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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด ผูวิจัยได
นําแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

2.1 ขอมูล บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด 
2.1.1 การจัดตัง้บริษัท 
2.1.2 วิสัยทัศน 
2.1.3 พันธกิจ 
2.1.4 นโยบายการบริหารจัดการ 
2.1.5 กลยุทธทางธุรกิจ 
2.1.6 โครงสรางบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากดั 

2.2 แนวคดิเกีย่วกับขีดความสามารถ 
2.2.1 ความหมายและความสําคัญของขีดความสามารถ 
2.2.2 ขอบเขตของขีดความสามารถ 
2.2.3 ลักษณะของขีดความสามารถ 
2.2.4 วิธีการวิเคราะหและออกแบบขีดความสามารถ 

2.3 ตัวช้ีวดั 
2.3.1 ความหมายของตัวช้ีวัด 
2.3.2 ประเภทของตัวช้ีวัด 
2.3.3 การสรางตัวช้ีวดั 
2.3.4 การตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวดั 
2.3.5 การพัฒนาตัวช้ีวัดจากแนวทฤษฎ ี
2.3.6 คุณสมบัติของตัวช้ีวดั 

2.4 เทคนิคเดลฟาย 
2.4.1 ความเปนมาของเทคนคิเดลฟาย 
2.4.2 ความหมายและความสําคัญของเทคนิคเดลฟาย 
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2.4.3 รูปแบบและวิธีการของเทคนิคเดลฟาย 
2.4.4 ปญหาและลักษณะที่ควรใชเทคนิคเดลฟาย 
2.4.5 ปจจัยทีท่ําใหเทคนิคเดลฟายใชไดผลอยางสมบูรณ 
2.4.6 ขอดีและขอจํากัดของเทคนิคเดลฟาย 

2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ  
2.5.1 งานวิจยัเกี่ยวกับขีดความสามารถ 
2.5.2 งานวิจยัเกี่ยวกับตวัช้ีวดั 

 

2.1 ขอมูล บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด 
 

2.1.1 ขอมูลการจัดตั้งบริษัท 
บริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด เปนบริษัทผลิตเหล็กหลอสีเทาที่ใชเปนสวนประกอบใน

ผลิตภัณฑตาง ๆ ของชิ้นสวนคอมเพรสเซอร, ชิ้นสวนรถยนตและอื่น ๆ เปนบริษัทในเครือของ 
บริษัท  กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2532 โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท บนพื้นที่ตั้ง11ไร จํานวน
พนักงานในบริษัท 200 คน ผูถือหุนรายใหญเปนบริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสถาน
ที่ตั้งของสํานักงานใหญและสาขายอยดังนี้    

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญเลขที่ 446/3 หมู 9 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตําบลหนองกี่  
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท (037) 455516–22 โทรสาร (037) 455525       
ปจจุบันมีกําลังการผลิตคอมเพรสเซอรประมาณ 180,000 ชิ้นตอเดือน 

สถานที่ตั้งสาขาลาดกระบัง เลขที่ 44/3 หมู 7 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท (02) 3260612 , 7897381 โทรสาร (02) 3260802 ปจจุบันมีกําลัง   
การผลิตคอมเพรสเซอรประมาณ 100,000 ช้ินตอเดือน 

สถานที่ตั้งสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ 42/2 หมู 1 ถนนสุวินทวงศ  ตําบลคลองอุดมชลจร 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท (038) 593310–5 โทรสาร (038) 845677 ปจจุบันมี
กําลังการผลิตเหล็กหลอสีเทาประมาณ 1,500 ตันตอเดือน 

ในการวิจัยนี้จะกลาวถึงการดําเนินงานของสาขาฉะเชิงเทราเกี่ยวกับการผลิตเหล็กหลอสี
เทาเพื่อจัดสงใหกับสํานักงานใหญและสาขาลาดกระบังเพื่อใชในการประกอบคอมเพรสเซอรและ
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จัดสงใหกับลูกคารายอื่น ๆ โดยในการผลิตจะใชเครื่องจักรที่ทันสมัยในการดําเนินงานซึ่ง
ประกอบดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีดังนี้   

 
เตาหลอมไฟฟาท่ีใชในการผลิตจํานวน 4 เตา 
1. เตาหลอมแบบ INDUCTION  ขนาด 600 กิโลวัตต 500 เฮิรซ    
    กําลังการผลิต  1.5 ตัน / คร้ัง จํานวน 2 ชุด 
2. เตาหลอมแบบ INDUCTION  ขนาด 750 กิโลวัตต 500 เฮิรซ    
    กําลังการผลิต  1.5 ตัน / คร้ัง จํานวน 1 ชุด 
3. เตาหลอมแบบ INDUCTION  ขนาด 400 กิโลวัตต 500 เฮิรซ    
    กําลังการผลิต 0.75 ตัน / คร้ัง จํานวน 1 ชุด 
เคร่ืองสรางแบบ TOKYU – TOYODA จํานวน 4 เคร่ือง 
1. เครื่องฉีดแบบรุน AMF III 05  ระบบ FLASKLESS  BLOW  SQUEEZE   
    จํานวน 2  เครื่อง 
2. เครื่องฉีดแบบรุน AMF II  05  ระบบ FLASKLESS  BLOW  SQUEEZE  
    จํานวน 2  เครื่อง 
เคร่ืองผสมทรายจํานวน 2 เคร่ือง 
1. TOKYU  กาํลังการผลิต 21.6  ตัน / ชม.   จํานวน 1 เครื่อง 
2. EIRICH  กาํลังการผลิต     25  ตัน / ชม.   จํานวน 1 เครื่อง 
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด เปนผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณฑเหล็กหลอสีเทาเพื่อนําไป

ประกอบชิ้นสวนคอมเพรสเซอรและชิ้นสวนรถยนตและอ่ืน ๆ บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัดไดทําการ
จัดสงผลิตภัณฑที่ไดทําการผลิตใหกับบริษัทตางๆดังนี้ 
               1. บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากดั ( สํานักงานใหญ กบินทรบุรี )  
               2. บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากดั ( สาขาลาดกระบัง )        
               3. บริษัท ไทยฟูโกกุ จํากดั 

4. บริษัท  เอส ดับบลิว แอนด ซันด  จํากัด 
5. บริษัท  เค ไอ พรีซิชั่น จํากัด 
6. บริษัท  สยามคอมเพรสเซอร จํากัด 
7. บริษัท  ลูโบเอเชีย ประเทศไทย จํากัด 
8. บริษัท  เซฟตี้แบรนด 555 ออโต จํากัด 
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9. บริษัท ไทยออโตแมช จํากัด 
10. บริษัท โกลบอลด พรีซิช่ัน โพรดักซ จํากัด 
11. บริษัท  ทีบีเคเค ประเทศไทย  จํากัด 
12. บริษัท ไทยชนาธรอุตสาหกรรม จํากดั 
13. บริษัท  กุลธรอิเล็คทริค จํากัด 
14. บริษัท  ไอซีซี จํากัด 
15. บริษัท  ไทยชินมายวา จํากัด 
16. บริษัท  มิตซูบิชิ  อีเล็คทริค ออโตเมชั่น ( ประเทศไทย ) จํากดั 
17. บริษัท  เบอรนีนา จํากดั 
18. บริษัท  มิซูมิ จํากัด 
19. บริษัท  เอฟโบววาวด ประเทศไทย จํากัด 
20. บริษัท  พี ซี เอส พรีซิช่ันเวิรค จํากัด 
21. บริษัท  เอ ไอ อินดสัตรี้ จํากัด 
22. บริษัท ไอ ไอ ดับบลิว จํากัด 
2.1.2 วิสัยทัศน ( Vision ) 
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ตองการความเปนผูนําในอุตสาหกรรมเหล็กหลอสีเทาในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นสวนคอมเพรสเซอรและช้ินสวนรถยนตเพื่อรองรับความตองการของตลาด
อุตสาหกรรมเหล็กหลอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

2.1.3 พันธกิจ ( Mission ) 
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กหลอสีเทาดําเนินธุรกิจ 

มาอยางตอเนื่องซึ่งมุงเนนทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการกับลูกคาเปนอยางดีเสมอ
มาและเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนผูนําของอุตสาหกรรมเหล็กหลอดังกลาวจึงมีปรัชญาในการดําเนิน
กิจการดังนี้ คือ 

1) ดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมใหไดมาซึ่งความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัททุก
กลุม 

2) สรางผลกําไรและเพิ่มพนูคุณคาในการบริหารภายใตพื้นฐานแหงจรรยาบรรณ 
3) มีสวนรวมในการตอบแทนชุมชนหรือสังคมที่เกี่ยวของกับบริษัท 
4) สรางความสามารถในการแขงขันทางดานตนทุนโดยผานการใชประโยชนอยางมี 

ประสิทธิภาพจากกระบวนการผลิต การบริหารและการพฒันาบุคลากร 
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5) แสวงหาโอกาสทางการตลาดตามภูมิศาสตรที่เหมาะสมไมวาจะเปนตลาดระหวาง   
ภูมิภาคหรือตลาดระหวางประเทศเพื่อการขยายตลาดในอนาคต  

                2.1.4 นโยบายการบริหารจัดการ ( Policies ) 

บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ไดตระหนักถึงภาวะการแขงขันที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น
จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ 4 ขอ ดังนี้ คือ 

1) ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนโดยรวมแกบริษัท 

2) ยุติธรรมและเปนธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตอบริษัท  

3) โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

4) ปฏิบัติตามกฎหมายและใหความรวมมอืแกรัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทได
ประกอบธุรกรรม  

                 2.1.5 กลยุทธทางธุรกิจ (Strategy)  
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด จะเพิ่มกําลังการผลิตควบคูกับการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหไดตามคุณภาพในระดับที่เหมาะสม ทําใหเกิดความเปนผูนําดานการ
ผลิตที่ไดคุณภาพโดยมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑที่ถูกตองตรงตามความตองการของ
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายสําหรับความตองการของตลาด ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
                2.1.6 โครงสรางบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด 
บริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด  ประกอบดวยหนวยงานหลัก ดังนี้   

1) ฝายโรงงาน ประกอบดวย  
     (1) แผนกผลิต 
     (2) แผนกวางแผน 
     (3) แผนกเทคนิคและเครือ่งจักร 
     (4) แผนกตรวจสอบคุณภาพ 
     (5) แผนกขายและขนสง 
2) ฝายสํานักงาน ประกอบดวย 
     (1) แผนกบญัชี 
     (2) แผนกการเงิน 
     (3) แผนกจดัซื้อ 
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     (4) แผนกธุรการ 
     (5) แผนกบคุคล 
3) แผนกพัฒนาบุคลากร (ผูบังคับบัญชาคือ ผูจัดการและรองผูจัดการ)  
 
                                           ผังโครงสราง   
                              บริษัท  กุลธรพรีเมียร จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 ผังโครงสรางบริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด (2539, หนา 1)  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ 
ปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วทั้งในระดับโลกและใน

ระดับประเทศในยุคนี้มีการกลาววา การมีทรัพยากรมากเทาใดไมสําคัญเทากับวามีปญญาหรือ
ความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรแรงงานและคุณภาพของคน (วรากรณ สามโกเศศ, 
2542, หนา 6) ดังนั้น การจัดการดานทรัพยากรมนุษยซ่ึงถือเปนกุญแจสําคัญของการประกอบธุรกิจ
ประการหนึ่งจําเปนตองมีการเปลี่ยนกลวิธีในการบริหารจัดการเพื่อที่องคกรจะมีความไดเปรียบใน
การแขงขันเปนสิ่งจําเปนที่องคกรจะตองสรางขีดความสามารถของบุคคลใหเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
และตอเนื่องทั่วทั้งองคกร 

ฝายโรงงาน ฝายสํานักงาน 

แผนกบัญชี 

รองผูจัดการ 

แผนกผลิต 

แผนกวางแผน 

แผนกเทคนิคและเครื่องจักร 

แผนกควบคุมคุณภาพ 

แผนกขายและขนสง 

แผนกการเงิน 

แผนกจัดซื้อ 

แผนกธุรการ 

แผนกบุคคล 

แผนก 
พัฒนาบุคลากร 

 

ผูจัดการ 
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ยูริช (Ulrich , 1963, p.41 อางถึงใน ปริญญ  พิชญวิจิตร, 2544, หนา 2) ไดคนพบจาก
งานวิจัยหลายช้ินวา ปจจัยที่ช้ีขาดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร คือการจัดการตนทุนทาง
ปญญา (Intellectual Capital) ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรมนุษยเพื่อความอยูรอดและเติบโตได นั่นคือการ
บริหารจัดการเพื่อสรางขีดความสามารถ (Competencies) ใหกับทีมงานและตัวบุคคล ทั้งนี้เพื่อหวังจะ
ใหเกิดขีดความสามารถในการสงเสริมสนับสนุน (Contribution) ที่ดีที่สุดจากทรัพยากรมนุษยที่มีอยู  

2.2.1 ความหมายของขีดความสามารถ  
ขีดความสามารถ (Competency) มีหลายความหมายดวยกัน ในบางครั้งก็อธิบายวาเกี่ยวของ

กับงานไดแก ตัวงาน ผลลัพธและผลที่ไดจากการทํางานแตในบางครั้งก็อธิบายถึงลักษณะของบุคคล
และความมุงมั่น (Commitments) ซ่ึงโดยทั่วไปคํานิยามของขีดความสามารถมักจะแตกตางกันออกไป 
ซ่ึงคํานิยามและการออกแบบขีดความสามารถขององคกรหนึ่งก็มักเหมาะกับเฉพาะองคกรนั้น ๆ 
หมายความวาลักษณะขององคกรไมวาจะเปนเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร 
โครงสรางองคกร คานิยมขององคกรจะมีความสอดคลองกับคํานิยามและวิธีการออกแบบขีด
ความสามารถขององคกรนั้น ๆ ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายแตกตางกัน ดังนี้  

ดนัย  เทียนพุฒิ (2544, หนา 45) กลาววา ขีดความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะของคนที่
มีอยูในตัวซ่ึงเรียกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ไดผลักดันดวยความสัมพันธ
อยางเปนเหตุเปนผลกับประสิทธิภาพของงานหรือผลงานที่มีคุณคาสูงสุดหรือ หมายถึง ความรู 
ทักษะ ทัศนคติที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมของบุคคล (Skilled Behavior) ที่เปนคุณคาสูงสุดของ
ผลงาน (Superior Performance) 

เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543, หนา 12) กลาววา ขีดความสามารถ หมายถึง ทักษะ ความรู
และความสามารถ (Skills, Knowledge and Attributes) ของบุคลากรท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานใดงาน
หนึ่ง กลาวคือ ในการทํางานอยางหนึ่งเราตองรูอะไรเมื่อมีความรูหรือขอมูลแลวเราตองรูวาจะ
ทํางานนั้น ๆ อยางไรและเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไรจึงจะทํางานไดอยาง
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยใหองคกรทราบวาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน
ของบุคคลในองคกร (Superior Performer) นั้น เปนอยางไร  

ปยสุดา  ขัติยะวรา (2545, หนา 44) กลาววา ขีดความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคล อันไดแก ความรู ทักษะและคุณลักษณะซึ่งเปนพฤติกรรมหรือการกระทําที่บุคคลจะตองมี
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามมาตรฐาน
และเปาหมายหรือสูงกวามาตรฐานและเปาหมายของงานที่องคกรกําหนดไว  
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อุกฤษณ  กาญจนเกตุ (2543, หนา 20) กลาววา ขีดความสามารถ หมายถึง ความสามารถ
ความชํานาญในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหบุคลากรสามารถกระทําการหรืองดเวน
การกระทําในกิจการใด ๆ ใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลวซ่ึงไดมาจากการเรียนรูประสบการณการ
ฝกฝนและการปฏิบัติเปนนิสัย 

โบยาทซิน (Boyatzis, 1998, p.44 อางถึงใน ดนัย  เทียนพุฒิ, 2543, หนา 8) กลาววา ขีด
ความสามารถ หมายถึง เปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลซึ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุถึง
ความตองการของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอมขององคกรและทําใหบุคคลมุงมั่นไปสูผลลัพธที่
ตองการ 

เดล แอนด ฮิล (Dale&Hes, 1995, p.37 อางถึงใน สุทธินี ศรีสะอาด, 2545, หนา 7) กลาว
วา ขีดความสามารถเปนการคาหาสิ่งที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Excellence) หรือการ
ปฏิบัติงานที่เหนือกวา (Superior Performance) นอกจากนี้ไดใหความหมายขีดความสามารถในดาน
อาชีพ (Occupational Competence) วา หมายถึง ความสามารถ (Ability) ในการทํากิจกรรม ตาง ๆ ใน
สายอาชีพเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว คําวา มาตรฐานในที่นี้คือ
องคประกอบของขีดความสามารถ (Element of Competency) บวกกับเกณฑการปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) และคําอธิบายขอบเขตงาน (Range Statement)  

สเปนเซอร (Spencer L.M. & Spencer S.M.,1993 อางถึงใน ดนยั  เทียนพุฒิ, 2546, หนา 46) 
กลาววา ขดีความสามารถ หมายถึง เปนคณุลักษณะสวนบุคคลที่สามารถวัดไดหรือบงบอกถึงความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางผลงานทีม่ีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพ 

ดุจดาว  ดวงเดน (2540, หนา 10) กลาววา ขีดความสามารถเปนคุณสมบัติดานความรู 
ทักษะและทัศนคติของบุคคลที่เปนผลทําใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือกระทําสิ่งตาง ๆ 
ไดความสามารถของบุคคลเปนสิ่งที่สังเกตไดเนื่องจากบุคคลที่มีความสามารถจะตองแสดงออกถึง
ความสามารถทางดานพฤติกรรม 

พุฒิ  เดนสมพรพันธ (2543, หนา 9) กลาววา ขีดความสามารถ หมายถึง กลุมของคุณสมบัติ
เกี่ยวกับ ความรู ทักษะและทัศนคติที่เปนผลทําใหบุคคลและองคกรดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายซึ่งสามารถแสดงออกไดจากพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน (Performance)  

จากแนวคิดตาง  ๆ  ที่นักการศึกษาไดใหความหมายไวพอสรุปความหมายของ                   
ขีดความสามารถ ไดวา เปนคุณลักษณะที่อยูภายในของบุคลากรที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม       
ที่สงผลใหบุคลากรปฏิบัติงานหรือกระทําสิ่งตาง ๆ ไดตามมาตรฐานและสงผลใหองคกรดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงค ประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

16 

สรุปไดวา ขีดความสามารถนั้น สามารถนํามาประยุกตใชในองคกรไดทุกดานโดยการ
วิเคราะหขีดความสามารถที่เหมาะสมกับแตละตําแหนงงานที่สอดคลองกันทั้งในดานการบริหาร
จัดการ การผลิต หรือการตลาดเปนตน เพื่อใหเกิดแนวทางการนําขีดความสามารถมาประยุกตใชใน
องคกรใหสามารถดํารงอยูไดในยุคแหงการแขงขนัเชนปจจุบัน 

2.2.2 ขอบเขตของขดีความสามารถ 
ในการสรางขีดความสามารถสําหรับองคกรหนึ่งจะตองกําหนดกรอบหรือขอบเขต 

(Framework) เพื่อใหสามารถจัดกลุมหรือจัดกลุมของทักษะความรู ความสามารถหรือพฤติกรรม 
การทํางานของบุคลากรสําหรับองคกรนั้นใหเปนหมวดหมู ดังนี้  

เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543, หนา 17–18) กลาววา โดยทั่วไป แตละองคกรสามารถแบง
หมวดหมูของขีดความสามารถไดเปน 2 องคประกอบใหญ ๆ ไดแก  

1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถขององคกรหรือ
ธุรกิจ นั่นคือ เนื้อหาของวิสัยทัศนและแผนกลยุทธขององคกร 

2. ขีดความสามารถสนับสนุน (Support Competency) หมายถึง ทักษะความรู 
ความสามารถ หรือพฤติกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหนึ่ง ๆ เพิ่มเติมจากความสามารถหลัก 
ทั้งนี้จะมีความแตกตางกันตามระดับชั้นของตําแหนงงาน (Job Grade) หรือบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบงานนั้น ๆ  (Job Role) หรือฟงกชั่นของงานภายในองคกร 

องคกรสวนใหญมักนิยมจัดกลุมของขีดความสามารถ ออกเปน 3 กลุม ดังนี้  
1. กลุมผูนําดานขีดความสามารถ (Leadership Competency) หมายถึง กลุมพฤติกรรม

หรือคุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับผูบริหาร 
2. กลุมผูเชี่ยวชาญดานขีดความสามารถ (Professional Competency) หมายถึง ทักษะที่

พนักงานจําเปนตองมีในการปฏิบัติงานของตนใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธและ
วิสัยทัศนขององคกร ซ่ึงกลุมนี้จะสะทอนใหเห็นถึงคานิยมขององคกรได บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพ
หรือความเชี่ยวชาญในงานของตน ในสวนนี้ไดโดยกระบวนการฝกอบรม การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการไดรับมอบหมายงานที่แตกตางกันออกไปหรือในลําดับที่สูงขึ้นเปนตน 

3. กลุมขีดความสามารถเฉพาะทาง (Technical Competency) หมายถึง องคความรู
ทางดานเนื้อหาวิชาการของงาน (Job Content) ซ่ึงบุคลากรจําเปนตองมีเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตนโดยทั่วไปแลวจะมีความแตกตางกันไปตามลักษณะงานและตามภาระหนาที่ ความรับผิดชอบใน
งานบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพ หรือความเชี่ยวชาญในสวนของความรูในงานของตนได โดย



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

17 

กระบวนการฝกอบรม การเรียนรูจากทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงตลอดจนการหมุนเวียนใน
ฟงกชั่นงานที่แตกตางกันออกไป 

พุฒิ  เดนสมพรพันธ (2543, หนา 9–10) กลาววา จากการศึกษาความหมายของขีด
ความสามารถจะพบวามีปจจัย 2 ประการ ที่ผสานกันในรูปแบบของขีดความสามารถ ดังนี้ คือ 
               1. ปจจัยดานผูกระทํา คือ องคกรหรือบุคลากร 
               2. ปจจัยดานการกระทํา คือ ความรู ทักษะความสามารถและทัศนคติที่ดําเนินการกับ
เครื่องมือหรือดําเนินการกับคนซึ่งผลของการผสานกันจะทําใหองคกรสามารถเขาใจขอบเขตของ
ขีดความสามารถได ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 ขอบเขตของขีดความสามารถ   
 

ลักษณะขององคกร 
ความรูและ
ทักษะในการ
ทํางานกับ
เครื่องมือ  

1. ขีดความสามารถหลัก ( Core Competency) 
2. คานิยมหลักและความเชื่อหลัก (Core Values and Belief) 
3. ความรูและทักษะในการทํางาน (Technical Knowledge and   
     Job  Skills) 
4. ทักษะและความสามารถในดานการแสดงออก (Performance    
     Skills and Competency) 

ความสามารถ, 
นิสัยในการ 
ทํางานและ
ทักษะในการ 
ติดตอกับคน 

ลักษณะของบคุคล 

 
ท่ีมา : (Green, 1968, p.26  อางถึงใน พุฒิ  เดนสมพรพันธ, 2543, หนา 10) 
 

จากตาราง 1 พบวาขีดความสามารถโดยรวมทั้งขององคกรและบุคคล สามารถแบงออกได
เปน 2 ขีดความสามารถคือ ขีดความสามารถในดานความรู หรือทักษะที่จะตองเผชิญกับเครื่องมือ 
(Technicial Knowledge and Skills) และขีดความสามารถในดานการปฏิบัติงานกับคน (People Skills) 
ซ่ึงขีดความสามารถขององคกรจะเปนตัวแบบหรือมาตรฐานที่ทําใหขีดความสามารถของบุคคลจะ
เปนไปในแนวทางที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในมุมขององคกรดวยและทําใหเกิดการแบง
ขอบเขตของขีดความสามารถออกเปน 4 ขอบเขต คือ  
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1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) เปนสิ่งที่บอกวาองคกรจะมีขีดความสามารถ
อะไรในการดําเนินงาน หรือปฏิบัติการในเชิงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ หรือตอบคําถามวาองคกรนี้
ดําเนินธุรกิจอะไรและใชความรูความสามารถอยางไร  

2. คานิยมหลักและความเชื่อหลัก (Core Values and Belief) เปนส่ิงที่บอกวาองคกรมี
ระบบการจัดการกับคนในองคกร มีบรรยากาศ มีรูปแบบของวัฒนธรรมเปนอยางไร  

3. ขีดความสามารถดานความรูและทักษะในการทํางาน (Technical Knowledge and Job 
Skills) เปนสิ่งที่จะบงบอกวาบุคลากรในองคกรจําเปนจะตองมีขีดความรูความสามารถในเรื่อง  
เกี่ยวกับความรูหรือทักษะที่ตองใชในการดําเนินงานกับเครื่องมืออุปกรณหรือบริการขององคกรได
อยางไรและจะเปนไปในทํานองเดียวกันกับขีดความสามารถหลัก 

4. ขีดความสามารถดานทักษะ และความสามารถในการแสดงออก (Performance Skills 
and Competency) เปนสิ่งที่จะบงบอกวาองคการตองการบุคคลที่มีลักษณะ บุคลิกภาพ การมีปฏิสัมพันธ
อยางไรจึงจะเปนไปในรูปแบบเดียวกันกับที่องคกรตองการหรือเปนไปตามวัฒนธรรมคานิยมหรือ
ความเชื่อขององคกร  

องคประกอบของแตละขีดความสามารถเปนขีดความสามารถที่อธิบายถึงทักษะความรู
และทัศนคติที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรจะกําหนดเปนภาพกวาง ๆ ถึงการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดดวย  

ลายเล็ท แอนด โลเฮน (Rylatt,A. & Lohan,K., 1995, pp.48–50) ไดกลาววา องคประกอบ
ของขีดความสามารถเปนการอธิบายถึงทักษะความรูและทัศนคติท่ีจําเปนและตองการสําหรับการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้  

1. บทบาทหลัก (Key Role) จะอธิบายถึงกิจกรรมอยางกวาง ๆ ตามขอผูกพันหรือพันธ
สัญญาที่แตละบุคคลมีตอองคกรในระหวางที่ทํางานอยู เชน บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
ตน 

2. หนวยของขีดความสามารถ (Unit of Competence) อธิบายถึงหนาที่หลักหรือกลุมของ
ทักษะของงานอยางกวาง ๆ 

3. สวนประกอบของขีดความสามารถ (Element of Competence) เปนการอธิบายถึง
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากหนวยยอยนั้น ๆ โดยกลาวถึงการกระทําหรือผลลัพธที่แสดงใหเห็นหรือ
วัดได ซ่ึงอาจจะระบุออกมาในลักษณะของ Input หรือ Output ก็ได  
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4. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เปนระดับความตองการหรือมาตรฐานของ
ผลการปฏิบัติงานในแตละสวนประกอบของขีดความสามารถ ซ่ึงตองระบุใหเชื่อมโยงระหวาง           
ขีดความสามารถและความชัดเจนของผลสําเร็จ 

5. เงื่อนไข (Conditions) เปนความคาดหวังการปฏิบัติงาน  
6. คําแนะนํา (Evidence Guide) จะอธิบายครอบคลุมถึงเนื้อหาและกลยุทธของการ

ประเมินปญหาสําคัญตาง ๆ ของแตละหนวยความสามารถและความสัมพันธไปยังหนวยอ่ืน ๆ และ
ใหความชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถ ซ่ึงอาจจะทําเปนคูมือหรือเอกสารประกอบก็ได  

สรุปไดวา ขีดความสามารถจะตองประกอบไปดวยบทบาทหนาที่หลักที่แตละบุคคลมีตอ
องคกรและขีดความสามารถที่องคกรตองการจากแตละบุคคลตองสามารถวัดไดโดยนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑการปฏิบัติงาน  

องคประกอบของสเกลขีดความสามารถ หรือระดับขีดความสามารถ ตามแนวคิดของ 
สเปนเซอร แอนด สเปนเซอร (Spencer L.M. & Spencer S.M., 1993, pp.20–23) กลาวถึง การนําขีด
ความสามารถมากําหนดเปนระดับขีดความสามารถเพื่อใชวัดขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ  

 1. กลุมของขีดความสามารถ (Competency Cluster) เปนกลุมขีดความสามารถที่จะจัด
ตามความตองการ เพื่อวิเคราะหจําแนกระดับพฤติกรรมระหวางผูที่เขาใจงานอยางลึกซึ้งกบัผูทีเ่ขาใจ
งานเพียงผิวเผิน โดยกลุมหนึ่งจะประกอบดวยหนึ่งความสามารถหรือมากกวาก็ได เชน กลุมการ
ชวยเหลือและการบริการ (Helping and Human Service) ประกอบดวย ขีดความสามารถ 2 ดานหลัก 
คือ 

1) ความเขาใจในการปฏิสัมพันธ (Interpersonal Understanding) 
2) การใหบริการลูกคา (Customer Service Orientation) 

 2. มิติ (Dimensions) เปนมิติของขีดความสามารถโดยจะพิจารณาครอบคลุมถึงความรูสึก
ที่ตองการอยางแทจริงและความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นขนาดของผลกระทบตอคนและโครงการ 
ความซับซอนของพฤติกรรม ความพยายามและความเปนเอกลักษณของงานแลวนํามากําหนด
จํานวนมิติในแตละความสามารถซึ่งสวนมากขีดความสามารถหนึ่งจะประกอบดวย 2 – 3 มิติ เชน 
การใหบริการลูกคา (Customer Service Orientation) ประกอบดวย 2 มิติ คือ  

1) มิติเกีย่วกับความตองการของลกูคา (Focus On Client’s Needs) 
2) มิติเกี่ยวกับการชวยเหลือหรือบริการ (Initiative To Help Or Serve Others) 
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 ระดับของขีดความสามารถ (Numbering Of the Competency Level) เปนการอธิบายระดับ
พฤติกรรมของขีดความสามารถ โดยทั่วไปมักจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ พฤติกรรมทางบวก 
พฤติกรรมเปนกลาง และพฤติกรรมทางลบ แตละพฤติกรรมจะอยูในทุกมิติ ซ่ึงมิติของความสามารถ
จะพิจารณารวมถึงความตองการอยางแทจริง และความตองการใหความสําเร็จเกิดขึ้น เชน การอธบิาย
พฤติกรรมทั้ง 3 ทางในมิติเกี่ยวกับความตองการของลูกคา (Focus on Client’s Needs) ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงระดบัของขีดความสามารถการใหบริการลูกคามิติเกีย่วกับความตองการของลูกคา  
 

ระดับพฤติกรรม อธิบายพฤติกรรม 

 
ทางลบ 

ขาดการแสดงออกที่ชัดเจน:ไมชัดเจนในความตองการของลูกคาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง ไมมีขั้นตอนที่ชัดเจนของสถานการณนั้น ๆ  

 
เปนกลาง 

ใหบริการขั้นต่ํ าสุดของความตองการ :ตอบคําถามของลูกคาโดยไมมี   
การกําหนดความตองการ ปญหาหรือเนื้อหาจากการถามลูกคาเลย 

 
ทางบวก 

แสดงเปนผูสงเสริมลูกคา:การเพิ่มจํานวนของลูกคาและเกิดเปนผลประโยชน
ระยะยาว หรือการสงเสริมสนับสนุนของพวกเขาสามารถแกปญหาใหแก   
ลูกคาได จนลูกคามีความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติขององคกร 

 
ท่ีมา : (Spencer L.M. & Spencer S.M., 1993 อางถึงใน พุฒิ  เดนสมพรพันธ, 2543, หนา 15) 
 

นอกจากนี้ เดชา  เดชะวัฒนไพศาล(2543, หนา12) ไดกลาวถึงองคประกอบของขีด
ความสามารถที่ดีจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับแผนกลยุทธและเปาหมายในเชิงธุรกิจขององคกร
อยางชัดเจน ซ่ึงสามารถแบงเปนมุมมองตามลําดับขั้น ดังนี้  

1. มุมมองระดบัองคกร (Organization Level) ไดแก ขีดความสามารถหลักขององคกร  
(Core Competency) 

2. มุมมองระดับหนวยงาน (Function Level) ไดแก การเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล 
3. มุมมองระดับชั้นของงาน (Career Level) ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง   

ผูบริหารทีม จนถึงพนักงานทั่วไป 
4. มุมมองระดบัตําแหนงงาน (Specific Job Level) ไดแก นักวเิคราะหการเงิน เจาหนาที่ 

ฝกอบรม เปนตน  
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เมื่อสามารถวิเคราะหในระดับตําแหนงงาน ไดแลวจะชวยใหสามารถอธิบายขีดความสามารถ
ในดานคุณลักษณะที่ดีของพฤติกรรมไดที่สามารถสังเกตเห็นและประเมินผลได บางพฤติกรรมเปน
ส่ิงที่สามารถแสดงออกมาไดอยางชัดเจน เชน การแสดงออกซึ่งทักษะ (Skill) ความรู (Knowledge) เปน
ตน และสามารถฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีพฤติกรรมดังกลาว ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
ไดชัดเจน อยางไรก็ตามก็ยังมีบางพฤติกรรมที่อาจสังเกตเห็นไดยาก เชน คานิยม (Value) ลักษณะ
สวนตัว (Trait) ทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามลักษณะของแตละบุคคลจาก
ขอความดังกลาวขางตน (Ulrich, 1963, p.51 อางถึงใน ปริญญ  พิชญวิจิตร, 2544, หนา 28) ได
อธิบายถึงความเชื่อมโยงระหวางขีดความสามารถที่นํามาใชในองคกร ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ความเชื่อมโยงระหวางขีดความสามารถที่นํามาใชในองคกร  
 

 ระดับในการวเิคราะห  

แนวคิด/มุมมองเกี่ยวกับองคกรดานเทคนคิ 

บุคคล   ความสามารถดานเทคนิคหรือภาระหนาที่  (Functional or Technical Competency)   
  เชน ความสามารถดานการเงิน วิศวกรรม การตลาด การใหบริการลูกคา เปนตน 

องคกร   ความสามารถหลัก (Core Competency) เชน ความสามารถขององคกรดานการ    
  คํานวณ การจัดการความเสี่ยง การจัดจําหนาย การผลิต เปนตน 

แนวคิด/มุมมองเกี่ยวกับองคกรดานสงัคม/วัฒนธรรม 

บุคคล   ความสามารถดานสังคม (Social Competency) เชน ความสามารถดานภาวะผูนํา    
  ในการกําหนดแนวทาง (วิสัยทัศนลูกคา) ระดมพลังความผูกพัน (ความแตกตาง)  
  เพิ่มพลัง/อํานาจใหองคกร (ทีมงานการเปลี่ยนแปลง) ความนาเชื่อถือสวนบุคคล 
  เปนตน 

องคกร   ความสามารถขององคกร (Organizational Capability) เชน ความสามารถดาน   
  ความเร็ว วงจรเวลา เพิ่มพลังทุนทางปญญา  การทํางานขามขอบเขต  (Working   
  Across Boundaries) เปนตน 

 
ท่ีมา : (Ulrich, 1963, p.51 อางถึงใน ปริญญ  พิชญวิจิตร, 2544, หนา 28) 
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                จากตาราง 3 อธิบายแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับองคกร ซ่ึงเกิดขึ้นจากมุมมองดานเทคนิค 
และมุมมองดานสังคม โดยที่มุมมองดานเทคนิคใหความสําคัญกับภาระหนาที่ในขณะที่มุมมองดาน
สังคมใหความสําคัญกับการเชื ่อมโยงประสานงานระหวางบุคคลและกลุ มบุคคลตองการมี
ความสามารถดานเทคนิค/หนาที่ที่แนนอนที่จะชวยใหองคกรบรรลุตามความตองการดานธุรกิจ 
ขณะเดียวกันความสามารถดานสังคม เปนความสามารถในการกําหนดแนวทางการระดมความ
ผูกพันธของบุคคลเพิ่มความสามารถใหกับองคกรและแสดงความนาเชื่อถือสวนบุคคลจากสิ่งที่ได
ศึกษาขางตน  ผูวิจัยเห็นวา  ทักษะความรู  ความสามารถ  รวมทั้งแนวทางการออกแบบขีด
ความสามารถที่ดีจะตองเกี่ยวของสัมพันธกับแผนกลยุทธและเปาหมายในเชิงธุรกิจขององคกรอยาง
ชัดเจนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแผนกลยุทธวิสัยทัศนขององคกรที่ไดกําหนดไว  

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา องคประกอบของกลุมขีดความสามารถเปนสิ่งที่สามารถแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของผูปฏิบัติงานและเปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือเปนปจจัยที่นําไปสูผลลัพธใน
การปฏิบัติงานที่ตองการไดทําใหองคกรสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานยังขาดขีดความสามารถดาน
ใดซึ่งจะชวยแกไขและพัฒนาไดอยางถูกวิธี อันจะสงผลดีตอพนักงาน กลาวคือ พนักงานไดรับโอกาส
ในการพัฒนาตนเองใหมีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น สวนองคกรเองก็ไดรับผลดี ในแง
ของการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีพนักงานที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง
แทจริง ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่องคกรควรคํานึงถึงในการที่จะกําหนดองคประกอบของขีดความสามารถ 
ซ่ึงทั้งนี้ เพรีย (Parry, 1972, p.42 อางถึงใน สุทธนิี  ศรีสะอาด, 2545, หนา 20–21) ไดใหขอแนะนํา
เกี่ยวกับองคประกอบขีดความสามารถไว ดังตอไปนี้                      

1. ควรระบุขีดความสามารถในลักษณะกวาง ๆ และมีความเปนสเกลทีจ่ะทําใหไดรับ  
การยอมรับจากหลาย ๆ ฝาย แตเงื่อนไขในการปฏิบัติของแตละกลุมอาจจะแตกตางกนัไป 

2. หลีกเลี่ยงการระบุขีดความสามารถที่ชัดแจงเฉพาะเจาะจงในบางขีดความสามารถ เชน  
วุฒิการศึกษา  

3. ควรระบุขีดความสามารถที่เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดและวัดได  
4. ส่ิงที่ระบุควรจะเปนจุดที่ตรงกับความตองการอยางแทจริงและควรมีตัวอยางอธิบาย

พฤติกรรม 
5. ใชภาษาที่อานงาย และเขาใจงายในการระบุขีดความสามารถ 
6. ตองเขียนขีดความสามารถใหส้ันกระชับและไดใจความ 
7. การระบุถึงขีดความสามารถที่มีความคลายคลึงกันใหแยกกันอยางเดนชัด 
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8. ขีดความสามารถควรเนนการระบุถึงความตองการในอนาคตเพื่อฝกอบรมบุคลากรให
พรอมรับสถานการณในอนาคต 

9. ควรระบุใหสามารถมองยอนไปถึงพฤติกรรมการทํางานได คือ จากผลงานสูพฤติกรรม
และพฤติกรรมสูขีดความสามารถ 
                10. ควรระบุถึงระดับพฤติกรรมของผูที่ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดใหมีความชัดเจนและยกตัวอยางใน    
พฤติกรรมที่คาดหวังประกอบและจะดีที่สุดหากสามารถอธิบายแยกระดับพฤติกรรมธรรมดากับ
สูงสุดได 
                 11. หลีกเลี่ยงขีดความสามารถที่เปนบุคลิกลักษณะนิสัยเพราะหลาย ๆ คุณลักษณะของ
บุคลิกไมสามารถปรับปรุงไดดวยการฝกอบรม 
                 12. จัดความสามารถที่คลายกันใหเปนกลุมเดียวกัน  

อาจกลาวไดวา การกําหนดองคประกอบขีดความสามารถเปนการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เนนในดานความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับขีด
ความสามารถที่พนักงานมีอยูในขณะนั้น หากพบวาพนักงานขาดขีดความสามารถในดานใดองคกร
ก็สามารถพัฒนาพนักงานในสวนที่ขาดไดตรงกับมาตรฐานที่ตั้งไว 

ทายาท  ศรีปล่ัง (2544, หนา 129–132) ไดกลาววา การที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้น ขีดความสามารถจะตองมีความสมบูรณประกอบดวย 4 สวน ดังนี้  

1. ชื่อของขีดความสามารถ (Competency Name or Competency Label) ซ่ึงจะตองสะทอนให
เขาใจและเห็นถึงความคิดรวบยอดหลักที่เปนภาพลักษณโดยรวมของขีดความสามารถนั้น  

2. คําจํากัดความของขีดความสามารถ (Brief Definition) ขีดความสามารถแตละตัวจะตอง
มีคําอธิบายเพราะคําอธิบายจะชวยใหบุคลากรในสวนตาง ๆ ขององคกรมีความเขาใจรวมกันถึง
หนาที่ของขีดความสามารถแตละตัวโดยหลักการที่สําคัญในการเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับขีด
ความสามารถนั้น ไดแก คําอธิบายขีดความสามารถนั้นจะตองขึ้นตนดวยการกระทําที่บงบอกถึง
พฤติกรรมของบุคคล คําอธิบายดังกลาวจะตองมีผลลัพธของการกระทําประกอบอยูดวย 
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ตาราง 4  ตัวอยางของชื่อและคําอธิบายของขีดความสามารถ  

 

ชื่อของขดีความสามารถ คําอธิบายเกี่ยวกับขีดความสามารถ 

การบริหารโครงการ 
(Project Management) 

การกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาการขึ้นตอกันของกิจกรรม ตาง ๆ 
พรอมทั้งความเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการบริหารโครงการ   
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรและสํานักงาน 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การใชภาษาและสื่อที่เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
บุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน 

การบริหารงานบุคคล 
(Human Resource 

Management) 

การกําหนดและการใชระบบการบริหารงานบุคคลที่อํานวย
ประโยชนตอพนักงาน คณะบริหารและองคกรเพื่อสงเสริม
การประกอบธุรกิจที่กาวหนาและขวัญกําลังใจพนักงานในการ
ทํางาน  

 
ท่ีมา : (ทายาท ศรีปล่ัง, 2544, หนา 130) 
 

3. ระดับของขีดความสามารถ (Level or Proficiency Level) ซ่ึงสามารถเลือกจัดทําไดใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ตามลักษณะโครงสรางของระดับขีดความสามารถที่มีอยู 5 รูปแบบ คือ  

1) แบบไมมีระดับ (Unscale) คือ ไมมีการกําหนดระดับของขีดความสามารถใชไดดี
กับขีดความสามารถที่เปน คานิยม (Value) ขององคกร 

2) แบบระดับพื้นฐาน (Threshold) เปนรูปแบบที่ใชไดดีกับขีดความสามารถของงานที่
มีความซับซอนนอย เชน งานสารบัญ งานการรักษาความปลอดภัย เปนตน โดยจะแบงขีด
ความสามารถออกเปน 3 ระดับ เร่ิมจากพฤติกรรมหรือทักษะในระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และ
ระดับชั้นสูง ตามลําดับ 

3) แบบแบงระดับตามขั้น (Hierarchical) เปนวิธีการแบงระดับของขีดความสามารถที่งาย
ที่สุดและสามารถแบงขีดความสามารถไดเปนหลายระดับ ขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางของระดับ
ตําแหนงขององคกรแตละองคกร เชน องคกรมีระดับตําแหนง 5 ระดับ จากต่ําไปหาสูง คือ พนักงาน
ปฏิบัติการ (Staff) หัวหนางาน (Supervisor) ผูจัดการ (Manager) ผูนําหนวยงาน (Unit Leader) และ
ผูนําองคกร (Organization Leader) ซ่ึงจากระดับตําแหนงดังกลาวที่มีอยูสามารถกําหนดใหเปนกลุม
ใหญ ๆ ไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับตนจะเปนผูปฏิบัติ (Doer) สวนระดับสูงจะเปนของผูนํา (Leader) 
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ดังนั้น ระดับกลาง ๆ จะเปนของผูจัดการ (Manager) โดยบทบาทของผูปฏิบัติ (Doer) ก็คือ ตองทํางาน
ดานเทคนิคไดตองมีความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายมีความลึกในเนื้อหางานที่ตนทําสวน
บทบาทของผูจัดการ (Manager) นั้น ตองทํางานบริหารงานและคนในความรับผิดชอบของตนได 
สวนผูนํา (Leader) จะตองมีวิสัยทัศนมองเห็นภาพใหญของธุรกิจและเปนที่ยอมรับของพนักงาน
และลูกคาขององคกร ดังที่ไดแสดงไวใน ในตาราง 5 

 
ตาราง 5 การกําหนดระดับขดีความสามารถตามลักษณะโครงสรางแบบแบงระดับตามขั้น 
 

บทบาท  Level Structure Description 

     ผูนํา (Leader) 
 
 ผูจัดการ (Manager) 
 
   ผูปฏบิัต ิ(Doer) 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

L 5 ผูนําองคกร (Organization Leader) 
L 4 ผูนําหนวยงาน (Unit Leader) 
L 3 ผูจัดการ (Manager) 
L 2 หวัหนางาน (Supervisor) 
L 1 พนักงานปฏิบัติการ (Staff) 

 
ท่ีมา : (ทายาท ศรีปล่ัง, 2544, หนา 131) 
 

อยางไรก็ตาม การแบงระดับขีดความสามารถตามระดับบังคับบัญชาและตาม Job Grade 
มีขอควรระวังคือถาโครงสรางองคกรมีโครงสรางของระดับตําแหนงที่เปนสวนเกินก็จะตองระวัง
ไมเอาสวนเกินนั้นไปปะปนกับโครงสรางของการจัดทําขีดความสามารถเพราะการจัดทําโครงสราง
แบบแบงระดับตามขั้น (Hierarchical) ไมใชการจัดโครงสรางแบบเจาขุนมูลนายแตเปนโครงสรางที่
บอกถึงการสะสมพฤติกรรมที่มีศักยภาพจากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่งโดยมีกรอบของการบังคับ
บัญชาและการชวยเหลือลูกนองทีมงานและองคกรแฝงอยู 

4) แบบแบงระดับตามความเชี่ยวชาญ (Expertise) เปนรูปแบบที่สามารถแบงเนื้อหา
ของขีดความสามารถใหมีความเขมขนไดหลายระดับ  ขึ ้นอยู ก ับความตองการขององคกร 
เหมาะสมกับขีดความสามารถของงานที่มีความซับซอนมากและมีการคิดคนรูปแบบหรือแบบ
แผนการปฏิบัติงานใหม ๆ อยางตอเนื่องอยูเสมอ ดังตัวอยางตามตาราง 6 
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ตาราง 6  การกาํหนดระดับขดีความสามารถตามลกัษณะโครงสรางแบบแบงระดับตามความเชีย่วชาญ  
 

 
    ผูรู (Guru)   
 
   ผูเชี่ยวชาญ     
     (Expert) 
 
     เร่ิมตน 
  (Beginner) 

 
L 5 
L 4 
L 3 

 
L 2 
L 1 

 

            
           กําหนดรูปแบบใหมได  
 
           เชี่ยวชาญ วิเคราะห แยกแยะขอดี – ขอเสียได 
 
 
          ประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชในการ 
          ทํางานได 

 
ท่ีมา : (ทายาท  ศรีปล่ัง, 2544, หนา 132) 
 

ส่ิงที่สําคัญก็คือในการใชโครงสรางแบบแบงระดับตามความเชี่ยวชาญ (Expertise 
Structure) จะตองทราบวา ระดับของขีดความสามารถที่อยูลางสุดของการแบงระดับตามความเชี่ยวชาญ
จะเหมือนกับของการแบงระดับตามขั้น (Hierarchy) คือ จะตองเริ่มจากผูปฏิบัติ (Beginner/Doer) ซ่ึง
สามารถทํางาน และผลิตเนื้องานโดยใชเทคนิคเฉพาะได สวนในระดับกลาง ก็จะเปนผูเชี่ยวชาญ 
(Expert) คือ ผลิตผลงานไดหลายรูปแบบสามารถประยุกตใชประสบการณและหลักการตาง ๆ ใน
การทํางานและสามารถวิเคราะหหรือกําหนดทางเลือกตาง ๆ ได สําหรับในระดับผูรู (Guru) นั้น 
พนักงานจะตองสามารถกําหนดรูปแบบ (Model) ใหมในการทํางานและตั้งสมมติฐานในรูปแบบ
ใหมนั้นได  

5) แบบแบงระดับตามลักษณะการทํางาน (Contribution) เปนรูปแบบที่สามารถแบง
ขีดความสามารถไดเปนหลายระดับเชนเดียวกัน ขึ้นอยูกับความคาดหวังที่องคกรมีตอพนักงานใน
กลุมตาง ๆ อาทิเชน แบงเปน  

     (1) Contribute with Assistant  คือ ทํางานไดผลโดยตองอาศัยความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่น  

     (2) Contribute with No Assistant คือ ทํางานไดผลโดยไมตองอาศัยความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น 
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     (3) Contribute to Organization Units คือ ทํางานไดผลเปนที่นาพอใจในระดับฝาย
งาน 

     (4) Contribute to Entire Organization คือ ทํางานไดผลเปนที่นาพอใจในระดับ
องคกร 

4. การเขียนอธิบายระดับของขีดความสามารถที่เรากําหนดขึ้นในขอ 3 ใหอยูในรูปของ
คําอธิบายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicator) ซ่ึงถือวาเปนสวนที่ยากที่สุดในการจัดทําขีด
ความสามารถ ซ่ึงสามารถแสดงไดตามตัวอยางตาราง 7 

 
ตาราง 7  แสดงการจดัแบงระดับของขีดความสามารถพรอมคําอธิบายเชิงพฤติกรรมตามลักษณะ 
               โครงสรางแบบไมมีระดับ  
 

ชื่อขีดความสามารถ  การตัดสินใจ 
คําจํากัดความ  การแสดงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการตดัสินใจและนําไปปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผล 
คําอธิบายเชิงพฤติกรรม  - ติดตามการแกไขปญหา 

- รับฟงความคดิเห็นรอบขางอยางเปนธรรม 
- ไมใชความรูสึกสวนตนในการประเมิน วเิคราะห  
   และการตัดสินใจ 

 
ท่ีมา : (ทายาท  ศรีปล่ัง, 2544, หนา 132) 

 
ตัวอยางการจัดแบงระดับของขีดความสามารถ พรอมคําอธิบายเชิงพฤติกรรมตามลักษณะ

โครงสรางแบบแบงระดับตามขั้น (Hierarchical Structure) ซ่ึงมีโครงสรางระดับตําแหนงแบง
ออกเปน 5 ระดับ จากต่ําไปหาสูง คือ พนักงานปฏิบัติการ (Staff) หัวหนางาน (Supervisor) ผูจัดการ
(Manager) ผูนําหนวยงาน (Unit Leader) และผูนําองคกร (Organization Leader) ดังตาราง 8 
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ตาราง 8  การจัดแบงระดับของขีดความสามารถพรอมคําอธิบายเชิงพฤติกรรมตามลักษณะ 
               โครงสรางแบบแบงระดับตามขั้น  
 

 
          ชื่อขีดความสามารถ 

 

                   
             ความคิดเชิงกลยุทธ 

                        
          คําจํากัดความ                            

         
           ความคิดและแนวทางการดําเนนิงานโดยยึดถือ 
           ความสําเร็จโดยรวมขององคกรเปนหลัก 

Level 1 (Staff) 

เขาใจพื้นฐานการคิดเชิงกลยุทธ 
 1. แสดงออกถึงความเขาใจเปาหมายของงานที่ไดรับมอบหมาย  
 2. กําหนดแนวทางการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 3. แสดงออกถงึการมุงมัน่ทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามแผน  
 4. ประเมินผลการทํางานของตนเองเทียบกับแผนเพื่อปรับปรุงแกไข 

Level 2 (Supervisor) 

เชื่อมโยงงานที่ทําอยูกับเปาหมาย และกลยุทธขององคกร 
 1. ถายทอดแนวทางการทํางานจากระดับบนสูบุคคลที่เกี่ยวของ  
 2. เขาใจผลกระทบของงานตอผูเกี่ยวของอยางลึกซ้ึงทําใหจัดลําดับความสําคัญของงานได  
 3. สามารถแยกแยะกรณีที่สําคัญมากและสําคัญนอยออกจากกันได  
 4. แสดงออกถึงการมีความคิดเปดกวางไมถูกจํากัดความคิดอยูในกรอบของกฎระเบยีบจนเกินจําเปน  

Level 3 (Manager) 

มองการณไกลและแสวงหาความกาวหนา 
 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโนมและกระแสตาง  ๆที่จะมีผลกระทบกับเปาหมายของหนวยงาน 
 2.ระบุผลลัพธของแผนงานอยางชัดเจนกอนลงมือนําแผนไปปฏิบัติ 
 3. มองเห็นปญหาและขอพงึระวังที่จะเกิดจากแผนและเปาหมาย  
 4. ผลักดันแผนงานที่เหน็วาถูกตองมีประโยชนกับองคกร 
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ตาราง 8  (ตอ) การจัดแบงระดับของขีดความสามารถพรอมคําอธิบายเชิงพฤติกรรมตามลักษณะ 
               โครงสรางแบบแบงระดับตามขั้น 
 

Level 4 (Unit Leader) 

คิดเชิงภาพรวมเพื่อกําหนดนโยบายของหนวยงาน 
1. แสดงออกถึงความสามารถในการวางนโยบายเพื่อนําแผนงานและกลยุทธมาดําเนินการ 
2. ประเมินผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดจากการนําเอาแผนไปปฏิบัติ 
3. มองเห็นความเชื่อมโยงของหนวยงานตาง ๆ ที่ระบุในแผน 
4. กําหนดทิศทางที่ชัดเจนและสรรหาปจจัยการทํางานที่จําเปนตอการนําเอากลยุทธไปปฏิบัติ 
5. สรางความเขาใจอันดีกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของ 

Level 5 (Organization Leader) 

กําหนดกลยุทธและแผนงานหลักขององคกร 
1. แสดงออกถึงความสามารถในการจัดทําแนวทางในการออกแบบกระบวนการทํางานและ 
   ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและการประสานงานที่เหมาะสมที่จะทําใหแผนระยะยาว 
 และกลยุทธประสบผลสําเร็จ 
2. แสดงออกถึงความสามารถในการกําหนดกลยุทธและเปาหมายสําหรับองคกร 
3.สามารถประมวลปจจัยมหภาคตางๆ เปนภาพรวมไดและสามารถเชื่อมโยงปญหาเฉพาะหนา 
 ในภาพรวมนัน้ได 

 
ท่ีมา : (ทายาท  ศรีปล่ัง, 2544, หนา 132) 
 

โดยสรุปแลว การจะเลือกโครงสรางในรูปแบบใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความ
ตองการขององคกรในการนําขีดความสามารถนั้นไปใชงานเปนสําคัญและที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดทําขีดความสามารถขององคกรจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
เปนอยางดี  

2.2.3 ลักษณะของขดีความสามารถ 
ลักษณะของขีดความสามารถที่บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ไดกลาววา เปนคุณลักษณะที่

สําคัญประการหนึ่งที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใชและการ
ปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด ซ่ึงมี 9 ดานและไดใหคําจํากัดความของความสามารถ ไวดังนี้  
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1) ดานการทํางานเปนทีมและการใหความรวมมือ (Teamwork & Collaboration) หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน หรือใหการสนับสนุน ชวยเหลือและมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานและของบริษัท เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของสวนรวม 

2) ดานความรับผิดชอบและยึดมั่นตามสัญญา (Accountability & Commitment) หมายถึง     
การยอมรับและผูกพันธตอวัตถุประสงค ภาระหนาที่ ผลการปฏิบัติงานและเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย
ของตนเอง หนวยงานและของบริษัท 

3) ดานสํานึกดานคุณภาพและบริการ (Quality Mindedness & Service) หมายถึง การให
บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การบริการ ตระหนักและ
แสวงหาวิธีการปรับปรุงผลงานและวิธีการทํางาน โดยใหความสําคัญกบัคุณภาพและการบริการใหเกดิ
ความพอใจสูงสุดของบริษัท 

4) ดานความสามารถในการสื่อความ (Communication Ability) หมายถึง การมีทักษะและ
ศิลปะในการสื่อความ ทั้งการรับและสงขอมูลกับผูอ่ืน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการติดตอ   
ส่ือสารรวมทั้งความสามารถในการเสริมสรางใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางแรงจูงใจ  
ผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของในการติดตอส่ือสาร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของบริษัทได 

5) ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง การรับรู เขาใจ 
ตระหนัก สามารถเรียนรู ปรับตัว สรางและนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นภายในองคกรอันจะ
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานขององคกรโดยกิจกรรมที่เกิดจากการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอพนักงานและองคกร ทั้งนี้จําเปนตองอาศัยการวางแผนที่
ดีและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและให
พนักงานเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ  

6) ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) หมายถึง 
การวิเคราะหแยกแยะสภาพการณที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อระบุประเด็นปญหา สาเหตุกําหนด
แนวทางแกไขรวมทั้งขอดี ขอเสียของแตละแนวทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขที่เหมาะสม 

7) ดานการวิเคราะหและการวางแผน (Planning & Analytical) หมายถึง การพิจารณา
แยกแยะปจจัย สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อกําหนดเปาหมาย 
แผนงาน ทรัพยากรในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

8) ดานภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง ความรับผิดชอบตอวัตถุประสงค เปาหมายและผล
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเขาใจและสามารถถายทอดวัตถุประสงค ภารกิจ วิสัยทัศน ของ
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บริษัทสามารถสรางการยอมรับและเชื่อถือจากผูที่เกี่ยวของและมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและผูที่
เกี่ยวของอยูเสมอ 

9) ดานการบริหารบุคลากร (People Management) หมายถึง การพัฒนาบคุลากรเพือ่ใหเกดิผล
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชความรูความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งกระตุน สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
อันจะเอื้อตอการบรรลุเปาหมายทั้งของหนวยงานและองคกรโดยรวม  

ซ่ึงลักษณะของขีดความสามารถทั้ง 9 เปรียบเสมือนรูปภูเขาน้ําแข็ง ตามกรอบของ Spencer  
L.M. & Spencer S.M., 1993, pp. 9–12  ไดดังภาพ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 ภาพ 2  คุณลักษณะของขีดความสามารถ (Spencer L.M & Spencer S.M., 1993, p.11) 
 

จากภาพ 2 อธิบายไดวาความสามารถเปนความรูและทักษะสามารถสังเกตได (Visible) 
เปนคุณลักษณะสวนผิวหนาที่งายตอการพัฒนา สวนความสามารถที่เปนความคิดของตนเอง ลักษณะ
สวนตัวและแรงจูงใจเปนคุณลักษณะที่ซอนเรน (Hidden) อยูในสวนลึกกวาหรือสวนกลางของ
บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลักษณะสวนตัว และแรงจูงใจเปนคุณลักษณะที่ยากตอการพัฒนา 
องคกรสวนใหญจงึใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ หรือคุณลักษณะใน

ลักษณะสวนตวั     
แรงจูงใจ 

ความคิดของตนเอง 

ทัศนคติ คานิยม 

ทักษะ 

ความรู  

คุณลักษณะที ่
สังเกตได 

คุณลักษณะที่
ซอนเรน 

ทักษะ ความรู  

ความคิดของตนเอง 
แรงจูงใจ 

ลักษณะสวนตวั 

สวนผิวหนา งายตอการพัฒนา บุคลิกภาพหลัก ยากตอการพัฒนา 
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กลุมความรูและทักษะเพราะเปนการลงทุนที่ไดรับประสิทธิผลอยางชัดเจนกวาคุณลักษณะในกลุม
ความคิดของตนเอง ลักษณะสวนตัว และแรงจูงใจ และเพื่อจะเปนการทําความเขาใจใหงายขึ้นจึง
สามารถจัดแบงรูปแบบหรือระดับความสามารถทั้ง 5 รูปแบบนั้นออกเปน 2 กลุมหลักใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน ดังนี้  

1.กลุมความสามารถที่สังเกตไดหรือเห็นได (Visible) ไดแก ความสามารถดานความรู 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) ซ่ึงโอกาสในการพัฒนานั้นคอนขางงาย 

2.กลุมที่ซอนเรน (Hidden) ไดแก ความสามารถดานแรงจูงใจ (Motive) และลักษณะ
สวนตัว (Trait) เปนสิ่งที่อยูลึกลงไปและมีผลตอบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งยากที่จะเขาถึงและพัฒนา 

นอกจากนี้ระหวางความสามารถทั้ง 2 กลุมหลักที่กลาวมาแลวยังมีความสามารถที่เรียกวา
ความคิ ดของตน เอง (Self-Concept)ได แก  ทัศนคติ (Attitude)และค านิ ยม (Values) ซ่ึ ง เปน
ความสามารถที่ปรับเปลี่ยนไดแตตองใชระยะเวลานานและสามารถทําไดดวยอาจจะเปนการ
ฝกอบรมหรือการใชหลักจิตวิทยาหรือการสั่งสมประสบการณในการพัฒนา 

สําหรับรูปแบบความสามารถที่องคกรตาง ๆ เลือกใชในการวางแผนทรัพยากรมนุษยนั้น 
สวนใหญจะเปนดานความรูและทักษะ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการหาความสามารถตองใชตนทุนที่สูง 
จึงเลือกทําเฉพาะสวนความรูและทักษะที่จะเกิดผลที่เห็นไดชัดเจนกวา สวนทางดานแรงจูงใจ 
ลักษณะสวนตัวและความคิดของตนเองนั้น องคกรสวนใหญจะถือเปนขอสมมติฐานที่แฝงอยูใน
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานแลว 

นอกจากความสามารถจะเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลแลวยังมีผลทําใหเกิดความ
มุงมั่นในแตละบุคคล เพื่อทํานายทักษะพฤติกรรมและการกระทําตลอดจนผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานไดตอไป หรืออาจกลาวไดวาความสามารถเปนลักษณะที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลตอ
ความมุงมั่นและความมุงมั่นทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะนํามาใหเกิดผลการปฏิบัติงานแบบหนึ่ง ดังภาพ 3 
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•  

• แรงจูงใจ    

•    ลักษณะสวนตวั 

•    ความคิดของตนเอง 

•    ความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 รูปแบบความสัมพันธอยางมีเหตุผลของขีดความสามารถ (Spencer L.M. & Spencer  
            S.M., 1993, p.13) 
 

จากภาพ 3 อธิบายไดวา คุณลักษณะที่เปนแรงจูงใจ ลักษณะสวนตัว ความคิดของตนเอง    
และความรู เปนความตั้งใจ ผลักดันใหเกิดทักษะ เปนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานนําไปสูผลลัพธคือ
การปฏิบัติงานนั่นเอง  

ยกตัวอยาง แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ McClelland (1993, p.44; อางถึงใน ดนัย  
เทียนพุฒิ, 2546, หนา 60) หรือที่เรียกวา McClelland’s Theory of Needs ซ่ึงกลาวไววา การพัฒนา
บุคคลเกิดขึ้นจากความตองการประสบความสําเร็จ เมื่อนํามาเปรียบเทียบความสัมพันธอยางมี

คุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรม     ผลการปฏิบัติงาน 

          ความตัง้ใจ                                              การปฏิบตั ิ                                        ผลลัพธ          

• ทักษะ ( ความรู – ความคิด และพฤติกรรม) 

ตัวอยาง : แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

          สิ่งท่ีกําหนด                                     การปฏิบตั/ิการกระทํา                             ผลได          

ตั้งเปาหมายความรับผิดชอบ
สวนบุคคล 

การใชขอมูลยอนกลับ 

การปรับปรุง 
อยางตอเนื่อง  

         “ทําใหดกีวา” 

•    แขงขันกบัมาตรฐาน  
       ความเปนเลิศ 

•    กาวสูความเปนหนึ่ง 
 

คิดคํานวณถึงความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้น 

(คุณภาพ ผลิตภาพ ยอดขาย รายได) 

ผลิตภัณฑใหม บริการใหม
และกระบวนการใหม 

นวัตกรรม  
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เหตุผลของความสามารถ อธิบายไดวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะเปนสิ่งที่กําหนดใหบุคคลเกิดความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหดีกวามาตรฐานและกาวสูความเปนหนึ่งอันเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรม
การทํางานที่ใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมาย ความรับผิดชอบสวนบุคคลและการใชขอมูล
ยอนกลับและสุดทายนําไปสูผลลัพธที่มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องทั้งในสวนคุณภาพ ผลิตภัณฑ 
ยอดขายและรายได สวนพฤติกรรมที่ใหความสําคัญกับการคํานวณความเสี่ยงจะนําไปสูผลลัพธของ 
การเกิดนวัตกรรมอันไดแก ผลิตภัณฑใหม การบริการใหมและกระบวนการใหม เปนตน  

2.2.4 วิธีการวิเคราะหและออกแบบขีดความสามารถ 
วิธีวิเคราะหและออกแบบขดีความสามารถนั้น มีนักการศกึษาไดศึกษาไว ดังนี้  
เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543, หนา 16) กลาววา โดยทั่วไปเมื่อเริ่มตนวิเคราะหและ

กําหนดขีดความสามารถขององคกรหนึ่ง ๆ จะเริ่มตนจากการศึกษาเนื้อหาของแผนกลยุทธ (Strategic 
Intent) ตลอดจนวิสัยทัศน (Vision) เพื่อใหทราบทิศทางการดําเนินธุรกิจและจุดเดนขององคกร ดังนี้  

1. องคกรมีแผนกลยุทธและแผนงานเรื่องสําคัญ ๆ อะไรบาง (Corporate Strategy and 
Master Plan)  

2. วัฒนธรรมองคกรหรือคานิยมที่บุคลากรในองคกรมีรวมกันมีอะไรบาง (Corporate 
Culture/Corporate Values) ซ่ึงสามารถพิจารณาถึงภาพลักษณและปรัชญาในการบริหารขององคกร 

3. ความคิดเห็น มุมมอง หรือประเด็นสําคัญจากผูบริหารระดับสูงขององคกรตอขีด
ความสามารถหลัก (Core Competency) ตลอดจนทักษะความรู ความสามารถ คุณสมบัติ ศักยภาพ 
หรือพฤติกรรมที่ดีของบุคลากรวาควรเปนอยางไรในการมุงไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จ  

4. การศึกษาคุณสมบัติหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคลที่มีศักยภาพสูงหรือท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานดีโดยพิจารณาวาในการปฏิบัติงานสําคัญใหบรรลุผลสําเร็จอยางดีนั้น บุคลากรเหลานั้นมี
คุณสมบัติเดนอยางไร มีบทบาทและพฤติกรรมอยางไร ส่ิงใดเปนคุณสมบัติและพฤติกรรมสําคัญที่
บุคลากรเหลานั้นมีคลายกัน  

5. การศึกษาและวิเคราะหลักษณะความรับผิดชอบสําคัญของงานตาง ๆ  (Job Content Analysis)  
พงษศักดิ์  พรณัฐวฒุิกุล (2543, หนา 24) กลาววา การที่องคกรจะสามารถกําหนดขีดความ 

สามารถไดนั้น จําเปนตองมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้  
1. กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  

(Strategic Business)  
2. วิเคราะหและประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ขององคกร 
3. วิเคราะหและประเมินจุดออน จุดแข็งของพนักงานในองคกรแตละระดับ 
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4. วิเคราะหและจัดทําความสามารถหลักของบริษัท   
5. กําหนดแนวทางการประเมินทักษะความสามารถหลัก 
6. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่กําหนดไว 
ทั้งนี้เมื่อมีการวิเคราะหแลว ก็มารวมกําหนดในสิ่งที่จะตองทําเพื่อใหสอดคลองพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการจัดทํากอน – หลัง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ลายเล็ท แอนด โลแลนด (Rylatt,A. & Lohan,K., 1995, p.63–66) ไดเสนอวิธีการที่ใช
กําหนดขีดความสามารถไวหลายวิธี   ดังตอไปนี้  

1. วิธี DACUM (Develop a Curriculum) เปนเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตรซ่ึงตองอาศัย
กลุมของผูเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ใหมารวมกันทบทวนเกี่ยวกับขอบขายของอาชีพและกําหนดถึงขีด
ความสามารถ ซ่ึงมักจะมีจํานวน 8–12 ขอ อธิบายเกี่ยวกับหนาที่ในงานนั้น ๆ ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ
กล่ันกรองขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและขจัดความซ้ําซอนโดยรวมขีดความสามารถที่
ใกลเคียงกันไวดวยกัน เมื่อไดขอบเขตของขีดความสามารถแลว ก็จะทํารายละเอียดเพื่อระบุทักษะ 
ความรูและทัศนคติท่ีจําเปนในแตละขีดความสามารถนั้น ๆ เมื่อระบุขีดความสามารถและแจกแจง 
รายละเอียดไดแลว จึงกําหนดสมมติฐานวาจะทําอะไรเมื่อเกิดมีบางสิ่งผิดพลาดและพนักงานตองการ
อะไรเปนอันดับแรก 

2. วิธี Delphi กระบวนการนี้เกี่ยวของกับผูที่เชี่ยวชาญทางดานวิชาการซึ่งจะชี้แนะไดดี
ที่สุดเกี่ยวกับความตองการของงาน โดยท่ีจะมีการประชุมกันเปนรอบ ๆ แตละรอบนั้นผูดําเนินการจะ
ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่กอใหเกิดความยุงยากในงานนั้น ๆ ซ่ึงขอมูล
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมและสงกลับมายังสมาชิกเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหานั้น ๆ ตอไป ทําซํ้า ๆ 
เชนนี้จนไดขอสรุปรวมกัน 

3. วธีิ Functional Analysis เปนกระบวนการกลุมอีกแบบหนึ่งที่ใชกลุมของผูเชีย่วชาญและ ผู
อํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อเลือกเฟนหนาที่หลักหรือวัตถุประสงคหลักของงานตามเนื้อหา
ในมุมมองที่กวางโดยที่ผูอํานวยความสะดวกจะนํากลุมมารวมวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคหลักตามลําดับขั้น แลวจึงสรุปขีดความสามารถหลักของบทบาทในการปฏิบัติงานใน
แตละขีดความสามารถหลักก็จะถูกแยกยอยจนกระทั่งถึงหนวยหรือสวนประกอบยอย ๆ ของขีด
ความสามารถนั้น ๆ และเมื่อขีดความสามารถหลักประการที่หนึ่งไดรับการแยกยอยของหนาที่แลวก็
จะเปลี่ยนไปวิเคราะหขีดความสามารถหลักอ่ืน ๆ ตอไป 
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4. วิธี Critical Incident Technique เทคนิคนี้เกี่ยวของกับกลุมของคนงาน (หรือรายบุคคล) 
ในการที่จะระบุถึงปญหาในงานและการตอบสนองตอปญหาเหลานั้นในการที่จะระบุถึง
ความสามารถที่ตองการเพื่อบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะนําความสําเร็จและความไมสําเร็จ
ในงานมาเปรียบเทียบกัน อันจะนํามาเปนขีดความสามารถหลักสําหรับการทํางานในความชํานาญ
แตละสาขา  

อีกวิธีหนึ่งก็โดยการถามคนงานตรง ๆ ถึงสิ่งที่เขาทําใหเกิดความผิดพลาดเหลานั้น ซ่ึง
อาจจะใชวิธีการเขียนทั้งแบบตางคนตางเขียน และเขียนแบบรวมกลุม นํามาปรึกษาและหาขอสรุป
วาพฤติกรรมใดมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมใดไมมีประสิทธิภาพ 

นอกเหนือจากเทคนิควิธีที่กลาวไปแลวนี้ ยังมีวิธีในการระบุถึงพฤติกรรมมนุษยเพื่อกําหนด
เปนขีดความสามารถ ดังตอไปนี้  

1. วิธีการสํารวจเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ แบบทดสอบและอื่น ๆ 
2. วิธีการสังเกตโดยตรง  
3. วิธีการประเมินผลดวยตนเองหรือผูอ่ืน  
4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. วิธีการตรวจบันทึก 
6. วิธีการสรางสถานการณจําลอง 
สรุปไดวา การออกแบบขีดความสามารถมีหลายรูปแบบตามที่กลาวมาแลวขางตน แตใน

การหาขีดความสามารถที่ดีนั้น ควรที่จะหาจากความตองการขององคกรที่ตองการใชประโยชนจาก
ขีดความสามารถโดยใชวิธีการระดมสมองจากผูบริหารระดับสูงเพื่อหาขีดความสามารถที่องคกร
ตองการและนําขีดความสามารถที่ไดรับมาเปรียบเทียบกับขีดความสามารถของพนักงาน สําหรับใน
สวนของขีดความสามารถที่พนักงานมีอยูแลวนั้นจะหาไดจากผูเชี่ยวชาญ ผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน รวมกันกําหนดขึ้น เนื่องจากผูเชี่ยวชาญ ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานจะเปนกลุมบุคคล
ที่ทราบและเขาใจรายละเอียดของงานในหนาที่ที่พนักงานปฏิบัติอยูและทราบวาพนักงานตองใช
ความสามารถเทาไร และอยางไร จึงจะสามารถดําเนินงานนั้นไดจนสําเร็จ นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชา 
และเพื่อนรวมงานยังเปนผูที่ใกลชิดกับพนักงานจึงจะไดรับรูถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนักงานไดเปนอยางดีมากกวาผูอ่ืน  

นอกจากนั้น การนําขีดความสามารถเขามาใชนั้น ตองพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมกับ
สถานการณเร่ิมจากการออกแบบการศึกษาขีดความสามารถ (Design Competency Studies) เพื่อ
กําหนดเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล จากนั้นจึงหาขอมูลดวยการสัมภาษณ 
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(Conducting the Behavioral Event Interview) จากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบขีด
ความสามารถ (Developing a Competency Model) ใหดียิ่งขึ้น  

สเปนเซอร แอนด สเปนเซอร (Spencer L.M.&Spencer S.M., 1993, p.93–113) ได
กลาวถึงวิธีการออกแบบขีดความสามารถที่แตกตางกันไวถึง 3 วิธี ดังนี ้ 

วิธีท่ี 1 การออกแบบขีดความสามารถที่ศึกษาโดยใชเกณฑตัวอยาง (The Classic Study  
Design Uning Criterion Samples) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังภาพ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4   การออกแบบขีดความสามารถที่ศึกษาโดยใชเกณฑตัวอยาง (Spencer L.M. & Spencer  
               S.M., 1993, p.201) 

กําหนด 

การแสดง 

เกณฑตัวอยาง 

เกณฑการวดัผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การสัมภาษณ  
เชิงพฤติกรรม 

          การใช      
   ผูเชี่ยวชาญ 

วิธีการ 
สํารวจ 

การใชระบบคอมพิวเตอร 
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

การสังเกต 

การวิเคราะหขอมูลและ 
การพัฒนารูปแบบ 
ขีดความสามารถ 

การหาความถกูตอง
รูปแบบขีดความสามารถ 

การประยกุตใช  

ขั้นท่ี 3 

  ขั้นท่ี 4 

     ขั้นที่ 5 

   ขั้นท่ี 6 

- ขอมูลหลัก เชน ยอดกําไร การวัดผลผลิต 
- ผูบังคับบัญชาที่ไดรับการเสนอชื่อ 
- การประเมนิโดยเพื่อนรวมงาน 
- การประเมนิโดยลูกนอง 
- พนักงานที่ปฏิบัติงานดีที่สุด 
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในระดับปกต ิ
 

- ความรูเบื้องตนของคนที่จะมาปฏิบัติงาน 
- การสัมภาษณเชิงพฤติกรรม 

- การทดสอบ 
- การประเมนิโดยศูนยการประเมิน 
- การคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 
- การฝกอบรม 
- การพัฒนาความเปนมืออาชีพ 
- การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
- การวางแผนสืบทอดตําแหนง  
 

ตามเกณฑ 
ตัวอยางที ่
กําหนดไว 
ในขั้นที่ 2 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 
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ขั้นท่ี 1 กําหนดเกณฑการวัดการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล (Define Performance Effec – 
tiveness Criteria) เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะกําหนดเกณฑการวัดขีดความสามารถ ซ่ึงจะวัดจาก
ผลสําเร็จของปฏิบัติงาน (Effective Performance) ไดแก ยอดขาย ผลกําไร ผลการวิจัย เปนตน บางครั้ง
การกําหนดเกณฑการวัดขีดความสามารถเดิมจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นดวย เชน การวัดผล
ประสิทธิผลของแพทย ส่ิงที่วัด คือ การพัฒนาถึงความถูกตองแมนยําในการวินิจฉัยโรคและการ
รักษาคนไข 

ในการกําหนดเกณฑการวัดขีดความสามารถนั้น สามารถกําหนดไดหลายวิธีดวยกันโดย
อาศัย หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ลูกคา ซ่ึงเกณฑที่มีประสิทธิผลและมีความ      
ถูกตองแมนยํามากที่สุดควรจะกําหนดโดยใชหลาย ๆ วิธีรวมกัน  

ขั้นท่ี 2 การแสดงเกณฑตัวอยาง (Identify a Criterion Sample) นําเกณฑที่กําหนดจาก  ขั้น
ที่ 1 มากําหนดกลุมตัวอยางที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในขั้นที่ดีที่สุด (Superstars) มาเทียบเคียงกับกลุมที่มี
ผลการปฏิบัติงานในระดับปกติทั่วไป (Average Performers) และสําหรับกลุมที่สาม คือ กลุมที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานไมดี (Poor Performers) องคกรสวนมากจึงไมมี
การกําหนดขีดความสามารถของพนักงานที่ไมมีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานไมดีเพราะถามีก็ตอง
ถูกออกจากงาน ดังนั้น จึงเปนเรื่องยากที่จะพูดถึงเพื่อนรวมงานเพราะทุกคนก็จะบอกวาทุกคนเปน
คนดี แตที่สําคัญที่สุดคือ ใครจะเปนคนที่ดีที่สุด  

ในการกําหนดเกณฑการวัดขีดความสามารถจากขั้นที่ 1 จะทําใหทราบวาพนักงานกลุมใด
เปนกลุมที่ดีที่สุดซึ่งวิธีการที่ดีคือ กําหนดเกณฑหลาย ๆ เกณฑและคัดเลือกพนักงานดวยการ
ประเมินจากคาสูงสุดของเกณฑที่กําหนด 

 ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Collect Data) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีอยูดวยกัน
หลายวิธี แตวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชพัฒนารูปแบบของขีดความสามารถ (Competency 
Model) มีอยูดวยกัน 6 วิธี ดังตอไปนี้ 
                    1. วิธีการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavior Event Interviews:BEI) เปนการสัมภาษณ 
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานเชิงลึกในเรื่องทั่ว ๆ ไปโดยใหผูถูกสัมภาษณอธิบายถึงสถานการณหรือ
งานที่เกี่ยวของวาทําอะไรและมีผลเกิดขึ้นอยางไรเปนตน มีวิธีสัมภาษณเชิงพฤติกรรมจะรวมถึงการ
ทดสอบ Thematic Apperception Test (TAT) ซ่ึงเปนการวัดบุคลิกภาพและลักษณะความรูความ
เขาใจของผูสัมภาษณ เชน พวกเขาคิดอะไร รูสึกอยางไร และตองการอะไรที่จะทําใหเกิด
ความสําเร็จไดในแตละสถานการณ ซ่ึงวิธีการนี้จะชวยใหผูสัมภาษณสามารถวัดขีดความสามารถได 
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เชน การจูงใจเพื่อใหเกิดผลสําเร็จแนวคิดเชิงตรรกะและการแกไขปญหาเปนตน ซ่ึงวิธีการสัมภาษณ
เชิงพฤติกรรม มีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

ขอด ี
1) การเก็บรวบรวมขอมูลขีดความสามารถเปนการเก็บจากวธีิการทีห่ลากหลายทาํให                

มีความถูกตองแมนยําและสามารถคนพบขีดความสามารถใหม ๆ อีกดวย 
              2) ชวยใหแสดงออกถึงขีดความสามารถที่ชัดเจนและยังชวยสรางบรรยากาศภายในองคการ
จากสถานการณที่กําหนด 

3) แสดงใหเหน็วาผูปฏิบัติงานที่อยูในระดับสูงสามารถที่จะจัดการกับงานที่เฉพาะเจาะจง 
ไดและยังสามารถแกไขปญหาไดอีกดวย 

4) เปนวิธีการพยากรณที่มีเหตุผล และปราศจากอคติทางดานเชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม 
5) สามารถนําขอมูลมาใชกับการฝกอบรม 

ขอเสีย 
1) ไมสามารถวิเคราะหงานไดหลายงานเพราะมีขอจํากัดเรื่องเวลา แรงงาน คาใชจาย และ

ผูเชี่ยวชาญ เปนตน 
2) ตองใชผูเชี่ยวชาญมาทําการสัมภาษณเพราะตองอาศัยสติปญญา การรับรู การควบคุม 
3) ทําใหบางงานขาดหายไปเพราะวิธีนี้มุงไปที่งานที่มีความสําคัญแมวางานที่ขาดไป 

ไมสําคัญมากนักแตก็มีความสัมพันธกับงานอื่น ๆ 
4) การใหขอมลูยอนกลับเพือ่ใหไดขอมูลที่ดี 
5) ใชเวลาและคาใชจายสูง 

 
2. วิธีการใชผูเชี่ยวชาญ (Expert Panels) เปนการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในเรื่องของ

บุคลิกลักษณะของพนักงานจนถึงระดับบริหารที่ตองการในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญอาจเปน
ผูบริหาร พนักงานที่มีการปฏิบัติงานดี หรือเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกที่รูเร่ืองงานเปนอยางดี เชน 
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงวิธีการใชผูเชี่ยวชาญมีขอดีและขอเสีย ดังนี้          
          ขอดีและขอเสียของวิธีการใชผูเชีย่วชาญ 

ขอด ี
1) มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมขอมูลที่มีคุณคา 
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2) คณะกรรมการผู เชี่ยวชาญจะกลายเปนผูที่มีความรูในเร่ืองแนวคิดที่ เกี่ยวกับขีด
ความสามารถวิธีการประเมินตัวแปรรวมถึงการพัฒนาเพื่อใหเกิดความสอดคลองในเรื่องการ
สนับสนุนดานการศึกษา 

ขอเสีย 
1) เปนการกําหนดตามความเชื่อ หรือตามกลุมที่มีบุญคุณ ทาํใหไมสามารถกําหนดตัว

ทํานายถึงผลการปฏิบัติงานที่สมบูรณได  
                2) มองขามปจจัยทีจ่ะกําหนดขีดความสามารถ เชน ผูเชี่ยวชาญขาดความรูทางดาน
ศัพทเทคนิคและจิตวิทยา เปนตน  
   

3. วิธีการสํารวจ (Surveys) โดยใชคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ และบุคคลอื่น ๆ ภายในองคกร
ทําการประเมินขีดความสามารถ ซ่ึงรวมถึงการประเมินพฤติกรรมดวย เชน ความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล หรือจํานวนความถี่ของขีดความสามารถที่ตองการโดยทั่วไปแลว
การสํารวจจะมุงเนนไปที่ทักษะเฉพาะที่ตองการโดยมีการตั้งคําถาม ดังนี้  

1) คะแนนระดบัเทาใดจึงจะสามารถแบงแยกทักษะของผูบริหารกับผูปฏิบัติงานในระดับ
ทั่วไป 

2) การที่องคกรไมประสบความสําเร็จ ก็เหมือนกับพนกังานที่ไมมีทกัษะในการ
ปฏิบัติงานหรือไม  

3) การจางงานใหม ที่มุงเรื่องลักษณะในการปฏิบัติงานสมควรหรือไมอยางไร 
4) ทักษะสามารถพัฒนาไดหรือไม การใชวธีิการสํารวจมีขอดีและขอเสยี  
ขอดีและขอเสียของการใชวธีิการสํารวจ 

ขอด ี
1) มีความสะดวกรวดเร็ว และงายตอการรวบรวมขอมูลเพื่อใชวิเคราะหทางสถิติ  
2) ในการสํารวจยอมใหพนกังานจํานวนมากไดกรอกขอมูลและสรางความสอดคลองให

เกิดกับการศึกษาคนควา  
ขอเสีย 

1) ขอมูลถูกจํากัดทั้งรูปแบบและแนวคิดในการสํารวจและการสํารวจยังไมทําใหเกิดขีด
ความสามารถใหม ๆ 

2) อาจไมมีประสิทธิภาพ เพราะใชคําถาม เดียวกันสอบถามตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึง        
พนักงานระดบัลางสุด 
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4. วิธีการใชระบบคอมพิวเตอรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาชวย (Computer Based 
“Expert Systems”) โดยระบบคอมพิวเตอรจะชวยในการกําหนดคําถามใหกับผูวิจัย ผูบริหาร หรือ 
ผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ซ่ึงคําถามเหลานี้จะเปนหัวใจสําคัญของความรูที่ เปนองคประกอบของขีด
ความสามารถที่ผานมาโดยระบบจะทําการวิเคราะหและอธิบายถึงรายละเอียดของขีดความสามารถ
ที่ตองการใชในการปฏิบัติงานของผูที่มีผลการปฏิบัติงานระดับสูงและระดับพื้นฐานที่สามารถทํางานได 
ซ่ึงการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยมีขอดีและขอเสียดังนี้ 

ขอดีและขอเสียของการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวย 
 ขอด ี

1) สามารถเขาถึงขอมูลได ดวยการเปรียบเทียบขอมูลในการหาขีดความสามารถกับวิธีอ่ืน ๆ  
2) มีประสิทธิภาพตั้งคําถามไดตรงประเด็นและสัมพันธกับงานที่จะวิเคราะหมากกวาสํารวจ

ทั่ว ๆ ไป 
3) ไมตองใชผูเชี่ยวชาญประหยัดแรงงาน เวลา และคาใชจาย 

     ขอเสีย 
 1) ขอมูลจะขึน้อยูกับความถูกตองของการตอบคําถาม 
 2) อาจมองขามขีดความสามารถเฉพาะบางอยางที่ไมมีการกําหนดอยูในฐานขอมูลและไม

สามารถคนพบขีดความสามารถใหม ๆ ได 
 3) การลงทุนในระบบมีราคาแพง  

 
5. วิธีการวิเคราะหหนาท่ีงาน (Job Task/Function Analysis) โดยพนักงานหรือผู

สังเกตการณจะทํารายละเอียดวาแตละงานมีหนาที่งาน และมีการปฏิบัติอยางไรในแตละชวงเวลา 
และรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม คํานวณระยะเวลาสัมภาษณและใชสังเกตการณซ่ึงการ
ใชวิธีการวิเคราะหหนาที่งานมีขอดีและขอเสีย ดังนี้ 

ขอดีและขอเสียของการใชวธีิการวิเคราะหหนาท่ีงาน  
ขอด ี

1) ชวยใหไดรายละเอียดของขอมูลมากขึ้นเพื่อใชในการออกแบบงานการวิเคราะห 
อัตราคาจาง 

2) เปนการเตรยีมขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกพนักงาน 
ขอเสีย 

1) ใหความสําคัญกับลักษณะของงานมากกวาคนที่ทํางาน 
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2) กําหนดรายละเอียดของงานมากกวาคนที่ทํางาน  
 
 6. วิธีการสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เปนการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน

และพฤติกรรมการทํางานที่บอกถึงขีดความสามารถซึ่งการใชวิธีการสังเกตโดยตรงมีขอดีและ
ขอเสียดังนี้ 

ขอดีและขอเสียของการใชวธีิการสังเกตโดยตรง   
ขอด ี

1) ควรใชประกอบกับวิธีการประชุมสัมภาษณและสํารวจเพราะการสังเกตจะมีสวนชวย
ใหพนกังานระดับลางไมมีกดดันเมื่อตองเผชิญกับผูบริหารระดับสูง  

ขอเสีย 
1) ไมคอยมีประสิทธิภาพและตองเสียคาใชจายสูงเนื่องจากดวยอาศัยผูมปีระสบการณ 

ทําการสังเกต ซ่ึงตองใชเวลาสังเกตนานกวาจะไดส่ิงที่สําคัญ  
 

ขั้นท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลและการพัฒนารูปแบบขีดความสามารถ (Analyze Data and 
Develop a Competency Model) เปนการนําขอมูลที่หาไดจากวิธีการและแหลงขอมูลตาง ๆมาทําการ
วิเคราะหเพื่อกําหนดขีดความสามารถดานบุคลิกภาพและทักษะโดยแยกขีดความสามารถของผูที่มี
ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูงจากผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับพื้นฐาน  

การวิเคราะหเร่ิมจากขอมูลตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไปของผูปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑระดับสูง
และออกจากปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑระดับพื้นฐาน นํามาเทียบหาความเหมือนและความแตกตางใน
เรื่องของแรงจูงใจ ทักษะ และขีดความสามารถในดานอื่น ๆ งานทายที่สุดคือการพัฒนาคูมือที่
รวบรวมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับขีดความสามารถ เปนการอธิบายการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
โดยมีการกําหนดขีดความสามารถแตละตัว และกําหนดเกณฑเปนคะแนนพรอมกับมีตัวอยาง
ประกอบ  

 
ขั้นท่ี 5 การหาความถูกตองรูปแบบขีดความสามารถ (Validate Competency Model) เปน

รูปแบบขีดความสามารถที่มาจาก 4 ขั้นตอน ที่สามารถสรางใหเกิดความถูกตองได 3 วิธีดังนี้  
1.วิธี Concurrent Cross – Validation เปนการรวบรวมขอมูลจาก BEI ที่แบงกลุมตัวอยาง

เปน 2 กลุม คือ ผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูง และผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ
ระดับพื้นฐานเพื่อทดสอบดูวาจะสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของคนทั้ง 2 กลุมในเวลาปจจุบัน
หรือไม  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

43 

2.วิธีConcurrent Construct Validation เปนการประเมินขีดความสามารถโดยใช 
Competency Model และทดสอบผลการปฏิบัติงานของผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูง 
และผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับพื้นฐาน หรือใชวิธีใหผูบริหารหรือผูที่รอบรูทําการ
สังเกต ทําการประเมินและจัดลําดับของทั้ง 2 กลุม ตามเกณฑตัวอยางที่กําหนดไวในขั้นที่ 2 ถาเกณฑ
ที่กําหนดมีความถูกตองผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูงก็จะไดคะแนนจากการทดสอบ
สูงดวย  

3.วิธี Predictive Validity เปนวิธีตรวจสอบความถูกตองที่นิยมใชกันมากที่สุดโดยใช
แบบทดสอบหรือขอมูลจาก BEI ทําการคัดเลือกบุคลากร หรือฝกอบรมบุคลากรดวยการใชขีด
ความสามารถ เพื่อที่จะดูวาบุคลากรเหลานั้นจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นในอนาคตโดยดูจากประวัติ
การศึกษา ผลการเรียนการสอบ หนังสือรับรอง เปนการทํานายถึงผลการปฏิบัติงานที่แทจริงรวมถึง
ความสําเร็จในชีวิตดวย  

 
ขั้นท่ี 6 เตรียมการประยุกตใชรูปแบบขีดความสามารถ (Prepare Applications of the 

Competency Model) รูปแบบขีดความสามารถที่มีความถูกตองสามารถนํามาใชประโยชนไดหลาย
ประการดวยกัน เชน ขอมูลขีดความสามารถที่สามารถนํามาใชในการออกแบบการสัมภาษณการ 
คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การทดสอบหรือการประเมินผลการคัดเลือกสายงานอาชีพการบริหารงาน 
การวางแผนสืบตําแหนง การฝกอบรมและพฒันา คาจางแรงงาน และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
เปนตน  

 
วิธีที่ 2 การออกแบบขีดความสามารถที่ศึกษาในระยะสั้นโดยผูเชี่ยวชาญ (A Short 

Competency Model Process Based on Expert Panels) เปนกระบวนการประเมินขีดความสามารถ
อยางรวดเร็ว (Job Competency Assessment:JCA) โดยใชขอมูลเบื้องตนจากความเห็นของคณะ
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ดังภาพ 5 
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ภาพ 5  ขั้นตอนการออกแบบขีดความสามารถในระยะสั้นโดยใชผูเชี่ยวชาญ (Spencer L.M. &                
              Spencer S.M., 1993, p.107) 
 
 
 

ขั้นท่ี 1 การประชุมคณะ      
ผูเชี่ยวชาญ 

1. การหาจุดหมายของงานแตละงาน (ระดมความคิด) 

1)  งานในปจจุบันและงานในอนาคต 

ความรับผิดชอบที่สําคัญในงาน 
การวัดผล (กําหนดเกณฑการปฏิบัติงาน ระดับสูง   
       เพื่อใชวดัความรับผิดชอบในงาน) 

2)  ขีดความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

(1) ขีดความสามารถที่จําเปนระดับพื้นฐาน 
(2) ขีดความสามารถที่จําเปนระดับสูง 

3)  อุปสรรคในการดําเนินการ 

2. สรางแบบสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับขดีความสามารถ 
    ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหสมบูรณ 
3. ประมวลผลแบบสอบถามดวยระบบผูเชีย่วชาญ 
    (ขอบเขตความคิดเห็นสวนใหญเมื่อไมเห็นดวย) 

การสัมภาษณ   
เชิงพฤติกรรม (BEI) 

การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นท่ี 3 

การตรวจสอบขอมูล ขั้นท่ี 4 

ขีดความสามารถ 

                 การวเิคราะหขีดความสามารถโดยใชตารางแมทริกซ 
 ระบบ 

ผูเช่ียว 
ชาญ 

แบบ 
สอบ 
ถาม 

คณะผู 
เช่ียวชาญ 

สัมภาษณ
เชิง 

พฤติกรรม 
สรุปผล 

1. ความสําเร็จ 

2. การริเริ่ม 

x 
xx 

x 
xxx 

x 
x 

x 
xx 

x 
xx 

ขีดความสามารถ 
             ใหม 1. 

2. 

 
 

x 

  
x 
x 

 
 
x 

 
? 
x 
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จากภาพ 5  อธิบายไดดังตอไปนี้  
ขั้นท่ี 1 ประชุมผูเชี่ยวชาญ (Convene Expert Panesl) เปนการหาเปาหมายของงานสําหรับการ

จัดทําขีดความสามารถโดยใชขอมูลเบื้องตนจาก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลและ
ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูง รวมกันกําหนดในประเด็นตอไปนี้  

1. ความรับผิดชอบที่สําคัญในงาน (Key Accountabilities) คือหนาที่ความรับผิดชอบท่ี
สําคัญรวมถึงผลผลิตหรือบริการ  

2. การวัดผล (Results Measures) เปนการกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานระดับสูงเพื่อใชวัด
ความรับผิดชอบในงาน ซ่ึงเกณฑที่ใชหาไดจากการประเมินของหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และ/หรือลูกคา  

3. สายงานอาชีพ (Career Path) การกําหนดแบบหรือชนิดของงาน  
4. ขีดความสามารถ (Competency) ที่พนักงานจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานแบงเปน 

ระดับพื้นฐานและระดับสูง 
5. สรางแบบสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับขีดความสามารถที่จําเปน (Competency Require-  

ments  Questionnaire:CRQ) เปนการสํารวจเพื่อนํามากําหนดขีดความสามารถที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานของระดับพื้นฐานและระดับสูง  

6. สรางระบบคอมพิวเตอรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ (Computer Based “Expert” System) เพื่อให 
สามารถโตตอบคําถามไดเหมือนกับคณะผูเชี่ยวชาญเปนผูตอบเอง  

ขั้นท่ี 2 การสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Conduct Behavioral Event Interviews:BEI)โดยคณะ
ผูเช่ียวชาญจะเปนผูสัมภาษณผูบริหารที่อยูในระดับสูงเพื่อเปนการชี้แจงถึงขีดความสามารถพรอม
ทั้งยกตัวอยางประกอบดวย  

ขั้นท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลและการพัฒนารูปแบบขีดความสามารถ (Analyze Data and 
Develop a Competency Model) เปนการนําขอมูลที่ไดจากคณะผูเชี่ยวชาญ การสํารวจ ระบบ
คอมพิวเตอร และการสัมภาษณเชิงพฤติกรรมมาวิเคราะหเพื่อกําหนดพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ 
ที่สามารถจําแนกผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมที่สุดกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานปกติทั่วไปได และเปน
คุณลักษณะและพฤติกรรมผูที่ดํารงตําแหนงงานใชในการปฏิบัติงานนั้น  

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบขีดความสามารถที่จัดทําขึ้น (Validate the 
Competency Model) โดยการใหคะแนนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานกับพนักงานกลุมที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเยี่ยม และกลุมที่มีผล การปฏิบัติงานปกติทั่วไป ซ่ึงหากกลุมพนักงานที่มีผลการ
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ปฏิบัติงานดีเยี่ยมไดคะแนนขีดความสามารถสูงกวากลุมที่มีผลการปฏิบัติงานปกติทั่วไปแสดงวาขีด
ความสามารถที่กําหนดขึ้นมีความถูกตองและเหมาะสมกับงานดังกลาว  

โดยสรุปประโยชนที่ไดรับจากการออกแบบขีดความสามารถในระยะสั้นโดยผูเชี่ยวชาญ 
ไดแก  

1. ทําใหไดตัวเนื้องาน หนาที่ความรับผิดชอบและตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่มีการจําแนก
หรือใหคาคะแนนเปนระดับ เปนความถี่และความสําคัญซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเปรียบเทียบ
เนื้อหาของงานดังกลาวกับเนื้อหาของงานอื่น ๆ ตอไป  

2. ทําใหไดเสนทางความกาวหนาในอาชีพของงานและสามารถทราบไดอยางคราว ๆ วา
ควรจะพัฒนาขีดความสามารถหลักอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอยางไร  

3. ทําใหไดขีดความสามารถพื้นฐานและขีดความสามารถในระดับสูงที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานนั้น  

 
 วิธีที่ 3 การออกแบบขีดความสามารถที่ศึกษาจากงานใดงานหนึ่งและงานในอนาคต 

(Studies of Single Incumbent and Future Jobs) สามารถหาไดโดยพิจารณาจาก  
1. การศึกษางานในอนาคต (Future Job) พจิารณาได 3 แนวทาง คือ  
     1) คณะผูเช่ียวชาญ (Expert Job) โดยจะกําหนดความรับผิดชอบ เกณฑการประเมิน

และขีดความสามารถในงานปจจุบันที่มีลักษณะคลาย ๆ กันในองคการแลวนํามากําหนดเปน                  
ขีดความสามารถและความรับผิดชอบที่จําเปนสําหรับในอนาคต สวนเกณฑการประเมินสําหรับงาน
ในอนาคตจะกําหนดงานจากสถานการณจําลองที่ผู ปฏิบัติงานในอนาคตตองเผชิญวาตองใช             
ขีดความสามารถในระดับใดจึงจะทํางานนั้นเสร็จ  

     2) ความสัมพันธระหวางความรูพื้นฐานในงานกับขีดความสามารถ เปนองคประกอบหรือ
หนาที่ความรับผิดชอบของงานในอนาคตที่มักจะรวมถึงขีดความสามารถ ซ่ึงเปนขีดความสามารถที่
รวบรวมไดจากการศึกษาวิจัยมากอน  

     3) การวิเคราะหเปรียบเทียบกับงานในปจจุบัน (Analysis of Analogous Present Jobs) 
ซ่ึงถือวาเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการกําหนดขีดความสามารถของงานในอนาคตดวยการ  

          (1) ศึกษาจากผูที่มีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑระดับสูง ในงานที่มีลักษณะใกลเคียง
กัน  
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         (2) ศึกษาจากการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจทางดานแรงงานที่เกี่ยวกับการงานใน
ลักษณะเดียวกันทั่ว ๆ ไป วาตองการขีดความสามารถอยางไรเพื่อจะกําหนดถึงขีดความสามารถสําหรับ
งานในอนาคต 

         (3) การศึกษาจากงานใดงานหนึ่ง (Competency Studies of Single – Incumbent 
Jobs) เปนการรวบรวมขอมูลจากบุคคลที่มีความสําคัญที่สามารถที่ปฏิบัติงานนั้นซึ่งขีด
ความสามารถสําหรับงานนั้นจะกําหนดจากการสัมภาษณเชิงพฤติกรรมจากผูบริหาร เพื่อนรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชาและลูกคา  

 
2.3 ตัวชี้วัด 
 

2.3.1 ความหมายของตัวชี้วดั 
ตัวช้ีวัด ตรงกับภาษาอังกฤษวา Indicators ในภาษาไทยมีคําที่นํามาใชในความหมาย         

อยูหลายคํา เชน ดัชนี ตัวช้ี ตัวช้ีนํา ตัวบงชี้ และเครื่องชี้วัด เปนตน แตผูวิจัยขอใชคําวา ตัวช้ีวัด 
เพราะใหเห็นภาพที่ชัดเจน โดยมีผูใหความหมายของตัวช้ีวัดไวตาง ๆ กัน ดังนี้  

โชคชัย  สิรินพมณี (2540, หนา 11) กลาววา ตัวช้ีวัด หมายถึง สารสนเทศที่ใชบงบอก  
สถานภาพหรือลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งวามีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวเปนอยางไรซึ่งลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดี
ตองมีการแสดงคาปริมาณและคุณภาพเปนตัวเลข เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวได   

วรรณี  แกมเกตุ (2540, หนา 14) กลาววา ตัวช้ีวัด เปนสารสนเทศหรือคาที่สังเกตไดเชิง
ปริมาณหรือเปนสารสนเทศเชิงคุณภาพซึ่งใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัด หรือสะทอนลักษณะรวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานอยางกวาง ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2540, หนา 12 (อางถึงใน โชคชัย  สิรินพมณี, 2540, หนา 9) กลาววา 
ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวแปร ตัวประกอบหรือคาที่สังเกตไดซ่ึงใชบงบอกสถานภาพหรือลักษณะการ
ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน 

สมเกียรติ  ทานอก (2539, หนา 9) กลาววา ตัวช้ีวัด หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกสภาพ
หรือสภาวะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในเชิงปริมาณ
โดยการนําขอมูลหรือตัวแปรหรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคาที่สามารถชี้ใหเห็น
สภาพที่ตองการศึกษาหรืออธิบายซึ่งสารสนเทศที่ไดนี้อาจจะอยูในรูปของขอความตัวประกอบ    
ตัวแปรหรือคาที่สังเกตไดเปนตัวเลข 
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สรวุฒิ  บัวจันทร (2545, หนา 10) กลาววา ตัวช้ีวัด หมายถึง ส่ิงที่เปนตัวบอกถึงแนวทาง  
ทิศทางวาการดําเนินกิจกรรมหรือการพัฒนาในเรื่องตาง ๆ นั้น ไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวมากหรือ
นอยเพียงใด ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญและตองคอยเฝาพึงระวงัในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

สุวิช นุกูลสุขศิริและฉัตรพงษ วงษสุข (2546, หนา 9) กลาววา ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัว
ประกอบ ตัวแปรหรือคาที่สังเกต ซ่ึงใชบงบอกถึงสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน
หรือผลการดําเนินงานที่มีนัยของการบรรลุถึงวัตถุประสงคและความสําเร็จของขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรที่มีความสัมพันธกับเกณฑและมาตรฐานซึ่งใชเปนตัวตัดสินความสําเร็จหรือ
คุณคาของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่ไดรับ 

เอมอร  จังศิริพรปกรณ (2541, หนา 37) กลาววา ตัวช้ีวัด เปนสารสนเทศเชิงปริมาณหรือ     
ตัวประกอบ ตัวแปรที่บงบอกถึงสิ่งที่ตองการตรวจสอบหรือสถานการณที่สะทอนลักษณะการ
ดําเนินงานทําใหสามารถวินิจฉัยและชวยช้ีบทบาทหนาที่ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

อํารุง  จันทวานิช, 2539 (อางถึงใน วรรณี  แกมเกตุ, 2540, หนา 13) กลาววา ตัวช้ีวัดเปน
สารสนเทศที่ชวยใหการวินิจฉัยและชี้สภาวะตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานทาง
การศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

จอนดสโตน(Johnstone, 1981, p.31-33 อางถึงใน วรรณี  แกมเกตุ, 2540, หนา13) กลาววา 
ตัวช้ีวัด หมายถึง สารสนเทศที่บงบอกปริมาณเชิงสัมพันธ หรือสภาวะของส่ิงที่มุงวัดในเวลาใดเวลา
หนึ่งโดยไมจําเปนตองบงบอกสภาวะที่ เจาะจงหรือชัดเจน แตบงบอกหรือสะทอนภาพของ
สถานการณ ที่เราสนใจเขาไปตรวจสอบอยางกวาง ๆ หรือใหภาพเชิงสรุปโดยทั่วไป ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดในอนาคต 

จากความหมายดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา ตัวช้ีวัดเปนสารสนเทศหรือคาที่สังเกตได 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชบงบอกสภาวะของสิ่งที่มุงวัดเปนรูปธรรม ตัวแปรที่บงบอกถึงสิ่ง
ที่ตองการตรวจสอบ หรือสถานการณที่สะทอนลักษณะการดําเนินงาน ทําใหสามารถวินิจฉัยช้ีภาวะ
และชวยช้ีบทบาทหนาที่ รวมทั้งปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2.3.2 ประเภทของตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด มีหลายประเภทและหลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการและเกณฑในการแบง เชน 

แบงโดยอาศัยแนวคิดของวิธีการสรางตัวช้ีวัด แบงโดยอาศัยวิธีการนําตัวแปรไปใช นอกจากนี้ยัง
แบงตามวิธีการแปรผล แบงตามลักษณะ/สเกลการวัด แบงตามชวงเวลา แบงตามระดับการวัด    
แบงโดยอาศัยแนวคิดเชิงระบบ และบางเกณฑแบงโดยอาศัยการตีคาของตัวช้ีวัด เปนตน ซ่ึงใน
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ทัศนะของนักวางแผนและนักกําหนดตัวช้ีวัด จะแบงตัวช้ีวัดโดยอาศัยการคํานึงถึงที่มาและประโยชน
ในการนําไปใชเปนหลัก ซ่ึงอาจจําแนกตัวช้ีวัดที่แสดงลักษณะเฉพาะเรื่อง (Single Indicators) 
ตัวช้ีวัดที่แสดงลักษณะเฉพาะกลุม (Compound Indicators) และตัวชี้วัดรวม (Composite 
Indicators)(ศักดิ์ชาย  เพชรชวย, 2541, หนา 15) 

จอนดสโตน (Johnstone, 1981, p.31-33 อางถึงใน เอมอร  จังศิริพรปกรณ, 2540, หนา38)
ไดทําการแบงวิธีการจําแนกประเภทของตัวช้ีวัดในระบบการศึกษาไว 5 วิธี ดังนี้  

1. วิธีพิจารณาจากตัวแปรที่เขามามีสวนรวมในการสรางตัวชี้วัด แบงได ดังนี้  
1) ตัวชี้วัดตัวแทน (Representative Indicators) เปนการเลือกเอาตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง

มาเปนตัวแทนเพื ่อชวยชี ้หรือสะทอนใหเห็นแงมุมของระบบการศึกษาใชมากในงานวิจ ัย        
งานบริหารและงานวางแผน ตัวแปรที่นํามาใชเปนตัวชี้วัดที่พบบอย คืออัตราการเขาเรียนของ
นักเรียนระดับตน รอยละของผลิตภัณฑประชาชาติ (GNP) ที่ใชเพื่อการศึกษาอัตราการอานออก
เขียนไดเปนตน ในระบบการศึกษา ถาใชตัวแปรเพียงตัวเดียวเปนตัวแทนในการวัดระบบการศึกษา
ซ่ึงมีความยุงยากซับซอน เปนเรื่องที่ไมนาเปนไปได 

2) ตัวชี้วัดแยกรวม (Disaggregative Indicators) เปนตัวช้ีวัดที่นําขอมูลมาจําแนก
ออกเปนสวนเดี่ยว ๆ การอธิบายตองอาศัยความหมายของแตละตัวแปรเพื่ออธิบายแตละสวนหรือ   
แตละองคประกอบของระบบการศึกษา แทนที่จะใชตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง อธิบายคุณลักษณะหรือ
มโนทัศนหนึ่ง ๆ ตัวแปรที่กําหนดแตละตัวในแตละสวนตองเปนอิสระจากตัวแปรอื่น ๆ ทําใหไม
สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะถานําไปใชเพื่ออธิบายเพียงบางสวนก็เกิดปญหาใน
ความไมถูกตอง ลักษณะของตัวช้ีวัดประเภทจึงไมชวยอธิบายลักษณะของระบบการศึกษาไดถูกตอง  

3) ตัวชี้วัดรวม (Composite Indicators) เปนตัวช้ีวัดที่รวมตัวแปรจํานวนหนึ่งเขา
ดวยกันหลายเปนคาออกมาตัวหนึ่ง สําหรับบอกคุณลักษณะของสิ่งนั้น มีการถวงน้ําหนักของตัว
แปรแตละตัว เพราะตัวแปรแตละตัวอาจจะมีคาน้ําหนักไมเทากัน แลวคํานวณคาตัวช้ีวัดรวมออกมา 
ตัวช้ีวัดนี้อธิบายลักษณะหรือสถานการณของการศึกษาไดดีกวาการใชตัวแปรเพียงตัวเดียว 

2. วิธีพิจารณาจากวิธีการแปลผล คาของตวัชี้วัด แบงไดดังนี้  
1) ตัวชี้วัดท่ีมีการแปลผลแบบอิงกลุม (Norm Reference Comparison) เปนตัวช้ีวัด

เปรียบเทียบระบบการศึกษาตาง ๆ ในระยะเวลาเดียวกันหรือเปนการเปรียบเทียบกับกลุม 
2) ตัวชี้วัดท่ีมีการแปลผลแบบอิงตนเอง (Self Reference Comparison) เปนตัวช้ีวัดที่

เปรียบเทียบในระบบการศึกษาเดียวกัน แตตางกันในดานระยะเวลาหรือเปนการเปรียบเทียบกับ 
ตนเอง  
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3) ตัวชี้วัดท่ีมีการแปลผลแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference Comparison) เปนตัวช้ีวัด
ที่เปรียบเทียบกับระบบในอุดมคติ หรือจุดมุงหมายในแผนหรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว 

3. วิธีพิจารณาจากลักษณะ/สเกลการวัด แบงไดดังนี้  
1) ตัวชี้วัดท่ีวัดเปนคาสมบูรณ (Absolute Measurement) เปนตัวช้ีวัดที่แสดงคาเปน

จํานวนที่มีความสมบูรณในตัวเอง ไมมีการนําคาไปเปรียบเทียบหรือสัมพันธกับคาอื่น ๆ เชน 
จํานวนนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนตึกในโรงเรียน เปนตน 

2) ตัวชี้วัดท่ีวัดเปนคาสัมพัทธ (Relative Measurement) เปนตัวช้ีวัดที่แสดงคาที่มีการ
นําไปสัมพันธหรือเกี่ยวของกับคาอื่น เชน สัดสวนของนักเรียนที่เรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละของ
นักเรียนที่อานออกเขียนได อัตราการเจริญเติบโต เปนตน 

4. วิธีพิจารณาตามชวงเวลา แบงไดดงันี้  
1) ตัวชี้วัดแสดงคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Measurement of Stocks) เปนตัวช้ีวัดที่ใหคา

เปนปริมาณที่แนนอนในชวงเวลาหนึ่ง 
2) ตัวชี้วัดแสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (Measurement of Flows) เปนตวัช้ีวดั

ที่สัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ขอมูลอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาถูก
รายงานในรูปของรอยละตอป มีคาเปนบวกหรือลบก็ได 

5. วิธีพิจารณาตามระดับการวัด แบงไดดังนี้  
1) ตัวชี้วัดท่ีวัดลักษณะสภาพรวมทุกระดับ (Measurement of Overall Level)เปน

ตัวช้ีวัดที่วัดคุณลักษณะรวมทุกระดับ อาจแสดงในรูปของคาเฉลี่ย ตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะไมเห็น
การกระจาย การนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกัน อาจไดขอสรุปที่ไมถูกตอง 

2)  ตัวชี้วัดท่ีวัดลักษณะการกระจาย (Measurement of Distribution) เปนตัวช้ีวัดที่วัด
ลักษณะการกระจายของขอมูลในรูปของ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําใหเห็นวาคุณลักษณะที่วัดไดใน
กลุมมีความคลายคลึงกัน หรือแตกตางกันมากนอยเพียงใด 

นอกจากการแบงประเภทของตัวช้ีวัดแลว ส่ิงหนึ่งที่มีความสําคัญที่นักวางแผนตองปฏิบัติ
ควบคูกันไปก็คือ การกําหนดตัวช้ีวัดทางการศึกษา ซ่ึงควรจะพิจารณาทั้งระบบ ซ่ึงระบบการศึกษา
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ดังท่ี จอรนสโตน ( Johnstone, 1981, p.25 อางถึง
ใน ศักดิ์ชาย  เพชรชวย, 2541, หนา 15) ไดเสนอไวดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่เปนปจจัย คือ ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของในเชิงปริมาณหรือความตองการของสังคมที่มี
ตอระบบการศึกษา เชน ดานทรัพยากรที่สนับสนุนทางการศึกษา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ทางการศึกษา เปนตน  
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ตัวช้ีวัดที่เปนกระบวนการ คือ ตัวช้ีวัดที่อธิบายเกี่ยวกับโครงสรางของระบบหรืออธิบาย
ลักษณะการแจกแจงปจจัยของระบบการศึกษา ซ่ึงตัวช้ีวัดในกระบวนการนี้จะรับผลมาจากคาของ
ตัวช้ีวัดที่เปนปจจัย 

ตัวช้ีวัดที่เปนผลผลิต คือ ตัวช้ีวัดถึงปริมาณและระดับของทกัษะตาง ๆ แลผลผลิตที่พรอม
จะออกสูระบบการศึกษา หรือความพอใจของสังคมที่มีตอระบบการศึกษา เชน จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาความสามารถของผูสําเร็จการศึกษา เปนตน  

2.3.3 การสรางตัวชี้วัด 
ในการสรางตัวช้ีวัดนอกจากจะมีความคิดรวบยอดดานระบบที่มีสวนประกอบสามสวนยอย 

คือ ปจจัย กระบวนการ และผลลัพธแลวในขั้นตอไปยังจะตองคิดถึงวิธีการที่จะสรางตัวช้ีวัดของแต
ละสวนยอยเหลานี้ วิธีการสรางเหลานี้นับวายังเปนของใหมในการศึกษาพัฒนาเพื่อใหไดตัวช้ีวัดมี
ความสมบูรณ และความตรงและเที่ยงตอการนําเอาไปใช  

วิธีการกําหนดตัวช้ีวดัที่ใชกนัเปนสวนใหญ นําไปสูการตัดสินใจ 4 อยาง ดังนี้  
1. วิธีใหคํานยิามวิธีใดวิธีหนึง่ที่จะนําเอามาใช 
2. ตัวแปรแบบใดที่จะนํามาใช  
3. จะรวมกันแบบใดจึงจะเหมาะสม  
4. จะใชน้ําหนกัอยางไร 

การตัดสินอยางแรกวา จะนําคํานิยามวิธีใดบางซึ่งมีอยูหลายวิธี เชน วิธีลดการปฏิบัติที่
ยุงยากลง ดังไดกลาวมาแลววาเลือกตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดใหแทน เปนการลดความยุงยากลงไดโดย
หวังวาตัวแปรที่ใชแทนตัวอ่ืนนั้น จะสามารถแทนไดจริง ในกรณีที่ตัวแปรที่ใชแทนกับอีกตัวแปร
หนึ่งมีความสัมพันธสูงเหมือนจะเปนตัวเดียวกัน การนิยามอีกแบบหนึ่งจัดเปนนิยามทางทฤษฎี ซ่ึง
เกี่ยวของกับการรวมตัวแปรแบบคณิตศาสตร โดยมีตัวหลักที่แตกยอยไปหลายตัว เชน ดานปจจัย 
(Input) ซ่ึงสมมุติใหมีตัวช้ีวัดที่มีคาเปน I ที่ประกอบดวยตัวแปรสี่ตัวคือ V1 , V2 , V3 และ V4 ตัวแปร
เหลานี้เอามาบวกรวมกันตามธรรมดา แตเนื่องจากแตละตัวมีน้ําหนักตางกันฉะนั้นแตละตัวจึงตอง
คูณดวยน้ําหนักดังนั้น จึงไดสมการเปน  

         I     =   a. V1 + b. V2 + c. V3 + d. V4    (สมการที่ 1)  
        ถาตัวแปรทุกตัวมีความสําคัญเทากัน ดังนั้น  a = b = c = d = 1 
กรณีเชนนี้ก็เอาคาทั้งสี่ตัวแปรบวกกันไดเลย เพราะมีน้ําหนักเทากัน แตถา V1  มีคาเปน

สองเทาของ  V2 และ V2  มีคาเปนสามเทาของ V3 และ V4 (ซ่ึงสองตัวแปรหลังนี้มีคาเทากัน)  ดังนั้น 
          a = 6; b = 3; c = d = 1   และตัวช้ีวัดก็จะมีคาสมการเปน  
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          I      =   6 V1 + 3 V2 + V3 + V4    (สมการที่ 2) 
จากตัวอยางขางบนนี้จะเห็นวา การเลือกตัวแปรหลาย ๆ ตัว เพื่อจะเอามาคํานวณหาคา

ตัวช้ีวัดนอกจากจะตองเลือกตัวแปรแตละตัวดวยความรอบคอบแลว ยังตองพิจารณาน้ําหนักของตัว
แปรเหลานั้นดวย โดยดําเนินการไปตามทฤษฎี ซ่ึงสรุปไดวามีปญหาที่จะตองพิจารณา 3 ประการ คือ 

1. การเลือกตัวแปรที่จะผสมกัน 
2. การเลือกน้ําหนักของแตละตัวแปร 
3. การเลือกวิธีการวาจะผสมตัวแปรนัน้อยางไรใหเปนตวัช้ีวดัที่ตองการ เชน บวกกัน 

หรือมีการคูณน้ําหนกักอนบวก 
การสรางตัวช้ีวัด ยังมีวิธีการที่สลับซับซอนในเชิงสถิติเชน การใชวิธีวิเคราะหตัวประกอบ 

(Factor Analysis) วิเคราะหกลุม (Cluster Analysis) หรือการใชมาตรวัดแบบ กั๊ตตแมน (Guttman 
Scales) ซ่ึงวิธีการเหลานี้ มีวิธีการโดยเฉพาะของตนในการกําหนดตัวช้ีวัด ยังเกี่ยวของกับระบบขอมูล
ทางการศึกษาวาเปนการไดขอมูลมาโดยตรงหรือโดยออมและเปนขอมูลแบบใด เชน เปนขอมูล
แบบบัญญัติ (Nominal Scales) ซ่ึงใชการนับจดเอามา หรือเปนขอมูลเรียงลําดับ (Ordinal Scales) 
หรือขอมูลแบบชวงชั้น (Interval Scales) และ/หรือขอมูลแบบเรโชหรืออัตราสวน (Ratio Scales) 
เพราะการจะเอาตัวแปรดานตาง ๆ ที่มีสเกลการวัดตางกันมาผสมกันนั้น จําเปนตองมีความเขาใจวา จะ
นําขอมูลเหลาน้ันมารวมกันไดถูกตองหรือไมอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหตัวช้ีวัดนั้นมีความตรงและความ
เที่ยงที่สมบูรณ (กมล  สุดประเสริฐ, 2543, หนา 20-23)  

การสรางตัวช้ีวัดแบบอิงกลุม (Norm – Referenced Indicator Formation) 
ตัวแปรของระบบการศึกษาสวนใหญ จะใชวิธีการวัดดวยสเกลหรือมาตรวัดสองอยางคือ 

แบบอัตราสวน (Ratio Scales) และแบบอันตรภาคชั้นหรือชวงชั้น (Interval Scales) การหาคารอยละ 
(Percentage) หรือการหาอันดับที่รอยละ (Percentile Rank) จากขอมูลแลวจัดเปนตัวช้ีวัด นับวาเปน
วิธีที่งายแตในกรณีสรางตัวชี้วัดแบบอิงกลุมนั้น หมายถึง การจัดทําใหเปนคะแนนมาตรฐาน 
(Standardizing Scores)  

คะแนนมาตรฐาน ความคิดในการใชคะแนนมาตรฐานเปนความคิดของการที่จะพยายามทํา
ใหตัวช้ีวัดอยูในมาตรฐานของสเกลการวัดตามหลักสถิติมากขึ้น มีการใชสูตรคะแนนมาตรฐาน (Z) 
ตามสมการตอไปนี้  

 Z      =      
          ซ่ึง  Z      =     คะแนนมาตรฐาน 

X      =     คาคะแนนดิบ 

X – X 
S 
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 X      =     คาเฉลี่ย 
 S       =     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบมาเปนคะแนนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาอยูในระหวางเทากับ –1,   

+1 และ มีคาเฉลี่ยเปน 0 ตอจากนั้นเราก็สามารถแปลงเปนคะแนนที (T) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 50 และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10 ก็จะได  
                 T      =     50 + 10Z   

นอกจากนั้นกย็ังมกีารแปลงคะแนนมาตรฐานแบบนี้ ใหมีจํานวนมากขึน้เพือ่ใหเปนตวัช้ีวัด 
ตามแตจะกําหนด เชน อาจกาํหนดใหคาเฉลี่ยเทากับ 500 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 100 
เปนตน (กมล  สุดประเสริฐ, 2543, หนา 27–28) 

2.3.4 การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด 
ส่ิงหนึ่งที่จะตองใหความสําคัญในหลักการพัฒนาตัวช้ีวัดก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของ

ตัวช้ีวัดที่จะนําไปใชประโยชน ซ่ึงในขั้นตอนนี้ประกอบดวยหลักการสําคัญ 2 ประการคือ  
1. การตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดภายใตกรอบแนวความคิดทางทฤษฎี ซ่ึงในขั้นตอนนี้

ถือวามีความสําคัญมากเพราะหากการพัฒนาตัวช้ีวัดเริ่มตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพ
แลว ไมวาจะใชเทคนิควิธีการทางสถิติที่ดีอยางไร ผลที่ไดจากการพัฒนาก็ยอมดอยคุณภาพไปดวย  

2. การตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงในขั้นตอนนี้มีความสําคญันอยกวาขั้นตอนแรกที่
กลาวมาเพราะเปนเพียงการนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนคุณภาพของตัวช้ีวัดเทานั้นจากหลักการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดที่กลาวมา สามารถดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดได ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ คือ 

ขั้นที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปรจะตองมีการกรอบ
แนวคิดในเชิงทฤษฎีที่ชัดเจน มีความครอบคลุมในการวัดตัวแปรและความเปนตัวแทนของตวัแปรมี
นิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกตองสอดคลองกับเปาหมายในการนําตัวชี้วัดไปใชประโยชน รวมถึง
ลักษณะประเภท ระดับการวัด และการสรางโมเดลและการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร ซ่ึง
ส่ิงที่กลาวมาจะชวยใหสารสนเทศที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น  

ขั้นที่ 2 ควรศึกษาและพิจารณาวิธีการรวบรวมหรือการสังเคราะหตัวแปรแตละวิธี แตละ
เงื่อนไขและความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ  
สอดคลองกับเปาหมายในการนําไปใชมากขึ้น 

ขั้นที่ 3 การกําหนดน้ําหนักของตัวแปรควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปร 
และเปาหมายในการนําไปใชประโยชน (ศักดิ์ชาย  เพชรชวย, 2541, หนา 20)  
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2.3.5 การพัฒนาตัวชี้วัดจากแนวทฤษฎ ี
 การสรางตัวช้ีวัดที่ยึดนิยามตามทฤษฎีหรือแนวคิดนั้น เปนการปรับปรุงตัวช้ีวัดหรือสูตร

บางอยางที่มีอยูแลวในการพัฒนาตัวช้ีนี้คงดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. เลือกตัวแปรที่มีสวนประกอบกันและกนั  
2. กําหนดวิธีเอามารวมกัน  
3. กําหนดน้ําหนักใหแตละตัวแปร  

การเลือกตัวแปรที่จะเอามารวมกันใหเปนตัวช้ีวัดที่มีแนวทฤษฎีหนุนหลังนั้น มีวิธีการหลาย
อยางตามเกณฑทั่ว ๆ ไปแลว ตัวแปรที่จะนํามารวมกันนั้นจะสามารถระบุออกมาใหงายแตตองระวงั
ไมใหมีการลําเอียงในการใชตัวแปรตัวหนึ่งตัวใด การเขียนออกมาเปนขอความกําหนดวาจะให
ตัวช้ีวัด ประเภทของคุณลักษณะที่ตองการวัดจะชวยในการเลือกตัวแปรที่จะใชไดดีโดยขอความนั้น
ตองเขียนใหชัดเจนไมคลุมเครือหรือบางครั้งขอใหผูเชี่ยวชาญไดชวยกันพิจารณาตกลงกันถึง
คุณลักษณะที่ตองการวัด 

เมื่อกําหนดคุณลักษณะที่ตองการใหตัวช้ีวัดไดแลวก็พยายามเลือกตัวแปรที่จะนํามาใชใน
การวัดคุณลักษณะเหลานั้น รูปไดอาแกรมที่แสดงถัดไปจะชวยอธิบายการสรางตัวช้ีวัดดังกลาวมา
ใหดีขึ้น จากภาพที่ 7 ในไดอาแกรมจะเห็นวาตัวแปร 1 และ 2 เปนตัวแทนที่มีความสัมพันธกันสูง
ตอแนวคิดหรือ Concept ที่ตั้งใจจะสอบวัด และทั้งสองตวัแปรนี้ก็มีความสัมพันธภายในกันเองสูง 
ซ่ึงอาจแปลวาทั้งสองตัวแปรนี้วัดคุณลักษณะที่เหมือนกันซึ่งในทางปฏิบัติไมควรเอาตัวแปรทั้งสอง
ตัว สวนตัวแปร 3 ก็มีความสัมพันธระดับต่ํากับตัวแปร 1 และ 2 และสัมพันธปานกลางกับแนวคิด
หรือ Concept ท่ีจะสอบวัดตัวช้ีวัด ในกรณีเชนนี้ใหเห็นวานาจะไดจากการรวมตัวแปร 1 หรือ 2 เขา
กับตัวแปร 3  
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             สัมพันธสูง 

 
 
 
    
 
ภาพ 6 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรสามตัวและแนวคิด (Concept) ที่จะวัด 
 

วิธีเอาตัวแปรมารวมกันสวนใหญตัวช้ีวัดที่นิยามแลวเหลานี้ มักจะมาจากการเอาตัวแปร
หลายตัวบวกผสมกัน ในบางครั้งการบวกกันดูจะไมถูกตองเพราะไมสะทอนใหเห็นการรวมกันของ
ตัวแปรตามที่นิยามไว การคูณกันอาจจะนํามาใชแทนไดเหมาะสมดีกวา ซึ่งเรื่องนี้ตองมีการพิจารณา
อยางรอบคอบ ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัด (I) อาจไดจากการเอาตัวแปรสองตัวผสมกัน คือ V1 และ V2   
ดังนี้  

I      =    V1 + V2 

ในกรณีที่เอาตัวแปรมารวมกัน ทําใหเหมือนมีสมมติฐานภายในใจไววา ตัวแปรตัวหนึ่ง
อาจใหตัวแปรอีกตัวหนึ่งมาแทนหรือมาชดเชยได การรวมกันใหเปนตัวช้ีวัดทําใหตองตัดสินใจตอ
วาจะใชผลบวกนั้น เปนคาตัวช้ีวัดไดเลยหรือไม หรือจะตองหาคาเฉลี่ยการรวมกันเฉย ๆ คงไมได
เพราะตัวแปรแตละตัวยังมีความแปรปรวนที่แตกตางกันที่ตองพิจารณา  

การคูณกันการเอาตัวแปรมาคูณกัน เปนอีกวิธีหนึ่งของการสรางตัวช้ีวัด แตจะแสดงนัยตอ
แนวคิดหรือ Concept ที่แตกตางกันออกไปตัวช้ีวัดจากผลดานลางนี้จะไมเหมือนกับการบวก ดังที่
กลาวมา (กมล  สุดประเสริฐ, 2543, หนา 24–27) 

          I      =    V1 x V2                
2.3.6 คุณสมบตัิของตัวชี้วดั 
คุณสมบัติที่ดขีองตัวช้ีวัด ประกอบดวย (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2539, หนา 40)   

ตัวแปร 
1 

ตัวแปร 
2 

ตัวแปร 
3 

แนวคดิ 
ที่จะวัด 

สัมพันธต่ํา 

สัมพันธต่ํา 

สัมพันธ
ปานกลาง 
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1) ความเปนกลางของตัวชี้วัด (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียง (Bias) ของตัวช้ีวัดที่
ผลของการประเมินอาจเกื้อกูลตอกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่เปนประเภทเดียวกันแตจัดทํา
โดยหนวยงานที่แตกตางกัน 

2) ความเปนวัตถุวิสัยของตัวชี้วัด (Objectivity) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของ
ตัวช้ีวัดมิไดเกิดจากการคิดเอาเองตามความรูสึกของผูประเมินหรือที่เรียกวาตามจิตวิสัย (Subjectivity) 
แตอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือเปนรูปธรรมของคุณสมบัติที่ผูประเมินจะประเมิน 

3) ความวองไวตอความแตกตางของตัวชี้วัด (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของ 
ตัวช้ีวัดที่จะวัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน ในการประเมินผล
โครงการที่ใหประชาชนรวมประเมิน เชน เร่ืองอัตราความพึงพอใจ แทนที่จะใหระบุเพียงความ
พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะมีการผันแปรแคบมากคือ 1 เทานั้น ควรจะใหกลุมที่มีความพอใจและไม
พอใจนั้นบอกวามีความพอใจหรือไมพอใจมากนอยเพียงใด 

4) คาของมาตรวัดหรือตัวชี้วัดท่ีได ควรมีความหมาย หรือตีความไดอยางสะดวก 
(Meaningfulness and Interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ําสุดที่งายแก
ความเขาใจ  

5) ความถูกตองในเนื้อหาของตัวชี้วัด ท่ีจะนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Content Validity)ไมมีปญหาสําหรับการประเมินส่ิงที่เปนเอกภาพ แตเปนปญหาคอนขางมากใน
การประเมินสิ่งที่ไมใชกายภาพ เชน การประเมินโครงการเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง (Self Reliance) 
อะไรคือเนื้อหาของการพึ่งพาตนเอง  

6) ความถูกตองในการสรางตัวชี้วัด (Construct Validity) เปนประเด็นปญหาทันทีที่    
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตองประกอบดวยตัวแปรหลาย ๆ ตัวดวยกันในการสรางตัวชี้วัดหรือการ
นําเอาตัวแปรหลายตัวเหลานี้มารวมกัน วิธีการรวมตัวแปรหลายตัวเขาดวยกันไมวาจะนํามาบวกกัน
หารกันหรือคูณกันนั้นถูกตองหรือไมและตีความไดอยางไร  
 
2.4 เทคนิคเดลฟาย 
 

2.4.1 ความเปนมาของเทคนคิเดลฟาย 
เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคที่ไดรับการตั้งชื่อตามชื่อของวิหารเดลฟาย อันเปนวิหารที่ 

ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยกรีกโบราณ ที่ถือเปนศูนยกลางของความเชื่อถือและการเดินทางมาขอคําทํานาย
เกี่ยวกับอนาคตจากเทพเจา (เทพอพอลโล) ของผูคนในสมัยนั้น เทคนิคเดลฟาย ถูกคนพบและ
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พัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2493 (ค.ศ.1950) โดยนักวิจัยของ The Rand Corporation คือ Olaf 
Helmer, Norman Dalkey and Nicholas Rescher เพื่อประโยชนในการทํานาย วางแผนและตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตเปนสําคัญ ตอมาไดเร่ิมพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบในป พ.ศ. 2495 เพื่อใช
ในการศึกษาและวิจัยทางการทหารของกองทัพอากาศอเมริกัน และไดถูกปกปดเปนความลับไวถึง 
10 ป มาเปดเผยเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2505  พรอมทั้งมีการกระจายเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟาย
อยางกวางขวางจากบทความเรื่อง “An Experimental Application of the Delphi Method of the Use 
of Expert” ที่มี Olaf Helmer and Norman Dalkey เปนผูเขียนลงในวารสาร Management Science ป
ที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2506 จนทําใหเทคนิคเดลฟายเปนที่รูจัก และถูกนํามาใชในงานวิจัย
สาขาตาง ๆ อยางแพรหลาย (ประยูร  ศรีประสาธน, 2523, หนา 16, อาทิตยา  ดวงมณี, 2540, หนา 30)  

2.4.2 ความหมายและความสําคัญของเทคนิคเดลฟาย 
ปจจุบันมีการวิจัยจํานวนมาก ที่ใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเดลฟาย ซ่ึงนับเปน

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับความนิยม จากผูทําการวิจัยเปนอยางมากอีกวิธีหนึ่งและในสวน
ของความหมายของเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเดลฟายนั้น ไดมีผูใหความหมายไวพอสรุป
ดังนี้  

ประยูร  ศรีประสาธน (2523, หนา 9) กลาววา เทคนิคเดลฟายเปนขบวนการเสาะหาความ
คิดเห็นที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมตน เกี่ยวกับความเปนไปในอนาคต ในเรื่องเกี่ยวกับเวลา 
ปริมาณ และ/หรือสภาพการณที่ตองการจะใหเปนไป ทั้งนี้ โดยใชวิธีการเสาะหาความคิดเห็นดวย
การใชแบบสอบถามแทนการเรียกประชุม 

สุวรรณา  เชื้อรัตนพงษ (2528, หนา 14) กลาววา เทคนิคเดลฟายคือกระบวนการที่
รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจจากกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด โดยไมตองนัดกลุมผูเชี่ยวชาญใหมาประชุมกัน แตใช
การตอบแบบสอบถามแทน ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหสามารถระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ในที่ตาง 
ๆ ไดโดยไมจํากัด ทั้งยังประหยัดเวลาและคาใชจายอีกดวย นอกจากนี้ก็ยังชวยใหผูเช่ียวชาญแตละ
คนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และไมตกอยูใตอิทธิพลความคิดเห็นของผูอ่ืนหรือของเสียงสวน
ใหญในที่ประชุม 

อาทิตยา  ดวงมณี (2540, หนา 32) กลาววา เทคนิคเดลฟาย คือกระบวนการรวบรวมความ
คิดเห็น หรือการตัดสินใจอยางอิสระจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการสื่อสารใหขอมูล และผลยอนกลับ (Feedback) สําหรับผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อนํามา
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ซ่ึงขอมูลที่เปนฉันทามติหรือสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน(Consenses) ถูกตองและมีความ
นาเชื่อถือมากที่สุด  

พิว (Pill, 1960, p.56-57  อางถึงใน บัญชา  สํารวยรื่น, 2540, หนา 52) กลาววา เทคนิคเดล
ฟายเปนการนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาใชประโยชนอยางมีระบบแบบแผน ซ่ึงนับวาเปน
กระบวนการหนึ่งของการเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่กระจัดกระจายกันใหสอดคลอง
กันอยางเปนระบบโดยที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนรวมกันใหความคิดเห็นโดยไมทราบวามีใครบางที่มี
สวนออกความคิดเห็นซึ่งเปนการขจัดอิทธิพลของแตละคน ที่จะสงตอความคิดเห็นของคนอื่นได
เปนอยางดี  

เล็บ (Rasp, 1995, p.75 อางถึงใน สรวุฒิ  บัวจันทร, 2545, หนา 29) กลาววา เทคนิคเดล
ฟายเปนการรวบการพิจารณาการตัดสินใจที่มุงเพื่อเอาชนะจุดออนของการตัดสินใจแตเดิมที่
จําเปนตองขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หรือความคิดเห็นของ
กลุมหรือมติของที่ประชุม 

จากความหมายดังกลาว สรุปชี้ใหเห็นวา เทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการนําความคิดเห็น
ของกลุมผูเชี่ยวชาญมารวบรวมสรุป และรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการสัมภาษณหรือการใชแบบสอบถามในลักษณะของการระดับความคิด ซ่ึงให
ผูเชี่ยวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและไมตกอยูใตอิทธิพลความคิดเห็นของผูอ่ืน
หรือของเสียงสวนใหญในที่ประชุม 

2.4.3 รูปแบบและวิธีการของเทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคเดลฟายที่นิยมใชปจจุบันมีสองรูปแบบ รูปแบบที่ใชแพรหลายที่สุดคือ “เทคนิค

เดลฟายแบบเดิม”  ซ่ึงเปนการรวบรวมแนวคิดจากกลุมผูเชี่ยวชาญโดยคณะผูดําเนินการกลุมหนึ่ง
เปนผูทําหนาที่ออกแบบสอบถามสงไปยังผูเชี่ยวชาญ รวบรวมผลที่ไดมาสรุปจัดทําแบบสอบถาม
ชุดใหมสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญใหความเห็นอีกครั้งหนึ่ง เปนการเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญได
พิจารณาคําตอบที่ใหไปครั้งแรกเมื่อเทียบกับความเห็นของกลุมอีกครั้งหนึ่งเปนอยางนอยโดยที่
ผูตอบอาจยืนยันความเห็นเดิมหรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็นไปจากเดิมก็ได ซ่ึงถาความคิดเห็นตาง
ไปจากกลุมจะตองใหเหตุผลประกอบดวย สวนเทคนิคเดลฟายอีกรูปแบบหนึ่ง คือ “เทคนิคเดลฟาย
แบบใหม” ส่ิงที่ตางไปจากเทคนิคเดลฟายแบบเดิม คือ แทนที่จะใชคนดําเนินการ ในเรื่องแบบสอบถาม
และวิเคราะห  ผลสรุปในแตละรอบใหใชคอมพิวเตอรแทน ซ่ึงแบบนี้ทําใหสามารถวิเคราะหผลการ
ตอบแตละรอบ ไดรวดเร็วและทันทีทันใด ไมตองรอนานเหมือนเทคนิคแบบเดิม(Linstone, Harold 
E.A. and Turoff, Murray, 1975, p.5) 
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จะเห็นวากระบวนการวิธีการของเทคนิคเดลฟาย ไมวาจะเปนเทคนิคเดลฟายแบบเดิม
หรือแบบใหมก็ตาม มีลําดับขั้นตอนสําคัญไดแก การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับประเด็น
ปญหาที่ศึกษา การสรางแบบสอบถาม การเก็บขอมูลแตละรอบมาทําการวิเคราะหสรุปผล ปรับ
แบบสอบถามกลับไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาคําตอบของตน เทียบกับความเห็นของกลุมอีกอยางนอย 1 
ครั้ง  

1) การเลือกผูเชี่ยวชาญ ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ก็คือ การ
เลือกสรรผูเชี่ยวชาญทั้งนี้เพราะการวิจัยจะออกมาดี ถูกตองเพียงใดนั้นอยูที่ผูเชี่ยวชาญ (Dalkey, 
1980, p.41 อางถึงใน สรวุฒิ  บวัจันทร, 2545, หนา 30) กลาววาผูเชี่ยวชาญคือ ผูที่มีความรูเปนพิเศษ
ในสาขาที่เขาสนใจ ดังนั้นการเลือกผูเชี่ยวชาญควรมีความรูเฉพาะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยแตละครั้ง สําหรับจํานวนผูเช่ียวชาญที่เหมาะสมคือตั้งแต 17 คนขึ้นไป ซ่ึงอัตราการลดลงของ
ความคลาดเคลื่อนมีนอยมาก (Macmillan, 1971, p.35 อางถึงใน สรวฒุิ  บัวจันทร, 2545, หนา 31) 
นอกจากนี้จากการศึกษาของณัฐฎา  สรรพศรี (2525, หนา 32) พบวา เมื่อผูเชี่ยวชาญจํานวนตั้งแต 14 
คนขึ้นไป ความคลาดเคลื่อนจะลดนอยลงมากและไมมีความแตกตางกันระหวางในการตอบคําถาม
ซํ้าในรอบ 2  กับรอบ 3 

2) การรวบรวมขอมูลโดยทั่วไปจะมีการรวบรวมขอมูล 3–4 รอบ โดยรอบแรกจะเปนการ
คนควาในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกบัประเด็นปญหาที่ศึกษา โดยอาจไดจากการคนควาเอกสารและสอบถาม
ผูเชี ่ยวชาญ ผลคําตอบจากรอบแรกจะถูกนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามรอบที่ 2   
สงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญแตละคนใหความเห็นอีกครั้ง ในรอบนี้ถาผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นแตกตาง
จากกลุมและยังคงยืนยันความเห็นเดิมจะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย สําหรับรอบที่ 4 ก็ทํานอง
เดียวกับรอบที่ 3 (Linstone, Harold E.A. and Turoff, Murray, 1975, p.5–6)  

จากการวิจัยจํานวนมาก ไดตัดการรวบรวมขอมูลในรอบที่ 4 เพราะมีความแตกตางกัน
นอยมากระหวาง ผลที่ไดจากรอบที่ 3 กับรอบที่ 4 และขอมูลที่ไดเพิ่มเติมก็ไมคุมกับความพยายาม
ในการจัดทํานัก (Rasp, 1995, p.80  อางถึงใน สรวุฒิ  บัวจันทร, 2545, หนา 31) สําหรับการตัดสิน
วาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกันหรือไมนั้น พิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณไดซ่ึงโดย
ปกติจะคํานวณหา  คามัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทล ความเห็นพองตองกันจะเกิดขึ้นเมื่อคาพิสัย
ระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 บนสเกล 5 (ขนิษฐา  วิยานุมาส, 2525, หนา 34, จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช, 
2526, หนา 32–33)  

2.4.4 ปญหาและลักษณะที่ควรใชเทคนิคเดลฟาย 
โดยทั่วไป ผูทําการวิจัยจะตัดสินใจใชเทคนิคนี้ เมื่อมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2535, หนา 43) คือ 
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1. ปญหาที่ทําการวิจัยไมมีคําตอบที่ถูกตองแนนอน แตสามารถวิจัยปญหาไดจากการ
รวบรวมการตัดสินแบบอัตนัย (Subjective Judgments) จากผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

2. ปญหาที่จะทําการวิจัยตองการความคิดเห็นหลาย ๆ ดานจากประสบการณหรือความรู
ความสามารถของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

3. ผูทําการวิจัยไมตองการใหความคิดเห็นของผูอ่ืนแตละคนมผีลกระทบหรือมีอิทธิพลตอ
การพิจารณาตัดสินปญหานั้น ๆ  

4. การพบปะเพื่อนัดประชุมของกลุมเปนการไมสะดวก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรหรือเสีย
คาใชจายและเวลามากเกินไป 

5. เมื่อไมตองการเปดเผยรายชื่อบุคคลในกลุม เพราะความคิดเห็นของคนในกลุมเกี่ยวกับ
ปญหาที่วิจัย อาจมีความขัดแยงอยางมาก 

2.4.5 ปจจัยท่ีทําใหเทคนิคเดลฟายใชไดผลอยางสมบูรณ  
สามารถแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ คือ 
1) ดานระยะเวลา  
ผูทําการวิจัยควรมีเวลามากพอที่จะดําเนินการวิจัยดวยเทคนิควิธีนี้ โดยทั่วไปใชเวลา

ประมาณ 2 เดือนจึงเสร็จสิ้นกระบวนการ อาจชาหรือเร็วกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลุมผูเชี่ยวชาญวาจะ
สงแบบสอบถามแตละรอบกลับคืนมาชาหรือเร็วเพียงใด (ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ, 2535, หนา 134) 
การเก็บรวบรวมขอมูลแตละรอบ ผูวิจัยตองกําหนดเวลาใหเหมาะสม ไมเรงรัดหรือเวนระยะนาน
เกินไป เพราะการเวนระยะนานเกินไป อาจทําใหผูเชี่ยวชาญลืม ขาดความตอเนื่องทางความคิด
เสียเวลาในการทบทวน และเกิดความเบื่อหนายได (สุวลี  ทวีบุตร, 2540, หนา 68) จํานวนวันที่นอย
ที่สุดเหมาะสมในการกําหนดตอบกลับแบบสอบถามที่สงทางไปรษณียตามที่ไดมีผูศึกษาไว คือ ชวง   
7 วัน (Navin and Ford, 1991, p.35 อางถึงใน สุวลี  ทวีบุตร, 2540, หนา 69) สวนการเตือนและการ
ติดตามการตอบกลับแบบสอบถามนั้น กลุมที่ไดรับการเตือนและการติดตามทางโทรศัพท จะมี
อัตราการตอบกลับสูงกวากลุมที่ไดรับการเตือน และการติดตามดวยการดและไปรษณียบัตร (กอบ
แกว  ภูติธนารักษ, 2537, หนา 56) เนื่องจากสามารถสรางความสัมพันธที่ดีตอผูตอบไดดวยน้ําเสียง 
การทักทาย ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามในประเด็นที่ไมเขาใจได ทําใหผูตอบเกิดความ
กระตือรือรนและมีทัศนคติที่ดีตองานวิจัย (สุวลี   ทวีบุตร, 2540, หนา 87)  

2) ดานผูเชี่ยวชาญ 
ชนิตา  รักษพลเมือง (2531, หนา 41) กลาวถึงจํานวนผูเชี่ยวชาญวา ถึงแมจะไมมีการ

กําหนดตายตัววาควรจะใชจํานวนเทาใดก็ตาม อยางนอยที่สุดในรอบสุดทายควรจะมีถึง 10 คนและ
การเพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญจะทําใหผลที่ไดนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นการกําหนดจํานวนผูเชี่ยวชาญวาหาก
ผูเชี่ยวชาญมีความเปนเอกพันธอาจใชเพียง 10-15 คนและหากผูเชี่ยวชาญมีความเปนวิวิธพันธอาจ
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ตองใชผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก แตจากการศึกษาของ Macmillan, 1971, p.45 (อางถึงใน อาทิตยา  ดวง
มณี, 2540, หนา 53) พบวาหากผูเชี่ยวชาญมีจํานวนตั้งแต 17 คนขึ้นไป อัตราลดลงของความ
คลาดเคลื่อนจะมีนอยมากจนคงที่ ดังตาราง  9 

 
ตาราง 9  การลดลงของความคลาดเคลื่อนของจํานวนผูเขารวมโครงการ  
 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 

(Panel Size) 
การลดลงของความคลาดเคลื่อน 

(Error Reduction) 
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ         

(Net Change) 
1 – 5 1.20 – 0.70 0.50 
5 – 9 0.70 – 0.58 0.12 
9 – 13 0.58 – 0.54 0.04 
13 – 17 0.54 – 0.50 0.02 
17 – 21 0.50 – 0.48 0.02 
21 – 25 0.48 – 0.46 0.02 
25 – 29 0.46 – 0.44 0.02 

 
ท่ีมา : (Macmillan, 1971, p.32-35 อางถึงใน อาทิตยา  ดวงมณ,ี 2540, หนา 33) 
 

เทคนิคเดลฟายตองอาศัยความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถาม ฉะนั้นความนาเชื่อถือ 
ของขอมูลที่ไดรับจะตองขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของผูตอบวามีความรูความสามารถเปนเลิศใน
สาขานั้น ๆ อยางแทจริงหรือเปนผูมีสวนรวมรับผิดชอบมีประสบการณในประเด็นที่ศึกษาใหความ
รวมมือดวยความเต็มใจตั้งใจและยินยอมเสียสละเวลาโดยตลอดงานวิจัย (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ, 2535, 
หนา 45)  

3) ดานแบบสอบถาม 
เพื่อใหไดความคิดเห็นที่ตรงความเปนจริงและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น กระบวนการของ

เทคนิคเดลฟายจึงตองมีการถามย้ําดวยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญหลายรอบโดยทั่วไป
คือ 3–4 รอบ แบบสอบถามที่สงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบนั้น มี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามปลายเปดและ
แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา การเก็บรวบรวมขอมูลรอบแรกใชแบบสอบถาม
ปลายเปด สวนรอบตอ ๆ มาใชแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคาลักษณะของ
แบบสอบถามแตละรอบที่ผูวิจัยควรเอาใจใส คือ ขอความในแบบสอบถามตองชัดเจนสละสลวย 
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งายแกการอานและผูตอบแตละคนตองเขาใจตรงกันในคําถามหรือขอความเดียวกัน (อาทิตยา    
ดวงมณี, 2540, หนา 54) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามแตละรอบมี 4 รอบดังนี้ (อาทิตยา  
ดวงมณี, 2540, หนา 39)  

รอบท่ี 1 แบบสอบถามในรอบแรกมักเปนคําถามปลายเปด มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญโดยใชคําถามอยางกวาง ๆ บางครั้งผูวิจัยอาจสรางเปนแบบสอบถาม
ปลายปดก็ได ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเชี่ยวชาญกรณีเชนนี้ ผูวิจัยควรเวนชองวางใน
สวนทายของคําถาม เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามตองการ  

รอบที่ 2 แบบสอบถามในรอบที่ 2 จะพัฒนามาจากคําตอบของแบบสอบถามในรอบแรก 
โดยผูวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ไดทั้งหมดสังเคราะหเขาดวยกันตัดขอมูลท่ีซํ้าซอนออกจากนั้น
ก็จัดสรางเปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคาสงกลับไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญเหลานั้น
อีกครั้งเพื่อลงมติจัดระดับความสําคัญของแตละขอ หากมีคําถามขอใดที่ไมชัดเจนหรือควรมีการ 
แกไขสํานวนผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได  

รอบที่ 3 ผูวิจัยจะนําคําตอบที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 2 มาหาคามัธยฐาน 
(Median) ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เพื่อนําคาเหลานี้       
ใสเพิ่มไปในแบบสอบถามรอบที่ 3 ที่มีขอคําถามคงเดิมโดยแสดงคาที่คํานวณไดในรูปของ
สัญลักษณหรือตัวเลขพรอมทั้งแสดงคําตอบเดิมของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ใหเห็นอีกครั้งใน
แบบสอบถามรอบที่ 3 ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหมโดยเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของตนเองกับกลุมวาจะยังยืนยันคําตอบเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนใหม หากคาํตอบของตนไม
สอดคลองกับคําตอบของกลุมและตองการยืนยันคําตอบเดิมใหแสดงเหตุผลประกอบดวย  

รอบที่ 4 ทําตามขั้นตอนเดียวกับรอบที่ 3 แลวสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งซึ่ง
โดยทั่วไปมักตัดรอบนี้ออก เพราะความคิดเห็นในรอบที่ 3 และรอบที่4 มีความแตกตางกันนอยมาก 

4) ดานผูวิจัย  
ผูทําการวิจัยตองมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบและใหความสําคัญตอ

คําตอบที่ไดรับอยางเสมอกันทุกขอไมวาผูตอบแตละคนจะตอบครบทุกขอหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อมิ
ใหพลาดขอความหรือเหตุผลที่แทจริงของเรื่องไปรวมทั้งตองวางตัวเปนกลางไมมีความลําเอียงหรือ
นําความคิดสวนตัวเขาไปพิจารณารวมดวย เพราะอาจสงผลใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนนอกจากนี้
ผูวิจัยจะตองอาศัยความอดทนและใชมนุษยสัมพันธอันดีในการใหไดมาซึ่งขอมูลครบตามตองการ         
(อาทิตยา  ดวงมณี, 2540, หนา 55) 
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5) ดานเกณฑท่ีใชในการพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ท่ีเหมาะสม  
สําหรับคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในรอบที่ 2 

และรอบที่ 3 นั้น จะนํามาคํานวณหาคารอยละ คาสัมบูรณของผลตางระหวางฐานนิยมกับมัธยฐานและ
คาพิสัยระหวางควอไทล เพื่อพิจารณาฉันทามติ ซ่ึงสามารถสรุปเกณฑที่เหมาะสมในการพิจารณาได
ดังนี้ (อาทิตยา  ดวงมณี, 2540, หนา 55) คือ 

ถาขอความใดมีพิสัยระหวางควอไทล ไมเกิน 1.50 และคาสัมบูรณของผลตางระหวาง      
ฐานนิยมกับมัธยฐาน ไมเกิน 1.00 แสดงวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอความนั้นมีความ
สอดคลองตองกันหรือไดรับฉันทามติ 

ในดานของระดับคะแนนฉันทามตินั้น ยังไมปรากฎขอตกลงที่ชัดเจนตายตัว แตก็ไดมีผูเสนอ
ถึงระดับที่ควรจะเปน เชน Flanders, 1985, p.34 (อางถึงใน อาทิตยา  ดวงมณี, 2540, หนา 55) 
กําหนดไววาขอความใดจะถือวาไดรับฉันทามติก็ตอเมื่อขอความนั้นมีผูตอบสอดคลองกัน 60% 
และ Murry and Hammons, 1995, p.207-216 (อางถึงใน อาทิตยา  ดวงมณี, 2540, หนา 55) กําหนดไว
วาขอความใดจะถือวาไดรับฉันทามติก็ตอเมื่อขอความนั้นมีผูตอบสอดคลองกัน 75% เปนตน 

2.4.6 ขอดีและขอจํากัดของเทคเดลฟาย 
อาทิตยา  ดวงมณี (2540, หนา 34–35) ไดศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของและพบวาเทคนิคเดลฟาย

มีขอดีดังตอไปนี้  
1. สามารถหาความสอดคลองของความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวนมากไดโดย       

ไมตองจัดใหมีการประชุมกลุม ทําใหผูเชี่ยวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่
เปนอิสระและไมอยูภายใตอํานาจทางความคิดหรืออํานาจของเสียงสวนใหญ 

2. ขอมูลที่ไดเปนคําตอบที่นาเชื ่อถือเพราะเปนความคิดเห็นของกลุมผูเชี ่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้น ๆ อยางแทจริงและเปนขอมูลท่ีไดมาจากการย้ําถามหลายรอบถือเปนคําตอบที่ผานการ
กล่ันกรองมาแลวอยางรอบคอบ 

3. เปนเทคนิคในการแลกเปลี่ยนการศึกษาความเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญทางตรงโดยที่เขาไม
รูตัวเพราะตามกระบวนการของเทคนิควิธีจะชวยผสมผสานความเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญไปดวย 

4. เปนเทคนิคที่สามารถรับขอมูลจากคนจํานวนมากไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสภาพ
ภูมิศาสตรเวลากลไกการดําเนินงานงาย และคาใชจายในการดําเนินงานต่ํา 

5. ผูทําการวิจัยสามารถทราบลําดับความสําคัญของขอมูลและเหตุผลในการตอบรวมทั้ง
ความสอดคลองในเรื่องความคิดเห็นไดเปนอยางดี  
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นอกจากนี้ (Rasp, 1995, p.86 อางถึงใน สรวุฒิ  บัวจันทร, 2545, หนา 31) ยังกลาวถึงขอดี
ของเทคนิคเดลฟายวา เทคนิคนี้ทําใหได ขอมูลที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเพื่อใหเปาหมายหรือ
จุดมุงหมายที่วางไวประสบผลสําเร็จได เพราะขอมูลท่ีไดมาจะแสดงใหเห็นวาคําตอบของกลุมนั้น
สนับสนุนหรือคัดคานขอตกลงที่จะมีขึ้น และจะแสดงใหเห็นถึงลําดับของความคิดเห็นสอดคลอง
และสอดคลองกันดวย  

อาทิตยา  ดวงมณี (2540, หนา 35–36) กลาววา ถึงแมเทคนิคเดลฟายจะมีขอดีหลาย
ประการก็ตาม แตก็ยังมีขอจํากัดที่ผูนําไปใชควรระวังหลายประการเชนกัน ดังนี้  

1. การกําหนดกรอบใหผูเชี่ยวชาญเปนการจํากัดกรอบความคิดของผูเชี่ยวชาญทําให
แนวความคิดที่ไดถูกจํากัดอยูในกรอบเฉพาะที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นเทานั้น  

2. การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณาเลือกผูเชี่ยวชาญ ถาไมเหมาะสมจะทําใหไดผูที่ไมมี
ความรู หรือเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองการความคิดเห็นอยางแทจริง ทําใหขอมูลขาดความนาเชื่อถือได  

3. ผูวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการพจิารณาวิเคราะหคําตอบแตละรอบ 
4. การใชเวลาในการตอบแบบสอบถามปลายเปดมากเกินไป และตองตอบหลาย ๆ รอบ 

เพื่อกล่ันกรองความคิด ทําใหผูตอบรูสึกเบื่อหนายหรือรูสึกวาถูกรบกวนมากเกินไปจนอาจจะ ไมได
รับความรวมมือในการตอบรอบหลัง ๆ  

5. การสูญหายระหวางทางของการสงแบบสอบถาม หรือการไมไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนครบในแตละรอบ  

6. ผลการวิจัยเปนความรูสึก (Intuition) มากกวาเปนวิทยาศาสตร  

เทคนิคเดลฟาย คือ ขบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เกี่ยวกับอนาคตจากกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความ
ถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด โดยท่ีผูทําการวิจัยไมตองนัดสมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญใหมาประชุม
พบปะกันแตขอรองใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปญหาในรูปของการตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําใหผูทํา การวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในที่ตาง 
ๆ ไดโดยไมมีขอจํากัด รวมทั้งยังประหยัดเวลาและคาใชจายอีกดวย นอกจากนี้เทคนิคเดลฟายยังชวย
ใหผูเชี่ยวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและไมตกอยูใตอิทธิพลทางความคิดเห็น
ของผูอ่ืนหรือเสียงสวนใหญ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.5.1 งานวิจัยเก่ียวกับขีดความสามารถ 
จํารูญ  บริสุทธิ์ (2548, บทคัดยอ) การวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพในการวัดผลปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
ระบบชุมสายที่ 2 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)และเพื่อประเมินความเหมาะสมของตัวช้ีวัด
ผลงานหลักตามความคิดเห็นของพนักงานของศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่2 ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ทั้งหมดเปนพนักงานของศูนยปฏิบัติการระบบ
ชุมสายที่ 2 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพเปนตัวช้ีวัดที่นํามาใชในการประเมินความสําเร็จของ
ผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานศูนยปฏิบัติการระบบชุมสายที่2 อันสืบเนื่องมาจากการวางแผน
กลยุทธ โดยไดกําหนดมุมมองของตัวช้ีวัดเชิงดุลยภาพไว 4 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน มุมมอง
ทางลูกคา มุมมองทางกระบวนการภายใน มุมมองทางการเรียนรูและพัฒนา 

ดุจดาว   ดวงเดน (2540, บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาวิ ธีการกําหนดองคประกอบขีด
ความสามารถเพื่อนําไปวางระบบเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพ รวมกับหลักเกณฑของ
พนักงานสายเงินฝาก-บัญชี ธนาคารไทยทนุ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ธนาคารยังไมมีการ
พัฒนาอาชีพอยางเปนระบบ แตมีปจจัยบางอยางที่สามารถสงเสริมการพัฒนาอาชีพที่ เนนขีด
ความสามารถได เชน การกําหนด Job Description การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมนิผล
การปฏิบัติงานซึ่งจะเปนปจจัยในการกําหนดความรู(Knowledge) ทักษะ(Skill)และทัศนคติ 
(Attitude) ที่เปนขีดความสามารถมาตรฐานของพนักงานสายเงินฝาก-บัญชีตอไป 

ปรางชดา  สุคนธพานิช (2545, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถในงานกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ พบวา องคกรธุรกิจเอกชนขามชาติไดนําแนวคิดเรื่อง
ความสามารถในงานมาใชเปนแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย คือ การสรรหาและ
คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารคาจางและสวัสดิการ การวางแผนทดแทนตําแหนง 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานและทําการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตําแหนงงานผลของการนํา
แนวคิดเรื่องความสามารถในงานมาใชในงาน ทําใหองคกรสามารถวางเปาหมายไดอยางชัดเจนถึง
ความสามารถของบุคลากรที่ตองการในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ และทําใหทราบถึงแนวทางในการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะที่ และความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามเปาหมายที่องคกรตองการ นอกจากนี้ยังเปนแนวคิดที่องคกรใชในการสนับสนุนกลยุทธและ
กิจกรรมในการดําเนินธุรกิจอีกดวย  

ปริญญ  พิชญวิจิตร (2544, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาแนวทางในการกําหนดรายการ          
ขีดความสามารถเพื่อนําไปประยุกตใชสําหรับการกําหนดรายการขีดความสามารถของบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)ผลการศึกษาไดขีดความสามารถในงาน 7  ขีดความสามารถ คือ 1)ความ
มุงมั่นสูความสําเร็จ 2)การจัดการงาน 3)ความสามัคคีและการทํางานเปนทีม 4)การคิดวิเคราะห 5)
การสื่อสาร 6)สํานึกรับผิดชอบและความนาเชื่อถือ 7)ภาวะผูนําและไดขีดความสามารถที่เปน
พื้นฐานรวมกัน 2 ขีดความสามารถ คือ 1)ความมุงมั่นสูความสําเร็จ 2)การจัดการงานซึ่งสามารถ
นําไปสูการเสนอแนวทางใหกับผูบริหารในการออกแบบรายการขีดความสามารถในงานขององคกร
ตอไป  

ปยสุดา  ขัติยะวรา  (2545, บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาการกําหนดขีดความสามารถของนัก
บริหารทรัพยากรมนุษยในดานผลประโยชนและสวัสดิการ:กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไทยผล
การศึกษาพบวา ขีดความสามารถหลักที่มีความจําเปนสําหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่บริหารและ
ปฏิบัติงานดานผลประโยชนและสวัสดิการของธนาคาร มีจํานวนทั้งสิ้น 6 กลุม ขีดความสามารถอัน
ไดแก กลุมขีดความสามารถดาน 1) ความรูความเขาใจในองคกร 2) การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
3) การทํางานเปนทีม  4) การมุงลูกคา  5) ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารบุคคล 6) ภาวะผูนํา
และเมื่อนํามาจําแนกตามระดับตําแหนง พบวา ผูบริหารระดับสูงจะมีขีดความสามารถหลักเพิ่มอีก 3 
กลุมขีดความสามารถ คือ 1) การใชสติปญญาหรือความคิด  2) การบริหารและจัดการงานในหนาที่
และ 3) ทักษะทางวิชาชีพ หัวนางาน จะมีขีดความสามารถหลักเพิ่มอีก 1 กลุมขีดความสามารถ คือ 
ดานการใชสติปญญาหรือความคิดสวนพนักงานปฏิบัติการจะมีขีดความสามารถตรงกับขีด
ความสามารถหลักโดยรวมสําหรับทุกระดับตําแหนง  

พุฒิ  เดนสมพรพันธ (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาขีดความสามารถหลักเพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย:กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะใหบริการทางการเงินเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการคาโลก ทําใหธนาคารมีขีด
ความสามารถมาตรฐานในงานสินเชื่อและปฏิบัติการสินเชื่อจะตองประกอบไปดวย 8 ขีด
ความสามารถ คือ 1) ความรูและความสามารถในการทํางานในหนาที่ 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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3) การเขียนและการนําเสนอรายงาน 4) การจัดกระบวนการทํางาน 5) แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร 6) ความชํานาญในการใชคอมพิวเตอร 7) การทํางานเปนทีม 8) การบริการลูกคา 
ซ่ึงขีดความสามารถหลักและขีดความสามารถมาตรฐานที่ศึกษาไดจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของธนาคารตอไป 

สุทธินี  ศรีสะอาด (2545, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการนําขีดความสามารถมาประยุกตใช
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรกลุมธุรกิจการสื่อสารของไทย ผลการศึกษาพบวา 
การนําแนวคิดขีดความสามารถมาประยุกตใชในธุรกิจการสื่อสาร จะมีความเหมาะสมทําใหประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางดี 

2.5.2 งานวิจัยเก่ียวกับตัวชี้วดั 
โชคชัย  สิรินพมณี. (2540, บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโดยใชพีดับเบิ้ลยูพีและการสัมภาษณ
เฉพาะกลุมเจาะจง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวย
ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพบวาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวย
ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโดยใชพีดับเบิ้ลยูพีและการสัมภาษณกลุมเจาะจง
ลําดับที่ความสําคัญของตัวช้ีวัดแตละดานมีความสอดคลองกันและตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอประกอบดวย 5 ดาน36 ตัวช้ีวัด 
เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
จริง รวมทั้งการใชการสัมภาษณกลุมเจาะจงทําใหไดขอมูลท่ีหลากหลายทั้งระดับแนวกวางและแนว
ลึกในแตละตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ 

ธวัชชัย  ทิพยชุน (2548, บทคัดยอ) การวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรของ
ผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอทัศนคติ 
และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคการใชบัตรของผูใชบริการบัตรเครดิต 
ศึกษาจากจํานวนผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)ในจังหวัดชลบุรี 
9,794 คนกลุมตัวอยางจํานวน 381 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

บัญชา  สํารวยรื่น (2540 , บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเกณฑการประเมินโครงการฝกอบรม
คอมพิวเตอร แกขาราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนาเกณฑการประเมิน
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โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และ2)ประเมินความเหมาะสม
และความเปนไปไดของเกณฑ กลุมตัวอยางไดแกผูเชี่ยวชาญดานการดําเนินโครงการฝกอบรม
คอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี จํานวน 24 คน ผูวิจัยพัฒนาเกณฑตามรูปแบบ
การประเมินโครงการฝกอบรมของโดแนล แอล เคิรค แพทริก แบงเปน 4 ดานไดแก ดานปฏิกิริยา 
ดานการเรียนรู ดานพฤติกรรม และดานผลที่มีตอองคกรเปนการรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย
จํานวน 3 รอบ เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามแบบประมาณ
คา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยพบวา ผลการ
วิเคราะหขอมูลในรอบสุดทาย ทําใหไดขอความที่เปนเกณฑจํานวน 72 ขอ จากจํานวน 116 ขอ เปน
เกณฑการประเมินโครงการฝกอบรมดานปฏิกิริยา จํานวน 31 ขอ ดานการ เรียนรู จํานวน 22 ขอ 
ดานพฤติกรรมจํานวน 9 ขอ และดานผลที่มีตอองคกร จํานวน 10 ขอ และการรับรองเกณฑการ
ประเมินโครงการ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน สวนใหญเห็นวาเกณฑที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมมาก และมีความเปนไปไดที่จะนําไปใชเปนเกณฑการประเมินโครงการฝกอบรม
คอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี 

ศักดิ์ชาย  เพชรชวย (2541, บทคัดยอ)ไดทําการพัฒนาตัวช้ีวัดรวมคุณภาพการศึกษาของ
คณะครุศาสตร ในสถาบันราชภัฏซ่ึงผลการพัฒนาตัวช้ีวัดรวมคุณภาพการศึกษา ได ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
75  ตัวช้ีวัด วัดคุณภาพการศึกษา 11 องคประกอบ ประกอบดวย ตัวช้ีวัดรวมดานอาจารย 11 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน 14 ตัวช้ีวัด องคประกอบหลักสูตร 9 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบนักศึกษา 7 ตัวช้ีวัด องคประกอบปรัชญาพันธกิจและวัตถุประสงค 4 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบการบริหารและการจัดการ 6 ตัวช้ีวัด องคประกอบแหลงทรัพยากรการเรียนรู 5 ตัวช้ีวัด 
องคประกอบการเงินและงบประมาณ 5 ตัวช้ีวัด องคประกอบกิจการนักศึกษา 5 ตัวช้ีวัด และ
องคประกอบอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 4 ตัวช้ีวัด 

สรวุฒิ  บัวจันทร (2545, บทคัดยอ) ไดพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินโครงการฝกอบรม
ทางดานโรงงานอุตสาหกรรม ในองคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ ดานปฏิกิริยา ดานการเรียนรู ดาน
พฤติกรรม ดานผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร กลุมตัวอยางไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมทางดานโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 21 คน ซ่ึงผลการพัฒนาตัวช้ีวัดการประเมินโครงการ
ฝกอบรมทางดานโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 79 ขอ ไดตัวช้ีวัดการประเมินโครงการฝกอบรมทางดาน
ปฏิกิริยาจํานวน 40 ขอ ดานการเรียนรูจํานวน 9 ขอ ดานพฤติกรรมจํานวน 7 ขอและดานผลลัพธที่
เกิดขึ้นตอองคกรจํานวน 23 ขอ  
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถพบวางานวิจัยสวนใหญจะเปน
การศึกษาเกี่ยวกับการนําขีดความสามารถมาประยุกตใชกับการบริหารงานในสายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือเปนการออกแบบขีดความสามารถเพื่อนํามาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร และยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดขีดความสามารถหลักของบุคลากร
ในบริษัท ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรใน
บริษัท กุลธรพรีเมียร จํากัด ซ่ึงเปนการศึกษาที่แตกตางไปจากงานวิจัยที่กลาวขางตนและผลการวิจัย
ที่ไดสามารถนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรได 


