) คื อ แรงขั บ ทิ ศทางและการเลือ ก เป น สิ่ งที่ ค นทํ า งานคิด อยู
ตลอดเวลา หรือตองการเพื่อเปนเหตุผลของการปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน
2) คุณลักษณะ (Trait) คุณลักษณะที่กําหนดวิธีการประพฤติหรือการตอบสนองอยางคงที่
ดวยลักษณะของความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมตนเองและคุมความเครียด
3) แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) เปนทัศนคติ คุณคา หรือความนึกคิดของตนเองที่
ทําใหคิดสนใจในสิ่งที่ทําอยู
4) ความรูใ นเนื้อหา (Content Knowledge) คือ ขอเท็จ จริงหรือวิธีดําเนิน การซึ่งเปน
สารสนเทศที่มีขอบเขตเฉพาะของแตละคนอาจจะเปนดานเทคนิค (Technical) หรือมุนษยสัมพันธ
5) ความคิ ด เชิ งเหตุผลและทัก ษะพฤติก รรม (Cognitive & Behavioral Skill) คื อ
ความสามารถที่จะทํางานทั้งทางกายภาพและใชสถิติปญญา
ป 1994 Gary Hamel และ C.K. Prahalad เขียนหนังสือ Competing for The Future ไดนําเสนอ
สิ่งที่เรียกวา “Core Competencies” ความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุวาสิ่งนี้เทานั้นที่จะทําใหธุรกิจ
ชนะในการแขงขั น และเปน สิ่งที่คู แขงไมอาจลอกเลีย นแบบได ต อมาไดมีก ารนํา แนวความคิด นี้ไ ป
ประยุก ต ใ ช ใ นงานบริ หารบุ ค คลหน ว ยงานราชการของสหรั ฐอเมริ ก ามากยิ่ง ขึ้ น โดยการกํา หนด
ปจจัยพื้นฐานวา ในตําแหนงงานหนึ่งนั้น จะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรูและความสามารถหรือพฤตินิสัย
ใดบ า ง และอยู ใ นระดั บ ใดจึ ง จะทํ า ให บุ ค ลากรนั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภ าพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคข ององคกร หลังจากนั้น แนวความคิด
Competency ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริก ามากยิ่งขั้น 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) การคิด เชิงวิเคราะห (Analytical thinking)
ความละเอี ย ดรอบคอบ (Attention to detail) การสอนแนะ (Coaching) การให ค วามร ว มมื อ
(Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดเชิงแนวคิด (Conceptual thinking) การปรับปรุง
อย า งต อ เนื่ อ ง (Continuous improvement) การประสานงาน (Coordination) จิ ต สํ า นึ ก ด า นต น ทุ น
(Cost awareness) การบริการลูกคา (Customer service) การใหคําปรึกษา (Counseling) การวิเคราะห
ขอมูล (Data analysis) การตัดสินใจ (Decision making) การมอบหมายงาน (Delegation) การควบคุม
อารมณ (Emotional control) การให อํ า นาจ (Empowerment) ความอดทน (Endurable) ความ
กระตือรือรน (Energetic) ความยืดหยุน (Flexibility) การติดตามงาน (Follow up) มนุษยสัมพันธ (Human
relation) การโนมนาว (Influence) การติดตามขอมูลขาวสาร (Information monitoring) การคิดริเริ่ม
(Initiative) การคิดสิ่งใหม (Innovative) ภาวะผูนํา (Leadership) การรับฟง (Listening) การสรางแรงจูงใจ
(Motivation) การเจรจาตอรอง (Negotiation) การสังเกต (Observation) การพัฒนาองคการ (Organization
development) การสื่ อสารดา ยคํ าพู ด (Oral communication) การวิเ คราะหเ ชิง ปริ มาณ (Quantitative
analysis) จิตสํานึกดานคุณภาพ (Quality awareness) การวางแผน (Planning) การนําเสนอ (Presentation)
การแกปญ หา (Problem solving) ความนาไวว างใจ (Reliability) จิตสํานึก ดานความปลอดภัย (Safety
awareness) ภาวะผู นํา เชิง กลยุ ทธ (Strategic leadership) การวางแผนกลยุ ทธ (Strategic planning)
การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความรูเฉพาะสาขาอาชีพ (Technical/Professional knowledge) และความ
มุงมั่น (Tenacity)
2.2.3 ความหมายของสมรรถนะ
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2542) ให ค วามหมายของสมรรถนะว า หมายถึ ง
ความสามารถทางใดทางหนึ่ง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “ability” นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษยังมีคําที่มี
ความหมายคลายกัน อยูอีกหลายคํา ไดแก capability, proficiency, expertise, skill, aptitude แตยังมีคํา
เฉพาะวา competency ซึ่งในภาษาไทยใชคําวา “สมรรถนะ” ที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มขึ้น แตบางองคการใช
คําวา “ความสามารถ”
สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น (2548ก) ให ค วามหมายของสมรรถนะ
(Competency) วาหมายถึงกลุมของความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเปนในการทํางาน เพื่อใหไดผลงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เป น คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ ป ระกอบขึ้ น จากทั ก ษะ ความรู
ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยม หรือพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง
ๆ สมรรถนะในระบบราชการพลเรือนไทยประกอบดวย 2 สวน คือ สมรรถนะหลัก (Core competence)
สําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competence) สําหรับแตละ
กลุมงาน
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วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงความสามารถ ความมี
อํานาจ หรือความพอเพียงในการปฏิบัติกิจกรรมของตนดวยความชํานาญตามประสบการณที่ไดรับมา และ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไดอยางเพียงพอ
อัจฉรา สุทธิพรมณีรัตน (2545 : 14) ใหความหมายของสมรรถนะ หมายถึง การผสมผสาน
ความรู ความเขาใจและทักษะของบคุคล ไปใชกับสถานการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
และบรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Good (1973) ใหค วามหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุค คลในการ
ประยุกตหลักการ เทคนิค และวิธีการในสาขาที่ปฏิบัติใหเขากับสภาพการณที่ปฏิบัติ
Webster’s (1978) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงความสามารถ ความเหมาะสม
Short (1984 cited in McMullan, et al., 2003) ใหความหมายของคําวาสมรรถนะ หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่อยูในระดับที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
Grobe (1988) ใหความหมายของสมรรถนะไววา สมรรถนะหมายถึง การมีความรูที่กําหนด
มีทักษะและสมรรถภาพ ที่จะทําหนาที่ในบทบาทและงานที่มองหมาย
Alspach (1991: 9-11) ไดกลาวถึงสมรรถนะ หมายถึง การที่ผูใ หบริการสามารถผสมผสาน
ความรู ทักษะ และลักษณะสวนบุคคลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อใหการปฏิบัติงานได
มาตรฐานตามที่สรางไว
Simpson and Wciner (1992) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการกระทําหรือการปฏิบัติงาน
Kramerand Shmalenberg (1993) ใหค วามหมายของสมรรถนะวา เปนความสามารถในการ
ทํางานที่เปนอิสระ มีความเปนตัวของตัวเองและมีพลังอํานาจ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับพยาบาลคือตองมี
ความรูและทักษะเปนอยางดี
Harris, et al. (1995 cited in Brunt, 2002) ใหค วามหมายของคําวา สมรรถนะหมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่จะนําความรูและทักษะที่ตนเองมีอยู มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลงานใหม
Parry (1996 in Parsons and Capka, 1997: 1065) ใหความหมายสมรรถนะ หมายถึง เปนกลุม
ความรูความเขาใจ ทักษะและทัศนคติ ที่มีผลกระทบตอหนวยงาน บทบาท หรือความรับผิดชอบของบุคคล
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน สามารถวัดไดโดยมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และปรับปรุง ไดโดยการ
ฝกอบรมและพัฒนา
Kelly-Thomas (1998) ใหความหมายของคําวา สมรรถนะ หมายถึงการที่บุคคลแสดงออกถึง
ความสามารถในการเลือกใชทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
Miller, Flynn, and Umadac (1998: 9) ใหความหมายสมรรถนะ หมายถึง เปนสิ่งที่อธิบายถึง
ความรู ความสามารถและทักษะของบุคคลในการปฏิบัติหนาที่
Krozek and Scoggins (1999) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ ประสิทธิภาพในการใชองค
ความรู ทักษะที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวซึ่งเปนปฏิกิริยาตอบโตของขบวนการทางจิต การคิดอยางมี
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วิจารณญาณรวมถึงทักษะในการติดตอประสานงานระหวางบุคคลที่อยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ตกลง
รวมกันอยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป
McShane and Glinow (2004) กลาถึงคําวา สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูความสามารถและ
คุณลักษณะอื่น ๆที่จะนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
เพ็ญจันทร แสนประสาน และคณะ (2548 : 18) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนความสามารถที่เปน
ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรม หรือแสดงออกถึงพฤติกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยมีองคประกอบที่ทําใหเกิดสมรรถนะมี 5 อยาง คือ
1. ความรู (knowledge) เปนองคประกอบเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูภาษาอังกฤษ
ความรูดานการพยาบาล
2. ทักษะ (Skills) ความสามารถหรือสิ่งที่บุคคลกระทําไดดี เชน ทักษะในการทํางานเปน
ทีม ทักษะในการใหการพยาบาลผูสูงอายุ
3. ทั ศ นคติ (Attitude) ค า นิ ย มและความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาพลั ก ษณ ข องตน
(Self concept) สิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความเชื่อมั่นใจในตนเอง
4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เชน การเปน
คนที่นาเชื่อถือไววางใจได
5. แรงขับภายใน (Motives) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมาย
ของตน
เดวิด แมคเคิ ลแลนด (David McClelland, 1973 อางใน สุกัญ ญา รัศมีธรรมโชติ , 2548: 11)
ใหความหมายของสมรรถนะวา คือบุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุค คลซึ่งสามารถผลักดันให
ปจ เจกบุค คลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่ กําหนดในงานที่ต นรับผิด ชอบ และได
เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะที่อธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง
สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993: 9) ใหค วามหมายสมรรถนะ คือ
ลักษณะที่เปนรากฐานของบุค คลที่เชื่อมโยงเชิงเหตุและผลกับการปฏิ บัติงานที่มีประสิทธิผลที่สามารถ
อางอิงกับเกณฑมาตรฐานในงานหรือสถานการณหนึ่ง ๆได
เวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 56) กลาววา สมรรถนะหมายถึง สิ่งที่ซอนอยูภายใตบุคลิกลักษณะ
ของบุคคลซึ่งเปนตัวผลักดันใหเกิดประสิทธิผลหรือผลการทํางานที่ดี ดังนั้น สมรรถนะจึง เปรียบเสมือน
ตัว ชี้วัด ซึ่งหนวยงานตองการที่จ ะกําหนดขึ้น เพื่อความสําเร็จในการดําเนิน งานขององคก าร ซึ่งความ
แตกตางของสมรรถนะกอใหเกิดผลการทํางานที่มีประสิทธิผลตางกันดวย
เกริก เกีย รติ ศรีเสริมโภค (2546: 21) กลาวถึงคําวาสมรรถนะหมายถึง ความรู (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ของมนุษยที่แสดงผานพฤติกรรม
ณรงควิทย แสนทอง (2547: 9) กลาวถึงคําวาสมรรถนะ คือ บุคลิกของคนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยหรือกลุมของความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลซึ่ง
สะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาของแตละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตได
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อลงกรณ มี สุท ธา และสมิต สัช ฌุ ก ร (2548: 205) กล าววา สมรรถนะหมายถึ ง ความรู
ความสามารถพฤติก รรม ทัก ษะ และแรงจูงใจที่มีค วามสัมพัน ธและสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
เปาหมายของงานในตําแหนงนั้น ๆ
ดวงจันทร ทิพยปรีชา (2548: 7) ใหความหมายของสมรรถนะ คือ ความสามารถที่หมายถึงกลุม
พฤติกรรมสําคัญ (Critical behaviors) ที่ตองกระทําเพื่อใหงานใดงานหนึ่งบรรลุผลสําเร็จอยางดี
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 หรือสมรรถนะซึ่งเปนตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการ
แสดงออก เปน การตอบคําถามวาทําอยางไรที่จะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ (How)
มากกวาการตอบคําถามวา อะไรเปน สิ่งที่หัว หนางานคาดหวังหรือตองการ (What) ทั้งนี้ การกําหนด
ความสามารถหรือสมรรถนะนั้นแบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก KSA ซึ่งมีความหมายแตกตางกันดังนี้
K – ความรู (Knowledge) หมายถึ ง ข อ มู ล หรื อ สิ่ ง ที่ ถู ก สั่ ง สมมาจากการศึ ก ษาทั้ ง ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาดวยตนเอง รวมถึงขอมูลที่ไดรับจากการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูทั้งในสายอาชีพเดียวกันและตางสายอาชีพ
S – ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่งที่จะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้น ซึ่งจะตองใชระยะเวลาเพื่อฝก
ปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา ทักษะจะถูก แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ทักษะดานการบริหารจัดการงาน
หมายถึง ทัก ษะในการบริห ารควบคุ มงาน ซึ่ งจะเกี่ย วข องกับ ระบบความคิด และการจัด การในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธ เปนการแสดงออกถึงการจัดระบบ
ความคิดเพื่อมองไปที่เปาหมายในอนาคตวาอยากจะทําหรือมีความตองการอะไรในอนาคต และทักษะ
ดานเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึงทักษะที่จะเปนในการทํางานตามสายงานหรือกลุมงานที่แตกตางกันไป
A – คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) หมายถึงความคิด ความรูสึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ความตองการสวนบุคคล พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนสิ่งที่ติดตัวมา และไมคอยจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป
สรุปแลวนิยามของสมรรถนะ หรือความสามารถที่มีระดับผลไดสูงที่สุดนั้นจะมีอยูดว ยกัน 2
นิยามดวยกันคือ (ดนัย เทียนพุฒ, 2546)
1) นิยามสมรรถนะที่ครอบคลุมในเรื่องความรู/ประสบการณ, ทักษะและแรงขับ/ทัศนคติ/สไตล
หรือในรูปการรวมของคุณลักษณะสวนบุคคล (Bundles of attributes) หรือในรูปของ KSA ไดแก ความรู
ทักษะ และทัศนคติ โดยระดับผลไดของนิยามความสามารถ มีตั้งแตระดับนอย ปานกลางและมาก
2) นิยามสมรรถนะในลักษณะของผลงานที่มีคุณคาสูงสุด (Superior Performance) หรือผลลัพธ
ของความพยายามในงาน แสดงถึงระดับผลไดตั้งแตนอย หานกลาง สูง สูงที่สุด เปนตน
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โดยสรุป สมรรถนะ Competency คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเปนตอการทํางานของ
บุคคลใหประสบผลสําเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “รู” เชนความรูความเขาใจในกฎหมาย
ปกครอง
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “ทํา” เชน ทักษะดาน ICT ทักษะดานเทคโนโลยีการ
บริหารสมัยใหม เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรู และฝกฝนเปนประจําจนเกิดเปนความชํานาญในการใชงาน
3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “เปน” เชนความใฝรู ความ
ซื่อสัตย ความรักในองคกร และความมุงมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหลานี้จะอยูลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝง
สรางยากกวาความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมที่องคกรตองการ
ดังนั้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานจึงหมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเปน ผลจากการที่
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 ความสามารถที่
จะประยุกตนําเอาประสบการณตาง ๆ สามารถตัดสินใจไดในสถานการณใหม ๆ และสามารถจัดการกับ
สถานการณที่ยุงยากเหลานี้ไดดวยการตัดสินใจอยางรอบคอบและมีเหตุผล มีการกํา หนดเปาหมายของ
ความสําเร็จไวลวงหนาได และเปนผูใฝรูทางการศึกษาอยูตลอดเวลา
แมค แอสชาน (Mc Aschan, 4978, อางใน วันทนา พรหมเศรณี, 2545, 12) ไดใหความหมายของ
สมรรถนะ กลาวคือ ความรู ทักษะ และความสามารถ หรือสมรรถภาพที่บุค คลใดบุคคลหนึ่งพึงมี และ
สามารถแสดงออกมาใหเห็นพฤติกรรมทางความรู เจตคติ การกระทําที่ดีและการกระทําที่ถูกกําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนดวย
วัน ทนา กอวัฒ นสกุ ล (2543, 20) ได ใ หค วามหมายของ สมรรถนะ คือ ทัก ษะความรูและ
ความสามารถที่จําเปนในการทําอะไรก็ตามไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในอาชีพหรือกิจ กรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ไดกําหนดองคประกอบของสมรรถนะไว 3 ดาน ตามรูปคือ
1. ทักษะ (Skills)
2. ความรูในงานใดงานหนึ่ง (Knowledge)
3. คุณสมบัติพิเศษประจําตัว (Attributes)
ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ สุทัศน นําพูลสุขสันติ์ (2547) ที่ไดใหความหมายของ สมรรถนะใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย คือ “คุณลักษณะทั้งในดานทักษะ ความรู และพฤติกรรม ของบุคคล ซึ่งจําเปน
ตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานหนึ่ง ๆ ใหประสบความสําเร็จ”
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา บุคลากรที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานสามารถแบงออกไดเปน
3 ดาน คือ ดานความรู ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตองการให “รู” คือบุคลากรตองมีความรูในงาน ดานทักษะ เปน
สิ่งที่องคกรตองการให “ทํา” คือบุคลากรตองปฏิบัติในการทํางาน และคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ สิ่งที่องคกร
ตองการให “เปน” คือบุคลากรตองเปนคนขยัน ซื่อสัตย มีจริยธรรม และความประพฤติที่ถูกตอง
จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ของแตละบุคคลที่สามารถวัดได สังเกตได สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความ
เชื่อ ตลอดจนคุณ ลัก ษณะที่จ ะทําใหบุค คลสามารถปฏิบัติงานไดมี ประสิทธิ ภ าพ ประสิทธิผล ทําให
บรรลุผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
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2.2.4 องคประกอบของสมรรถนะ
องคประกอบของสมรรถนะมีการนําเสนอแตกตางกันไป ดังนี้
มิทรานี และคณะ (Mitrani et al., 1992: 38) กลาวถึงขอเสนอของ ฟทท (Fitt) ที่เสนอวา
องคประกอบของสมรรถนะประกอบดว ย 5 สวนสําคัญ ไดแก เหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ มโนภาพของ
ตนเอง ความรู และทักษะ
สวนเวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 56) เปนกลุมนักคิดยุคการบริหารการจัดการสมัยใหมกลาวถึง
องค ป ระกอบของสมรรถนะว า ประกอบไปด ว ย 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ เ ป น สมรรถนะค า นิ ย ม (value
competency) ซึ่งเปนการแสดงถึงเปาหมายของการกระทํา ไดแก มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพ
ของตนเอง และสวนที่เปนสมรรถนะการทํางาน (instrumental competency) แสดงถึงแนวทางและวิธีการ
ในการกระทํา ไดแก ทักษะความรู และความชํานาญ
สําหรับสเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993: 183) เสนอกรอบในการ
พิจารณาองคประกอบของสมรรถนะสามารถบงการพิจารณาเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุมสมรรถนะที่
มองเห็นไดยาก (hidden group) ไดแก มูลเหตุจูงใจ ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซึ่งยากตอการ
เขาถึง เนื่องจากเปนสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล และกลุมที่ 2 กลุมที่สามารถมองเห็นได (visible group) ไดแก
ความรูและทักษะ ซึ่งเปนสิ่งที่สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer) มองวาสามารถผลักดัน
ใหเกิดพฤติกรรมและกอใหเกิดการปฏิบัติงาน
ดังนั้น หากพิจารณาองคประกอบของสมรรถนะจึงสามารถมองในหลายแงมุมตามที่นักคิดได
นําเสนอ อยางไรก็ต ามในความหลากหลายก็ยังมีค วามเหมือนอยู คือองคประกอบของสมรรถนะจะ
ประกอบดวยองคประกอบหลัก ๆ 2 สวนคือ สวนที่ไมสามารถรับรูไดจากภายนอกไดแก มูลเหตุ จูงใจ
ลักษณะเฉพาะ และมโนภาพของตนเอง ซึ่งเห็นไดจากทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และสวนที่สามารถรับรู
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) เปนสมรรถนะที่ทุกคนในองคการ
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ตองมีเพื่อจะทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามพันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ
ขององคการ และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะที่มีเฉพาะในบาง
ตําแหนงงานในองคการ เชน ความรูความเชี่ ยวชาญ และบุคลิกภาพที่ตองมีในการทํางานในตําแหนงที่
แตกตางกันไป เชน นักบัญชี นักโปรแกรมเมอร ฯลฯ เปนตน
สวนเวอรทาเน็น (Virtanen, 1996: 60-61) กลาววาสมรรถนะพิจารณาได 5 ดาน คือ สมรรถนะ
ดานงาน (task competency) หรือสมรรถนะในการสรางผลงาน หรือความสามารถในการทํางาน การ
วางแผน และกําหนดการใชเครื่องมือ และบุคลากรเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการทํางาน สมรรถนะดาน
อาชีพ (professional competency) คือความสามารถในการทํางานที่เฉพาะเจาะจง ตองอาศัยความสามารถ
เฉพาะดาน สมรรถนะดานการเมือง (political competency) เปนสมรรถนะการสรางการยอมรับตาม
กฎหมาย คือความสามารถในการชี้นํา ชักจูงโนมนาวใจเพื่อครอบครองอํานาจในการจัดแบงทรัพยากรโดย
เปนที่ยอมรับรวมกัน และสมรรถนะดานจริยธรรม (ethical competency) สมรรถนะการคิดอยางมีเหตุมี
ผลบนพื้นฐานของศีลธรรม ซึ่งหากพิจารณาในสวนของสมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะทางจริยธรรม
และสมรรถนะทางการเมือง ขณะที่สมรรถนะเกี่ยวกับการทํางานและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
จัดเปนสมรรถนะเฉพาะดาน (specific competency) ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามตําแหนงงาน อยางไร
ก็ตามการเกิดสมรรถนะในแตละดานเปนการเกิดขึ้นเนื่องจากองคประกอบของสมรรถนะทั้งในสวนที่เปน
คานิยม(value competency)และในสวนที่เปนทักษะความรู (instrumental competency)(Virtanen,1996: 61)
ณรงควิทย แสนทอง (2546 : 259) แบงประเภทของสมรรถนะตามแหลงที่มาของสมรรถนะ
ออกได 3 ประเภท คือ
1. Personal competencies เปนสมรรถนะที่เฉพาะตัวของบุคคล หรือ กลุม บุคคลเทานั้น
เชน ความสามารถในดานการเขียนภาพของศิลปน การแสดงของนักกายกรรม นัก กีฬา คนบางคนที่
สามารถดํารงชีพอยูกับอสรพิษได นักประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถือเปนความสามารถเฉพาะตัวที่ยาก
ตอการเรียนรูหรือการเลียนแบบ ไมสามารถถายทอดใหกับผูอื่นได
2. Job competences เปนสมรรถนะที่เปนความสามารถเฉพาะของบุคคลที่ตําแหนงหรือ
บทบาทนั้น ๆ ตองการ ทั้งนี้ เพื่อใหงานบรรลุความสําเร็จตามที่ตองการ
3. Organization competencies เปนสมรรถนะที่เปนเอกลักษณเฉพาะขององคการ ที่มี
สวนทําใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จได เชน บริษัทโซนี่ เปนองคการที่มีความสามารถในการผลิตสินคา
ประเภทอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่มีขนาดเล็ก บริษัท 3M เปนองคการที่มีความสามารถเฉพาะในดานการ
ผลิตสินคาจําพวกเทป กระดาษกาว
ณรงควิทย แสนทอง (2546 : 160-167) ไดกลาวถึงสมรรถนะความสามารถประจําตําแหนง
(Job competencies) วาจะตองผานกระบวนการวิเคราะห ดังนี้
1. การกําหนดความสามารถที่นาจะมี (Competencies) ใหกําหนดความสามารถที่นาจะมี
ผลสําหรับผลที่คาดหวังในแตละขอดวยคําถามที่วา ถาจะใหไดผลงานตามที่คาดหวังแลว ผูดํารงตําแหนง
งานนี้จะตองมีความสามารถอะไรบาง
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2. คัดเลือกความสามารถหลัก (Key competencies) เมื่อเราวิเคราะหไดแลววาความ
คาดหวังแตละกลุมนั้นมีความสามารถอะไรบาง ใหหาตัวชี้วัดความสามารถหลักของตําแหนงงาน โดย
ดูจากภาพรวมของความสามารถ ดังนี้
2.1 พิจารณาจากความสามารถที่ซ้ํากันมากที่สุด หมายถึง ความสามารถที่เปนความ
ตองการของกลุมผลความคาดหวัง
2.2 พิจารณาจากความทาทายหรือความยากของงานที่ระบุไวในชวงแรกเพื่อดูวาความ
ทาทายทุกตัวมีความสามารถรองรับครบหรือยัง
เพ็ ญ จั น ทร แสนประสาน และคณะ (2547: 18) ได จํ า แนกประเภทของสมรรถนะ
ไว 5 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะเชิงความรู (Cognitive competencies) หมายถึงความรูเฉพาะ ความเขาใจ
และสิ่งที่ตองตระหนักถึง
2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective competencies) หมายถึง คานิยม เจตคติ ความสนใจ
และสุนทรียะ ที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบัติของตน
3. สมรรถนะเชิงปฏิบัติ (Performance competencies) หมายถึง พฤติก รรมแสดงออก
ที่เนนทักษะปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวามีการลงมือทําจริง
4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (Product competencies) หมายถึง ความสามารถของการกระทํา
เพื่อเปลี่ยนอยางใดอยางหนึ่ง หรือทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา หรือทํางานในอาชีพไดประสบผลสําเร็จ
5. สมรรถนะเชิ ง แสดงออก (Expressive competencies) หมายถึ ง ความสามารถ
ที่แสดงถึงการนําความรูและประสบการณมาใชเพื่อพัฒนาผลงาน

2.2.6 รูปแบบของสมรรถนะ
สมรรถนะสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ (ณรงควิทย แสนทอง, 2547)
1. Core competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ
ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวม ที่จะสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ได
2. Job competency หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ
ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะชวยสงเสริมใหคน ๆ นั้นสามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้น ๆ
ไดสูงกวามาตรฐาน
3. Personal competency หมายถึง บุค ลิก ลัก ษณะของคนที่สะทอนใหเห็น ถึงความรู ทัก ษะ
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโดดเดนกวาคน
ทั่ว ไป เชน พวกที่ส ามารถอาศัย อยูกับแมลงปอ งหรืออสรพิษ ได เป น ตน ซึ่ งเรามัก จะเรีย ก Personal
competency วา “ความสามารถพิเศษสวนบุคคล” (หามเลียนแบบ)
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นอกจากนี้ อาภรณ ภูวิทยพันธ (2547) ไดแบงสมรรถนะออกเปน 4 รูปแบบ คือ
1. Core competency หมายถึง ลัก ษณะพฤติกรรมของคนที่สะทอนใหเห็นถึง ความรู
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุมงานที่องคการตองการใหมี
2. Managerial competency หมายถึง ความสามารถในการจัดการซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ทักษะในการบริหารและจัดการงานตาง ๆ หรือเปนความสามารถที่มีไดทั้งในระดับผูบริหารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกตางกันตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ (Role-based)
3. Functional competency หมายถึง ความสามารถในงานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู
ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานต า ง ๆ และสามารถเรี ย ก Functional competency เป น
Job competency หรือ Technical competency ได
4. Individual competency หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุค คลซึ่งสะทอนใหเห็น ถึง
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหนาที่งานที่ไดรับมอบหมาย
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ไดอธิบายถึงสมรรถนะไววา สมรรถนะสามารถจําแนกเปนกลุม ๆ
ไดหลายวิธีแตวิธีหนึ่งที่นาจะเปนประโยชนตอองคการของรัฐ คือการแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะที่ทุกคนในองคการตองมีเพื่อที่จะ
ทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ
ตาง ๆ ขององคการ สมรรถนะหลักนีจ้ ะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคการเอง องคการแตละแหงจะ
มีบุคลิกลักษณะที่เปนเสมือนแกนหรือหลักขององคการ สมรรถนะหลักขององคการจะถายทอดลงไปที่
บุคลากรทุกคนในองคการตองมี เชน ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะเรื่องการสงเสริม
และรัก ษาความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคตาง ๆ อาจเนน สมรรถนะหลัก เรื่องการ
ใหบริการอยางรวดเร็ว เปนตน
2. สมรรถนะเฉพาะลัก ษณะงาน (Functional competency) เปนสมรรถนะที่บุค คลที่
ทํางานในสายงานนั้น ตองมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก เชน ฝายกฎหมายตองมีสมรรถนะดานความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะดานทักษะในการตีความ ฝายบัญชีตองมีสมรรถนะหลักดานความรูของ
การบัญชี และมีทักษะดานการทําบัญชี ฝายการวางแผนตอมีสมรรถนะหลัก คือ ดานการคิดเชิงวิเคราะห
และมีทักษะในการจัดทําแผน เปนตน
เพ็ญจันทร แสนประสาน และคณะ (2547) กลาววา รูปแบบของสมรรถนะอาจมีหลายแบบ แตที่
สามารถมาประยุกตใชและเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงพยาบาล คือรูปแบบของ Mc Cleland (1993
อางใน เพ็ญจันทร แสนประสาน, 2547) โดยแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะหลักขององคกรที่ทุกหนวยตองถือ
เปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร เชน
1.1 ความมุงมั่นสูความสําเร็จ (Achievement orientation) คือ มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ และปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตเงื่อนไข
เวลาและงบประมาณที่กําหนด
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1.2 การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการติดตอ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
1.3 การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) คือ การพัฒ นาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติหรือการทํางานอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง เพือ่ ความกาวหนาขององคกรและหนวยงาน
1.4 การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) คือยึดลูกคาเปนจุดศูนยกลาง
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจสูงสุด
1.5 ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) ถือเปนสมรรถนะที่สําคัญของบุคลากรใน
องคกรที่ตองมีจริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยตอตนเอง หนวยงานและองคกร
1.6 การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) เปนการคิดเชิงระบบที่จะเรียนรู
จากประสบการณเพื่อนํามาสูการตัดสินใจที่เปนการคิดแบบเปนเหตุเปนผล หรือความคิดรวบยอด
1.7 การทํางานเปนทีม (Team work) คือการที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูนําและผูตามที่เหมาะสมเพื่อผลสําเร็จของงาน
2. สมรรถนะวิชาชีพ (Professional competency) เปนสมรรถนะของแตละวิชาชีพซึ่งจะ
กําหนดไวในแตละสาขาวิชาชีพวาบุคคลในวิชาชีพนี้ควรมีสมรรถนะ หรือคุณลักษณะอยางไร เชน
2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร (Organization savvy)
2.2 การแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative problem solving) สามารถแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
2.3 อดทนตอความกดดัน (Tolerance for stress) มีความอดทนตอเหตุการณหรือ
สานการณที่วิกฤติได
2.4 การควบคุ ม ตนเอง (Self-control) คื อ สามารถควบคุ ม ตนเองได ทุ ก
สถานการณ
3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical competency) เปนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามลักษณะเฉพาะแตละกิจกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญ 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) เปนความเชี่ยวชาญพิเศษใน
การปฏิบัติงาน
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วิธีการศึกษาสมรรถนะ ควรพิจารณาสมรรถนะของแตละงาน แตละวิชาชีพ ซึ่งขึ้นอยูกับความ
จําเปนที่สอดคลองกับความตองการของสังคม ทําใหเกิดความแตกตางในแตละวิชาชีพ โดยวิธีการไดมาซึ่ง
สมรรถนะมีหลายวิธี ซึ่งสรุปวิธีการศึกษาสมรรถนะของทบวงมหาวิทยาลัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2532)
ดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้
1. การกําหนดสมรรถนะโดยการประเมินความตองการ (Needs Assessment) โดยศึกษาจากลุม
ผูใช สถานประกอบการ และนโยบายตาง ๆ ถึงความตองการที่จะใหมีการจัดเตรียมผูสําเร็จการศึกษาให
สามารถทํางานอะไร ตองมีความรู ทักษะและทัศนคติอยางไร
2. การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการจําแนกเนื้อหาและ
เปาหมายของหลักสูตรใหอยูในรูปของงานที่ตองปฏิบัติหรือตองเรียนรู แลวแจงยอยในรายละเอียดของแต
ละงานใหเปนระดับยอยมากที่สุด
3. การวิเคราะหกิจกรรมของผูปฏิบัติวิชาชีพ โดยการเก็บขอมูลจากกิจ กรรม การปฏิ บัติงาน
ประจํา จากการสังเกตโดยผูรวมงานหรือผูอื่น
4. การวิเ คราะห กิจ กรรมโดยวิเคราะหส มรรถนะอยา งเปน ระบบ (Systemic Competency
Analysis) คือเทคนิคการกําหนดสมรรถนะหรือเปาหมายที่พัฒนามาจากระบบการวิเคราะหปกติ จําแนก
เปนหนวยยอยที่ชัดเจน
5. การใชผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgments) ใชผูเชี่ยวชาญตัดสินใจแจกแจง
พฤติกรรมของนักวิชาชีพวา ผูมีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นตองมีความรูเรื่องอะไรบาง มีทักษะที่ตองการและ
มีทัศนคติทางวิชาชีพอะไรบาง
5.1 ความรูและทักษะใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
5.2 เรียงลําดับความสําคัญมากนอยของความรู และทักษะเหลานั้น
5.3 ระบุตัวประกอบเฉพาะเจาะจงภายใตหัวขอเรื่องเหลานี้
5.4 ใหนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวประกอบเหลานี้ และกําหนดระดับสมรรถนะที่นัก
วิชาชีพควรไดแสดงออกในแตละเรื่อง
6. การศึกษาสภาพความเปนจริงในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
7. การกําหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะหตามหลักการทางทฤษฎี
แนวความคิด และทฤษฎีของ ฮอล และโจนส (Hall & Jones, 1976 อางใน กุลยาตันติผลาชีวะ,
2532, 32) ไดศึก ษาถึงสมรรถนะที่ชัด เจน ซึ่งจะเปน หนทางนําไปสูก ารปฏิบัติงานในสํานัก งานของ
บุคลากรทางคอมพิวเตอรไดอยางสมบูรณ แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ตองเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปน
จริง โดยจําแนกไว 5 ดาน ดังนี้
1. สมรรถนะเชิงความรู (Cognitive Competencies) เปนความรูเฉพาะ ความเขาใจ
ความสามารถ
2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (Affective Competencies) จะเกี่ยวกับคานิยม เจตคติ และความสนใจที่
แสดงออกในการปฏิบัติงาน
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3. สมรรถนะเชิงปฏิบัติการ (Performance Competencies) พฤติกรรมที่แสดงออกเปนทักษะการ
ปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นวาลงมือกระทําจริง
4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (Consequence or Product Competencies) ความสามารถของการ
กระทําเพื่อเปลี่ยนหรือทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดสําเร็จ
5. สมรรถนะเชิงแสดงออก (Exploratory or Expressive Competencies) เปนความสามารถ
ที่แสดงถึงการนําความรูและประสบการณไปใชเพื่อพัฒนาผลงาน
อัลสปาช (Alspach, 1984 cited in Curvis, 1995 อางใน วันทนา พรหมเศรณี, 2545, 12) กลาวถึง
คําจํากัดความของ สมรรถนะ ทางการศึกษาวาหมายถึง การบูรณการเขาดวยกัน ในดานความรู ทักษะ และ
ทัศนคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในบทบาทที่ไดรับแตงตั้งหรือกําหนดขึ้น โดยไดกลาวถึงลัก ษณะ 6
ประการที่แสดงถึงสมรรถนะ คือ
1. การใหความสําคัญตอผลลัพธหรือความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่คาดหวังไว
2. การใชกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
3. มีความยืดหยุน และใหเวลาเพื่อความสําเร็จของผลลัพธที่ได
4. การใช ผูสอน ในฐานะผูชี้นําใหความกระจาง และในฐานะทรัพยากร
5. การประเมินความรูเดิม และการเรียนรู
6. การประเมินรูปแบบการเรียนรู
กลาวคือ ผูที่มีสมรรถนะตองมีความตื่นตัว เตรียมพรอมตอการเรียนรู การปรับตัวใหเหมาะสม
กับงาน มีการประเมินตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของที่อยูรอบขางตลอดเวลา สามารถใชทรัพยากรบุคคลอยาง
คุมคา และทํางานเพื่อมุงความสําเร็จของผลลัพธเปนสําคัญ ซึ่งผลลัพธที่ไดอาจเกินความคาดหวัง จึงพอ
สรุปไดวา บุคลากรทางคอมพิวเตอรควรมีสมรรถนะในการทํางาน คือ ความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน
และคุณสมบัติประจําตัวที่แสดงออกทางพฤติกรรม ไดอยางเหมาะสมตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ ทําใหงานสําเร็จไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
รูปแบบของสมรรถนะ (Competency model) ตามรูปแบบของ McClelland (เพ็ญจันทร แสน
ประสาน และคณะ, 2547: 24-25) ประกอบดวย
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เปนสมรรถนะหลักขององคกรที่ทุกหนวยงาน
ตองถือเปน รูปแบบเดีย วกัน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัย ทั ศน พัน ธกิจ ขององคก ร ไดแก ความมุงมั่น สู
ความสําเร็จ (Achievement orientation) การติดตอสื่อสาร (Communication) การพัฒนาอยางตอเนื่อง
(Continuous improvement) การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer focus) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)
การคิดอยางเปนระบบ (System thinking) และการทํางานเปนทีม (Team work)
2. สมรรถนะวิชาชีพ (Professional competency) เปนสมรรถนะของแตละวิชาชีพซึ่งจะ
กําหนดไวใ นแตละสาขาวิชาชีพวา บุคคลในวิชาชีพนี้ค วรมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอยางไร 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 ที่สําคัญ และจําเปนในวิชาชีพ ไดแก
ความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical thinking) การใชเทคโนโลยี (IT application) การใสใจในเรื่องคุณภาพ
(Quality focus) และความชํานาญดานเทคนิค (Technical expertise)
นอกจากนี้คุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิดของ The Iceberg Model เปนการอธิบาย
คุณลักษณะของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่แสดงออก ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการทํางาน
ของคนๆนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก (อางใน ดวงจันทร ทิพยปรีชา, 2548: 75-76)
1. การกระตุน (Motive) หรือการสรางแรงบันดาลใจ คือการที่แตละคน มีความตองการ
ไมเหมือนกัน การกระตุน ใหเกิด การทํางานตามที่ตองการจึงตองรูค วามตองการของบุค คลนั้น กอน
(Demand side) การใหบุคคลทํางานตามที่เราตองการ (Supply side) จะทําใหเกิดอาการไมพอใจทั้งสองฝาย
และไมไดงานตามที่เราตองการ การกระตุนจึงเปนลักษณะของการผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรมเลือกสรร
ที่ตรงกับความตองการของคนๆ นั้น และตรงกับความตองการขององคการ
2. ลักษณะอุปนิสัย (Traits) เปนลักษณะทางกายภาพของบุคคล เชน อวน ผอม ดํา ขาว
หรือภาพลักษณที่มองเห็น และการแสดงอาการตอบโตในแตละเหตุการณ เชน บางคนเครียดทุกปญหา
บางคนเขมแข็งเมื่อไดรับการกระทําอยางใดอยาสงหนึ่ง เปนตน ลักษณะอุปนิสัยจึงเปนสิ่งสําคัญในการ
บริหารบุคคล การกระตุน ผลัก ดัน ใหบุค คลในแตละกลุมของลัก ษณะอุปนิสัย ตางกัน มีพฤติก รรมที่
เลือกสรรตามความตองการขององคการ จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลแต
ละคน เอาใจใสตอการบรรลุความตองการ ความรูสึกที่ดีตอบุคคลนั้น
3. กรอบความคิดของแตละคน (Self-concept) เปนวิธีการคิดหรือทํา ในสิ่งที่ถูกตองเปน
ประโยชนของแตละคน ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการตอบสนองทั้งการกระทําทางความคิดและจิตใจที่จะ
รวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือที่รูจักกันในรูปของทัศนคติ คานิยม หรือภาพลักษณะของแตละคน เชน คนที่
เชื่อมั่นในตนเองสูงก็จะเชื่อวาตนเองมีความสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ
4. ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปสูฐานความรูของแตละ
คน ซึ่งมีความสลับซับซอน เนื่องจากการที่จะมีความรู บุคคลตองมีขีดความสามารถในการคนหาหรือเขา
หาแหลงความรูได ตองมีความรูหลากหลายที่สามารถแกปญหาที่ซับซอนได
5. ทั ก ษะ (Skill) การมี ทั ก ษะนั้ น เกี่ ย วข อ งกั บ การวิ เ คราะห แ ยกแยะความคิ ด เป น
กระบวนการที่ใชความรูความสามารถในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหหาเหตุและผล การจัดโครงสราง
ขอมูลและแผนงาน และการสรางสรรคความคิดความสามารถทางกายภาพที่จะทําใหเรามั่นใจทั้งรางกาย
และความรูสึกในจิตใจที่จะทํางานสําเร็จ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547) ไดกําหนดตนแบบสมรรถนะ (Competency
Model) ของระบบราชการไทยซึ่งมาจากขอมูล 3 สว นคือ สว นที่หนึ่งจัด Competency Expert Panel
Workshops จํานวน 16 ครั้งโดยผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมงานไดมารวมประชุมและใหความเห็นเกี่ยวกับ
Competency ที่จําเปนในแตละกลุมงาน และเก็บขอมูลจากประสบการณจริงใน การทํางานของขาราชการ
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แตละคนที่เขารวมประชุมในครั้งนั้นดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหงาน ที่เรียกวา Critical Incident
สวนที่สองคือ ขอมูลจากแบบสํารวจลักษณะงานที่สงออกไปใหขาราชการตอบจํานวนกวา 60,000 ชุดทั่ว
ประเทศ และสวนทีส่ าม คือขอมูลจาก Hay Worldwide Competency Database ของบริษัทเฮยกรุปซึ่งเปน
ขอมูล Competency Best Practice ขององคกรภาครัฐในตางประเทศ ซึ่งขอมูลทั้งสามสวนนี้เปนที่มาของ
ตนแบบสมรรถนะสําหรับระบบราชการไทย ประกอบดวย 2 สวนคือ สมรรถนะหลัก (Core competency)
และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competency) ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม รวมของตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวย
1) การมุงผลสัมฤทธิ(์ Achievement Motivation) หมายถึง ความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลจากการปฏิบัติงานที่
ผานมาขงตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่ไมเคย มีผูใดสามารถกระทําไดมา
กอน
2) บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความพยายามของขาราชการใน
การใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวของ
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝรู เพื่อ
สั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานดวยการศึกษาคนควาหาความรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆเขา
กับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
4) จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุงประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อธํารงศักดิ์ศรีแหงอาชีพของขาราชการ เพื่อเปนกําลังสําคัญใน
การสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
5) ความรวมมือรวมใจ (Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปน
สวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคก ร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปน สมาชิกในทีมมิใ ชหัว หนาทีมและ
ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competency) คือคุณลักษณะที่กําหนดเฉพาะ
สําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
2.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
การประเมินมีวัตถุประสงคหลักอยูที่การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินเพื่อไปสูจุดมุงหมายของ
การพัฒนาคุณคา (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547) การที่จะใหไดมาซึ่งขอมูลที่นาเชื่อถือและสามารถตัดสิคุณคา
ไดนั้นจําเปนตองใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใชการวิจัยมีหลายประเภท เชน แบบสอบถาม แบบ
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สัมภาษณ แบบทดสอบ แบสังเกต แบบวัดมาตรวัด (Polit &Hunler อางใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 2536)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่มีคุณภาพจะตองมีคุณ สมบัติสามประการ คือ มีความตรง (Validity) มีความ
เชื่อถือได (Reliability) และมีความไว (Sensitivity) หากเครื่องมือวิจัยมีคุณสมบัติครบถวนทั้งสามประการ
ในระดับสูงการแปลผลการวิจัยก็จะเชื่อถือได ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพนักวิจัยตองใหความสําคัญ
ในกระบวนการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2547)
สมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานที่เปนพฤติกรรมที่เชื่อวานําไปสูผลงานที่ตองการจึงตองมีการ
ประเมิน ซึ่งการประเมินสมรรถนะเปนกระบวนการตัดสิน ตีคา หาคุณคาจากความรู ความสามารถ ทัศนคติ
และบุคลิกลักษณะของบุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการปฏิบัติเพื่อเปนขอมูลนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว (เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย, 2548) เปนการประเมินความสามารถของเจาหนาที่
อยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน เปนกระบวนการที่สามารถวัดได (มัลลิกา โฆษิตชัยมงคล, 2546)
เนื่องจากสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงานทีเ่ ปนพฤติกรรมที่เชื่อวานําไปสูผลงานที่ตองการ เปนการวัด
พฤติกรรมไมใชวัดความรูความสามารถ ดังนั้นการประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินที่ พฤติกรรมที่
ตรงไปตรงมา คือมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมิน (รัชนีวรรณ วนิชยถนอม,
2548: 20) แบบประเมินพฤติกรรมที่นิยมกันแพรหลาย ไดแก
1) แบบประเมินความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert scale) แตแบบนี้มีขอจํากัด เนื่องจาก
พฤติกรรมในการทํางานนั้นไมมีบริบทของงานเปนตัวกํากับ ดังนั้น ขาราชการระดับตนอาจมีสมรรถนะของ
ขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูงได ทั้ง ๆ ที่โดยหนาที่แลวขาราชการระดับตน ไมมีโอกาสที่จะแสดง
สมรรถนะของขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูงได ทําใหผลการประเมินผิดพลาดได เนื่องจากหนาที่
รับผิดชอบตางกัน (สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล (ก.พ.ร.), 2547ข)
2) แบบประเมินที่ใชพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally anchored rating scale-BARS) เปน
ระดับการแสดงความสามารถ (Proficiency level) เปนการบงบอกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังหรือตองการให
เกิดขึ้นโดยแบงออกเปน 5 ระดับ (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2548) ไดแก
ระดับที่ 1 Basic level หมายถึง ขั้นเรียนรู เปนการเริ่มตนฝกหัดซึ่งสามารถปฏิบัติงานได
โดยตองอยูภายใตกรอบหรือแนวทางที่กําหนดขึ้น หรือเปนสถานการณที่ไมยุงยากซับซอนได
ระดับที่ 2 Doing level หมายถึง ขั้นปฏิบัติ ที่มีการแสดงพฤติกรรมที่กําหนดขึ้น ไดดวย
ตนเอง หรือชวยเหลือสมาชิกในทีมใหสามารถปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ระดับที่ 3 Developing level หมายถึง ขั้นพัฒนา ที่มีความสามารถในการนําสมาชิกในทีม
รวมถึงการออกแบบและคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอทีมงาน
ระดับที่ 4 Advance level หมายถึง ขั้นกาวหนา เปนขั้นที่มีการวิเคราะหและนําสิ่งใหมๆ
มาใชเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน และมีความสามารถในการสอนผูอื่นใหสามารถ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไดตามที่กําหนดขึ้น
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ระดับที่ 5 Expert level หมายถึง ขั้นผูเชี่ย วชาญ เปน ขั้น ที่มีก ารมุงเนนที่กลยุทธและ
แผนงานในระดับองคการ รวมถึงความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่นถึงแนวทางหรือขั้นตอน
การทํางาน
ดังนั้น กระบวนการและขั้นตอนการสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่บงชี้สมรรถนะของบุคคล
จึงตองการการวัดที่แมนยํา การออกแบบวิธีการประเมินและแบบประเมินอยางเปนรูปธรรม สามารถ
เปดเผยความรู ความสามารถและทักษะที่แทจริง รวมถึงเทคนิคการประเมินตองโปรงใสและเปนธรรมดวย
(ดวงจันทร ทิพยปรีชา, 2548: 13)
จากความหมายของสมรรถนะ คือคุณ ลัก ษณะเชิงพฤติก รรมที่เปน ผลมาจากความรู ทัก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ ใน
องคกร ดังนั้นวิธีการประเมินสมรรถนะจึงเปนการวัดพฤติกรรมไมใชเปนการวัดความรู การประเมินตองมี
การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึก และทําการประเมินสมรรถนะ ซึ่งตองใชแบบประเมินที่มี
พฤติกรรมในการกําหนดระดับการแสดงความสามารถ เปนพฤติกรรมทีค่ าดหวังหรือตองการใหเกิดขึ้น การ
ใชประโยชนในการประเมินสมรรถนะในงานของบุคคลจะมีประสิทธิภาพและมีความแมนยําไดการเขียน
พฤติกรรมชี้วัดแตละสมรรถนะเปนหัวใจของการเขียนสมรรถนะ การเรียบเรียงและการพรรณนาพฤติกรรม
ชี้วัด ตองอาศัยขอมูลเชิงพฤติกรรมที่ไดจ ากการศึกษาวิเคราะหงานในแตละตําแหนงงานอยางละเอียด
ประกอบกับการพิจารณาเชิงวิชาการและจากการประเมินสภาพจริงของงานวาพฤติกรรมใดเปนหัวใจของ
สมรรถนะนั้น ๆ
การประเมินสมรรถนะหลักของขาราชการผูประเมินอาจเปนตัวขาราชการเอง ผูรวมงาน หรือ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งวิธีการประเมินสามารถกระทําไดหลายรูปแบบที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก การ
สังเกตขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบงาน และการพิจารณาโดยใชเครื่องมือวัด (อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย,
2539) สรุปไดดังนี้คือ
1. การสังเกตขณะปฏิบัติงาน (Performance observation) เปนการตรวจและสังเกตขณะปฏิบัติงาน
อยู มีการบันทึกอยางเปนระบบตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทําใหทราบสถานการณที่บุคลากรใชแกปญหาและ
ตัดสินใจ ขอดี ผูบังคับบัญชาสามารถทบทวนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดจากการบันทึก ทําใหการประเมินมีความ
ถูกตองเหมาะสม ขอเสีย ผูบังคับบัญชามักไมไดทําการบันทึกไวทําใหจําเหตุการณไมไดเมื่อถึงเวลาประเมิน
2. การตรวจสอบงาน (Job evaluation) เปนการเปรียบเทียบผลงานที่ปรากฏทั้งปริมาณและคุณภาพ
กับมาตรฐานที่กําหนดไว วิธีนี้เนนผลสําเร็จของงานมากกวาตัวบุคคล โดยจะบันทึกผลการปฏิบัติงานวา
ดีเยี่ยม ดีมาก หรือพอใช เปนตน ขอดี ใชกับการบริหารงานสมัยใหม เปนการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยพิจารณาผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ และยังใชเปนขอมูลในการ
ฝกอบรมพัฒนาหรือพิจารณาผลตอบแทนไดตอไป ขอเสีย ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตองมีความรู
ในเรื่องนี้เปนอยางดี เพราะเปนเรื่องไมงายที่จะนําไปปฏิบัติ
3. การพิจารณาตามเครื่องมือวัด (Graphic scales หรือ rating scale) โดยมีแบบฟอรมการประเมิน
แสดงรายการและระดับคะแนนตามความสําคัญของงานจากมากไปหานอยเปนวิธีที่นิยมกันมากที่สุด ขอดี
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ทําใหไดขอมูลในการปรับปรุงสงเสริมการทํางานตอไป ขอเสียถาผูประเมินไมเขาใจความหมายของตัว
เลขที่กําหนดไวทําใหผลการประเมินที่ไดเบี่ยงเบนไปและเชื่อถือผลไดยาก
นอกจากรูปแบบวิธีการดังที่กลาวขางตนแลว อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2547) ยังกลาวถึงรูปแบบ
วิธีการประเมินสมรรถนะของพนักงานวาควรแบงเปน 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินตนเอง รูปแบบ
การประเมินโดยหัวหนางาน รูปแบบการประเมินแบบ 180 องศา และรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา
ซึ่งในการประเมินสมรรถนะผูประเมินอาจใชไดในหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการพิจารณาวาเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายและสิ่งที่ตองการจากการประเมิน
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2.2.8 เกณฑการประเมินแบบรูบริก (Rubric)
1. ความหมายของเกณฑการประเมิน (Rubric assessment หรือ Scoring rubric) เกณฑการ
ประเมิน หมายถึง เครื่องมือที่ใ ชสําหรับใหค ะแนนในการประเมิน การปฏิบัติงาน ซึ่งนิย มใชใ นการ
ประเมินผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในทางการศึกษา (ไพทูรย โพธิสาร, 2549)
2. ความเป น มา เนื่ อ งจากการประเมิ น การปฏิ บั ติไ ม มีก ารเฉลยคํา ตอบเหมือ นกั บ
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ การใหคะแนนการปฏิบัติเปนการใหคะแนนตามความรูสึกของผูตรวจตอ
คุณภาพผลงานของผูถูกประเมิน มีผูประเมินหลายคนรูสึกไมสบายใจที่จะตัดสินตามความรูสึกสวนตัว
ในปพ.ศ.2533 แกรนท วิกกินส (อางในไพทูรย โพธิสาร, 2549) นักการศึกษาชาวอเมริกันไดเสนอวิธีการ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการปฏิบัติงาน ผลงาน และจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน และ
ไดแนะนําใหใชเกณฑการประเมินที่มีความชัดเจน เปดเผยเปนที่รับรูของผูถูกประเมินและผูเกี่ยวของใน
การประเมินการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติ ตอมามีการใชกันอยางแพรหลายในป พ.ศ.2541 และในป
เดียวกันวงการศึกษาไทยโดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดแนะนําใหผูสอนใชเกณฑการประเมิน
เปนเครื่องมือในการใหคะแนนผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน การกําหนดแนวทางการให
คะแนนหรือรูบริก (Rubric) เปนวิธีที่ทําใหการพิจารณาผลงานมีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม โดยมีการ
กํ า หนดเกณฑ ห รื อ แนวการให ค ะแนนที่ ชั ด เจนไว ล ว งหน า เพื่ อ ใช พิ จ ารณาผลงานของนั ก เรี ย น
รูบริก (Rubric) คือเครื่องมือในการใหคะแนน (Scoring tool) ที่มีการระบุเกณฑการประเมิน (สมศัก ดิ์
ภูวิภาดาวรรธน , 2544: 137) ทําใหสามารถแยกระดับผลการเรียนรูหรือผลงานไดอยางชัด เจน มีก าร
บรรยายถึงคุณลักษณะของแตละระดับจากดีมากจนถึงตองปรับปรุงแกไข ผูถูกประเมินควรจะไดมีสวนใน
การกําหนดเกณฑรวมกับผูประเมินใหเสร็จกอนที่ผูถูกประเมินจะไดลงมือทําการเรียนรูหรือปฏิบัติงาน ทํา
ใหทั้งผูประเมินและผูถูกประเมินทราบเปาหมายที่ตรงกัน ระดับและคุณลัก ษณะของเกณฑที่ใชในการ
ประเมินจะแตกตางกันไปตามลักษณะของชิ้นงานหรือความสามารถแตละประเภท เชน บางเรื่องหรือบาง
งานตั้งเกณฑไว 5 ระดับ ขณะที่บางเรื่องตั้งไวแค 3 ระดับเทานั้น (กิ่งกาญจน สิรสุคนธ และคณะ, 2547)
3. วัตถุประสงค โครงสราง รูปแบบของเกณฑการประเมินและประโยชนของรูบริก
1) วัตถุประสงคของการสรางเกณฑการประเมิน คือ
(1) เพื่อประเมินกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมของการเรียนรูของผูเรียน
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(2) เพื่อประเมินผลผลิตจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนของผูเรียน
(3) เพื่อประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน
2) โครงสรางของเกณฑการประเมินมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ
(1) รายการประเมิน เปนขอความที่กําหนดขึ้นใชพิจารณาชิ้นงาน
(2) คําบรรยายแตละระดับ คุณ ภาพของรายการประเมิ น ซึ่ งอาจให ร ะดั บ
คุณภาพเปนขอความหรือเปนตัวเลขก็ได
3) ประโยชนข องรูบริก (Wiener and Cohen, 1994 อางใน สมศัก ดิ์ ภูวิภ า
ดาวรรธน, 2544: 139-140)
(1) ชวยใหความคาดหวังของผูประเมินบรรลุผลสําเร็จ
(2) ชวยใหผูประเมินมีความชัดเจนในสิ่งที่ตองการประเมินหือตองการพัฒนา
(3) ชวยใหผูถูกประเมินทราบความตองการพัฒนาโดยใชรูบริกตรวจสอบ
(4) ชวยใหผูถูกประเมินมีการพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จได
(5) เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธในการทํางานเปนทีม
(6) ชวยในการใหเหตุผลประกอบการตัดสินระดับตามเกณฑ
4. ขั้นตอนในการสรางเกณฑการประเมินแบบรูบริก (Rubric) (ไพทูรย โพธิสาร, 2549;
วาสนา ประวาลพฤกษ, 2549)
1) กําหนดรายการประเมินตามคุณลักษณะของสิ่งที่ถูกประเมิน
2) นิยามปฏิบัติการใหสอดคลองกับงานนั้น ๆ
3) กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ
4) พิจารณาเกณฑผาน และไมผานพรอมคําอธิบายหรือตัวอยาง
5) เขียนคําอธิบายระดับที่สูงกวาเกณฑหรือต่ํากวาเกณฑตามลําดับ
6) ตรวจสอบโดยคณะผูมีสวนรวมหรือผูเชี่ยวชาญ
7) ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน
8) หาคุณภาพของเกณฑอยางงายโดยหา Inter rater reliability
5. การกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubric)
โดยทั่วไปเกณฑการใหคะแนนจะกําหนดเปนระดับตาง ๆ 4-5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
เปาหมายและความคาดหวังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ กําหนดระดับสูงสุดแลวแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงที่
ยอมรับได (ผาน) และยอมรับไมได (ไมผาน) แลวแบงชวงที่ยอมรับไดเปน 2 ระดับ คือ ผานอยางดีและ
ผานอยางพอใจ แลวทําเชนเดียวกันในชวงของการไมยอมรับหรือไมผาน สวนคะแนนศูนยคือไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติเพียงเล็กนอยและไมถูกตองเลย
2.2.9 เรียนรูสมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อจัดคนใหตรงกับงาน
ความสําเร็จของคนไมไดขึ้นกับการศึกษาที่ไดรับ แตขึ้นกับสมรรถนะเชิงพฤติกรรม จากการวิจัย
พบวา ความรูและทักษะเปนองคประกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่พัฒนาไดงาย สวนคานิยมและการ
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มองตนเองนั้นพัฒนาไดยากกวา แตบุคลิกภาพและแรงจูงใจถึงแมวาจะพัฒนาได แตก็ตองใชกระบวนการ
ที่ยุงยากและใชเวลาที่ยาวนาน ในหลายกรณีอาจจะไมทันกับความตองการทางธุรกิจ เมื่อพิจารณาความ
ยากงายของการพัฒนาองคประกอบตางๆของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมแลว ในการคัดเลือกคนเขาทํางาน
ในองคกร ควรเลือกคนที่มีแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และคานิยมที่ตรงกับงานกอนเสมอ สวนความรู
และทักษะนั้นมีความสําคัญรองลงมา เพราะสามารถพัฒนาไดงายกวามาก แตสําหรับองคกรในประเทศ
ไทยมักทําตรงขามเสมอคือเลือกคนที่มีความรู(วุฒิการศึกษา) และผลการเรียนกอนโดยมักสันนิษฐานกัน
วาคนๆนั้นมีองคประกอบของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมอื่นๆตามมา หรือความสามารถพัฒนาไดภายหลั ง
ซึ่งสวนมากพบวาองคกรโดยทั่วไปมักประสบปญหาในการจัดคนใหตรงกับงานเสมอ และมีการทดลอง
ประยุก ตสมรรถนะเชิ งพฤติก รรมเหลา นี้ใ หกับ องคก รตา งๆ ซึ่ง ได คัด เลือ กจากบั ญ ชี สมรรถนะเชิ ง
พฤติก รรมที่ได มีก ารวิจัย และพัฒ นาโดยนัก จิ ต วิทยาองคก รที่มีชื่อ เสีย งระดับโลก เชน McClelland,
Boyatzis, Goldman, Spencer L. M., Spencer S.M McKee และ winter ที่ไดรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับ
การประยุกตสมรรถนะเชิงพฤติกรรมอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ค.ศ. 1970 พบวาพฤติกรรมเหลานี้ เปนชุดที่
จะสรางพฤติกรรมมากที่สุดและสามารถเขาใจงาย
ทั้งนี้ ไดแบงพฤติกรรมออกเปน 6 กลุม ไดแก 1. กลุมมุงมั่นตอผลสัมฤทธิ์ 2. กลุมตั้งมั่นบริการ
3.กลุมโนมนาวผูอื่น 4. กลุมการบริหารจัดการ 5. กลุมการแกปญหา 6. กลุมประสิทธิภาพสวนบุคคล
นอกจากนี้ ยังอธิบายความหมายของสมรรถนะเชิงพฤติกรรมระดับตางๆ เชน การสรรหาการ
บรรจุคนใหตรงกับงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากรตามความ
ถนัดของแตละคน เพื่อใหเขาใจงายและนําไปประยุกตใชในหลายๆดาน

2.2.10 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
จากแนวคิด และทฤษฎีที่กลาวมาจะเห็นไดวาปจจัยทีมีผลตอการจางงานของตลาดแรงงานนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับอัตราคาจางแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังมีปจจัยอื่นรวมดวยโดยเฉพาะปจจัยในเรื่องทุน
ของมนุษย ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมุงเนนในเรื่องของคุณลักษณะตางๆที่เปนคุณลักษณะที่ตองการ
เฉพาะของตลาดแรงงานของบัณ ฑิตเศรษฐศาสตร ในดานความรูค วามสารมารถ ดา นวิชาการ ดาน
บุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ และดานทักษะประสบการณวิชาชีพ
ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และแนวทางการปฏิบัติการศึกษาแหงพุทธศักราช 2542 ไดกําหนดรูปแบบของบัณฑิตที่
พึงประสงควาจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะ ดังนี้
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย บัณ ฑิตตองดํารงตนอยูในชุมชนสังคมและโลกไดอยางมีศัก ดิ์ศรี รูจัก
ประพฤติตนตามสิทธิและเสรีภาพในความเปนมนุษย และตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและคุณธรรมและ
จริยธรรมของชุมชน และประเทศได
คุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในฐานะความเปนมนุษย ความเปน
ผูนําและสมาชิก ของสังคมประชาธิปไตย ผูนําและสมาชิก ของครอบครัว ผูนําและสมาชิก ชุมชนและ
ประเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรมในสาขาอาชีพของตนเองรวมทั้งมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมในการดํารงตน
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วัฒนธรรมสันติ บัณฑิตตองตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมสันติและดํารงตนในชุมชนสังคม
ประเทศ และโลก ไดมีความสามารถในการสรางสรรควัฒนธรรมสันติ และเปนผูนําใหเกิดวัฒนธรรมสันติ
ในชุมชนสังคม ประเทศและโลกได
การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต บัณฑิตตองแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง และเปนผูใฝ
รูตลอดชีวิต
ความเปนพลเมืองดี บัณฑิตตองเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศ และโลก รวมทั้งเปนผูมี
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม ประเทศและโลก
ความเปนผูนํา บัณฑิตตองเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ และเปนผูนํา และปฏิบัติ
เป น แบบอย างทางเศรษฐกิ จ และสัง คมทางการเมือ ง การศึ ก ษา วัฒ นธรรมจริ ย ธรรมแกชุ มชนและ
ประเทศได
ความเปน ประชาธิปไตย บัณ ฑิต ตองมีสํานึก ในความเปน ประชาธิปไตย และศรัทธาในการ
ปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข และปฏิ บั ติ ต ามครรลองของ
ประชาธิปไตย ทั้งในการดํารงชีวิตสวนตัวและการทํางานรวมกับผูอื่น
การดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข บัณฑิตตองรูจักการดํารงชีวิตอยางเปนสุข และสามารถปรับตนเอง
ใหอยูในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งรูจักการประยุกตใชคํา
สอนทางศาสนามาใชอยางเหมาะสม
ทักษะในการแสวงหาความรู บัณฑิตตองมีทักษะในการแสวงหาความรู ทักษะในการเรียนรูและ
ทักษะในการผสมผสานความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูที่เปนสากล รวมทั้งทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะทางภาษา บัณฑิต ตองมีทักษะในการใชภาษาไทยในการพูด อานและเขียน สําหรับการ
แสวงหาความรู การเก็บรวบรวม และการสื่อความรูเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง และการประกอบอาชีพ
หรือทางวิชาการ รวมทั้งมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาสากล หรือทักษะในการใชภาษา
ที่สองในฐานะที่เปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย
ทักษะในการวิจัย บัณฑิตตองมีทักษะในการคนควาวิจัยทั้งเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนา
อาชีพรวมทั้งการพัฒนาทักษะในการวิจัยเพื่อการคิดและการทํางานที่เปนระบบ เปนเหตุ เปนผลและเปน
วิทยาศาสตร
ทักษะในการประกอบอาชีพบัณฑิ ตตองมีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพนอกเหนือไปจาก
ความรูดนทฤษฎี สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาอาชีพไดตลอดเวลารวมทัง้
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม
ทองถิ่นได มีคุณธรรม จริยธรรม ตามสาขาอาชีพ และมีความมุงมั่นพัฒนาอาชีพที่ปฏิบัติ
มีวิสัยทัศนกวางไกล บัณฑิตตองเปนผูมีความรูกวางขวาง ทันสมัย และมองการไกลมองเห็นความ
เชื่อมโยงของสาระ ความรู ความสัมพันธระหวางชุมชน ประเทศและโลก และระหวางอดีตปจจุบัน และ
อนาคต ตลอดจนติดตามขาวสารในทุกดานอยูสม่ําเสมอและทันทวงที
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ความกลาหาญทางวิชาการ บัณฑิต ตองมีค วามกลาในการชี้นําทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒ นธรรม
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ถึงปญหาและสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น แกชุมชนประเทศ
และโลก ทั้งปจจุบันและอนาคตได
สติปญญาและความคิด บัณฑิตตองมีความคิดสรางสรรคเปน อิสระ มีเหตุผล เปนระบบ และมี
ทักษะในการใชวิจารณญาณ ในการแกไขปญหา การวิเคราะห สังเคราะห และการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูล
องคความรูและเหตุการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูที่เพียงพอและลึก ซึ้ง บัณ ฑิตตองมีองคความรู ในสาขาอาชีพอยางเพียงพอ และลึกซึ้งทั้ง
ความรูใ นทางทฤษฎี และปฏิบัติใ นเชิงเนื้อหาสาระ และการนําไปประยุกตใชใ นการทํางานในสถาน
ประกอบการและชุมชนได รวมทั้งพัฒนาทักษะการใฝรูที่จะพัฒนางานของตนอยางตอเนื่อง
การใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น บัณฑิตตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สามารถพัฒนาภูมปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสม
กระบวนการเรียนรู บัณฑิตตองพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับตนเอง และสามารถ
ใชกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได
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2.2.11 บุคลิกภาพ
สิ่งตางๆที่บงบอกถึงบุคลิกภาพ คือ รูปรางหนาตา กริยาทาทาง นิสัยใจคอ การพูดจา การแตงกาย
ตลอดจนแนวคิดหรือทัศนคติสวนบุคคล สิ่งเหลานี้เปนลักษณะเฉพาะที่ทําใหมนุษยแตละคนแตกตางกัน
เปน ที่ย อมรับกัน ทั่ว ไปแลววา บุค ลิก เปนสวนสําคัญ สว นหนึ่งที่สรางความสําเร็จ ในชีวิตหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาพิจารณาเรื่องนี้มาก จนทําใหมีความจําเปนที่จะตองสั่งสอน อบรม
ใหต ระหนัก ถึงการมีบุค ลิ ก ภาพดี และมีก ารฝก ฝนปรับปรุง กัน ตั้งแต วัย เด็ก วัน เรีย น โดยเนน การมี
กิริยามารยาทที่ดี มีการตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง หนวยงานบางแหงมีการฝกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งปจจุบันมีสถาบันหรือสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มมาก
ขึ้น นักจิตวิทยาไดใหความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไวตางๆดังนี้
บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล โดยการรวมถึงคุณสมบัติหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ใจ ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การกระทํ า ของบุ ค คลในสถานการณ ต า ง ๆ (นงลั ก ษณ
สุทธิวัฒนพันธ: 3)
บุคลิกของแตละบุคคลจะเห็นไดชัด จากลักษณะนิสัยในการคิด และการแสดงออก รวมทั้งทัศนคติ
และความตัดสินใจตางๆ กิริยาทาทาง ตลอดจนปรัชญาชีวิตที่บุคคลนั้นยึดถือ
จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา คําจํากัดความของคําวา “บุคลิกภาพ” นั้นมีผูใหความเห็นหลาย
ทัศนะและมีองคประกอบกวางขวาง เชน คุณลักษณะสวนตัว แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถในการ
ปรับตัว ตอสภาวะแวดลอม และบุค คลที่เกี่ ย วขอ ง เปน ตน ดัง นั้น บุค ลิ ก ภาพจึ งเป น ผลรวมของการ
ผสมผสานปจจัยตางๆเหลานั้นนั่นเอง
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2.2.12 ความสําคัญของบุคลิกภาพ
ผูท ี่มีบุคลิกภาพดีนั้นจะตองเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีเปนเบื้องตน โดยจะเนนผูที่สามารถมองเห็นสิ่ง
ตางๆตามที่เปนจริงอยางถูกตอง ไมตอตาน หรือยอมรับทุกสิ่งทุกอยา งโดยไรหลักการ และไมวาอยูใ น
สภาวการณใดๆก็ตาม ก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติไดอยางคงเสนคงวา นั่นก็คือการเปนบุคคลที่สามารถ
ปรับตัวไดดี
การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น จะเปนผลใหบุคคลนั้นมีลักษณะสําคัญที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ในแงมุมตางๆ ดังนี้
1. มีความสามารถในการรับรูและเขาใจในสภาพความจริงไดอยางถูกตอง
2. การแสดงอารมณจะอยูในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
3. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมได
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4. มีความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชนตอผูอื่นและสังคมได

5. มีความรักและความผูกพันตอผูอื่น

6. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนตอผูอื่นไดดีขึ้น
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2.2.13 ปญหาการขาดความสามารถในการปรับตัว หรือการปรับบุคลิกภาพ
เมื่อบุคลิกภาพไมสามารถปรับตัวใหคลองกับสภาวการณ และบุคคลอื่นที่แวดลอม จะเปนผลให
บุคคลนั้นมีลักษณะที่ไมเปนผลดีตอตนเองในการดําเนินชีวิต ดังนี้
1. เปนคนที่มีอาการเครงเครียด
2. ทําใหมีอาการเจ็บปวยทางกายจากสาเหตุของความเครียด
3. หยอนสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต

ลักษณะดังกลาวขางตน ยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการประสบความสําเร็จในชีวิตของบุคคลทั้งใน
หนาที่การงานและเรื่องสวนตัว
2.2.14 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
คนสวนใหญมักเขาใจความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไมถูกตอง เชน ตามพจนานุกรมไทยได
บัญญัติคําวา “บุคลิกภาพ” หมายถึง สภาพนิสัยจําเพาะคน หรือในบางแหงจะหมายความวา ลักษณะเฉพาะ
ประจําของแตละบุคคลที่ปรากฏใหเห็น
หากตีความจากความหมายดังกลาวขางตนก็จะทําใหเขาใจวา เมื่อเราตองการบุคลิกภาพใหเปนที่
ตองตาตองใจผูอื่น ก็คงเพียงแตแตงกายใหงดงามดวยเสื้อผาอาภรณที่สวยงามทันสมัย แตงหนาตา เรือนผม
ใหดูงดงามและวางทาทางใหดูสงาผาเผยเทานีก้ ็คงเพียงพอที่จะมีบุคลิกภาพดีไดในสายตาของบุคคลทั่วไป
ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง
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การที่คนเราจะมีบุคลิกภาพดีนั้น มิใชการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพียงภายนอกดวยการแตงกายหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกเทานั้น หากจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียกอนเปน
เบื้องตน จึงจะทําใหการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสําเร็จได
ดังนั้น ในที่นี้จะชี้ใหเห็นสาระสําคัญที่จะนําไปสูความสมบูรณในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยแยก
ลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพออกเปน 2 ลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. การพัฒ นาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) เปน ความจําเปนที่ค นเราจะตองพัฒนา
บุคลิกภาพภายในเสียกอนเพื่อนําไปสูก ารมีบุค ลิกภาพภายนอก หรือการมีการประพฤติในดานตางๆ อยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานะภาพของตนสภาวการณแวดลอม บุคคลที่เราติดตอเกี่ยวของดวย การตั้งความคิดใน
การมองโลก กาลเทศะฯลฯ เพราะปจ จัยตางๆเหลานี้จะเปน ตัว กําหนดทาที พฤติกรรม กริย าทาทาง ที่เรา
แสดงออกในดานตางๆใหบุคคลอื่นเห็นและรับรูรวมทั้งประเมินวาเรามีบุคลิกภาพเปนเชนไร สาระสําคัญของ
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บุค ลิ ก ภายใน (Internal Personality) ที่เ ราจะตองพัฒ นามีดั งนี้ การสร างความเชื่อ มั่น ในตนเอง ความ

กระตือรือรน ความรอบรู ความคิดริเริ่ม ความจริงใจ ความรูกาลเทศะ ปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ
ความจํา อารมณขัน ความมีคุณธรรม
2.

การพัฒนาบุคลิกภายนอก (External Personality) เมื่อไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพภายในดีแลว
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จะทําใหพฤติกรรม ทาที การแสดงออกในดานตางๆของคนเรางดงาม เหมาะสม ทําใหไดรับความชื่นชม

การยอมรับ และศรัทธาจากบุ ค คลอื่น ไดเปน อยางดี สําหรับ บุค ลิก ภาพภายนอกที่จํ าเปน ต องพัฒ นา
มีสาระสําคัญดังนี้ รูปรางหนาตาดี การแตงกาย การปรากฏตัว กริยาทาทาง การสบตา การใชน้ําเสียง การ
ใชถอยคําภาษา มีศิลปะการพูด

ดังนั้น ผูที่ความประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหสมบูรณขึ้น จึงจําเปนตองสํารวจตัวเองอยู
เสมอๆแกไขปรับปรุง โดยละทิ้งสิ่งที่ไมงดงามทั้งในดานความคิด และการประพฤติปฏิบัติ และเพื่อสิ่งที่ดี
งามใหกับตนเอง การสั่งสมเชนนี้จําเปนตองอดทนและแนวแนในความพยายามอยางมุงมั่น บุคคลจึงจะ
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุคลิกภาพไดในที่สุด
2.2.15 มนุษยสัมพันธ
มีผูใหความหมายของมนุษยสัมพันธไวมากมายกลาวคือ
อริสโตเติล นักปราชนชาวกรีกไดกลาววา มนุษยเปนสัตวสังคม ใชชีวิตอยูรวมกันเปนหมูเหลา
เปน กลุมเปน กอน มี กิริย าโตต อบในกลุ มหรือทางสังคมซึ่งกั น และกัน โดยมีวัต ถุประสงคเพื่อความ
ปลอดภัยและอยูรอดของชีวิตรวมกัน ซึ่งเปนการตอบสนองสัญชาตญาณของมนุษย
นักสุขภาพจิต ใหความหมายของมนุษยสัมพันธไววา คือ อยูรวมกับคนอื่นดวยความสุข
นักวิชาการหลายคน ไดใหความหมายของคําวามนุษยสัมพันธแตกตางกันไป เชน
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มนุษยสัมพันธ คือ วิชาวาดว ยศาสตรและศิลปะในการเสริมสรางความสัมพัน ธอันดีกับบุคคล
เพื่อใหไดมาซึง่ ความรักใครนับถือความจงรักภัคดี และความรวมมือ
เปนวิชาที่วาดวยวิธีการหรือศิลปะในการเขากับคน เพื่อเอาชนะและครองใจคนใหเขาเห็นดวย
พอใจ รักใคร เชื่อถือ ศรัทธา และทํางานตามเราดวยความเต็มใจ
คือศิลปะของการเขากับคนไดอยางราบรื่น และเปนที่ยอมรับของสังคม
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา มนุษยทุกคนจะมีคุณคาแหงการดําเนินชีวิตไดนั้นมนุษยตองทํางาน
อยางมีคุณภาพโดยการพัฒนาขีด ความสามารถของตนอยูอยางสม่ําเสมอ คํากลาวที่วา ”เด็ก เปนไมออน
ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” นั้น ผูใ หญหรือคนทั่วไปไมใชไมจึงดัดตนเองใหมีชีวิตที่ดีขึ้นได การดัด
ตนเองนี้เรียกวา การพัฒนาตนเอง และผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอเทานั้น จึงจะเปนผูประสบความสําเร็จใน
ชีวิตและมีประสิทธิภาพสูง
จากความหมายดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความหมายของมนุษยสัมพันธวามีความหมายสองนัย คือ
ความสัมพันธระหวาง คน หรือกลุมคน ในชีวิตประจําวันและความสัมพันธที่ผูนําหรือผูบริหาร ใชในการ
ปกครองดูแลผูใตบังคับบัญชา
ดังนั้น มนุษยสัมพันธในการทํางาน จึงหมายถึงแรงกระตุนรวมกันของคณะบุคคลที่กอใหเกิด
วัตถุประสงคของหนวยงาน ที่จะใหบุคคลทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมมือรวมใจกันให
เกิดผลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (วิจิตร อาวะกุล ม.ป.ป. 25-28)

2.2.16 ความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการทํางาน
จากความหมายของมนุษยสัมพันธดังกลาวขางตนแสดงวามนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอทุกคน
ทุกหนวยงาน เพราะเหตุผลตอไปนี้
1. มนุษ ยสัมพันธจ ะเนน ถึงการศึก ษาพฤติก รรมของบุค คลมากกวาเรื่องเศรษฐกิจ หรือ
เครื่องจักรกล

2. มนุษย สัมพันธศึก ษาพฤติกรรมของบุค คลในองคการที่มีการจัด ระบบอยางดีมากกวา

พฤติกรรมของคนที่รวมกันอยูอยางไมมีการจัดระบบ

3. มนุษยสัมพันธก็คือ กิจกรรมที่จะกระตุนใหบุคคลทํางาน ผูจัดการมิไดมีหนาที่จะชี้หรือ

ผลักดันหรือบงการใหคนงานหรือคนในองคการทําหนาที่นี้ตามตองการ แตจะชวยแนะนําใหบุคคลไดใช
แรงจูงใจภายในที่จะมีอยูแลวเพื่อใหเขาทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. การใชมนุษยสัมพันธจูงใจนั้นก็เพื่อที่จะจูงใจใหบุคคลทํางานเปนกลุม ซึ่งจําเปนมากใน
การทํางานที่ตองการความรวมมือและประสานงานกัน การประสานงานหมายถึง การทํางานหรือการทํา
กิจกรรมที่ใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ สวนความรวมมือนั้นคือความพยายามของบุคคลที่จะทํางานดวยกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
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5. การใชมนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานเปนกลุมนั้นก็เพื่อใหความตองการของบุคคลไดรับ
การตอบสนอง และขณะเดียวกันองคการก็จะบรรลุตามเปาหมาย มิใชแตอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว
จะตองเปนไปทั้งสองอยางพรอมกัน ความตองการของบุคคลอาจตองการทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ดานจิตวิทยา แตมนุษยมีความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น ความตองการแตละบุคคลจึงแตกตางกันไป
ความตองการของแตละบุคคลจะสําเร็จไดถาเขาไดทํากิจกรรมตางๆเพื่อชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย
และเปาหมายของบุคคลก็ไดบรรลุตามที่ตนตองการดวย
6. มนุษยสัมพันธไดกลายเปนเครื่องมือที่บุคคลและองคกรใชแสวงหาวิธีการที่จะทําให
ผลผลิตหรือสิ่งที่เราตองการออกมาได โดยลงทุนนอยที่สุด ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
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2.2.17 คุณลักษณะดีมีมนุษยสัมพันธ
กลาวโดยสรุปแลวจงปรับตัวเราใหเขากับชีวิตและสังคม มิใชคอยแตปรับสังคมและชีวิตใหเขา
กับตัวเรา
การสรางมนุษยสัมพันธใหไดรับความสําเร็จนั้นมีคุณลักษณะจําเปนหลายอยางที่จะตองคํานึงถึง
ในการปรับปรุงแกไข และสรางใหเกิดขึ้นแตละบุคคลที่เรียกวา คุณลักษณะมนุษยสัมพันธดีมีดังตอไปนี้
1. การมีทาทางที่ดีมีลักษณะการเขาคน กิริยามารยาทเรียบรอย การพูดคุยสนุกสนาน ตลก
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ขบขันเบิกบานผูคบหาดวยมีความสบายใจ มีลักษณะโอภาปราศรัย

2. บุคลิก (Personality) รูปราง หนาตา การแตงตัว การเคลื่อนไหว กิริยาทาทาง การพูดจา
3. ความเปนเพื่อน (Friendliness) รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพ พูดจาออนนอมถอมตน
4. มีความออนนอม (Modesty)รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพ พูดจาออนนอมถอมตน

5. การมีน้ําใจ ชวยเหลือ (Helpful) เต็มใจชวยเหลือผูอื่นชวยดวยกําลังกาย กําลังความคิด

กําลังเงินในลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผ

6. การใหความรวมมือดี (Cooperation) การใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่นเปน

ตัวอยางที่ดีแกผูอื่น ไมเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนรวมเปนการสําคัญและใหการชวยเหลือ

7. การมีความกรุณา (Kindness) เอื้อเฟอ น้ําใจ โอบออมอารีแกผูไดรับความทุกขยาก กรุณา
ปรานีแกคนอื่น
8. เปน คนมี ประโยชน (Contribution) ช ว ยเหลือ กิจ การงานแกค นทั่ว ไปโดยมิไ ดหวั ง
ประโยชน อํานวยประโยชนแกสังคม ไมวาจะเปนดวยความคิด กําลังกาย หรือกําลังทรัพย
9. มีการสรางสรรค หมายถึง มีความคิดและการกระทําที่สรางสรรคไมใชความคิดที่คอย
ทําลายหรือกลั่นแกลง ถวงหรือหนวงเหนี่ยวความเจริญกาวหนาของผูอื่น
10. การมีอารมณดี (Good emotion) การควบคุมและใชอารมณไดอยางเหมาะสม
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11. การมือความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือความมีชีวิตจิตใจ ไมเซื่องซึม หรือมึนชา
เบิกบานแจมใส
12. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ตอการงาน คําพูด คํามั่นสัญญา รักษาเวลาทําใหเปน
ผูมีเกียรติและมีความซื่อสัตยสุจริต
13. มีความอดทน (Patient) อดทนตอความเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก อดทนตอกิริยา
ทาทางการกระทํา คําพูดที่ไมสบอารมณ หรือทําใหเราโกรธ
14. มีความขยันขันแข็ง (Diligent) ขยันตอการทํางาน ภาระหนาที่การรับผิดชอบไมเปนคน
เกียจคราน ทําใหภาพพจนและความนิยมเลื่อมใสเสื่อมเสียไป
15. มีความพยายาม (Attempt) มีความพยายามพากเพียรที่จะฝกฝน ฝกหัดใหตนมีคุณสมบัติ
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ทางมนุษ ย สัมพัน ธอยางไมทอถอย พยายามปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ พยายามเอาชนะใจคนและ
อุปสรรคตางๆอันที่จะเปนหนทางนําไปสูความสัมพันธที่ดี
16. มีปฏิภาณ (Intelligence) ฝกปฏิภาณไหวพริบ ความแพรวพราวในการสรางบรรยากาศ

ความสัมพัน ธกับผูอื่น การพูดคุย การเสนอความคิดเห็น ปฏิภาณนี้สามารถเตรี ย มและฝกฝนได (วิจิต ร
อาวะกุล ม.ป.ป. :76-78)
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สมรรถนะและการประเมินสมรรถนะมีผูศึกษาวิจัยไวมากมาย รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
น้ําทิพย แกววิชิต (2546) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะ
ของพยาบาลเวชกรรม ความมุงหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะ
ของพยาบาลกุมารเวชกรรมในประเด็นหาคุ ณภาพของแบบประเมิน และสรางเกณฑปกติ (norms) และ
คูมือการใชแบบประเมิน ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการพยาบาล
ในแผนกการพยาบาลกุมารเวชและประจําการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ในเขตจังหวัดสงขลา
จํานวน 196 คน โดยการสุมอยางง าย เครื่องมือที่ใ ชใ นการศึกษาเปน แบบประเมิน ความสามารถและ
คุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชมีการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาแบบ
ประเมิน เพื่อประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม 2) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม โดยการ
รวบรวมคํานิยามของความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม ศึกษารูปแบบเครื่องมือที่
ใชประเมิน ความสามารถและคุณ ลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมวามีรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด 3)
เขียนนิยามความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมดวยการสรุปจากนิยามที่คนควาจาก
เอกสารตาง ๆ 5 ดาน ไดแก ดานพื้นฐานสวนบุคคล ดานการปฏิบัติการพยาบาล ดานการเปนผูนํา ดานการ
บริหารจัดการ และดานการวิจัย 4) เขียนขอความตามนิยามของความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาล
กุมารเวชกรรม 5) พัฒ นาแบบประเมิน โดยใชเทคนิคเดลฟาย ดว ยการใหผูทรงคุณ วุฒิตรวจสอบให
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแบบสอบถาม จํานวน 3 รอบ คือรอบที่หนึ่ง เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดจาก
การรวบรวมจากตํารา เอกสาร บทความเกี่ยวกับความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรม
มากําหนดเปนโครงสรางและทําเปนขอความทั้ง 5 ดานดังที่กลาว นําคําตอบที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมาหา
ความเห็นสอดคลองกันโดยการหาคารอยละ ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป หรือผูทรงคุณวุฒิตั้งแต 15 คน จาก
จํานวน 18 คน และคัดเลือกขอความนั้นไว แลวนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาแกไข รอบที่
สองผูวิจัยรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในรอบแรกมาเขียนแบบสอบถามใหม โดยใช
เฉพาะขอความที่คัด เลือกไวและปรับปรุงการใชภาษาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณ วุฒิ เพิ่มและลด
จํานวนขอความ แลวใสมาตราสวนประมาณคา 11 ระดับของเธอรสโตน เพื่อใหผูทรงคุณ วุฒิเลือกตอบ
ตามความคิดเห็นพรอมกับอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม แลวนําคําตอบที่ไดในแตละขอความมาหา
คามัธยฐาน และความเบี่ยงเบนควอไทล รอบที่ 3 เขียนแบบสอบถามโดยใสคามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนควอ
ไทลโดยใชสัญลักษณกําหับใหเห็นชัดเจน และแสดงตําแหนงคําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิโดยมีสัญลัก
กํา กั บไว ใ ห เ ห็น ชั ด เจน เพื่อ ใหผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิจ ารณาความเห็ น กับ ตํ าแหนง ที่ เป น ตัว แทนของกลุ ม
ผูทรงคุณวุฒิดวยการพิจารณาจากคามัธยมฐานและคาเบี่ยงเบนควอไทล หากคําตอบของผูทรงคุณวุฒิคน
ใดตกอยูสูงหรือต่ํากวาคาความเบี่ยงเบนควอไทลก็จะใหแสดงเหตุผลในการตอบดวย หลังจากนั้นจึงนํา
คําตอบที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิในรอบที่สามมาพิจารณาวิเคราะหหากพบวาคามัธยมฐานและคาเบี่ยงเบนควอ
ไทลไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแสดงวาคําตอบของผูทรงคุณวุฒิเปนไปในทิศทางเดียวกัน 6) คัดเลือก
ขอความที่มีคามัธยมฐานมากกวา 9 และคาเบี่ย งเบนควอไทลนอยกวา 2 ซึ่งถือวามีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาตามเทคนิดเดลฟายมาสรางเปนแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวช
กรรมแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 7) นําแบบประเมินที่ไดจากการพัฒนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย
และผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใชครั้งที่ 1 โดยใหหัวหนาและรองหัวหนาหอผูปวยในแผนกกุมารเวช
กรรมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทบวงมหาวิทยาลัยและเอกชนในเขตจังหวัดสงขลา
จํานวน 90 คน จากนั้นนํามาคาความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมแตละดาน และ
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแกไขและทดลองใชครั้งที่ 2 เพื่อหาคา
อํานาจจําแนก และปรับปรุง หลังจากนั้นจึงนําไปทดลองเพื่อหาคุณ ภาพเพื่อหาความเชื่อมั่น ของแบบ
ประเมิน หาความเชื่อมั่นของการสังเกต 8) สรางเกณฑปกติ (norms) โดยการนําคะแนนที่ไดจากแบบ
ประเมินกับกลุมตัวอยางครั้งสุดทายไปคํานวณหาคาเปอรเซ็นไทล และนําคาที่ไดเปลี่ยนเปนคะแนนทีปกติ
(normalized T score) แลวปรับขยายขอบเขตของคะแนนโดยใชวิธีกําลังสองต่ําสุด (least squares method)
9) จัดพิมพเครื่องมือและคูมือการใชแบบประเมิน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาแบบประเมินโดยใชเทคนิค
เดลฟายจํานวน 3 รอบ ไดแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของพยาบาลกุมารเวชกรรมที่มีความ
เที่ย งตรงตามเนื้อหา 5 ดาน รวม 108 ขอความ แบบประเมิน มีความเที่ย งตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา
สหสัมพันธอยูระหวาง .07-.96 อยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และ .01 อํานาจจําแนกของแบบ
ประเมินโดยการทดสอบที มีคาตั้งแต 6.24 - 12.68 ความเชื่อมั่น ของแบบประเมินทั้ง 5 ดานมีคาตั้งแต
.95-.97 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .99 ความเชื่อมั่นของการสังเกตของแบบประเมินทั้ง 5 ดานมีคาตั้งแต
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.65 - .86 และมีนัยสําคัญทุกดาน ความเชื่อมั่นของการสังเกตของแบบประเมินทั้งฉบับทีคาเทากับ .78
เกณฑปกติในรูปคะแนนทีปกติทั้ง 5 ดานอยูระหวาง T47-T96, T44-T96, T31-T96, T26-T95 และ T20T55 ตามลําดับ เกณฑปกติในรูปคะแนนทีปกติทั้งฉบับมีคาอยูระหวาง T35-T93
ปทมา เพชรไพรินทร (2547) วิจัยเรื่อง สมรรถนะของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลขอนแกน
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อกําหนดตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการ และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับสมรรถนะของพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานหอผูปวยในโรงพยาบาลขอนแกน และหาแนวทางใน
การพัฒ นาสมรรถนะของพยาบาลประจําการใหสูงขึ้น มีก ารดําเนินการ 3 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง
กําหนดตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการโดยใชเทคนิคเดลฟาย เปนการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตําแนงเปนพยาบาลหัวหนาหอผูปวย จํานวน 9 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง
และนําความคิด เห็น ที่ไดไปสรางเปน แบบสอบถามเพื่อใหผูเชี่ย วชาญแสดงความคิด เห็น 4 รอบ ผล
การศึกษาพบวามีความคิด เห็น สอดคลองกันวาตัวแบบสมรรถนะของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
ขอนแกน มีจํานวน 11 ดาน ขั้น ที่สอง ศึก ษาเปรี ย บเทีย บระดับสมรรถนะของพยาบาลประจําการที่
ปฏิบัติงานหอผูปวยในโรงพยาบาลขอนแกน ของพยาบาลหัว หนาหอผูปวยและพยาบาลประจําการที่
ปฏิบัติง านหอผูปว ยทุก หอ จํานวน 70 คน ใชแ บบสอบถามที่ ไดจ ากขั้น ตอนที่ห นึ่ง พบผลว าระดั บ
สมรรถนะของพยาบาลประจําการในภาพรวมอยูในระดับสูง และพบวาพยาบาลหัวหนาหอผูปวยและ
พยาบาลประจําการมีความคิดเห็น เกี่ย วกับระดับสมรรถนะแตกตางกัน 8 ดาน เพื่อนําไปสูก ารพัฒ นา
สมรรถนะตอไป ขั้นตอนที่สาม หาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลประจําการใหสูงขึ้น โดย
ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ดวยการสัมภาษณพยาบาลหัวหนาหอผูปวยที่มีประสบการณดานการ
พัฒ นาบุค ลากรจํานวน 5 คน และพยาบาลประจําการที่ เปน ตัวแทนของแตละแผนกงานการพยาบาล
จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวาแนวทางการพัฒนาดานความรูความสามารถประกอบดวยการฝกอบรม
การประชุม การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาดูงานและกิจกรรมพัฒนาทางการพยาบาล แนวทางการพัฒนา
ดานทักษะและประสบการณประกอบดวยการสอน การสาธิต การฝกปฏิบัติ มีระบบพี่เลี้ยง และปจจัยเอื้อ
ที่สงเสริมทําใหเกิดการพัฒนาประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การมอบหมายงาน การเสริมพลัง
อํานาจ การสรางแรงจูงใจและมีร ะบบการประเมิน ผลที่อิงสมรรถนะเพื่อวัดผลสําเร็จ ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
ขนิษ ฐา แสงไตรรัตนนุกูล (2548) วิจั ยเรื่องการพัฒ นาแบบประเมิน สมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัด สูติน รีเวชกรรม วัต ถุประสงคเพื่อพัฒ นาแบบประเมิน สมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ พยาบาลหัวหนาหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม
และพยาบาลประจําการหองผาตัดสูติน รี เวชกรรม เครื่องมือที่ใ ชเปน แบบสอบถามแบบมาตราสว น
ประมาณคา 5 ระดับ มีก ารพัฒ นาโดย 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วของกับสมรรถนะของพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมจากเอกสารและงานวิจัยประมวลสรุปเปนรายการสมรรถนะของ
พยาบาลประจําการหองผาตัด สูติน รีเวชกรรม จํานวน 71 รายการ 2) สรางแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสรางโดยกําหนดกรอบในการเขียนคําสัมภาษณต ามแนวคิดที่ไดจากการประมวลในขอ 1 แลว
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นําไปใช สัมภาษณ ผูเชี่ย วชาญทางการพยาบาลผาตัด จํานวน 6 คน 3) วิเคราะหเนื้ อหาที่ได จ ากการ
สัมภาษณและจัดหมวดหมูรายการสมรรถนะไดจํานวน 87 รายการ 4) สรางแบบสอบถาม 5) ตรวจสอบ
คุณ ภาพของเครื่องมือโดยใหผู ทรงคุณ วุฒิพิจ ารณาเพื่อหาความตรงตามเนื้ อหา นําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชเพื่อหาคาความเที่ยง และปรับปรุงกอนนําไปใชจริง ผลการวิจัยพบวา แบบ
ประเมินสมรรถนะของพยาบาลประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรม ประกอบดวย 8 ตัวประกอบ บรรยาย
ดวย 61 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 71.48 และนํา 8 ตัวประกอบ 61 ตัวแปรมาสราง
เป น แบบประเมิน สมรรถนะของของพยาบาลประจํ าการห อ งผา ตั ด สู ติ น รีเ วชกรรม และพยาบาล
ประจําการหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมมีสมรรถนะโดยรวมจากการประเมิน ตนเอง จากการประเมินโดย
หัวหนาหองผาตัด และจากการประเมินโดยผูรวมงานอยูในระดับมาก ระหวางการประเมินดวยตนเองกับ
การประเมินโดยหัวหนาหองผาตัดสูตินรีเวชกรรมไมมีความสัมพันธกัน ระหวางการประเมินดวยตนเอง
กับการประเมินโดยพยาบาลผูรวมงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา และระหวางการประเมินโดย
หัวหนาหองผาตัดกับการประเมินโดยพยาบาลผูรวมงานมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
ปรีชา สมบูรณประเสริฐ (2548) วิจัยเรื่องสมรรถนะที่จําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ มี
วัต ถุ ประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อ ศึก ษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรอํา เภอ 2) เพื่ อศึ ก ษา
สมรรถนะที่จําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอตามความคิดเห็นของเกษตรอําเภอ และ 3) เพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ กลุมตัวอยางเปน
เกษตรอําเภอ จํานวน 243 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรวัด 5
ระดับ ตั้งแตนอยมาก จนถึงมากที่สุด ไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือตามกระบวนการของการวิจัย
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.98 ผลการวิจัยพบวา เกษตรอําเภอเกือบทั้งหมดเปนเพศชาย
มีอายุเฉลี่ย 52 ป สมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสงเสริมการเกษตร อายุราชการเฉลี่ย
29.10 ดํารงตําแหนงระดับ 7 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเฉลี่ย 7.35 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ
31,168.54 บาท และเกือบทั้งหมดไมเคยไปฝก อบรม/ดูงานตางประเทศ เกษตรอําเภอทุก คนมีงานที่
นอกเหนือ จากภารกิ จ หลั ก สมรรถนะที่ จํา เปน ในการดํา รงตํ าแหนง เกษตรอํา เภอประกอบด ว ย 1)
สมรรถนะหลัก 3 ดาน ไดแก ดานองคความรูเพื่อการพัฒนาตนเองและองคกร ดานการพัฒนาคุณภาพ
แบบองครวม และดานการประสานความรวมมือจากองคกรทั้งภายในและภายนอก 2) สมรรถนะบริหาร 4
ดาน ไดแก ดานการบริหารความเปลี่ยนแปลง ดานการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ดานการบริหารงานพัฒนา
ระบบ และดานทักษะในการสื่อสารเพื่อประสานความรวมมือ 3) สมรรถนะประจําสายงาน 3 ดาน ไดแก
ดานการสงเสริมการสรางมูลคาผลผลิต เกษตร ดานการบูร ณการเครือขาย และดานการพัฒนาบริ การ
ความรู พบวาเปน สมรรถนะที่มีค วามจํ าเปน ในระดับมาก สําหรับปญ หาและข อเสนอแนะเกี่ย วกั บ
สมรรถนะที่จําเปนในการดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอพบวาเกษตรอําเภอประสบปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ที่จําเปนทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะการบริหารรวม 36 ประเด็น เชน ไม
สามารถสนับสนุนใหเกิดการสรางองคความรูในการพัฒนาการเกษตรอยางตอเนื่อง ไมสามารถเชื่อม
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ประสานภาคีในระดับองคกรระหวางประเทศและในระดับชาติใหเกื้อหนุนตอการบูรณการเครือขายใน
ระดับพื้นที่ เปนตน
รุจี จารุภาชน กัญญาภัค สหัสทัศน เพ็ญศิริ ทานให และศุภากร ไชยวงศ (2548) วิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ วิทยาลัย การสาธารณสุข สิรินธรจังหวั ด ขอนแกนในแตละตําแหนงงานตามใบกําหนด
หนาที่งานเพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ใชการศึกษาแบบเชิงปฏิบัติการ กลุมตัวอยางคือ
ขาราชการในวิทยาลัยจํานวน 91 คน ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการประเมินสมรรถนะ ใชเนื้อหาการ
ประเมินสมรรถนะหลักของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 5 หัวขอหลัก คือ การมุง
ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ความรวมแรงรวมใจ และคุณธรรมจริยธรรม
แบบประเมินที่ใชคือ แบบประเมินพฤติกรรมกําหนดระดับ โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 7 กลุมตําแหนงงาน
ตามใบกําหนดหนาที่งานที่มิใชตําแหนงงานตามกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน ก.พ. (ก.พ.7) ใชวิธีการ
ประเมินแบบ 180 องศา เพื่อประเมินสมรรถนะที่มีอยูในปจจุบัน แตละกลุมจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนใน
5 หัวขอสมรรถนะ และน้ําหนักคะแนนของผูประเมินที่แตกตางกัน มีการกําหนดระดับความคาดหวังของ
สมรรถนะโดยใชวิธีหามติรวมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใตแนวทางการกําหนดระดับ
ของสมรรถนะหลักของสํานักงาน ก.พ. เพื่อหาชองวางของสมรรถนะ 2) แผนที่เสนทางการพัฒนาบุคคล
โดยเสนอในภาพรวมของแตละกลุมงาน พบวา กลุมประธานหลักสูตรมีหัวขอหรือเสนทางการพัฒนามาก
ที่สุดคือ หัวขอการบริการที่ดี กลุมหัวหนากลุมวิชา/กลุมงานในหลักสูตรคือ หัวขอคุณธรรมจริยธรรม
กลุมอาจารยผูสอนในหลักสูตรคือ หัวขอรวมแรงรวมใจ กลุมหัวหนาฝายและกลุมผูปฏิบัติงานในฝาย คือ
หัวขอบริการที่ดี กลุมหัวหนางานในฝายและกลุมอาจารยผูปฏิบัติงานในฝายคือหัวขอการสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ 3) ผลสรุปความคิดเห็นและแนวโนมตอการใชรูปแบบการประเมินผลสมรรถนะพบวา
สวนใหญมีความคิดเห็นที่เห็นดวยกับรูปแบบการประเมินสมรรถนะ โดยสวนใหญรอยละ 93.44 เห็นดวย
วาวิทยาลัยควรที่จะนํารูปแบบการประเมินสมรรถนะนี้มาพัฒนาเพิ่มเติมกอนที่จะนําไปใชตอไปในบาง
หัวขอ
วรรณิภา แซลิ้ม (2548) วิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหาดใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
แบบประเมิน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชี พดานการปองกัน และควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาล
หาดใหญ จังหวัดสงขลา และคูมือประกอบการใชแบบประเมินสมรรถนะ ผูศึกษาสรางขึ้นโดยใชกรอบ
แนวคิดดานบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพดานการปองกัน และควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาลของ
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (2534) และ Benner (1984) มาสรางแบบประเมินสมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย 5
ดาน คือ ดานการมีสวนรวมในการเฝาระวังการติด เชื้อในโรงพยาบาล ดานการปฏิบัติการพยาบาลตาม
เทคนิคเพื่อปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดานการควบคุมสิ่งแวดลอมภายในหอผูปวย
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ดานการติดตอประสานงานกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล และดานการ
รว มทําวิจัย เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมการติด เชื้อในโรงพยาบาล มาเปน เกณฑในการสรางแบบ
ประเมินสมรรถนะ 3 ชนิด ไดแก แบบสังเกต แบบทดสอบความรู และแบบวัดสมรรถนะระดับสเกล เพื่อ
ใชประเมินสมรรถนะที่ค รอบคลุมทั้งดานความรู การปฏิบัติและทัศนคติ มีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากกลุมเปาหมายในพยาบาลวิชาชีพจากแตละหอผูปวย จํานวน 64 คน ให
ขอคิดเห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะ แลวจึงตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ปรับปรุงคุณ ภาพของแบบประเมินกอนนําไปหาคาความนาเชื่อถือกับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหาดใหญ ไดคาความนาเชื่อถือของแบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผูสังเกต 2 คน เทากับ .93 และแบบ
ประเมินระดับสมรรถนะดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในภาพรวม เทากับ .81
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผูบริหารสามารถนําแบบประเมินสมรรถนะดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลไปประเมินสมรรถนะในดานความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานดานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ปท มาวดี แกวโพนเพ็ก (2548) วิจัย เรื่องการสรางแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติก าร
พยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่ว ไป โรงพยาบาลขอนแกน มีวัต ถุประสงคเพื่อสรางแบบ
ประเมิ น สมรรถนะในการปฏิบัติก ารพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัล ยกรรมทั่ว ไป โรงพยาบาล
ขอนแกน โดยศึกษากับพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมทั่วไป จํานวน 3
หอผูปวย ไดแก หอผูปวยศัลยกรรมชาย 1 หอผูปวยศัลยกรรมชาย 2 และหอผูปวยศัลยกรรมหญิง ที่มี
ประสบการณทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไปในโรงพยาบาลขอนแกน จํานวน 30 คน ลักษณะการศึกษาเปนการ
เนนใหพยาบาลวิชาชีพมีสวนรวมในการกําหนดสมรรถนะ การสรางแบบประเมินสมรรถนะ และคูมือ
การใชเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป
มีวิธีดําเนิน การศึกษา 2 ขั้นตอน คือ ขั้น เตรียมการและขั้น ดําเนิน การ ซึ่งขั้น เตรียมการดําเนิน การโดย
1) การสํารวจปญหาและความตองการของหนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดและสรางแบบประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลขอนแกนดวยการสงแบบ
สํารวจความคิดเห็นในการกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรม
ทั่ว ที่จ ะตองมี เปนคําถามปลายเปด โดยใหหัว หนาหอผูปว ยศัลยกรรม อาจารยพยาบาล และพยาบาล
วิช าชี พระดั บ ปฏิ บัติ ก ารที่มี ประสบการณ ใ นการปฏิ บัติ ง านในหอผู ปว ยศั ลยกรรมชาย 1 หอผูป ว ย
ศัลยกรรมชาย 2 และหอผูปวยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลขอนแกนเปนผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ใช
ระยะเวลา 1 เดือน 2) เลือกรายการสมรรถนะเพื่อนํามาสรางแบบประเมินสมรรถนะดวยการนําผลจากการ
สํารวจความคิดเห็นจํานวน 10 รายการ มาจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความถี่ที่พบมากที่สุด และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒ นาหอผูปว ยศั ลยกรรมทั่ว ไปโรงพยาบาลขอนแกน เพื่อพิ จ ารณาเลือกรายการ
สมรรถนะ ซึ่งที่ประชุมมีมติในการเลือกรายการสมรรถนะตามความถี่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก และ
เปนสมรรถนะที่ตองอาศัยทักษะ ความรูที่เฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติการพยาบาล นํามาสรางแบบประเมิน
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สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลขอนแกน คือ การ
ดูแลบาดแผลเรื้อรัง การเตรีย มผูปว ยตรวจกระเพาะอาหารดว ยการสองกลอง และการดูแลผูปว ยให
สารอาหารทางหลอดเลือดดํา 3) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการคนควาศึกษาตํารา
นโยบายวิธีปฏิบัติของหนว ยงานและงานวิจัยที่เกี่ย วของกับการสรางแบบประเมินสมรรถนะเพื่อนํามา
กําหนดรายละเอียดเนื้อหาของแบบประเมินฉบับราง 4) รางโครงการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลขอนแกน 5) เสนอโครงการจัดทํา
แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่ว ไปโรงพยาบาล
ขอนแกนเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ 6) ประสานงานกับผูชวยหัวหนากลุมการพยาบาลดานวิชาการเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาและเตรียมกลุมเปาหมาย สวนขั้นดําเนินการ ไดดําเนินการโดย 1) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาล
ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลขอนแกน โดยมีรูปแบบการประชุมเปนการบรรยายทางวิชาการเพื่อใหความรู
และประชุมกลุมระดมสมองเพื่อรวมกันพิจารณาใหขอคิดเห็น เสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
(ร า ง) แบบประเมิ น สมรรถนะในการปฏิ บั ติก ารพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศั ล ยกรรมทั่ ว ไป
โรงพยาบาลขอนแกน 2) ประเมิ น ผลการประชุ มเชิ งปฏิบั ติก าร 3) สร างคูมื อการใช แบบประเมิ น
สมรรถนะ 4) นําแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลขอนแกน ที่มีความครอบคลุมการวัดทั้งดานทักษะความชํานาญทางคลินิกและดานความรูที่ได
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมาปรับปรุงเนื้อหาตามขอเสนอแนะของวิทยากร และกลับไปนําเสนอเพื่อขอ
ความคิดเห็นจากพยาบาลผูเชี่ยวชาญในแผนกศัลยกรรมอีกครั้งในที่ประชุมการติดตามผลการดําเนินการ
จัดทําสมรรถนะระดับหนวยงานกลุมการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแกน 5) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
ของแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาล
ขอนแกน ดวยการนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ 5 คนไดตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ และดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ ไดแ บบประเมิน สมรรถนะดา นทัก ษะความชํานาญทางคลินิก ซึ่งเปน แบบสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติก ารพยาบาล และแบบประเมินสมรรถนะดานความรู ซึ่งเปนแบบทดสอบความรู
6) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรม
ทั่ว ไปโรงพยาบาลขอนแกน ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะในการปฏิบัติก ารพยาบาลเฉพาะทางของ
พยาบาลศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลขอนแกน คือ สมรรถนะการดูแลบาดแผลเรื้อรัง สมรรถนะการ
เตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และสมรรถนะการดูแลผูปวยใหสารอาหารทางหลอด
เลือดดํา สวนแบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลศัลยกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลขอนแกน และคูมือการใชพบวา แบบประเมินสมรรถนะดานทักษะความชํานาญทางคลีนิก
ประกอบดวย การดูแลบาดแผลเรื้อรัง การเตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และการ
ดูแลผูปวยใหสารอาหารทางหลอดเลือดดํา และแบบประเมินสมรรถนะดานความรูประกอบดวย การดูแล
บาดแผลเรื้อรัง การเตรียมผูปวยตรวจกระเพาะอาหารดวยการสองกลอง และการดูแลผูปวยใหสารอาหาร
ทางหลอดเลือดดํา
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สุ ด า ทองทรั พ ย (2549) วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาแบบประเมิ น สมรรถนะพยาบาลห อ งผ า ตั ด
โรงพยาบาลราชวิถี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบประเมินและสรางเสนฐานสมรรถนะพยาบาลหองผาตัด
โรงพยาบาลราชวิถี แบงการศึก ษาออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สรางแบบประเมิน มี 3 ขั้น ตอน คือ
ขั้นตอนที่หนึ่ง สังเคราะหองคประกอบและรายการสมรรถนะพยาบาลหองผาตัดโรงพยาบาลราชวิถีโดย
การสนทนากลุมพยาบาลผูเชี่ยวชาญหองผาตัด จํานวน 9 คน ขั้นตอนที่สอง สรางแบบประเมินสมรรถนะ
พยาบาลห องผา ตั ด โรงพยาบาลราชวิ ถี โ ดยการกํ าหนดการแสดงพฤติก รรมที่จํ าเป น ในข อ รายการ
สมรรถนะ สรางเกณฑก ารประเมินระดับสมรรถนะดว ยเกณฑแบบรูบริก (Rubric) และวิเคราะหหา
คุณภาพของแบบประเมินดวยการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญหองผาตัด จํานวน 17 คน
และตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินสมรรถนะโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน วิเคราะห
ความเที่ยงของแบบประเมินดวยการหาความสอดคลองภายใน และวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมินดาน
ความคงที่โดยใหพยาบาลหองผาตัดจํานวน 5 คู เปนผูนําแบบประเมินไปใชประเมินพยาบาลหองผาตัด
จํานวน 5 คน ขั้นตอนที่สาม กําหนดเกณฑการตัดสินระดับสมรรถนะโดยการสนทนากลุ มผูเชี่ยวชาญ
หองผ าตัด จํานวน 9 คน รว มกํ าหนดเกณฑถว งน้ําหนั ก สมรรถนะรายดาน และเกณฑ ตัด สิน ระดั บ
สมรรถนะที่คาดหวังตามเกณฑสัมบูรณ ระยะที่ 2 สรางเสนฐานระดับสมรรถนะโดยใชขอมูลที่ไดจากการ
ตัดสินระดับสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนดจากการใชแบบประเมินกับประชากรที่เปนพยาบาลวิชาชีพใน
หองผาตัดโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 57 คน ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1) แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลหอง
ผาตัดโรงพยาบาลราชวิถีประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานการบริการทางคลินิก ดานการบริหารจัดการและ
พัฒ นาคุณ ภาพทางการพยาบาล ดานภาวะผูนําและการทํางานเปน ทีม ด านการวิจัย และการถายทอด
ความรูทางการพยาบาล ดานนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี และดานการสื่อสาร มีรายการสมรรถนะรวม
ทั้งสิ้น 33 ขอ 2) คุณภาพของแบบประเมินที่สรางมีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เทากับ .86 มีคา
ความเที่ยงดวยการหาคาความสอดคลองภายในมีคาเท ากับ .99 และคาความเทาเทียมกันของการสังเกต
(inter-rater reliability) เทากับ .88 จากการทดลองนําแบบประเมินไปใชโดยผูสังเกต 5 คู 3) นําแบบ
ประเมินไปใชประเมินสมรรถนะพยาบาลหองผาตัดทุกระดับของโรงพยาบาลราชวิถีจํานวน 57 คน นํา
ขอมูลที่ไดจ ากการตัด สิน ระดับสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด สรางเสน ฐานสมรรถนะของพยาบาล
วิชาชีพหองผาตัด
กาญจนา อาชีพ (2549) วิจัย เรื่อง การพั ฒ นาแบบประเมิน สมรรถนะของหั ว หนาหอผูปว ย
โรงพยาบาลศิริราช มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยและเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราช กลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้มี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ไดแก หัวหนาหอผูปวยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา
1 ป ผูชวยหัวหนาการพยาบาลและพยาบาลประจําการที่มี ประสบการณทํางานตั้งแต 2 ปขึ้นไป จํานวน
385 คน เพื่อศึกษาตัวประกอบสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราช กลุมที่ 2 ไดแก หัวหนา
หอผูปวยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 1 ป ผูชวยหัวหนางานการพยาบาล และ
พยาบาลประจําการที่มีประสบการณการทํางานตั้งแตขึ้นไป รวมจํานวน 60 คน เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
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แบบประเมิ น สมรรถนะของหั ว หน า หอผู ป ว ยโรงพยาบาลศิ ริ ร าช เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่สําคัญของหัวหนาหอผูปวย เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จําแนกเปนสมรรถนะ 11 ดาน คือดานการบริหารงาน ดานภาวะผูนํา ดานจิตสํานึกในการ
ใหบริการ ดานการตัดสิน ใจและการแกไขปญหา ดานการสรางทีมงานและการสรางสัมพันธภาพ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร ดานความสามารถในการปรับตัวและการควบคุมตนเอง ดาน
ความมุงมั่นในการทํางาน ดานวิชาการและงานวิจัย ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานความสามารถ
จัดการเชิงธุรกิจ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโรงพยาบาลศิริราชโดยใช
หลักการสรางเครื่องมือบนพื้นฐานของทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม ซึ่งมีการตั้งสมมติวาคะแนนที่ไดจาก
การวัดมีก ารแจกจงแบบปกติ ประยุกตใ ชขั้นตอนการสรางของ Burns & Grove (1997 : 375-377)
มีขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเป น ขั้น ตอนดั งนี้ คือ ขั้ น ตอนที่ 1 กํ าหนดขอ รายการที่ ใ ช ใ นการประเมิ น
สมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะของหัวหนาหอ
ผูปวย สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมความคิดเห็นกรอบโครงสรางจากประสบการณและสภาพความ
เปนจริงในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปรวมกับรายการสมรรถนะ
ที่ไดจ ากสมรรถนะของหั ว หนา หอผู ปว ยของฝ ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิ ริร าช และการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อกําหนดขอคําถามประเมินสมรรถนะที่จําเปนและมีความสําคัญ ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ
ลักษณะแบบวัดและพัฒนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยเปนพฤติกรรมชี้วัดให
เห็นถึงลักษณะของสมรรถนะที่ตองการประเมินโดยกําหนดเปนมาตราสวนประเมินค า (Rating scale)
5 ระดับ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือและหาคาความตรงดวยการหาคา CVI
ไดคาเทากับ .80 ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใชเครื่องมือ ขั้นตอนที่ 5 หาคาความเที่ยงของเครื่องมือ ไดคาความ
เที่ยงเทากับ .981 ขั้น ตอนที่ 6 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรายการประเมิน สมรรถนะของ
หัวหนาหอผูปวย ขั้นตอนที่ 7 สรางแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวย ผลการวิจัยพบวา 1) ผล
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยรายการสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยในแบบ
ประเมินไดจากผลการวิเคราะหตัวประกอบสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยหลังจากการสกัดตัวประกอบ
และหมุน แกนตัว ประกอบแลว ไดตัว ประกอบสมรรถนะที่สําคัญ ของหัว หนาหอผูปว ยทั้งหมด 6 ตัว
ประกอบ จํานวน 90 ตัวแปร และตั้งชื่อตามคุณลักษณะของกลุมตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ คือ ดานการ
พัฒ นาคุณ ภาพบริก ารพยาบาล ดานภาวะผูนํา ดานการบริหารงาน ดานคุณ ธรรมและจริย ธรรม ดาน
จิต สํา นึก ในการให บริ ก ารและการเสริ มสร างพลั งอํ านาจแกผู ใ ต บั งคั บบั ญ ชา และดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลําดับ 2) ผลการศึก ษาประสิทธิผลของแบบประเมิน สมรรถนะของหัว หนาหอผูปว ย
โรงพยาบาลศิริราช พบวา คาเฉลี่ยสมรรถนะโดยรวมจากการประเมินตนเอง ประเมินโดยผูชวยหัวหนา
งานซึ่งเปน ผูบังคับบัญ ชาและพยาบาลประจําการซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาเทากับ 4.17 4.18 และ 3.86
ตามลําดับ ผลการศึกษาความเที่ยงของแบบประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยไดคาความเที่ยงของ
แบบประเมินตนเอง ประเมินโดยผูชวยหัวหนางานซึ่งเปนผูบังคับบัญชา และพยาบาลประจําการซึ่งเปน
ผูใตบังคับบัญชาเทากับ 0.93 0.92 และ 0.96 ตามลําดับ ผลการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะ
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ของหัว หนาหอผูปวยระหวางตําแหนงงานและหนว ยงานปฏิบัติงานของผูประเมินที่แตกตางกัน มีการ
ประเมินสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยโดยรวมไมตางกัน
รวิภา หอมเศรษฐี (2549) ทําวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารระดับกลางในระบบราชการไทย มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อประเมินสมรรถนะของผูบริหารระดับกลางในยุคของการ
ปฏิรูประบบราชการไทยในปจจุบัน (ระหวาง พ.ศ.2544-2550) ประการที่สอง เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัย ภูมิหลังและระดับสมรรถนะ รวมทั้งความสัมพันธร ะหวางสมรรถนะในดานตาง ๆ และ
ประการที่ส าม เพื่อ แสวงหาตั ว แบบและแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะของผูบ ริห ารระดับ กลาง
ประชากรที่ศึกษาเปนขาราชการพลเรื อนซึ่งเปน ผูบริหารระดับกลางของหนว ยงานสังกัดกระทรวงที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง 4 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง จํานวน 300 คน ดวยการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน
ของขนาดประชากร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเชิงคุณภาพใชการ
วิจัยเอกสารเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะ สวนเชิงปริมาณไดจัดทําเครื่องมือเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสว นประมาณคา ใชก ารสอบถามแบบ 360 องศา พัฒ นาเครื่องมือโดยการ
ทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และระบุโครงสรางสมรรถนะของผูบริหารระบบราชการของ
ไทย ประกอบดวย สมรรถนะการทํางาน สมรรถนะเฉพาะดาน สมรรถนะทางการเมือง และสมรรถนะ
ทางจริยธรรม หลังจากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาดวยการ
ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวนํามาทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามกอนนําไปใชจริง ผลการวิจัยพบวา 1) จากสมรรถนะหลัก 4 ดาน คือ สมรรถนะการทํางาน
สมรรถนะเฉพาะดาน สมรรถนะทางการเมือง และสมรรถนะทางจริยธรรม ผูบริหารระดับกลางในระบบ
ราชการไทยมีสมรรถนะสามดานแรกอยูในระดับปานกลาง สวนสมรรถนะดานจริยธรรมอยูในระดับปาน
กลางคอนขางสูง 2) ปจ จัยภูมิหลังของกลุมตัว อยางมีอิทธิพลตอระดับสมรรถนะในดานตาง ๆ ขณะที่
สมรรถนะดานการทํ างานมีค วามสั มพัน ธกับ สมรรถนะดานอื่น ๆ อีก สามดาน และสมรรถนะดา น
จริย ธรรมมีค วามสัมพัน ธกับสมรรถนะเฉพาะดานและสมรรถนะดานการเมือง 3) ตัว แบบและแนว
ทางการพัฒ นาสมรรถนะสําหรับนัก บริหารระดับกลางพบวาแตละกระทรวงมีสมรรถนะโดดเดน ที่
แตกตางกัน
พนารัตน(2539) ไดทําการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตร ใน
พ.ศ. 2544 ถึง 2549 โดยทําการศึกษาในรูปแบบการวิจัยอนาคต (Future Research) แบบเทคนิคเดลฟาย
(Delphi Technique) โดยทดสอบสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑิตพยาบาล 12 ดานดวยกัน คือ 1)ดาน
บุคลิกภาพ 2)ดานการปฏิบัติการพยาบาล 3)ดานคุณธรรม จริยธรรม 4)ดานวิชาการ 5)ดานการบริหาร 6)
ดานภาวะผูนํา 7)ดานทัก ษะเกี่ย วกับมนุษ ยและมวลชน 8)ดานการใชเทคโนโลยี 9)ดานอนามัย และ
สิ่งแวดลอม 10)ดานการวิจัย 11)ดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข และ12)ดานกฎหมายและกรณีสวนรวม
ทางการเมือง
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2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Modeling: SEM)
เป าหมายของการวิจั ย ทางพฤติก รรมศาสตร แ ละสั งคมศาสตร โดยทั่ ว ไป คือ การบรรยาย
(Description) การอธิบาย (explanation) การพยากรณ (prediction) และการควบคุม (control) ปรากฏการณ
ธรรมชาติ เพื่อใหไดเกิดผลการวิจัยที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ยุทธวิธีสําคัญสําหรับการวิจัยเพื่อ
ตอบปญหาวิจัยตามเปาหมายขางตนคือ การสรางโมเดลการวิจัย (research model) โดยอาศัยทฤษฎีทาง
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเปนพื้นฐาน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 1)
โมเดลการวิจัย คือแบบจําลองที่นักวิจัยสรางขึ้นตามทฤษฎีแทนปรากฏการณที่เกิด ขึ้น จริงใน
ธรรมชาติเ พื่อ ความเหมาะสมในการศึก ษาวิจัย การที่ ตอ งสร างโมเดลการวิจั ย เพราะการศึ ก ษาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติไมอาจทําไดโ ดยสะดวก เนื่องจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริ งตามธรรมชาตินั้น
มีลักษณะซับซอน และมีโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หลากหลาย แตในการวิจัย
นักวิจัยมีขีดความสามารถจํากัด ไมสามารถศึกษาไดครบทุกองคประกอบ วิธีการสรางโมเดลการวิจัยเปน
การประยุกตทฤษฎีเขากับสภาพปรากฏการณที่เปนจริง ในธรรมชาติตามวิธีนิรนัย (Inductive) ใหไดเปน
โมเดลที่เปนสมมติฐานวิจัย จากนั้นนักวิจัยจึงนําโมเดลการวิจัยไปตรวจสอบโดยใชวิธีอุปนัย (deductive)
วาโมเดลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากนอยเพียงใด ควรจะตองมีการปรับปรุงพัฒนา
โมเดลอยางไรใหโมเดลสอดคลองกับสภาพปรากฏการณจริง อันจะนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีและสรางองค
ความรูใหมที่จะเปนประโยชนตอไป (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 2)
โมเดลการวิ จั ย ไม จํ า เป น ต อ งมี เ พี ย งสมการเดี ย ว เนื่ อ งจากตามสภาพความเป น จริ ง ไม มี
ปรากฏการณใดที่เปนอิสระจากปรากฏการณอื่น ๆ ตัวแปรตน X หรือตัวแปรตาม Y ตางก็ไดรับอิทธิพล
จากตัวแปร อื่น ๆ และมีอิทธิพลตอตัวแปรอื่น ๆ อีกดวย โมเดลการวิจัยจึงควรมีตัวแปรหลายตัว อาจ
เป น โมเดลการถดถอยเชิ ง เส น แบบพหุ (multiple linear regression model) นอกจากนี้ลั ก ษณะ
ความสัมพันธระหวาง ตัวแปรยังอาจเปนแบบอื่นที่มิใชแบบเสนตรง และอาจเปนความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (causal relationship) ที่เปนความสัมพันธทางเดียวหรือสองทางไดดว ย โมเดลการวิจัยอาจเปน
โมเดลเชิงสาเหตุแบบทางเดียวหรือแบบยอนกลับ (recursive or no recursive causal models) ก็ได ในกรณี
ที่มีตัวแปรจํานวนมากและมีความสัมพันธระหวางตัวแปรซับซอน โมเดลการวิจัยควรจะมีลักษณะเปนชุด
ของสมการที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมดที่ตรงตามสภาพความเปนจริง (นงลักษณ วิรัชชัย,
2542: 4)
ตัวแปรที่ใชในโมเดลการวิจัยแบงเปนสองประเภท คือ ตัวแปรภายนอก (exogenous variables)
และ ตัว แปรภายใน (endogenous variables) ตัวแปรภายนอก หมายถึงตัวแปรที่นักวิจัยไมสนใจศึกษา
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สาเหตุของตัวแปรเหลานี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไมปรากฏในโมเดลสวนตัวแปรภายใน
หมายถึง ตัวแปรที่นักวิจัยสนใจศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว
ในโมเดลอยางชัดเจน เมื่อแบงประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจัยตามลักษณะการวัดตัวแปร จะแบงได
เปนสองประเภทคือ ตัวแปรแฝง (latent or unobserved variables) และ ตัวแปรสังเกตได (observed or
manifest variables) ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรเชิงสมมติฐาน (hypothetical variables) ที่ไมสามารถวัดได
โดยตรงแตมีโครงสรางตามทฤษฎีที่แสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ตัวแปรแฝง
เปนตัวแปรที่ปลอดจากความคลาดเคลื่อนในการวัด นักวิจัยศึกษาตัวแปรแฝงโดยการวัดตัวแปรพฤติกรรม
ที่สังเกตไดแทน และประมาณคาตัวแปรแฝงไดจากการนํากลุมตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้ของตัวแปร
แฝงตัวนั้นมาวิเคราะหองคประกอบ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 4)
ในการเขียนภาพโมเดลการวิจัย นักวิจัยใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝงและใช
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแทนตัวแปรสังเกตได สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้น
นักวิจัยใชสัญลักษณรูปลูกศร แทนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม หัวลูกศร
แสดงทิศทางของอิทธิพล และใชรูปลูกศรสองหัวเสนโคงแทนความสัมพันธ หรือสหสัมพันธระหวางตัว
แปร
สมการแสดงความสัมพันธร ะหวางตัว แปรในโมเดลการวิจัยเรียกวา โมเดลสมการโครงสราง
เชิงเสน (linear structural equation model) โมเดลการถดถอยเชิงเสนแบบงายที่มีเพียงสองตัวแปรเปน
โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแบบหนึ่ง ชื่อที่เรียกวา เชิงเสน (linear) ไดมาจากลักษณะของสมการซึ่ง
ทั้งตัวแปร และพารามิเตอรตางก็ยกกําลังหนึ่ง ชื่อที่เรียกวาโครงสราง (structural) ไดมาจากลักษณะของ
โมเดลซึ่งเปนสมการแสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหวางตัวแปร และเนื่องจาก
โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแสดงโครงสรางในรูปความสัมพันธเชิงเสนดังกล าวแลว โมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสนจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หรือโมเดลลิสเรล
(LInear Structure RELationship model or LISREL model) ชื่อลิสเรลไดมาจากอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญนั่นเอง เนื่องจากความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนฟงกชั่นของความแปรปรวนรวมระหวาง
ตัวแปร และหัวใจสําคัญของการวิเคราะหโมเดลลิสเรลคือการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวนรวม
ระหว า งตั ว แปรโมเดลลิ สเรลจึ ง มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย างหนึ่ ง ว า โมเดลโครงสร า งความแปรปรวนร ว ม
(covariance structural model)
โมเดลการวิจัยโดยทั่วไปประกอบดวยตัวแปรภายนอก (exogenous variables) ตัวแปรคั่นกลาง
หรือตัวแปรแทรกซอน (intervening variables) และตัวแปรภายใน (endogenous variables) แตในโมเดลลิ
สเรลกําหนดวาตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในทั้งหมดรวมเรียกวาตัวแปรภายใน ดังนั้น โมเดลลิสเรล
จึงประกอบดวย ตัวแปรภายนอก และตัวแปรภายในเทานั้น ในโมเดลลิสเรลโมเดลใหญประกอบดว ย
โมเดลที่สําคัญ สองโมเดล ไดแก โมเดลการวัด (measurement model) และโมเดลสมการโครงสราง
(structural equation model) โมเดลการวัดมีสองโมเดล คือ โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายนอกและ
โมเดลการวัดสําหรับตัวแปรภายใน โมเดลการวัดทั้งสองโมเดลเปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสราง
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เชิ ง เส น ระหวา งตั ว แปรแฝง และตั ว แปรสัง เกตได ส ว นโมเดลสมการโครงสรา งเปน โมเดลแสดง
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง และตัวแปรสังเกตได สวนโมเดลสมการโครงสรา ง
เปนโมเดลแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงในโมเดลการวิจัยลักษณะของโมเดล
พรอมดวยสัญลักษณตามแบบของ Joreskog และ Sorbom (1989) แสดงไวในภาพที่ 2.2-2.3 ดังนี้

Structural Equation Model

Measurement Model
1

1

11

X1

21
2

1

 11

21

D
X3

12

 12

Y1

1

Y2

2

Y3

3

Y4

4

11

X2

13

3

Measurement Model
Y  (Y)(η)  ε

  (  )( )  ( )( )  

X  (X )( )  

1

31
41

32

2

4

X4

42

 22

 21
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23

5

2

X5

53

6

X6

63

3

73

7

52

 23

2

Y5

5

Y6

6
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X7

Exogenous (independent) variables

Endogenous (dependent) variables

ภาพที่ 2.2 โมเดลลิสเรลสัญลักษณภาษากรีก

ที่มา: ดัดแปลงจาก Barbara M. Byrne, 1998: 4
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Structural Equation Model

Measurement Model
d1

X1

K1

X2

X3

PH (1,2)

E1

e1

Y2

e2

Y3

e3

Y4

e4

Y5

e5

Y6

e6

LY (3,1)

GA(1, 2)
LX (3,2)

LY (4,1)

K2

X4
GA(2,2)

BE (2,1)

D
PH ( 2,3)

d5

Y1
LY (1,1)
LY (2,1)

LX (4,2)

d4

Z1

GA(1,1)

PH (1,3)

d3

Y  ( LY )( E )  e

LX (1,1)
LX (2,1)

d2

Measurement Model

E  ( BE )( E )  (GA)( K )  Z

X  ( LX )( K )  d

Z2

X5

LX (5,3)

d6

X6

K3

LX (7,3)

E2
LY (6,2)
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d7

LY (5,2)

GA(2,3)

LX (6,3)

X7

Exogenous (independent) variables

Endogenous (dependent) variables

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

ขอ ตกลงเบื้ องตน (Assumptions) สํ าหรับ โมเดลลิ สเรลสรุ ปได 4 ขอ แยกตามลั ก ษณะของ
ขอตกลงเบื้องตนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 25)
1. ลัก ษณะความสัมพันธร ะหวางตัวแปรทั้งหมดในโมเดลเปนความสัมพันธเชิงเสน (Linear)
แบบบวก (additive) และเปน ความสัมพัน ธเชิงสาเหตุ (causal relationships) ในกรณีที่นัก วิจัย พบว า
ตามสภาพปรากฏการณที่เปนจริง ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธแบบเสนโคง นักวิจัย
ตองเปลี่ย นรูปตัว แปร เชน การหาคาลอการิทึมของตัว แปร หรือการใชสว นกลับของตัว แปรเพื่อให
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนแบบเชิงเสน
2. ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน และความคลาดเคลื่อน
ตองเปนการแจกแจงแบบปกติ ความคลาดเคลื่อน e, d, z, ตองมีคาเฉลี่ยเปนศูนย ขอตกลงเบื้องตนขอนี้
มิไดหมายความวาตัวแปรทวิวิภาค (dichotomous variables) หรือตัวแปรดัมมี่ (dummy variables) จะใช
ไมได กรณีตัวแปรทวิวิภาคที่มีคาเฉลี่ย ได 0.5 ใหคาประมาณพารามิเตอรที่มีความแกรง (robust) และ
สามารถนํามาวิเคราะหโมเดลลิสเรลได
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3. ลักษณะความเปนอิสระตอกัน (Independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคลื่อนมีขอตกลง
เบื้องตนแยกไดเปน 4 ขอ ดังนี้
3.1 ความคลาดเคลื่อน e และตัวแปรแฝง E เปนอิสระตอกัน
3.2 ความคลาดเคลื่อน d และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน
3.3 ความคลาดเคลื่อน z และตัวแปรแฝง K เปนอิสระตอกัน
3.4 ความคลาดเคลื่อน e, d และ z เปนอิสระตอกัน
ขอ ตกลงเบื้ องต น เกี่ ย วกั บความเป น อิส ระต อ กัน นี้ นับ ว าเป น ข อตกลงเบื้อ งตน จํ านวนน อ ย
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหทางสถิติทั่ว ๆ ไป เชน เมื่อเทียบกับการวิเคราะหการถดถอยแบบดั้งเดิมมี
ขอ ตกลงเบื้ องต น ว า ความคลาดเคลื่ อนแตล ะตัว เปน อิส ระต อ กัน ซึ่ง ในการวิ เคราะห โ มเดลลิ สเรล
ไมจําเปนตองมีขอตกลงเบื้องตนเชนนี้ความคลาดเคลื่อน e1, e2… อาจไมเปนอิสระตอกันก็ได หรืออาจ
กําหนดใหเปน อิสระตอกัน ตามแบบของการวิเคราะหก ารถดถอยแบบดั้งเดิมก็ได วิธีก ารผอนคลาย
ขอตกลงเบื้องตนนี้จะทําไดโดยการกําหนดขอมูลจําเพาะ (specification) ของเมทริกซพารามิเตอร
4. สําหรับกรณีการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) ที่มีการวัดขอมูลมากกวา 2 ครั้ง
การวัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาเหลื่อม (time lag) ระหวางการวัด
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2.4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน
ในการวิเคราะหโ มเดลความสัมพัน ธโครงสรางเชิงเสนหรือโมเดลลิสเรล (Linear structural
relation or linear structural equation model) นอกจากจะใชวิเคราะหประมาณคาพารามิเตอรในสมการ
โครงสรางของโมเดลการวิจัยไดอยางถูกตองแลว ยังสามารถตรวจสอบความตรง (validity) และความ
พอเหมาะ (adequacy) ของโมเดลการวิจัย รวมทั้งปรับโมเดลการวิจัยใหสอดคลองกับความเปนจริงไดดวย
เมื่อนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเปนสมมติฐานวิจัยแลว การดําเนินงานเพื่อวิเคราะหโมเดลลิสเรลแบงไดเปน 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 ซึ่งเปนการตรวจสอบความตรงของโมเดล (model validation)
โดยใชการเปรียบเทียบเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม ที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษ
5. การปรับโมเดล (Model modification)
6. การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล (Interpretation)
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิดสมการโครงสรางเชิงเสน ผูวิจัย
สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพที่ 2.4-2.6

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดที่ 1
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

D

ทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพสวนบุคคล

PU

สมรรถนะ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร

ความรูสาขาอื่น

ทักษะการสื่อสาร

ทักษะดานเทคนิค

ประสบการณการทํางาน
มนุษยสัมพันธ

ภาพที่ 2.4 ตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
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กรอบแนวคิดที่ 2
ความรูในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
ความรู
(Knowledge)

ความรูสาขาอื่น
ความรูทางเทคโนโลยี

สมรรถนะ
(Competency)

ทักษะ
(Skill)

D
ทัศนคติ
(Attitude)

ทักษะในการปฏิบัติงาน
ทักษะในการสื่อสาร

บุคลิกภาพสวนบุคคล
มนุษยสัมพันธ

PU

ภาพที่ 2.5 องคประกอบดานความรู ทักษะ และทัศนคติ สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง
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กรอบแนวคิดที่ 3
บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

บุคลิกภาพสวนบุคคล
มนุษยสัมพันธ

สมรรถนะ (ระดับบุคคล)

ทักษะในการสื่อสาร
ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร
ทักษะทางดานเทคนิค

PU

D

สมรรถนะลักษณะงาน
(Functional Competency)

ภาพที่ 2.6 องคประกอบดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะลักษณะงานของคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีเชิงบรรยาย (Descriptive research) ที่มุงอธิบายความสัมพันธระหวาง
องคประกอบและตัวบงชี้เพื่อศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง มี
รายละเอียดของการวิจัยดังตอไปนี้
3.1 ประชากร
ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรปฏิบัติงานอยูในหนวยงานราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ในระดับผูปฏิบัติการและหัวหนางาน
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3.2 การสุมตัวอยาง
การไดมาซึ่งกลุมตัว อยางประกอบดว ยสองขั้น ตอนที่สําคัญ คือ การประมาณคาจํานวนกลุม
ตัวอยางหรือการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง
1. จากแนวคิดในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลที่วา 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) กําหนดวาเพื่อใหตัวแปรใน
โมเดลมีการแจกแจงแบบปกติพหุน ามทุก ตัว ควรใชกลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 100 หนวย เมื่อ
พิจารณาประกอบความเปน ตัวแทนของแตละหนวยงาน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีก ารสุมแบงชั้นภูมิแบบสัดสว น
(Proportionate Stratified random Sampling) เพื่อใหค รอบคลุมตามสัด สว นของหนวยงานที่เปนกลุม
ตัวอยางตามหลักการของ Taro Yamane (1970)
2. วิธีการสุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) มีขั้นตอนดังนี้
2.1 แบงกลุมประชากรเปนกลุมยอยๆ (Strata) โดยใชหนวยงานเปนเกณฑในการแบงเปน
ชั้นภูมิตางๆ
2.2 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรวมหลังจากที่ไดมีการจําแนกสมาชิกประชากรออกเปน
ชั้นภูมิตางๆ แลว
2.3 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของแตละชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน ซึ่งเปนการกําหนด
ขนาดตัวอยางที่แปรผันไปตามขนาดของประชากร กลาวคือ ถาชั้นภูมิใดมีขนาดประชากรมากขนาดของ
กลุมตัวอยางก็จะมากไปดวย โดยใชสูตรในการคํานวณดังนี้
ni = (Ni/N) x ขนาดของกลุมตัวอยางรวม
ni คือ ขนาดของกลุมตัวอยางแตละชั้นภูมิ
Ni คือ สมาชิกประชากรของแตละชั้นภูมิ
N คือ จํานวนสมาชิกรวมของประชากรทั้งหมด
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จากจํานวนประชากรทั้งหมด เมื่อคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane
(1970) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 เพื่อใหมีจํานวนขอมูลเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสามารถกําหนดจํานวนกลุมประชากรและคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางไดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนตัวอยางในการวิจัย
หนวยงาน
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1. หนวยงานราชการ
2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
3. สถาบันการเงิน
รวม

จํานวนตัวอยาง
140
100
160
400

2.4 เลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากแตละชั้นภูมิ โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามมีทั้งหมด สองสวน คือ สวนที่หนึ่ง ขอมูล
เกี่ยวกับหนว ยงาน สวนที่สอง เปนความคิด เห็นเกี่ยวกับคุณลัก ษณะของบัณ ฑิตสาขาเศรษฐศาสตรใ น
ทัศนะของนายจาง แตละชุดผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยทบทวนทฤษฎีที่เปนโครงสรางของตัวแปร แลวจึงกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
2. สรางขอคําถามโดยครอบคลุมตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบัติการ
3. นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง พรอมทั้งวิเคราะหคุณภาพดานความ
ตรงของแบบสอบถาม โดยประเมินจากคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคและขอคําถาม (IOC)
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช โดยขอใหบุคลากรในหนวยงาน ที่ไมไดถูกเลือกใหเปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คนตอบแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาคํานวณคาความเที่ยงแอลฟาของ Cronbach เทากับ
0.9846
การแปลผลคะแนนสํ า หรั บ ตั ว แปรในโมเดลที่ ก ล า วมาทั้ ง หมด ใช ม าตรฐานเดี ย วกั น
ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 เกณฑการแปลความหมายขอมูล
ระดับคะแนน
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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3.4 การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลในการวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากคณะเศรษฐศาสตร
2. การสงแบบสอบถามและการรับกลับ ดําเนินการใน 2 วิธี วิธีที่หนึ่ง ผูวิจัยสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย และอํานวยความสะดวกใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสงกลับถึงผูวิจัยไดโดยไมเสียคาใชจาย
ดวยการใชบริการธุรกิจตอบรับของการสื่อสารแหงประเทศไทย วิธีที่สอง ผูวิจัยสงแบบสอบถามและรับ
กลับดวยตนเอง โดยทั้งสองวิธีทางนั้นผูวิจัยไดขอใหหนวยงาน ตอบแบบสอบถามโดยใชเวลาประมาณ
4 สัปดาห หลังจากไดรับแบบสอบถาม
3. การติดตามแบบสอบถาม หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 4 สัปดาห เมื่อไมไดรับการตอบ
กลับผูวิจัยติดตามโดยทางโทรศัพท และสําหรับสถาบันที่สงและติดตามกลับเอง ใชวิธีการติดตามโดยทาง
โทรศัพทและการติดตามดวยตนเอง
4. ผูวิจัย ไดคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมากที่สุด แลว นําแบบสอบถามมาลงรหัส
ตามที่กําหนดไว กรณีที่มีขอมูลสูญหาย ผูวิจัยไดแทนที่ดวยคาเฉลี่ย (Mean)

3.5 การวิเคราะหขอมูล
กอ นการดํ าเนิ น การวิเ คราะห ขอ มู ล ผู วิ จัย ตรวจสอบความถู ก ตอ งสมบู ร ณข องข อ มู ล โดย
ดําเนินการตรวจสอบทุกรายการในแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาเพื่อความถูกตองสมบูรณของขอมูล
หากพบวามีขอมูลสูญหาย(Missing data) ผูวิจัยจะดําเนินการแทนคาขอมูลโดยใชโปรแกรม spss for
Windows และเนื่อ งจากในการวิเ คราะหค รั้งนี้ เปน การวิเ คราะหโ มเดลสมการเชิ งโครงสราง ( SEM)
โปรแกรม LISREL ซึ่งการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชสถิติบรรยายเพื่อศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยาง และการ
แจกแจงของตัว แปรการวิจัย คาเฉลี่ย (mean) สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D) ความเบ (skewness)
และความโดง (kurtosis) โดยใชโปรแกรม spss for Windows
2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปวิเคราะหโดยการสรางตารางการ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
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3. ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลถาโมเดลที่ไดไมมีความตรงหรือสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผูวิจัยจะปรับโมเดลวิเคราะหใหม จากดัชนีปรับรูปแบบ (Modification indices) ที่เสนอแนะ
จากโปรแกรม LISREL และพืน้ ฐานทางทฤษฎีที่ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการ
พิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชเกณฑดัชนีตามขอสรุป จาก
การสังเคราะหงานวิจัยของ Hooper,D.et al.(2008) ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ ที่ 3.3 ผลการสังเคราะหเกณฑดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
ดัชนีความสอดคลอง
2

Chi-square (χ )

χ2/df

ระดับความสอดคลอง
ระดับนัยสําคัญมากกวา 0.05

D

คําอธิบาย
ต อ งดู ป ระกอบกั บ ดั ช นี อื่ น ๆ อาจเกิ ด ความ
P > 0.05
ลําเอียงเนื่องจากขนาดของกลุมตัวอยาง
2:1(tabachnik and Fidell,
ปรั บตามขนาดกลุ มตั ว อย าง ถ ากลุมตัว อย า ง
2007)
3:1(Kline,2005)
มากควรใชเกณฑ 2:1
RMSEA ควรมีคานอยกวา 0.07 นอยกวา 0.03 มีความสอดคลองดีมาก

RMSEA (Root Mean
Square Error of
Approximation)

(Steiger,2007)

ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณคาความ
คลาดเคลื่อน
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GFI (Goodness of Fit
Index)

GFI

ควรมีคามากกวา 0.95

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

AGFI (Adjusted Goodness
of Fit Index:)คาดัชนีวัด

AGFI

ควรมีคามากวา 0.95

มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1
คายิ่งมากแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองดี
คาอาจจะมากกวาชวง 0 ถึง 1

ระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว

RMR(Root Mean Square
Residual)ดัชนีรากของ

คาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือ
NFI (Non-Normed Fit

Index)หรือดัชนี TuckerLewis Index(TLI)
NNFI(Non-Normed Fit
Index)หรือดัชนี TuckerLewis Index(TLI)
CFI(Comparative Fit
Index) ดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืนเปรียบเทียบ
ทีม่ า: ภัทราวดี มากมี (2552)

โมเดลมีคา RMR จะมีขนาดเล็ก เปนคาเฉลี่ยกําลังสองระหวางผลตางของสวน
(Tabachnik and Fidell,2007)
ที่ เ หลื อ ของความแปรปรวนร ว มของกลุ ม
ตัว อย า งกั บ ความแปรปรวนรว มที่ป ระมาณ
ไมใชคามาตรฐาน
NFI ควรมีคามากกวา 0.95
ในกรณีที่กลุมตัวอยางมีขนาดเล็กมีแนวโนมที่
จะประมาณคาเกินจริง
NFI

ควรมีคามากกวา 0.95

ไมใชคามาตรฐาน อาจมีคาเกินชวง 0 ถึง 1
เหมาะสําหรับขอมูลที่สมมติขึ้น(simulation
studies)(Sharma et al,2005:McDonald and
Marsh,1990)

CFI ควรมีมากกวา 0.95

เปนคามาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
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ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร ใน
ทัศนะของนายจาง ตามกรอบวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนผลการ
วิเคราะหขอมูลทัว่ ไปของหนวยงาน สวนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
ดานความรูสาขาอื่น ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะการสื่อสาร
ทัก ษะดานเทคนิค ประสบการณการทํางาน และดานมนุษ ยสัมพัน ธ สวนที่ 3 เปนผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งมี
3 รูปแบบคือ รูป แบบที่ 1 สมรรถนะซึ่งมีองคประกอบดานความรูและความสามารถในทางวิช าการ
เศรษฐศาสตร ดานความรูสาขาอื่น ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะ
การสื่อสาร ทักษะดานเทคนิค ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ รูปแบบที่ 2 สมรรถนะ
ซึ่งมีอ งคป ระกอบของความรู ทัก ษะ และทัศ นคติ รู ป แบบที่ 3 สมรรถนะซึ่ งมีอ งคประกอบของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหนาที่ และสวนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงาน
ของหนวยงาน รายละเอียดมีดังนี้
สวนที่ 1 เปนผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของหนวยงาน ประกอบดวย ประเภทองคกร ลักษณะ
งานของหนวยงาน สาเหตุที่หนวยงานที่รับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร และบุคลากรที่จบการศึกษาดาน
เศรษฐศาสตรในสาขาที่ตองการ ดังตารางที่ 4.1 - 4.2 ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน
สถานภาพของหนวยงาน

จํานวน

รอยละ

140

35.0

100
160

25.0
40.0

400

100.0

144

36.0

ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงาน

96

24.0

การเงิน

160

40.0

การตลาด

-

-

400

100.0

327

81.8

นโยบายขององคกร หรือผูบริหารตองการผูมี
คุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร

51

12.7

มีการขยายงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิทาง
เศรษฐศาสตร

22

5.5

รวม

400

100.0

1. ประเภทองคกร
หนวยงานราชการ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน
รวม
2. ลักษณะงานของหนวยงาน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย

D
รวม
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3. สาเหตุที่หนวยงานที่รับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร
ประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตร

จากตารางที่ 4.1 พบวาประเภทองคก รสว นใหญเปน สถาบัน การเงินรองลงมาคือ หนว ยงาน
ราชการ และหนว ยงานรัฐ วิส าหกิ จ ตามลํ าดับ ลั ก ษณะของหนว ยงานสว นใหญเ ปน งานด านการเงิ น
รองลงมาคือ วิจัยและวางแผนหรือกําหนดนโยบายและปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือจัดการในสํานักงาน
ตามลําดับ สาเหตุที่หนวยงานรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร พบวาประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมี
คุ ณ วุ ฒิ ทางเศรษฐศาสตรม ากที่ สุด รองลงมาคื อ นโยบายขององค ก รหรื อ ผู บริ หารต อ งการผู มีคุ ณ วุ ฒิทาง
เศรษฐศาสตรและมีการขยายงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.2 ความตองการบุคลากรที่จบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรจําแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ
อันดับความตองการ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 5

สาขา
เศรษฐศาสตรการเงิน
เศรษฐศาสตรการคลัง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
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จากตารางที่ 4.2 พบวา ความตองการบุค ลากรที่จ บการศึก ษาดานเศรษฐศาสตรที่หนว ยงาน
ตองการมากที่สุดโดยใหเปนอันดับที่ 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปนอันดับ 2 มากที่สุดคือ สาขา
เศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหเปนอันดับ 4 มากที่สุดคือ
สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอันดับ 5 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่ง
แยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ดานความรูสาขาอื่น ดานทักษะใน
การปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะการสื่อสาร ทักษะดานเทคนิค ประสบการณการ
ทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ ดังตารางที่ 4.3 - 4.11
ตารางที่ 4.3 ดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (n = 400)
สมรรถนะของบัณฑิต

1. ความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค
ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค
การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ
ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ
ความรูดานการคาระหวางประเทศ
ความรูดานการวิจัย
สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได
รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ
รวม

S.D.

ผลการประเมิน

4.47

.75

มากที่สุด

4.29
4.35
4.26
4.20
4.34
4.36
4.26
4.15
4.2994

.79
.86
.79
.81
.87
.75
.83
.86
.538

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบวาสมรรถนะดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.2994 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาความสามารถ
ในการวิเคราะหเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือความรูดานการวิจัย เขาใจในระบบ
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เศรษฐกิจในระดับจุลภาค ความรูดานการคาระหวางประเทศ ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับ
มหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได
ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ และรูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ
ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 ความรูสาขาอื่นที่นายจางตองการ
สมรรถนะของบัณฑิต
รูภาษาตางประเทศ
รูดานการตลาด
รูดานจิตวิทยา
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
สามารถจัดการทรัพยากรมนุษย
สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ
อานงบการเงินได
ระบุความเสี่ยงในการบริหารได
รูระบบการขาย

ผลการประเมิน

4.46
4.20
4.22
4.21
4.23
4.12
4.07
4.20
4.25

.78
.72
.719
.72
.75
.76
.72
.69
.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14

.73

มาก

4.19
4.21
4.2083

.69
.75
.664

มาก
มาก
มาก

PU

D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S.D.

10. รูระบบบัญชี

11. รูระบบสินคาคงคลัง
12. รูโ ครงสรางองคกร

รวม

จากตารางที่ 4.4 พบวา สมรรถนะดานความรูสาขาอื่นในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ( = 4.2083 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด
รองลงมาคือ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย ความรูดานจิตวิทยา การวิเคราะห
เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ ความรูดานการตลาด การระบุความเสี่ยงในการบริหารได รูโครงสรางองคกร
รูร ะบบสิน คาคงคลัง รูระบบบัญ ชี สามารถพัฒ นานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ และสามารถอานงบ
การเงินได ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 ทักษะที่ตองการในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะของบัณฑิต

ผลการประเมิน

4.07
4.22
4.54
4.29
4.36
4.35
4.11
4.05
4.31
4.29

.78
.71
.66
.65
.68
.68
.76
.77
.71
.71

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
4.07
4.14
3.72
3.90
4.32
4.16
4.29
4.12
3.90
4.50
4.1833

.77
.79
.74
.87
.82
.74
.77
.74
.77
.81
.64
.551

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

PU

D

1. ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน
2. ความรูเรื่องหนวยงาน (โครงสราง และนโยบาย)
3. ความสามารถในการเรียนรูงาน
4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. ความสามารถในการประสานงาน
6. ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
7. ความสามารถในการประเมินผลงาน
8. ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่ตนทํา
9. ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน
10. ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน
11. สามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่
รับผิดชอบ
12. ความสามารถในการเปนผูบริหาร
13. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
14. รักษาเวลาในการทํางาน
15. มีความขยันขันแข็งตองาน
16. เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
17. มีทัศนคติที่ดีตองาน
18. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
19. มีระเบียบวินัยในการทํางาน
20. มีความรับผิดชอบในงาน
21. เปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน
รวม

S.D.

จากตารางที่ 4.5 พบวา สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ( = 4.1833 ) เมือ่ พิจารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการพัฒนาการ
ทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน มีความกระตือรือรน
ในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการประยุกตความรูทาง
วิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความละเอียดรบคอบในการทํางาน ความมี
ระเบีย บวิ นัย ในการทํางาน ความสามารถในการประเมิน ผลงาน ความสามารถในการเปน ผูบริหาร
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ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่ตนทํา มีความ
ขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 บุคลิกภาพสวนบุคคลที่ตองการ
สมรรถนะของบัณฑิต
4.01
4.15
4.09
3.87
3.81
4.16
3.65
3.73
3.60
4.13
4.33
4.30
4.37
4.32
4.00
3.78
3.91
3.62
4.37
4.08
4.39
4.0325

ผลการประเมิน

.73
.72
.78
.79
.81
.75
.81
.78
.87
.75
.76
.71
.68
.82
.82
.82
.88
.82
.72
.79
.72
.550

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

PU

D

1. ชางสังเกต
2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
3. สามารถโนมนาวใจผูอื่นได
4. การแตงกายเหมาะสม
5. สามารถควบคุมอารมณได
6. มีความนาเชื่อถือ
7. เปนคนมีเหตุผล
8. มีความทันสมัย ทันเหตุการณ
9. มีความสนใจใฝรู
10. มีไหวพริบ
11. มีแรงจูงใจในตัวเอง
12. มีคุณธรรมจริยธรรม
13. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
14. ทํางานโดยไมมีผูแนะนํา
15. มีความเปนตัวเองสูง
16. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
17. จงรักภักดีตอองคกร
18. มีภาวะผูนํา
19. ทํางานภายใตเงือ่ นไขหลายๆ อยางได
20. ตระหนักในโอกาสของหนายงาน
21. ฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
รวม

S.D.

จากตารางที่ 4.6 พบวา สมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( = 4.0325 ) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา การฟงและการดําเนิน งานตามคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ย ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได การทํางานภายใต
เงื่อนไขหลายๆ อยางได การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเชื่อถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอื่นได ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปน ตัว เองสูง จงรัก ภัก ดีตอองคก ร การแตงกายเหมาะสม สามารถ
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ควบคุมอารมณได มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ตามลําดับ
ตารางที่ 4.7 ทักษะการสื่อสารที่ตองการ
สมรรถนะของบัณฑิต
เขาใจและจับประเด็นคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
แสดงความคิดสรางสรรคทางการพูด
แสดงความคิดสรางสรรคในการเขียน
พูดชัดเจน/ สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน
เขียนรายงานทางเทคนิคได
การรับฟงและสรุปการบรรยายได
การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได
รวม

D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.35
4.11
3.97
4.18
3.94
4.37
4.54
4.2079

S.D.

ผลการประเมิน

.71
.70
.78
.73
.78
.82
.65
.548

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

PU

จากตารางที่ 4.7 พบวา สมรรถนะดานทักษะการสื่อสารในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ น
ระดับมาก ( = 4.2079) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิค เฉพาะทางได มี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็นคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุป
การบรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความสรางสรรคทางการพูด แสดงความคิด
สรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได ตามลําดับ

ตารางที่ 4.8 ทักษะดานเทคนิคที่ตองการ
สมรรถนะของบัณฑิต

1. รูระบบควบคุมคอมพิวเตอร
2. ใชระบบคอมพิวเตอรบริหารเพื่อการตัดสินใจ
3. แปลความหมายและใชสถิติได
4. ใชระบบของโปรแกรมบริหารได
5. ใชระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได
6. ออกแบบและสรางระบบขาวสาร
7. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

4.18
4.05
4.03
4.11
3.96
4.28
4.02
4.0886

S.D.

ผลการประเมิน

.72
.68
.73
.72
.75
.71
.76
.594

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบวา สมรรถนะดานเทคนิคในภาพรวมมีระดับความคิด เห็นอยูในระดับมาก
( = 4.0886) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การออกแบบและสรางระบบขาวสาร มีคาเฉลี่ยของคะแนน
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สูงสุด รองลงมาคื อ ความรู ร ะบบควบคุมคอมพิ ว เตอร ใชร ะบบของโปรแกรมบริหารได ใช ร ะบบ
คอมพิวเตอรบริหารเพื่อการตัดสินใจ แปลความหมายและใชสถิติได เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และใช
ระบบคอมพิวเตอรทางบัญชีได ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 ประสบการณการทํางานของบัณฑิตทีต่ องการ
สมรรถนะของบัณฑิต
1. ทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
2. เขียนแผนธุรกิจได
3. ฝกงานในหนวยงานตางๆ
รวม

4.12
3.99
3.98
4.0275

S.D.

ผลการประเมิน

.73
.77
.72
.672

มาก
มาก
มาก
มาก

D

จากตารางที่ 4.9 พบวา สมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ( = 4.0275) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขียนแผนธุรกิจได และการฝกงานในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ

PU

ตารางที่ 4.10 ปจจัยดานมนุษยสัมพันธของบัณฑิตที่ตองการ
สมรรถนะของบัณฑิต

1. สุภาพออนนอม
2. ยิ้มแยมแจมใส
3. ใจเย็น สุขุม
4. มีความเสียสละ
5. เอื้อเฟอเผื่อแผ
6. รูจักกาลเทศะ

รวม

4.34
4.15
4.07
4.04
4.06
4.35
4.1692

S.D.

ผลการประเมิน

.70
.75
.79
.77
.79
.74
.621

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบวา สมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ( = 4.1692) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมา
คือ สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความเสียสละ ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.11 สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในภาพรวม
สมรรถนะของบัณฑิต
1. ความรูและความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร
2. ความรูสาขาอื่น
3. ทักษะในการปฏิบัติงาน
4. บุคลิกภาพสวนบุคคล
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะดานเทคนิค
7. ประสบการณการทํางาน
8. มนุษยสัมพันธ
รวม

4.2994
4.2083
4.1833
4.0325
4.2079
4.0886
4.0275
4.1692
4.1517

S.D.

ผลการประเมิน

0.53894
0.66429
0.55177
0.55088
0.54809
0.59417
0.67296
0.62159
0.50751

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

D
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จากตารางที่ 4.11 พบวา สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.1517) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชา
เศรษฐศาสตร มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ ทักษะดานเทคนิค บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ตามลําดับ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ของรูปแบบสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ
รู ป แบบที่ 1 สมรรถนะซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบด า นความรู แ ละความสามารถในทางวิ ช าการ
เศรษฐศาสตร ดานความรูสาขาอื่น ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะ
การสื่อสาร ทักษะดานเทคนิค ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ ดังตารางที่ 4.12 - 4.14

ตารางที่ 4.12 คาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ตัวบงชี้

1.สมรรถนะบัณฑิตเศรษฐศาสตร
(COMPETENCY)
1.1 ความรูความสามารถในทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร(COMPET1)
1.2 ความรูสาขาอื่น(COMPET2)
1.3 ทักษะในการปฏิบัติงาน(COMPET3)
1.4 บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4)
1.5 ทักษะในการสื่อสาร(COMPET5)
1.6 ทักษะดานเทคนิค(COMPET6)
1.7 ประสบการณการทํางาน(COMPET7)
1.8 มนุษยสัมพันธ(COMPET8)

Mean

S.D.

Max

Min

SK

KU

4.1517 0.50751

5.00

2.21

-0.531

0.410

4.2994 0.53894

5.00

2.08

-0.831

0.270

4.2053
4.1833
4.0325
4.2079
4.0886
4.0275
4.1692

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.57
1.71
1.57
1.00
1.00
1.33

-0.366
-0.548
-0.650
-0.704
-0.661
-0.530
-0.892

0.188
0.482
0.848
0.813
1.640
0.699
0.679

0.66429
0.55177
0.55088
0.54809
0.59417
0.67296
0.62159
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ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง
COMPET1

COMPET2

COMPET3

COMPET4

COMPET5

COMPET6

COMPET7

COMPET8

COMPET1
COMPET2
COMPET3
COMPET4
COMPET5
COMPET6
COMPET7
COMPET8
Mean
S.D.

1.000
0.767**
0.616**
0.597**
0.599**
0.536**
0.527**
0.573**
4.2994
0.5389

1.000
0.798**
0.688**
0.651**
0.651**
0.633**
0.662**
4.2083
0.6643

1.000
0.833**
0.713**
0.723**
0.689**
0.702**
4.1833
0.5518

1.000
0.836**
0.789**
0.758**
0.740**
4.0325
0.5509

1.000
0.759**
0.725**
0.713**
4.2079
0.5481

1.000
0.859**
0.731**
4.0886
0.5942

1.000
0.702**
4.0275
0.6729

1.000
4.1692
0.6216

D

ตัวบงชี้

Bartlett’s Test of Sphericity = 3146.284 P = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.900
หมายเหตุ** P<0.01

PU

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับทีห่ นึ่งของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ตัวบงชี้

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
1. สมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตร(COMPETENCY)
1.1 ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร
(COMPET1)

1.2 ความรูสาขาอื่น (COMPET2)
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

น้ําหนัก
องคประกอบ b(SE)

t

R2

0.90**(0.04)

22.53

0.81

0.87**(0.04)
21.56
0.76
ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3)
0.84**(0.04)
20.17
0.74
บุคลิกภาพสวนบุคคล(COMPET4)
0.76**(0.04)
19.79
0.58
ทักษะในการสื่อสาร(COMPET5)
0.86**(0.04)
21.01
0.69
ทักษะดานเทคนิค(COMPET6)
0.72**(0.04)
17.64
0.70
ประสบการณการทํางาน(COMPET7)
0.66**(0.05)
14.43
0.44
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
0.90

ความรูสาขาอื่น

0.87
0.84

สมรรถนะ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร

0.76
0.86

ทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพสวนบุคคล
ทักษะการสื่อสาร

0.66

ทักษะดานเทคนิค

D

0.72

0.83

ประสบการณการทํางาน
มนุษยสัมพันธ

PU

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

ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่งของโมเดลตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง

4.1 ผลการวิเ คราะหอ งคป ระกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับ ที่หนึ่ง ของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 1)
4.1.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะ (COMPETENCY) มีคาเฉลี่ยในระดับมากประกอบดวยตัว
บงชี้ 8 ตัว โดย ตัวบงชี้ ที่มีการกระจายนอยที่สุดและมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูและความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) รองลงมาคือ ตัว บงชี้ความรูสาขาอื่น (COMPET2) ทักษะการสื่อสาร
(COMPET5) ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน (COMPET3) มนุ ษ ยสั ม พั น ธ (COMPET8) เทคนิ ค (COMPET6)
บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) และประสบการณทํางาน (COMPET7) ตามลําดับ
4.1.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.01)
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.527 ถึง 0.859 และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
กันมากที่สุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7) และทักษะดานเทคนิค (COMPET6) สวน
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คูตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7) และความรู
และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคา
เทากับ 3146.284 (P<0.000) แสดงวาคาเมทริก ซสหสัมพัน ธร ะหวางตัว บงชี้แตกตางจากเมทริก ซ
เอกลักษณอยางมีนัยสําคัญและคาดัชนีไกเซอร -ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) มีคาเทากับ 0.900 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัวบงชี้มีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมที่จะนําไป
วิเคราะหองคประกอบได ดังตารางที่ 4.13
4.1.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้คุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณ ฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีค วามสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโ ดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 14.43 ซึ่งมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1(P= 0.34) ที่องศา
อิสระเทากับ 13 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก
ที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.99
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 รวมทั้งดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของ
เศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.014 ซึ่งมีคาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเปนผลการวิเคราะหโมเดลที่
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซึ่งเปน ตัว แปรบงชี้คุณ ลัก ษณะสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 8 ตัวมีคาเปนบวก โดยมีขนาดตั้งแต
0.66 ถึง 0.90 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) รองลงมาคือ
ความรูสาขาอื่น (COMPET2) และทักษะการสื่อสาร (COMPET5) สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอย
ที่สุด ไดแก ประสบการณทํางาน (COMPET7) ดังนั้นสรุปไดวาตัวบงชี้ทั้ง 8 ตัว ซึ่งพิจารณาจากคาน้ําหนัก
องคประกอบดังกลาว เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ดังตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.1
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รูปแบบที่ 2 สมรรถนะซึ่งมีองคประกอบของความรู ทักษะ และทัศนคติ ดังตารางที่ 4.15 - 4.17
ตารางที่ 4.15 คาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
Mean

S.D.

Max

Min

SK

KU

1. ความรู (Knowledge)
1.1 ความสามารถในทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร(KNOW1)
1.2 ความรูสาขาอื่น(KNOW2)
1.3 ความรูทางเทคโนโลยี(KNOW3)
2. ทักษะ(Skill)
2.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน(SKILL1)
2.2 ทักษะในการสื่อสาร(SKILL2)
3. ทัศนะคติ(Attitude)
3.1 บุคลิกภาพสวนบุคคล(ATTI 1)
3.2 มนุษยสัมพันธ(ATTI 2)

4.1977

0.52430

5.00

1.77

-0.781

0.224

4.2994

0.53894

5.00

2.08

-0.831

0.270

4.2083
4.0886
4.1956
4.1833
4.2079
4.1008

0.66429
0.59417
0.50896
0.55177
0.54809
0.54695

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
2.29
1.57
1.57
2.38

-0.366
-0.661
-0.795
-0.548
-0.704
0.535

0.188
1.640
0.110
0.482
0.813
0.264

4.0325
4.1692

0.55088
0.62159

5.00
5.00

1.71
1.33

-0.650
-0.892

0.848
0.679

D

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
KNOW1
KNOW2
KNOW3
SKILL1
SKILL2
ATTI1
ATTI2
Mean
S.D.

PU

ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง
KNOW1

KNOW2

KNOW3

SKILL1

SKILL2

ATTI1

ATTI2

1.000
0.767**
0.536**
0.616**
0.599**
0.597**
0.573**
4.2994
0.5389

1.000
0.651**
0.798**
0.651**
0.688**
0.662**
4.2083
0.6643

1.000
0.723**
0.759**
0.789**
0.731**
4.0886
0.5942

1.000
0.713**
0.833**
0.702**
4.1883
0.5518

1.000
0.836**
0.713**
4.2079
0.5481

1.000
0.740**
4.1833
0.5518

1.000
4.1692
0.6216

Bartlett’s Test of Sphericity = 2582.895 P = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.888
หมายเหตุ **P<0.01
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
น้ําหนักองคประกอบ
b(SE)

t

R2

0.89**(0.06)
0.75**(0.04)
0.66**(0.03)

14.91
19.60
9.33

0.79
0.75
0.69

0.83**(0.02)
0.87**(0.04)

8.69
20.85

0.57
0.73

0.75**(0.04)
0.82**(0.03)

22.01
11.49

0.43
0.69

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

ตัวบงชี้

D

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
1. ความรู(Knowledge)
1.1 ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร(KNOW1)
1.2 ความรูสาขาอื่น(KNOW2)
1.3 ความรูทางเทคโนโลยี(KNOW3)
2. ทักษะ(Skill)
2.1 ทักษะในการปฏิบัติงาน(SKILL1)
2.2 ทักษะในการสื่อสาร(SKILL2)
3. ทัศนะคติ(Attitude)

3.1 บุคลิกภาพสวนบุคคล(ATTI1)
3.2 มนุษยสัมพันธ(ATTI2)

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

PU

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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0.89
ความรู
(Knowledge)

0.87
0.69

1.01

ความรูสาขาอื่น
ความรูทางเทคโนโลยี

1.02

สมรรถนะ
(Competency)

ความรูในทางวิชาการเศรษฐศาสตร

ทักษะ
(Skill)

0.83
0.87

ทักษะในการปฏิบัติงาน

0.69
0.75

บุคลิกภาพสวนบุคคล

ทักษะในการสื่อสาร

D

0.99

ทัศนคติ
(Attitude)

มนุษยสัมพันธ

PU

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

ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง

4.2 ผลการวิ เ คราะหอ งค ป ระกอบเชิง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ส องของตัวบง ชี้ สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 2 )
4.2.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของความรู( Knowledge) มีคาเฉลี่ยในระดับมากประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว
โดย ตัว บงชี้ ที่ มีก ารกระจายน อยที่สุด และมีคา เฉลี่ย สู งสุด คือ ความรู ใ นทางวิชาการเศรษฐศาสตร
(KNOW1) รองลงมาคื อ ตั ว บ ง ชี้ ค วามรู สาขาอื่ น (KNOW2) ความรู ท างเทคโนโลยี (KNOW3) ตามลํ า ดั บ
องคประกอบของทักษะ (Skill) มีคาเฉลี่ยในระดับมากประกอบดวยตัวบงชี้ 2 ตัว โดยตัวบงชี้มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ทักษะในการสื่อสาร (SKILL2) รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) และองคประกอบ
ของทัศนคติ(Attitude) มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงชี้ 2 ตัว โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคื อ
มนุษยสัมพันธ (SKILL2) รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล (SKILL1) ตามลําดับ
4.2.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.01)
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.536 ถึง 0.836 และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
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กันมากที่สุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7) และทักษะดานเทคนิค (COMPET6) สวน
คูตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน (COMPET7) และความรู
และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ
2582.895 (P<0.000) แสดงวาคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้แตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมี
นัยสําคัญและคาดัชนีไกเซอร -ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคา
เทากับ 0.888 ซึ่ งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาตัว บงชี้มีค วามสัมพั น ธกัน สู งเหมาะสมที่จ ะนําไปวิ เคราะห
องคประกอบได ดังตารางที่ 4.16
4.2.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้คุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณ ฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีค วามสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโ ดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 9.84 ซึ่งมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1 (P = 0.13) ที่
องศาอิสระเทากับ 6 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ
0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.97 รวมทั้งดัชนีรากของกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.009 ซึ่งมีคาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเปนผลการวิเคราะหโมเดลที่
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจา งกับตัวแปรสังเกตไดซึ่งเปน ตัว แปรบงชี้คุณ ลัก ษณะสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 7 ตัวมีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต
0.69 ถึง 0.89 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) รองลงมาคือ
ความรูสาขาอื่น (COMPET2) และทักษะการสื่อสาร (COMPET5) สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอย
ที่สุด ไดแก ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3)
เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยองคประกอบดานความรู (Knowledge) พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก ความรูและ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89 รองลงมา
คือ ความรูสาขาอื่น (KNOW2) และความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.87 และ
0.73 ตามลําดับโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบของความรู (Knowledge) ไดรอยละ
79,75 และ 69 ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ (Skill) พบวา ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก
ทัก ษะในการสื่อสาร (SKILL2) ซึ่งมี คาน้ําหนัก องคประกอบเทากับ 0.83 รองลงมาคือ ทัก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน (SKILL1) ซึ่ ง มี ค า น้ํ า หนั ก องค ป ระกอบ 0.82 โดยสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนตั ว
องคประกอบของทักษะ (Skill) ไดรอยละ 57 และ 73 ตามลําดับ และองคประกอบดานทัศนคติ (Attitude)
พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก มนุษยสัมพันธ (ATTI2) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ
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0.75 รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล (ATTI1) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.69 โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ไดรอยละ 69 และ 43 ตามลําดับ
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (COMPETENCY) ซึ่ง
เปนองคประกอบอันดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจางในแตละดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 3 ดานไดแก ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะ (skill) และ
ทัศนคติ (Attitude) มีคา น้ํา หนัก องค ประกอบที่มี นั ย สําคั ญ ทางสถิติที่ ร ะดั บ 0.01 ทุ ก ด าน แสดงว า
องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 3 ดาน เปนตัวบงชี้ถึง
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
องคประกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง ไดแก องคประกอบดานความรู (Knowledge) รองลงมาคือ องคประกอบดานทักษะ (skill) และ
องคประกอบดานทัศนคติ (Attitude) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.02 ,1.01 และ 0.99 ตามลําดับ
โดยองคประกอบแตละดานสามารถอธิบายความแปรปรวนในโมเดลตัว บงชี้สมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดรอยละ 99 ,98 และ 96 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.17 และ
ภาพ ที่ 4.2
รูปแบบที่ 3 สมรรถนะซึ่งมีองคประกอบของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหนาที่ ดังตาราง
ที่ 4.18 - 4.20

ตารางที่ 4.18 คาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ตัวบงชี้

สมรรถนะหลัก(Core Competency)
1.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
(CORE1)
1.2 บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2)
1.3 มนุษยสัมพันธ (CORE3)
1.

2.

สมรรถนะลักษณะงาน(Functional
Competency)

2.1 ทักษะในการสื่อสาร (FUNC1)
2.2 ทักษะในการปฏิบัติงานดาน
เศรษฐศาสตร (FUNC2)
2.3 ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3)

Mean

S.D.

Max

Min

SK

KU

4.1283

0.52594

5.00

2.38

-0.488

0.131

4.1833

0.55177

5.00

1.57

-0.548

0.482

4.0325

0.55088

5.00

1.71

-0.650

0.848

4.1692

0.62159

5.00

1.33

-0.892

0.679

4.1986

0.49890

5.00

2.34

-0.540

0.73

4.2079

0.54809

5.00

1.57

-0.704

0.813

4.2994

0.53894

5.00

2.08

-0.831

0.270

4.0886

0.59417

5.00

1.00

-0.661

1.640
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ตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงชี้
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนของนายจาง
ตัวบงชี้
CORE1
CORE2
CORE 3
FUNC1
FUNC2
FUNC3
Mean
S.D.

CORE1
1.000
0.833**
0.702**
0.713**
0.616**
0.723**
4.1833
0.5518

CORE2

CORE3

FUNC1

FUNC2

FUNC3

1.000
0.740**
0.836**
0.597**
0.785**
4.0325
0.5509

1.000
0.713**
0.573**
0.731**
4.1692
0.6216

1.000
0.599**
0.759**
4.2079
0.5481

1.000
0.536**
4.2994
0.5389

1.000
4.0886
0.5942

D

Bartlett’s Test of Sphericity = 2006.095 P = 0.000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.901
หมายเหตุ** P<0.01
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ตัวบงชี้

น้ําหนัก
องคประกอบ b(SE)

t

R2

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง

1. สมรรถนะหลัก ( Core Competency )
1.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1)
0.83**(0.08)
11.63
1.2 บุคลิกภาพสวนบุคคล(CORE2)
0.72**(0.05)
16.88
1.3 มนุษยสัมพันธ(CORE3)
0.81**(0.05)
17.06
2. สมรรถนะลักษณะงาน ( Functional Competency )
2.1 ทักษะในการสื่อสาร (FUNC1)
0.84**(0.10)
8.10
2.2 ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2)
0.93**(0.06)
14.13
2.3 ทักษะดานเทคนิค (FUNC3)
0.69**(0.04)
17.25
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
1. สมรถนะหลัก(Core Competency)
0.98**(0.03)
32.67
2. สมรรถนะลักษณะงาน(Functional Competency)
1.07**(0.09)
11.89
Chi-square = 12.96, df. = 7,P = 0.18,GFI = 0.98,AGFI = 0.96,RMR = 0.013,RMSEA = 0.04

0.84
0.80
0.74
0.66
0.68
0.59
0.76
0.89
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0.83

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

0.72
0.81

0.98

บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพสวนบุคคล
มนุษยสัมพันธ

สมรรถนะ (ระดับบุคคล)
1.07

0.84

D

สมรรถนะลักษณะงาน
Functional Competency

0.93
0.69

ทักษะในการสื่อสาร
ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร
ทักษะทางดานเทคนิค

PU

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

ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง

4.3 ผลการวิ เ คราะหอ งค ป ระกอบเชิง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ส องของตัวบง ชี้ สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (รูปแบบที่ 3)
4.3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะหลัก (COMPETENCY) มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 3 ตัว โดย ตัว บงชี้ ที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด คือ สมรรถนะดานบุค ลิก ภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1)
รองลงมาคือ ดานมนุษยสัมพันธ (CORE3) และบุค ลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) และองคประกอบของ
สมรรถนะลักษณะงานมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว โดยตัวบงชี้ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) รองลงมาคือทักษะในการสื่อสาร
(FUNC1) และทักษะดานเทคนิค (FUNC3) ตามลําดับ
4.3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01)
โดยมีคาสหสัมพันธตั้งแต 0.536 ถึง 0.836 และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
กั น มากที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะในการสื่ อ สาร (FUNC1) บุ ค ลิ ก ภาพส ว นบุ ค คล (CORE2) ส ว นคู ตั ว บ ง ชี้ ที่ มี
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ความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ ทักษะดานเทคนิค (FUNC3) และสมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานใน
ดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) คาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 2006.095 (P < 0.000) แสดง
วาคาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงชี้แตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญและคาดัชนีไก
เซอร-ไมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคาเทากับ 0.901 ซึ่งมีคา
เขาใกล 1 แสดงวาตัวบงชี้มีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบได ดังตารางที่
4.19
4.3.3 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้คุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณ ฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีค วามสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโ ดย
พิจารณาจากคาไค-สแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 12.96 ซึ่งมีคาความนาจะเปนเขาใกล 1(P = 0.18) ที่
องศาอิสระเทากับ 7 นั่นคือ คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ
0.98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.96 รวมทั้งดัชนีรากของกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.013 ซึ่งมีคาเทาเขาใกลศูนยแสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเปนผลการวิเคราะหโมเดลที่
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซึ่งเปน ตัว แปรบงชี้คุณ ลัก ษณะสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 6 ตัวมีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต
0.69 ถึง 0.93 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) รองลงมาคือ ทักษะในการ
สื่อสาร (FUNC1) สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด ไดแก ทักษะดานเทคนิค (FUNC3)
เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยองคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) พบวาตัว บงชี้ที่มีน้ําหนัก สําคัญ มากที่สุด ไดแก
บุคลิก ภาพในการปฏิบัติงาน (CORE1) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 รองลงมาคือ มนุษ ย
สัมพัน ธ (CORE3) และบุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.81 และ 0.72
ตามลําดับโดยสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวองคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ไดรอยละ
75 65 และ 70 ตามลําดับ ในสว นขององคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency)
พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุดไดแก ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร(FUNC2) ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 รองลงมาคือ ทักษะในการสื่อสาร(FUNC1) และ ทักษะดานเทคนิค
(FUNC3) ซึ่งมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.84 และ 0.69 ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
องคประกอบสมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ไดรอยละ 45 70 และ 55 ตามลําดับ
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่ สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดลสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง (COMPETENCY) ซึ่งเปน
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องคประกอบอัน ดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณ ภาพบัณฑิต เศรษฐศาสตรใ นทัศนะของ
นายจางในแตละดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ สมรรถนะ
ลักษณะงาน (Function Competency) มีคาน้ําหนักองคประกอบที่มีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกดาน
แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดาน เปนตัว
บงชี้ถึงสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยองคป ระกอบที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุดของสมรรถนะและคุณภาพบัณ ฑิตเศรษฐศาสตรใ น
ทัศนะของนายจาง ไดแก องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน (Function Competency) รองลงมาคือ
องคประกอบสมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.07 และ 0.98
ตามลําดับ โดยองคประกอบแตละดานสามารถอธิบายความแปรปรวนในโมเดลตัวบงชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดรอยละ 89 และ 76 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.20 และ
ภาพ ที่ 4.3
สว นที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บค าเฉลี่ ย ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน
4.4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน
4.4.1 ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ประเภทองคกร พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 8 ตัวบงชี้ของสมรรถนะ ดังตาราง
ที่ 4.21
4.4.2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวาง
ลัก ษณะงานของหนวยงาน พบวาไมมีค วามแตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติทั้ง 8 ตัว บงชี้ข อง
สมรรถนะ ดังตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ย ความคิด เห็น เกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกร
ANOVA
ตัวบงชี้สมรรถนะ

ประเภทองคกร

0.385

ไมแตกตาง

2

0.845 1.924

0.147

ไมแตกตาง

1.064

2

0.532 1.755

0.174

ไมแตกตาง

1.171

2

0.585 1.938

0.145

ไมแตกตาง

df

MS

0.555

2

1.690

4.3000

0.47529

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.3575

0.56684

สถาบันการเงิน

4.2625

0.57258

ความรูสาขาอื่น
(COMPET2)

หนวยงานราชการ

4.2865

0.51586

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.2022

0.76352

สถาบันการเงิน

4.1361

0.70790

4.1990

0.46672

4.2538

0.53773

สถาบันการเงิน

4.1256

0.62197

หนวยงานราชการ

4.1041

0.43832

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.0143

0.59467

สถาบันการเงิน

3.9812

0.60501

หนวยงานราชการ

4.2704

0.46448

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.2286

0.57967

สถาบันการเงิน

4.1402

0.58966

หนวยงานราชการ

4.1122

0.53501

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.0857

0.66759

สถาบันการเงิน

4.0696

0.59777

หนวยงานราชการ

4.0238

0.62794

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.0933

0.72950

สถาบันการเงิน

3.9896

0.67544

หนวยงานราชการ

4.1964

0.52258

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

4.2433

0.57755

สถาบันการเงิน

4.0990

0.71699
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ทักษะในการสื่อสาร
(COMPET5)
เทคนิค(COMPET6)

ประสบการณการ
ทํางาน(COMPET7)
มนุษยสัมพันธ
(COMPET8)

0.278 0.956

SS

หนวยงานราชการ

บุคลิกภาพสวนบุคคล
(COMPET4)

ผลการ
ทดสอบ

S.D.

ความรูความสามารถ
ในทางวิชา
เศรษฐศาสตร(COMPET1)

ทักษะในการปฏิบัติงาน หนวยงานราชการ
(COMPET3)
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

Sig

Mean

1.324

2

0.662 2.216

0.110

ไมแตกตาง

0.137

2

0.068 0.193

0.825

ไมแตกตาง

0.665

2

0.333 0.734

0.481

ไมแตกตาง

1.443

2

0.721 1.875

0.155

ไมแตกตาง
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ย ความคิด เห็น เกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางระหวางลักษณะงานของหนวยงาน
ANOVA
ตัวบงชี้สมรรถนะ

ลักษณะงานของหนวยงาน

Mean

S.D.

SS

df

MS

F

Sig.

ผลการ
ทดสอบ

ความรูความสามารถ
ในทางวิชา
เศรษฐศาสตร(COMPET1)
ความรูสาขาอื่น
(COMPET2)

วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย

4.2419
4.4089
4.2854
4.2199
4.2523
4.1639
4.1597
4.2798
4.1467
4.0188
4.1032
4.0024
4.1984
4.2842
4.1705
4.0486
4.1399
4.0938
3.9583
4.1389
4.0229
4.1296
4.3056
4.1229

0.47529
0.56684
0.57258
0.51586
0.76352
0.70790
0.46672
0.53773
0.62197
0.43832
0.59467
0.60501
0.46448
0.57967
0.58966
0.53501
0.66759
0.59777
0.62794
0.72950
0.67544
0.52258
0.57755
0.71699

0.555

2

0.278

0.956

0.385

ไมแตกตาง

1.690

2

0.845

1.924

0.147

ไมแตกตาง

1.064

2

0.532

1.755

0.174

ไมแตกตาง

1.171

2

0.585

1.938

0.145

ไมแตกตาง

1.324

2

0.662

2.216

0.110

ไมแตกตาง

ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย

ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน

PU

D

ทักษะในการปฏิบัติงาน วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
(COMPET3)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน
บุคลิกภาพสวนบุคคล วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
(COMPET4)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
ทักษะในการสื่อสาร
(COMPET5)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
เทคนิค(COMPET6)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
ประสบการณ
การทํางาน
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
(COMPET7)
การเงิน
วิจัย วางแผน หรือกําหนดนโยบาย
มนุษยสัมพันธ
(COMPET8)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
การเงิน

0.137

2

0.068

0.193

0.825

ไมแตกตาง

0.665

2

0.333

0.734

0.481

ไมแตกตาง

1.443

2

0.721

1.875

0.155

ไมแตกตาง

88

บทที่ 5
สรุปผลอภิปรายและเสนอแนะ
ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและการเสนอแนะจากผลการวิจัย มีรายละเอียด
ดังนี้

D

5.1 สรุปการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคทั่วไปคือ เพื่อศึกษาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจางโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ 3 ประการ คือ
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
2. เพื่อศึกษาและบงชีอ้ งคประกอบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง
3. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร ระหวางประเภทองคกร
และลักษณะงานของหนวยงาน
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5.2 กรอบหรือขอบเขตการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ประกอบดวย
รูปแบบในการศึกษา 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ซึ่งประกอบดวย 8 ตัวบงชี้ คือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร (COMPET1) ความรู
สาขาอื่น (COMPET2) ทักษะในการปฏิบัติงาน (COMPET3) บุคลิกภาพสวนบุคคล (COMPET4) ทักษะการ
สื่อสาร (COMPET5) เทคนิค (COMPET6) ประสบการณการทํางาน (COMPET7) มนุษยสัมพันธ (COMPET8)
รูปแบบที่ 2 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยแยกเปน องคประกอบของความรู (Knowledge) ประกอบดว ย 3 ตัว บงชี้ คือ ความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร (KNOW1) ความรูสาขาอื่น (KNOW2) ความรูทางเทคโนโลยี (KNOW3) องคประกอบ
ของทักษะ (Skill) ประกอบดว ย 2 ตัวบงชี้คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน (SKILL1) ทักษะในการสื่อสาร
(SKILL2) และ องคประกอบของทัศนคติ (Attitude) ประกอบดวย 2 ตัวบง ชี้ คือ บุคลิกภาพสวนบุคคล
(ATTI1) มนุษยสัมพันธ (ATTI2)
รูปแบบที่ 3 เปนองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยแยกเปน องคประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ คือ บุคลิกภาพใน
การปฏิบัติงาน (CORE1) บุคลิกภาพสวนบุคคล (CORE2) มนุษยสัมพันธ (CORE3) และองคประกอบของ
สมรรถนะลักษณะงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ทักษะในการสื่อสาร (FUNC1)
ทักษะในการปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร (FUNC2) ทักษะทางดานเทคนิค (FUNC3)
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5.3 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทั ศ นะของนายจ า ง กลุ มตั ว อย า งได มาจากการแบ งกลุ ม ประชากรออกเป น ชั้ น ภู มิ แ บบสั ด ส ว น
(Proportionate Stratified random Sampling) เพื่อใหครอบคลุมตามสัดสวนของหนวยงานที่เปนกลุมตัวอยาง
และใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จากแตละชั้นภูมิ ในการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน ใชการสรางสมการโครงสรางเชิงเสน (SEM) และใชโปรแกรม LISREL 8.50 ประมวลผลขอมูล และ
การวิเคราะหความแปรปรวนใชโปรแกรม spss for Windows เพื่อใหไดขอสรุปผลการวิจัย
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5.4 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ในการสรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวนคือ คือ สวนที่ 1 เปนผลการวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง ซึ่งแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ดานความรู
สาขาอื่น ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะการสื่อสาร ดานเทคนิค
ประสบการณการทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ สวนที่ 3 เปนผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
รู ป แบบสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร ใ นทั ศ นะของนายจ า ง และส ว นที่ 4 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
ประกอบดวย ประเภทองคกร ลักษณะงานของหนวยงาน สาเหตุที่หนวยงานที่รับบัณฑิตสาขา
เศรษฐศาสตร และบุคลากรที่จบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรสาขาที่ตองการ พบวาประเภทองคกรสวน
ใหญเปนสถาบันการเงินรองลงมาคือ หนวยงานราชการ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจตามลําดับ ลักษณะของ
หน ว ยงานส ว นใหญ เป น งานดา นการเงิ น รองลงมาคือ วิจั ย และวางแผนหรื อกํ าหนดนโยบายและ
ปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย หรื อ จั ด การในสํ า นั ก งานตามลํ า ดั บ สาเหตุ ที่ ห น ว ยงานรั บ บั ณ ฑิ ต สาขา
เศรษฐศาสตร พบวาประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรมากที่สุดรองลงมาคือ
นโยบายขององคกรหรือผูบริหารตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตรและมีการขยายงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิ
ทางเศรษฐศาสตรตามลํา ดับ ในสว นของ ความตองการบุค ลากรที่จ บการศึก ษาดานเศรษฐศาสตร ที่
หนวยงานตองการมากที่สุดโดยใหเปนอันดับที่ 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปนอันดับ 2 มากที่สุด
คือ สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหเปนอันดับ 4 มาก
ที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอัน ดับ 5 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรเชิง
ปริมาณ
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
แยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ดานความรูสาขาอื่น ดาน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะการสื่อสาร ดานเทคนิค ประสบการณการ
ทํางาน และดานมนุษยสัมพันธ สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้
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ในสว นของดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร พบวาสมรรถนะดาน
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อพิจ ารณารายประเด็น พบวาความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย ของคะแนนสูงสุด
รองลงมาคือความรูดานการวิจัย เขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค ความรู ดานการคาระหวาง
ประเทศ ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของ
โครงการ สามารถใชน โยบายเศรษฐศาสตรได ความรูดานธุร กิจ และการเงิน ระหวางประเทศ และรู
ผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ ตามลําดับ
ในสวนของดานความรูสาขาอื่นพบวาสมรรถนะดานความรูสาขาอื่นในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือ ความรูระบบการขาย ความสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย ความรูดานจิตวิทยา การ
วิเ คราะหเ ชิง ปริ มาณเพื่อ การตั ด สิ น ใจ ความรู ด านการตลาด การระบุ ค วามเสี่ ย งในการบริห ารได
รูโครงสรางองคกร รูระบบสินคาคงคลัง รูระบบบัญชี สามารถพัฒนานโยบาย / โปรแกรมทางธุรกิจ และ
สามารถอานงบการเงินได ตามลําดับ
ในสวนของทักษะในการปฏิบัติงาน พบวาสมรรถนะดานทั กษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมี
ระดับความคิด เห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน
ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถใน
การพัฒ นาการทํางานของตน ความคิด ริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน
มีความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหนวยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการ
ประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผลงาน ความสามารถในการ
เปนผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่
ตนทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน ตามลําดับ
ในสวนของบุคลิกภาพสวนบุคคลพบวาสมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ย ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได การทํางานภายใต
เงื่อนไขหลายๆ อยางได การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเชื่อถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอื่นได ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปน ตัว เองสูง จงรัก ภัก ดีตอองคก ร การแตงกายเหมาะสม สามารถ
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ควบคุมอารมณได มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ตามลําดับ
ในสวนของทักษะการสื่อสาร พบวาสมรรถนะดานทักษะการสื่อสารในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็นคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย การรับฟงและสรุปการ
บรรยายได พูดชัดเจน/สรุปขอมูลขาวสารไดชัดเจน แสดงความสร างสรรคทางการพูด แสดงความคิด
สรางสรรคในการเขียน และเขียนรายงานทางเทคนิคได ตามลําดับ
ในสวนของเทคนิค พบวาสมรรถนะดานเทคนิคในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อ พิจ ารณารายประเด็น พบวา การออกแบบและสรา งระบบข าวสาร มี คา เฉลี่ย ของคะแนนสู งสุ ด
รองลงมาคือ ความรูระบบควบคุมคอมพิวเตอร ใชระบบของโปรแกรมบริหารได ใชระบบคอมพิวเตอร
บริหารเพื่อการตัด สิน ใจ แปลความหมายและใชสถิติได เขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร และใชร ะบบ
คอมพิวเตอรทางบัญชีได ตามลําดับ
ในสวนของประสบการณการทํางาน พบวาสมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขียนแผนธุรกิจได และการฝกงานในหนวยงานตางๆ ตามลําดับ
ในสวนของมนุษยสัมพันธ พบวาสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ
สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความเสียสละ ตามลําดับ
ในภาพรวมพบวาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรมี ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร มีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงสุด รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น ทักษะการสื่อสาร ทัก ษะในการปฏิบัติงาน มนุษ ยสัมพันธ เทคนิค
บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ตามลําดับ
สว นที่ 3 เป น ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิง ยื น ยั น ของรู ป แบบสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง สามารถสรุปผลการวิเคราะหในแตละรูปแบบดังนี้
รูป แบบที่ 1 ผลการวิเ คราะหอ งคประกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่ง ของตัวบง ชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะ มีคาเฉลี่ยในระดับมากประกอบดวยตัวบงชี้ 8 ตัว โดย ตัวบงชี้ ที่
มีการกระจายนอยที่สุดและมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
รองลงมาคือ ตัวบงชี้ความรูสาขาอื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ เทคนิค
บุคลิกภาพสวนบุคคล และประสบการณทํางาน ตามลําดับ

92

PU

D

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธร ะหวางตัว แปรในโมเดลสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ คูของตัว
บงชี้ที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน และทักษะดานเทคนิค สวนคูตัว
บงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ สมรรถนะดานประสบการณทํางาน และความรูและความสามารถ
ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ตัวบงชี้มีความสัมพันธกันสูงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบได
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัว บงชี้คุณ ลัก ษณะของสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณ ฑิต เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจัก ษ เมื่อ
พิจ ารณาผลการวิเ คราะหอ งคป ระกอบเชิ งยื น ยั น อั น ดั บหนึ่ งซึ่ งเปน ผลการวิเ คราะห โ มเดลที่ แสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจ า งกั บ ตั ว แปรสั ง เกตได ซึ่ ง เป น ตั ว แปรบ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 8 ตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ทุ ก ตั ว บ ง ชี้ โดยตั ว บ ง ชี้ ที่ มี ค า น้ํ า หนั ก ความสํา คั ญ มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บแรก ได แ ก ความรู แ ละ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น และทักษะการสื่อสาร สวนตัว
บงชี้ที่มีน้ําหนัก ความสําคัญนอยที่สุด ไดแก ประสบการณทํางาน ดังนั้นสรุปไดวาตัวบงชี้ทั้ง 8 ตัว ซึ่ง
พิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบดังกลาว เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง

รูปแบบที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของความรู มีคาเฉลี่ยในระดับมากประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว โดย ตัวบงชี้ ที่มี
การกระจายนอยที่สุดและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ตัว
บงชี้ความรูสาขาอื่น ความรูทางเทคโนโลยี ตามลําดับ องคประกอบของทักษะ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ประกอบดวยตัวบงชี้ 2 ตัว โดยตัวบงชี้มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะในการสื่อสาร รองลงมาคือ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และองคประกอบของทัศนคติ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงชี้ 2 ตัว โดยตัวบงชี้ที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธร ะหวางตัว แปรในโมเดลสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยมีคา และเปนความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ สมรรถนะดาน
ประสบการณทํางาน และทักษะดานเทคนิค สวนคูตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ สมรรถนะ
ดานประสบการณทํางาน และความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร และตัว บงชี้ มี
ความสัมพันธกันสูงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบได
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัว บงชี้คุณ ลัก ษณะของสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณ ฑิต เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจัก ษ เมื่อ
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พิจ ารณาผลการวิเ คราะหอ งคป ระกอบเชิ งยื น ยั น อั น ดั บหนึ่ งซึ่ งเปน ผลการวิเ คราะห โ มเดลที่ แสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจ า งกั บ ตั ว แปรสั ง เกตได ซึ่ ง เป น ตั ว แปรบ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 7 ตัวมีคาเปนบวก โดยตัวบงชี้ที่มี
คาน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น และทักษะการสื่อสาร สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด ไดแก
ความรูทางเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยองคประกอบดานความรู พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก ความรูและความสามารถ
ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น และความรูทางเทคโนโลยี ซึ่ง ตามลําดับ
องคประกอบดานทักษะ พบวา ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก ทักษะในการสื่อสาร รองลงมา
คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานทัศนคติ พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก
มนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งเปนองคประกอบ
อันดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ทั้ง 3 ดานไดแก ดานความรู ดานทักษะ และ ทัศนคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทุกดาน แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง ทั้ง 3 ดาน เปน ตัว บงชี้ถึงสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตรใ นทัศนะของนายจาง
โดยรวมอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ โดยองคประกอบที่มีน้ําหนัก ความสําคัญ มากที่สุด สมรรถนะและ
คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตรใ นทั ศ นะของนายจ า ง ได แก องคป ระกอบด า นความรู รองลงมาคื อ
องคประกอบดานทักษะ และ องคประกอบดานทัศนคติ

รูปแบบที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองขององคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
ผลการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตนของตัวบงชี้สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจาง องคประกอบของสมรรถนะหลัก มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว โดย ตัว
บงชี้ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สมรรถนะดานบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดานมนุษยสัมพันธ
และบุค ลิ ก ภาพสว นบุค คล และองคประกอบของสมรรถนะลัก ษณะงานมี คาเฉลี่ย ในระดับ มาก
ประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว โดยตัวบงชี้ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในดาน
เศรษฐศาสตร รองลงมาคือทักษะในการสื่อสาร และทักษะทางดานเทคนิค ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธร ะหวางตัว แปรในโมเดลสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
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โดยมีความสัมพันธทางบวก คูของตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ สมรรถนะดานประสบการณ
ทํา งาน และทั ก ษะด านเทคนิค สว นคูตั ว บง ชี้ที่ มี ค วามสั มพั น ธกั น นอ ยที่ สุ ด คื อ สมรรถนะด า น
ประสบการณทํางาน และความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ตัวบงชี้มีความสัมพันธ
กันสูงเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบได
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัว บงชี้คุณ ลัก ษณะของสมรรถนะและคุณ ภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเปนผลการวิเคราะหโมเดลที่
แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซึ่งเปน ตัว แปรบงชี้คุณ ลัก ษณะสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 8 ตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทุกตัวบงชี้ โดยตัว บงชี้ที่มีคาน้ําหนัก ความสําคัญมากที่สุด 3 อัน ดับแรก ไดแก ทักษะในการ
ปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น และทักษะการสื่อสาร สวนตัวบงชี้ที่มีน้ําหนัก
ความสําคัญนอยที่สุด ไดแก ประสบการณทํางาน
เมื่อพิจารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง
โดยองค ป ระกอบสมรรถนะหลั ก พบว า ตั ว บ ง ชี้ ที่ มี น้ํ า หนั ก สํ า คั ญ มากที่ สุ ด ได แ ก ความรู แ ละ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่ น และความรูทางเทคโนโลยี
ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ พบวา ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก ทักษะในการสื่อสาร
รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานทัศนคติ พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมาก
ที่สุด ไดแก มนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวนบุคคล
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งเปนองคประกอบ
อันดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะลักษณะงาน แสดงวาองคประกอบ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดาน เปนตัวบงชี้ถึงสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบที่มี
น้ําหนักความสําคัญมากมี่สุดสมรรถนะและคุณ ภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมาคือ องคประกอบสมรรถนะหลัก
สวนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจางระหวางประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน
ผลการวิเคราะหส มรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตร ใ นทัศ นะของนายจางระหวา ง
ประเภทองคกรพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 8 ตัวบงชี้ของสมรรถนะ
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ในการวิเคราะหแยกเปนดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร ดานความรู
สาขาอื่น ดานทักษะในการปฏิบัติงาน ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล ดานทักษะการสื่อสาร ดานเทคนิค
ประสบการณ ก ารทํ างาน และดานมนุ ษ ยสัม พัน ธ พบวา ความตองการบุค ลากรที่จ บการศึก ษาดา น
เศรษฐศาสตรที่หนวยงานตองการมากที่สุดโดยใหเปนอันดับที่ 1 คือสาขาเศรษฐศาสตรการเงิน ใหเปน
อันดับ 2 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรการคลัง ใหเปนอันดับ 3 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ใหเปนอันดับ 4 มากที่สุดคือ สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และใหเปนอันดับ 5 มากที่สุดคือ สาขา
เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ อาจเปนเพราะวาปจจุบันหนวยงานดานการเงิน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุน มีการ
ขยายงานและขยายสาขามากขึ้น จึงตองการบุคลากรสาขานี้มากกวาสาขาอื่น
ในสว นของดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร พบวาสมรรถนะดาน
ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
สอดคลองกับ น้ําทิพย แกววิชิต (2546) ที่ศึกษาการพัฒนาแบบประเมินความสามารถและคุณลักษณะของ
พยาบาลเวชกรรม ซึ่งพบวาพื้น ฐานการปฏิบัติด านพยาบาลเปน ปจ จัย หลั ก ดังนั้ น บัณ ฑิต ที่ จ บสาขา
เศรษฐศาสตรก็ควรมีความรูทางวิชาการเศรษฐศาสตรเปนหลัก โดยเฉพาะความสามารถในการวิเคราะห
เศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาคและมีความรูดานการวิจัยประกอบในการปฏิบัติงาน
ในสวนของดานความรูสาขาอื่นพบวาสมรรถนะดานความรูสาขาอื่นในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูภาษาตางประเทศมีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงสุด อาจเปนเพราะวาปจจุบันระบบเศรษฐกิจเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมีการติดตอกับตางประเทศ
ดังนั้น การที่บัณฑิตเศรษฐศาสตรรูภาษาตางประเทศก็จะเปนการเพิ่มสมรรถนะมากขึ้น
ในสวนของทักษะในการปฏิบัติงาน พบวาสมรรถนะดานทักษะในการปฏิบัติงานในภาพรวมมี
ระดับความคิด เห็น อยูในระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายประเด็นพบวา ความสามารถในการเรียนรูงานมี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ การเปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน ความสามารถในการประสานงาน
ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา ความเอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถใน
การพัฒนาการทํางานของตน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน ความรูเรื่องหน วยงาน(โครงสรางและนโยบาย) ความสามารถในการ
ประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีตองาน มีความละเอียดรบคอบในการ
ทํางาน ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ความสามารถในการประเมินผลงาน ความสามารถในการเปน
ผูบริหาร ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่ตน
ทํา มีความขยันขันแข็งตองาน มีความรับผิดชอบในงาน และรักษาเวลาในการทํางาน จะเห็นไดวาใน 3
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อันดับแรก มีความสําคัญ มากเนื่องจากบัณ ฑิต สาขาเศรษฐศาสตรตองเปนบุคคลที่มีสมรรถนะในการ
เรียนรูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตองเปนสมาชิกที่ดีในทีมงานและสามารถประสานงาน
กับฝายตางๆไดเนื่องจากบัณฑิตเศรษฐศาสตรเมื่อเปนนักวิเคราะหจําเปนตองทํางานรวมกับบุคคลอื่น และ
มีการติดตอประสานงานเพื่อจะใหไดขอมูลมาวิเคราะหอยางครบถวนสมบูรณ
ในสวนของบุคลิกภาพสวนบุคคลพบวาสมรรถนะดานบุคลิกภาพสวนบุคคลในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับ
มอบหมาย มีคาเฉลี่ย ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได การทํางานภายใต
เงื่อนไขหลายๆ อยางได การมีแรงจูงใจในตัวเอง การทํางานโดยไมมีผูแนะนํา การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความนาเชื่อถือ ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีไหวพริบ สามารถโนมนาวใจผูอื่นได ตระหนักในโอกาส
ของหนายงาน ชางสังเกต มีความเปน ตัว เองสูง จงรัก ภัก ดีตอองคก ร การแตงกายเหมาะสม สามารถ
ควบคุมอารมณได มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทันสมัย ทันเหตุการณ เปนคนมีเหตุผล มีภาวะผูนํา และ
มีความสนใจใฝรู ใน 3 อันดับแรก การทําตามคําสั่งทันที ทํางานรวมกับผูอื่นได และทํางานภายใตเงื่อนไข
หลายอยางได อาจเปนเพราะวาบัณ ฑิต เศรษฐศาสตรตองสามารถทํางานได ทัน กับเหตุก ารณ และการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ยิ่งในยุคสมัยปจจุบันระบบเศรษฐกิจมีความซับซอนมากขึ้นยิ่งตองปฏิบัติงาน
ใหทันกับเหตุการณและสามารถทํางานไดหลายอยางเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานที่มีความซับซอน
มากขึ้น
ในสวนของทักษะการสื่อสาร พบวาสมรรถนะด านทักษะการสื่อสารในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การอานขาวสารทางเทคนิคเฉพาะทางได มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ เขาใจและจับประเด็น คําสั่งที่ไดรับมอบหมาย อาจเปน เพราะวานั ก
เศรษฐศาสตรตองมีความสามารถวิเคราะหเศรษฐกิจจึงตองสามารถอานขาวสารและจับประเด็นไดเปน
อยางดีเพื่อนําผลการวิเคราะหเสนอตอสาธารณชน หรือประชาชนทั่วไปอานผลการวิเคราะหเศรษฐกิจแลว
เขาใจไดงาย
ในสวนของประสบการณการทํางาน พบวาสมรรถนะดานประสบการณการทํางานในภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร มี
คาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด อาจเปนเพราะวาบัณฑิตเศรษฐศาสตรหากมีการทํากิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
ในขณะที่กําลังศึกษาก็จะเปนการเพิ่มประสบการณที่ทําใหสามารถเรียนรูงานและการปรับตัวไดอยาง
รวดเร็ว
ในสวนของมนุษยสัมพันธ พบวาสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา การรูจักกาลเทศะ มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ
สุภาพออนนอม ยิ้มแยมแจมใส ใจเย็น สุขุม เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความเสียสละ อาจเปนเพราะวาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรจ ะตองมีก ารติดตอกับบุค คลอื่น เพื่อจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหดังนั้น จึงจําเปนตองรูจัก
กาลเทศะ สุภาพออนนอม เพื่อความรวมมือกันดีกับผูใหขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห
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ในภาพรวมพบวาสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา ความรูความสามารถในทางวิชาเศรษฐศาสตร มีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงสุด อาจเปนเพราะวา เศรษฐศาสตรเปนศาสตรดานวิชาการเฉพาะที่ตองมีความรูความสามารถโดยตรง
จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ น้ําทิพย แกววิชิต (2546) ที่วาสมรรถนะ
หลักคือความสามารถปฏิบัติงานดานการพยาบาลของคุณลักษณะของพยาบาลเวชกรรม
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ในทัศนะของนายจาง
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รูปแบบที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้คุ ณลักษณะของสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับหนึ่งซึ่งเปน ผลการวิเคราะหโมเดลที่แสดง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะ
ของนายจ า งกั บ ตั ว แปรสั ง เกตได ซึ่ ง เป น ตั ว แปรบ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะสมรรถนะและคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
เศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 8 ตัวมีคาเปนบวก และมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ทุ ก ตั ว บ ง ชี้ โดยตั ว บ ง ชี้ ที่ มี ค า น้ํ า หนั ก ความสํา คั ญ มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บแรก ได แ ก ความรู แ ละ
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรูสาขาอื่น และทักษะการสื่อสาร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ รวิภ า หอมเศรษฐี (2549) ที่วาสมรรถนะของผูบริหารราชการไทยตองประกอบดว ย
สมรรถนะในการทํางานดังนั้นบัณฑิตเศรษฐศาสตรก็ควรมีความรูความสามารถ ดานวิชาการเศรษฐศาสตร
เปนหลักเพื่อจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

รูป แบบที่ 2 ผลการวิเ คราะหองคประกอบเชิง ยืน ยันอัน ดับ ที่สองของตัวบง ชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลตัวบงชี้
คุณลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเปนผล
การวิเคราะหโมเดลที่แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณ ลักษณะของสมรรถนะและคุณภาพ
บัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางกับตัวแปรสังเกตไดซึ่งเปนตัวแปรบงชี้คุณลักษณะสมรรถนะ
และคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง พบวามีคาน้ําหนักองคประกอบทั้ง 7 ตัวมีคาเปน
บวก โดยตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ความรูและความสามารถในทาง
วิชาการเศรษฐศาสตร สอดคลองกับ กาญจนา อาชีพ (2549) ที่ศึกษาสมรรถนะของหัวหนาหอผูปวยซึ่ง
ตองสามารถพัฒนาคุณภาพบริการดานพยาบาลเปนหลักเชนเดียวกับ บัณฑิตเศรษฐศาสตรก็ควรมีความรู
ความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตรเปนหลัก
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งเปนองคประกอบ
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อันดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ทั้ง 3 ดานไดแก ดานความรู ดานทักษะ และ ทัศนคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทุกดาน แสดงวาองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของ
นายจาง ทั้ง 3 ดาน เปน ตัว บงชี้ถึงสมรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตรใ นทัศนะของนายจาง
โดยรวมอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ โดยองคประกอบที่มีน้ําหนัก ความสําคัญ มากที่สุด สมรรถนะและ
คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตรใ นทั ศ นะของนายจ า ง ได แก องคป ระกอบด า นความรู รองลงมาคื อ
องคประกอบดานทัก ษะ และ องคประกอบดานทัศนคติ สอดคลองกับ วรรณิภ า แซลิ้ม (2548) ที่วา
องคป ระกอบสมรรถนะที่จํ าเปน ด านการป อ งกั น และควบคุม การเกิ ด เชื้อ โรคในโรงพยาบาล ควร
ประกอบดวย สมรรถนะในดานความรู ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน
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รูป แบบที่ 3 ผลการวิเ คราะห อ งคป ระกอบเชิง ยืน ยัน อัน ดับ ที่สองของตัวบง ชี้สมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใ นทัศนะของนายจาง เมื่อพิจ ารณาแตละองคประกอบสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง โดยองคประกอบสมรรถนะหลัก พบวาตัวบงชี้ที่มี
น้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก ความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร รองลงมาคือ ความรู
สาขาอื่น และความรูทางเทคโนโลยี ตามลําดับ องคประกอบดานทักษะ พบวา ตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญ
มากที่สุด ไดแก ทักษะในการสื่อสาร รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน และองคประกอบดานทัศนคติ
พบวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด ไดแก มนุษยสัมพันธ รองลงมาคือ บุคลิกภาพสวน สอดคลอง
งานวิจัยของ พนารัตน (2539) ที่วาสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑิตทางพยาบาลศาสตรประกอบดวย
มนุษยสัมพันธและมวลชนและดานบุคลิกภาพ
นอกจากนั้น เมื่อพิจ ารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับที่สอง ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหโมเดล สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ซึ่งเปนองคประกอบ
อันดับที่สองกับองคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางในแตละ
ดานซึ่งเปนองคประกอบอันดับที่หนึ่งพบวา องคประกอบสมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรใน
ทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดานไดแก สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะลักษณะงาน แสดงวาองคประกอบ
สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ทั้ง 2 ดาน เปนตัวบงชี้ถึงสมรรถนะและ
คุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจางโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยองคประกอบที่มี
น้ําหนักความสําคัญมากมี่สุดสมรรถนะและคุณ ภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตรในทัศนะของนายจาง ไดแก
องคประกอบดานสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมาคือ องคประกอบสมรรถนะหลัก สอดคลองกับ อาภรณ
ภูวิทยาพันธุ (2547) และ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ที่วาสมรรถนะลักษณะงานเปนความสามารถในงาน
ที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะงานตางๆซึ่งบัณฑิตเศรษฐศาสตรจําเปนตองมี
สมรรถนะดานนี้เปนหลักเนื่องจาก เปนวิชาการที่ตองนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลดาน
เศรษฐกิจ

99

ผลการวิเคราะหส มรรถนะและคุณ ภาพบัณ ฑิต เศรษฐศาสตร ใ นทัศ นะของนายจางระหวา ง
ประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 8
สมรรถนะ อาจเปนเพราะวา ประเภทองคกรและลักษณะงานของหนวยงาน ตางก็มีความตองการบัณฑิต
เศรษฐศาสตรที่มีสมรรถนะในแตละประเภทสูงเชนเดียวกัน
5.6 ขอเสนอแนะ
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ก. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนายจางที่จะจางบัณฑิต
เศรษฐศาสตรเขาปฏิบัติงานควรพิจารณาจากผลการวิจัยโดยเนนสมรรถนะลักษณะงานที่มีการนําทักษะใน
การปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตร ทักษะในการสื่อสารและทักษะดานเทคนิคมารวมพิจารณา นอกจากนี้
ควรคํานึงถึงบริบทดานอื่นๆ ประกอบ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
อาจมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอสมรรถนะของบัณฑิตเศรษฐศาสตร
ข. ขอเสนอแนะการวิจัยตอไป
ในการศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตอาจมีการเพิ่มประเภทสมรรถนะใหมากขึ้น เชน สมรรถนะ
ดานการเมือง (Political Competency) สมรรถนะดานจริยธรรม (Ethical Competency) สมรรถนะวิชาชีพ
(Professional Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) เปนตน เพื่อครอบคลุม
องคประกอบสมรรถนะมากขึ้น และในปจจุบันบัณฑิตเศรษฐศาสตรไดเขาปฏิบัติงานในหลายองคกรมาก
ขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มหนวยงานที่เปนนายจางใหมากขึ้นกวาการวิจัยครั้งนี้
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คําชี้แจง ขอมูลที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามจะปดเปนความลับ และ ผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวมเทานั้น
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
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. สาเหตุที่หนวยงานของทานรับบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร
1. ประเภทหรือลักษณะของงานตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร
2. นโยบายขององคกร หรือผูบริหารตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร
3. มีการขยายงานที่ตองการผูมีคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร
4. อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................................
4. บุคลากรที่จบการศึกษาดานเศรษฐศาสตรสาขาใดที่ทานตองการ
(กรุณาเรียงลําดับจาก 1-5 สาขาที่ตองการมากที่สุด จนถึงนอยที่สุด)
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
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามระดับความคิดเห็นของทาน
ทานคิดวาปจจุบันบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรที่หนวยงานของทานตองการมีคุณลักษณะตอไปนี้ในระดับใด
ระดับความคิดเห็น
สมรรถนะของบัณฑิต
มากที่สุด

นอย

นอยที่สุด
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ดานความรูและความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร
1. ความสามารถในการวิเคราะหเศรษฐกิจ
2. ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค
3. ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจในระดับจุลภาค
4. การวิเคราะหและประเมินความเปนไปไดของโครงการ
5. ความรูดานธุรกิจและการเงินระหวางประเทศ
6. ความรูดานการคาระหวางประเทศ
7. ความรูดานการวิจัย
8. สามารถใชนโยบายเศรษฐศาสตรได
9. รูผลกระทบของการเมืองระดับชาติและนานาชาติ
ดานความรูสาขาอื่น
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. ความสามารถในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจสิ่งที่ตนทํา

มาก ปานกลาง
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สมรรถนะของบัณฑิต

มากที่สุด

มาก ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ความสามารถในการพัฒนาการทํางานของตน
ความรูในการจัดระบบงาน และวางแผนงาน
สามารถในการประยุกตความรูทางวิชาการใหเขากับงานที่รับผิดชอบ

ความสามารถในการเปนผูบริหาร
มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
รักษาเวลาในการทํางาน
มีความขยันขันแข็งตองาน
เอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
มีทัศนคติที่ดีตองาน
มีความกระตือรือรนในการทํางาน
มีระเบียบวินัยในการทํางาน
มีความรับผิดชอบในงาน
เปนสมาชิกที่ดีในทีมงาน
ดานบุคลิกภาพสวนบุคคล
ชางสังเกต
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
สามารถโนมนาวใจผูอื่นได
การแตงกายเหมาะสม
สามารถควบคุมอารมณได
มีความนาเชื่อถือ
เปนคนมีเหตุผล
มีความทันสมัย ทันเหตุการณ
มีความสนใจใฝรู
มีไหวพริบ
มีแรงจูงใจในตัวเอง
มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ทํางานโดยไมมีผูแนะนํา
มีความเปนตัวเองสูง
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
จงรักภักดีตอองคกร
มีภาวะผูนํา
ทํางานภายใตเงื่อนไขหลายๆ อยางได
ตระหนักในโอกาสของหนายงาน
ฟงและการดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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33.
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35.
36.
37.
38.
39.
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41.
42.

ระดับความคิดเห็น
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มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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ดานทักษะการสื่อสาร
64. เขาใจและจับประเด็นคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
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

ระดับความคิดเห็น

ดานมนุษยสัมพันธ

81. สุภาพออนนอม
82. ยิ้มแยมแจมใส
83. ใจเย็น สุขุม
84. มีความเสียสละ
85. เอื้อเฟอเผื่อแผ
86. รูจักกาลเทศะ
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวนสมบูรณ
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