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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) กำหนดสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด 2) เพ่ือสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด วิธีดำเนินการวิจัย 2 ชวง โดยชวงที่ 1 
กำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารระดับสูง ผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ 14 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก แลววิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และยืนยันสมรรถนะหลักที่มีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธองคกร โดยผูบริหารระดับสูง 2.คน ดวยแบบตรวจสอบรายการ 
ชวงที่ 2 สรางแบบประเมินสมรรถนะหลักจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน
สมรรถนะหลัก วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 5 คน 

ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด สรุปได 5 ดาน ไดแก 1) ความคิด
สรางสรรค 2) คุณธรรมจริยธรรม 3) การสื่อสาร 4) การทำงานเปนทีม 5) จิตบริการ นำมาสรางแบบประเมินสมรรถนะ
หลักของพนักงาน ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา คาความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .60 ถึง 
1.00 จากขอคำถามทั้งหมด 80 ขอ ทดลองกับกลุมตัวอยาง 30 คน ในระดับเจาหนาที่ ผู ชวยผูจัดการ และผูจัดการ 
พบวา แบบประเมินสมรรถนะหลักดานตาง ๆ มีคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑสูง คาอำนาจจําแนกรายขอ   อยูในเกณฑ
ท่ีผานเกณฑ สามารถนําแบบประเมินสมรรถนะหลักมาใชไดในทุกระดับ 
คำสำคัญ: สมรรถนะ,สมรรถนะหลัก,แบบประเมินสมรรถนะ 

 

Abstract  
The objective of this study were: 1) to define the core competencies of ABC Company 

limited employess. 2) To create and verify the quality of the core competencies assessment form of 
ABC Company limited. The research phase was divided into two parts. the first phase defines the core 
competencies of employees. The samples in this study were 14 chief executives, managers and 
assistant managers. The data was collected qualitative data by in-depth interviews then analysis 
content data and the core competencies that are consistent with the vision, mission, goals and 
corporate strategy was confirmed by 2 chief executives with the checklist form. The second phase 
created the core competency assessment form relevant literature reviews and then examined the 
quality of the Core Competency Assessment and analyzed content validity from five experts. 
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The findings indicated that the core competencies for employees of ABC Company limited 

can be summarized in 5 areas: 1) creativity 2) morality 3) communication 4) teamwork 5) service mind. 
Theses used to create a core competency assessment form for employees. A quality assessment was 
checking by experts. It found that the value IOC (Index of Item-Objective Congruence) is between .60 
and 1.00 out of a total of 80 questions. Experiment with a sample of 30 people at the staff level, 
assistant managers and managers found that the core competency assessments in all aspects had a 
high level of reliability and discrimination which is classified by item passed the criteria. The core 
competency assessments can be used at all levels. 
Keywords: Competency, Core Competencies, Competency Assessment Tool 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
สภาพแวดลอมในปจจุบัน ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ(Economic) สังคม 

(Social) การเมือง (Political) และเทคโนโลยี (Technology) นับวันย่ิงทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นในทุกๆ
สวนท่ัวทุกมุมโลก เกิดจุดพลิกผันทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีอยางมากมาย มีการรวมกลุมกัน
ระหวางหนวยงาน องคกรหรือในระดับประเทศเพ่ือกาวเขาสูเวทีการคาโลก อีกท้ังยังพยายามตอบสนองความตองการ
ของตลาดท้ังภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
แมกระท่ังองคกรท่ีทำกำไรสูงและองคกรท่ีอยูในภาวะขาดทุนท้ังหมดจะไดรับผลกระทบจากจากปจจยัสภาพแวดลอม
ขางตนท่ีทำใหธุรกิจเกิดภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงและสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได (วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ,2557) 
ทำใหแตละองคกรตองเรงปรับตัวเพ่ือสรางจุดแข็งใหกับองคกร บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยจึงเปนตัวแปรสำคัญอยาง
ย่ิงในการนำพาธุรกิจไปสูความสำเร็จ ท้ังนี้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จไดนั้นตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ ทักษะท่ีถนัดและมีความแตกตางกันออกไปในแตละดานเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจใหมีความแข็งแรง โดดเดน 
สามารถตอสูกับคูแขงขันทางธุรกิจเพ่ือนำพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

การที่องคกรจะรูศักยภาพของบุคลากรไดนั้นสามารถวัดไดจากสมรรถนะหลักซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
บริหารจัดการการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อารีวรรณ นอยดี (2553) กลาวไววาสมรรถนะหลักเปน
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่นำมาเปนพื้นฐานการจัดทำระบบหรือวางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากมนุษยขององคกรให
สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายในการดำเนินงานขององคกร สามารถนำมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมีความสำคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร กลาวคือ เปนเครื่องมือชวยในการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรตาง ๆ ขององคกรมาสูกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบตอเนื่องและ
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกรและเปนมาตรฐานการแสดง
พฤติกรรมที่ดีในการทำงานของบุคลากร.ซึ่งสามารถนำไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได
อยางมีประสิทธิภาพ.อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตาง ๆ 

โดยสภาพปจจุบันขององคกร เปนองคกรขนาดเล็กหรือเรียกอีกอยางนึงวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการชำระเงินผานทางเครื่องอิเล็กทรอนิกสใหชาวจีนท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย
เพื่อลดภาระการแลกเงินเขาประเทศ ซึ่งทางบริษัทเปนผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non-Bank) อีกทั้งยังมีการ
แขงขันทางธุรกิจและการตลาดท่ีสูงมาก เพราะตองตอสูกับสถาบันการเงินชั้นนำขนาดใหญในประเทศไทย.ท้ังในแงของ
เทคโนโลยี การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและกิจกรรมสงเสริมการตลาด มีการนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการพัฒนาบริการใหกาวเขาสูความเปน Digital Banking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก ความ
รวดเร็วและสรางจุดแข็งใหบุคลากรในดานของการบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
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การบริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคกรเทาที่เปนอยูในปจจุบันประสบปญหาในดานการใหบริการชำระ

เงินผานทางเครื่องอิเล็กทรอนิกสใหแกลูกคา จึงไปสอดคลองกับเปาหมายขององคกรดานการใหบริการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา อีกทั้งมีการเพิ่มปริมาณการใชบริการสูงขึ้นมากในยุคดิจิทัลซึ่งไมสามารถถายทอดไปยัง
พนักงานผูใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูบริหารขององคกรท่ีผูวิจัยสังกัดอยูไดมีแนวคิดท่ีจะกำหนดสมรรถนะ
หลักเพื่อใหพนักงานมีพฤติกรรมการทำงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงไดรับมอบหมายให
ศึกษาในเรื่องสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด เพื่อใชเปนแนวทางการทำงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ขององคกรท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนองคกรตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด 
2. เพ่ือสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

งานวิจัยเรื ่อง การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด ผูวิจัยไดกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามกรอบแนวคิดของการวิจัยของสหรัฐอเมริกา (AMA, 
2008) ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการรูและจัดการตนเอง (Knowing and managing yourself) ดานการรูและจัดการผูอ่ืน 
(Knowing and Managing Others) และดานการรู และจัดการในงาน (Knowing and Managing Business) รวมถึง 
งานวิจัยที ่เกี ่ยวของและศึกษาจากวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และกลยุทธองคกร 
(Strategy) มาเปนแนวทางในการกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัทท่ีตองสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) พันธ
กิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และกลยุทธองคกร (Strategy) สวนท่ีสองคือเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะหลักท่ีไดรับ
การตรวจสอบคุณภาพ โดยเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คาความเชื่อมั่นและอำนาจจำแนก ซึ่งผูวิจัยได
กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงาน.บริษัท.ABC.จำกัด.เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงผูวิจัยดำเนินการศึกษาตามวัตถุประสงคซ่ึงมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงที่ 1 เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด โดยดำเนินการออกเปน 2 
ขั้นตอน 

 
 

กำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน                  

บริษัท ABC จำกัด ตามกรอบแนวคิดของ

สมาคมการจัดการของสหรัฐอเมรกิา 

(AMA,2008) 

แบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท 

ABC จำกัด 
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1. กลุมตัวอยาง  
1.1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ บุคลากร

ระดับผูจัดการแผนกและผูชวยผูจัดการแผนก ไดแก แผนกการตลาดและฝายขาย แผนกแอดมินและประสานงาน 
แผนกบัญช ีแผนกบุคคล แผนกไอที จำนวน.14.คน  

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ มี
จำนวน.2.คน         

2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    
2.1 เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  
2.2 เปนแบบฟอรมตรวจสอบรายการสมรรถนะหลัก (Check List Core Competency) ซึ ่งมี

ลักษณะการใชคำถามปลายปด (Close Ended Question) จำนวน 1 ชุด เปนคำถามที่ผูวิจัยไดกำหนดคำตอบไวแลว 
ผูใหขอมูลสามารถเลือกตอบไดอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือเปนการยืนยันรายการสมรรถนะหลัก 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.1 การสัมภาษณเชิงลึก.(In-depth Interview).โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางกับผูบริหาร

เกี่ยวกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของพนักงานบริษัท.ABC.จำกัด  
3.2 จดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณและบันทึกเสียง   
4) การวิเคราะหขอมูล  
4.1 ผู ว ิจ ัยนำบทสัมภาษณที ่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื ้อหา.(Content.Analysis).เพื ่อหารายการ

สมรรถนะหลัก จากการจดบันทึกขอมูลและการถอดเทปบันทึกเสียงจากการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลและรายละเอียด 
4.2 ผูวิจัยนำแบบฟอรมตรวจสอบรายการสมรรถนะหลัก.(Check.List.Core Competency) มา

สรุปความคิดเห็นของผูบริหารในประเด็นที่เห็นดวยกับรายการสมรรถนะหลักที่มีความสอดคลองกับกับวิสัยทัศน.พันธ
กิจ.เปาหมายและกลยุทธขององคกร  

ชวงที่ 2 เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC 
จำกัด โดยดำเนินการออกเปน 2 ขั้นตอน  

ขั้นท่ี 1 สรางแบบประเมินสมรรถนะหลัก 
สรางแบบประเมินสมรรถนะหลักตามแนวทางท่ีศึกษา ไดแก พจนานุกรมสมรรถนะ(Competency 

Dictionary) ประกอบด วย ช ื ่อสมรรถนะ (Competency Name) คำจำก ัดความสมรรถนะ (Competency 
Definition) ระดับสมรรถนะ (Competency Level) รวมถึงกำหนดรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อนำไปเสนอตอ
อาจารยท่ีปรึกษาในการตรวจสอบความถูกตองใหคำแนะนำและนำกลับมาปรับปรุงแกไข 

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรถนะหลัก  
1) นำแบบประเมินไปตรวจสอบคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผูเชี ่ยวชาญ 5 คน และ

วิเคราะหตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อีกทั้งนำมาปรับปรุงแกไขแบบประเมินเพิ่มเติม
ตามท่ีผูเชี่ยวชาญใหคำแนะนำ 

2) นำแบบประเมินสมรรถนะหลักไปทดลองใชประเมินกลุมตัวอยาง (Try out) จำนวน 30 คน โดย
กำหนดใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของกลุมตัวอยางเปนผูประเมิน 

3) วิเคราะหแบบประเมินสมรรถนะและสรุปผลการศึกษา โดยวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) 
และอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบประเมินสมรรถนะหลัก 
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สรุปผลการวิจัย  
5.1.1 ชวงที่ 1 สรุปผลการกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด  

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูบริหารระดับสูง บุคลากรระดับผูจัดการ
ฝายและผูชวยผูจัดการฝาย รวมจำนวนทั้งหมด 14 คน โดยใชขอคำถามกึ่งโครงสรางจำนวนทั้งหมด 5 ขอ ซึ่งผูวิจัยได
ถอดบทเรียนจากสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อให
ไดมาซึ่งรายการสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด โดยใชกรอบแนวคิดของ AMA (2008) ซึ่งจะมีหลักการ
ในการบริหาร จัดการพฤติกรรมแบงออกเปน 3 กลุม ทำใหไดสมรรถนะท่ีพึงประสงคท้ังหมด 10 สมรรถนะคือ   

1. ดานการบริหารจัดการตนเอง มีรายการสมรรถนะทั้งหมด 4 สมรรถนะ คือ ดานการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรูอยางตอเนื ่อง (Self Development and Continuous Learning) ดานความคิดสรางสรรค 
(Creative Thinking) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) และดานความรับผิดชอบ (Accountability)  

2. ดานการบริหารจัดการผูอื ่น มีรายการสมรรถนะทั้งหมด 3 สมรรถนะ คือ ดานการสื่อสาร 
(Communication) ดานการทำงานเปนทีม (Teamwork) และดานการสอนงาน (Coaching)  

3. ดานการบริหารจัดการองคกร มีรายการสมรรถนะท้ังหมด 3 สมรรถนะ คือ ดานการแกไขปญหา
และการตัดสินใจ (Problem Solving and Dicision Making) ดานจิตบริการ (Service Mind) และดานการวางแผน
เชิงกลยุทธ (Strategic Planning)  

ผลการกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด ใชแบบฟอรมตรวจสอบรายการ
สมรรถนะหลัก (Core.Competency.Check.List) เสนอใหผูบริหารระดับสูงจำนวน 2 คน ยืนยันรายการสมรรถนะ
หลักและนำมาสรุปความคิดเห็นของผูบริหารในประเด็นที่เห็นดวยเพื่อใหไดรายการสมรรถนะหลักที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธขององคกร ไดจำนวนสมรรถนะหลัก ท้ังหมด 5 สมรรถนะ ดังนี้  

1. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงบุคคลที่สามารถ
อาศัยความคิดสรางสรรคในการคนควาหาขอมูลหรือคิดคนหาวิธีการทำงานใหมๆ มีความรู ความเขาใจสามารถนา
ความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในการแกไขปญหาเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและองคกร 
ตลอดจนสงเสริม ผลักดัน กระตุนจูงใจในการสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นมีความกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหมๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 

2. คุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงบุคคลท่ีสามารถ
อาศัยความคิดสรางสรรคในการคนควาหาขอมูลหรือคิดคนหาวิธีการทำงานใหมๆ มีความรู ความเขาใจสามารถนำ
ความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในการแกไขปญหาเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและองคกร 
ตลอดจนสงเสริม ผลักดัน กระตุนจูงใจในการสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นมีความกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหมๆเพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานใหดีย่ิงขึ้น 

3. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลในการรับฟงและการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูสึกประสบการณความตองการและความคิดเห็นตางๆไดอยางชัดเจนตรงประเด็น รวมถึง
มีวิธีการสื่อสารในการแกไขปญหาและใหขอเสนอะแนะกับผูอื่นโดยใชน้ำเสียงและถอยคำที่เหมาะสมเพื่อชักจูงใหผูรับ
สารมีปฎิกริยาตอบสนองตอกัน   

4. การทำงานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเองและสมาชิกในทีม สามารถรับฟงผูอื่นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาและมีขอเสนอแนะ
รวมกัน รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหทีมงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเปนทีมเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร 
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5. จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที ่แสดงออกถึงความเขาใจใน

คุณลักษณะและวิธีการบริการที่ดี แสดงกริยา น้ำเสียงในการพูดไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถเขาใจความตองการ
ของลูกคาและแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนรับฟงทุกคำติชมเพ่ือนำมาปรับปรุงแกไขการบริการใหดี
ย่ิงขึ้น 

5.1.2 ชวงที่ 2 สรุปผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน บริษัท 
ABC จำกัด 

ผลการสรางแบบประเมินสมรรถนะหลัก เริ่มจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบและ
การประเมินสมรรถนะเพื่อนำมาออกแบบแบบประเมินที่ใชใน การประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC 
จำกัด ที่เหมาะสมกับองคกร เรียกวา พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยมีรูปแบบแบบประเมิน
สมรรถนะหลักพนักงานบริษัท ABC จำกัด ประกอบไปดวย  

1. ชื ่อสมรรถนะ (Competency Name) และคำจำกัดความ ทั้งหมด 5 สมรรถนะ ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสรุปความคิดเห็น 

2. รูปแบบแบบประเมินที่ใชประเมินสมรรถนะหลักโดยผู วิจัยเลือกใชแบบมาตรประมาณคา 
(Rating Scale) เปน แบบประเมินที่ใชพฤติกรรมในการกำหนดคะแนน (Behaviorally Anchored Rating Scale – 
BARS) โดยการสรางคำอธิบายของพฤติกรรมในแตละระดับของสมรรถนะอยางชัดเจน  

3. ระดับความเขมขนพฤติกรรมที่คาดหวัง (Proficiency Level) ของผูประเมินโดยแบงพฤติกรรม
ออกเปน 4 ระดับ ไดแก สมรรถนะระดับ 1 ขั้นเรียนรู สมรรถนะระดับ 2 ขั้นปฎิบัติ สมรรถนะระดับ 3 ขั้นชำนาญการ 
สมรรถนะระดับ 4 ขั้นกระตุนจูงใจ/……………………………………… 

ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน ประกอบไปดวย 
1. ผลการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับ

จุดประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบวามีคา
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา เทากับ .60 – 1.00 จึงสามารถนำไปใชในการเปนแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน
บริษัท ABC จำกัด ได 

2. ผลการว ิ เคราะห ความเช ื ่อม ั ่น (Reliability) และ  ผลการว ิ เคราะห อำนาจจำแนก 
(Discrimination) พบวา  

1) ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ในระดับตำแหนงเจาหนาที ่ มีคาความเชื ่อม่ัน 
เทากับ .905 มีคาอำนาจจำแนก เทากับ .246 -.970 ในระดับตำแหนง ผู ช วยผู จ ัดการฝาย มีคาความเชื ่อม่ัน 
เทากับ .932 และมีคาอำนาจจำแนก เทากับ .341 - .930  ในระดับตำแหนงผู จ ัดการฝาย มีคาความเชื ่อม่ัน 
เทากับ .931 และมีคาอำนาจจำแนก เทากับ .435 - .838 

2) คุณธรรม จริยธรรม (Morality and Ethics) ในระดับตำแหนงเจาหนาที ่ มีคาความเชื ่อม่ัน 
เทากับ .938 มีคาอำนาจจำแนก เทากับ .280 -.926 ในระดับตำแหนง ผู ช วยผู จ ัดการฝาย มีคาความเชื ่อม่ัน 
เทากับ .846 และมีคาอำนาจจำแนก เทากับ .201 - .745 ในระดับตำแหนงผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ .887 
และมีคาอำนาจจำแนก เทากับ .215 - .908 

3) การสื่อสาร (Communication) ในระดับตำแหนงเจาหนาที่ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .858 มี
คาอำนาจจำแนก เทากับ .205 - .748 ในระดับตำแหนง ผูชวยผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .927และมีคา
อำนาจจำแนก เทากับ .216 - .890 ในระดับตำแหนงผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .924 และมีคาอำนาจ
จำแนก เทากับ .347 - .857 
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4) การทำงานเปนทีม (Teamwork) ในระดับตำแหนงเจาหนาที่ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .871 มี

คาอำนาจจำแนก เทากับ .257 -.818 ในระดับตำแหนง ผูชวยผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .937และมีคา
อำนาจจำแนก เทากับ .349 - .921 ในระดับตำแหนงผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .929 และมีคาอำนาจ
จำแนก เทากับ .423 – 979 

5).จิตบริการ (Service Mind).ในระดับตำแหนงเจาหนาท่ี มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .802 มีคา
อำนาจจำแนก เทากับ .220 – 857 ในระดับตำแหนง ผูชวยผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .917และมีคา
อำนาจจำแนก เทากับ .280 - .895 ในระดับตำแหนงผูจัดการฝาย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .925 และมีคาอำนาจ
จำแนก เทากับ .221 - .896  

การตรวจคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด ดานตางๆทั้งหมด 5 
สมรรถนะหลัก ท่ีทำการประเมินในระดับตำแหนงท้ังหมด 3 ระดับ ดังนี้ ระดับเจาหนาท่ี ระดับผูชวยผูจัดการฝาย และ
ระดับผูจัดการฝาย ผลการตรวจสอบพบวา ในทุกระดับเครื่องมือประเมินมีคาความเชื่อมั่นที่อยูในเกณฑสูง สามารถ
นำมาใชไดในทุกระดับ.สำหรับผลการจำแนกรายขอพบวาแบบประเมินมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไปซ่ึงอยูในเกณฑท่ีผานเกณฑ 
 
อภิปรายผล  

จากการกำหนดสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC.จำกัด ในตอนที่ 2 ทำใหไดสมรรถนะหลัก
ของพนักงานบริษัท ABC.จำกัด ทั ้งหมด 5 สมรรถนะ โดยการสรางแบบฟอรมตรวจสอบรายการสมรรถนะหลัก      
(Core Competency Check.List) เพื่อใหผูบริหารระดับสูงจำนวน 2 คน ยืนยันรายการสมรรถนะหลักและนำมาสรุป
ความคิดเห็นของผูบริหารในประเด็นท่ีเห็นดวยเพ่ือใหไดรายการสมรรถนะหลักท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกล
ยุทธขององคกรสามารถแจกแจงไดดังนี้  

1. ประเด็นสมรรถนะหลักความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา บุคลากรระดับผูบริหารแสดงความ
คิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยสภาพแวดลอมปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลในการทำงานมากยิ่งขึ้น ที่เปน
เชนนี้เนื่องจากพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงบุคคลที่สามารถอาศัยความคิดสรางสรรคในการคนควาหา
ขอมูลหรือคิดคนหาวิธีการทำงานใหมๆ มีความรู ความเขาใจ สามารถนำความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชในการแกไข
ปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองและองคกร ตลอดจนสงเสริม ผลักดัน กระตุนจูงใจในการสราง
แรงบันดาลใจใหผูอื่นมีความกลาคิด กลาริเริ่มสิ่งใหมๆเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานใหดียิ่งขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐิตวดี เนียมสุวรรณ (2554) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนำ แรงจูงใจภายในที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรคของพนักงานกรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด กลาวไววา พนักงานมีความสามารถในการนำไปสู
สิ่งใหมๆ ทั้งผลิตภัณฑและบริการ เกิดแนวคิดใหม มองหาวิธีการแกปญหาดวยวิธีการใหม เปนการคิดนอกกรอบไมยึด
ติดกับรูปแบบเดิมๆ และเปนการคิดท่ีสามารถทำไดจริง และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

2. ประเด็นสมรรถนะหลักคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรระดับผูบริหารมีความ
คิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ไมผิดกฎหมาย มีจรรยาบรรณ  เพราะฉะนั้น
พนักงานมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงบุคคลที่สามารถอธิบายหรือใหขอเสนอแนะถึงวิธีการแกไขปญหาแกผูอื่นเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรมขององคกร อีกท้ังประพฤติตนอยูในกฎระเบียบ มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฎิบัติงานไมคดโกง
หรือหลอกลวงผูอื่น ตลอดจนสงเสริม กระตุนจูงใจใหทีมงานปฎิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ภาพลักษณที่ดีขององคกร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พสธร จงสุวัฒน (2561) ศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากร
ในองคกร กรณีศึกษา บริษัท ยิ่งยงมินิมารท จำกัด กลาวไววา กลาวไววา พนักงานตองปฎิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อีกทั้งไมควรมีพฤติกรรมที่สงผลใหองคกรไดรับความ
เสียหายในดานทรัพยากร รายได หรือภาพลักษณขององคกร... 
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3. ประเด็นสมรรถนะหลักการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรระดับผูบริหารทุกคนไดแสดงออก

ถึงความคิดเห็นในประเด็นของการสื่อสาร อีกทั้งใหความสำคัญในประเด็นนี้เปนอยางมาก กลาวคือ การสื่อสารเปน
เครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน ไมสามารถแยกออกจากกันได ที่เปนเชนนี้เพราะพนักงานมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ของบุคคลในการรับฟงและการถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูสึกประสบการณความตองการและความคิดเห็นตางๆได
อยางชัดเจนตรงประเด็น รวมถึงมีวิธีการสื่อสารในการแกไขปญหาและใหขอเสนอแนะกับผูอื่นโดยใชน้ำเสียงและ
ถ อยคำที ่ เหมาะสมเพ ื ่อช ักจ ูงให ผ ู  ร ับสารม ีปฎ ิกร ิยาตอบสนองต อก ัน ซึ ่งสอดคลองก ับผลงานว ิจ ัยของ                          
ชัยณรัตน สุชนวณิช (2553) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสมรรถนะหลักในการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน)  ในจังหวัดอุดรธานี กลาวไววา การสื่อสารหรือการสื่อความเปนเรื่องท่ีสำคัญซ่ึงการทำงานในแตละดานตองมี
การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เมื่อตนเองหรือบุคคลอื่นๆในที่ทำงานไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนเขารับการ
อบรม ควรที่จะมีทักษะในการถายทอดขอมูลตางๆที่ไดรับกลับมาสื่อสารใหกับทีมงานของตนเองไดอยางเขาใจ 
ครบถวน ชัดเจน และตรงประเด็น รวมถึงสามารถสรุปประเด็นสำคัญในงานท่ีตนเองรับผิดชอบและสื่อสารออกมาให
ผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  

... 4. ประเด็นสมรรถนะหลักการทำงานเปนทีม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรระดับผูบริหารมีความ

คิดเห็นที่ตรงกันและใหความสำคัญในเรื่องของการทำงานเปนทีม ซึ่งการทำงานเปนทีมที่ดีนั ้น จะมีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในทีม สามารถรับฟงผูอื่นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อแกไขปญหาและมีขอเสนอแนะรวมกัน รวมถึงสงเสริมและผลักดันใหทีมงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเปน

ทีมเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิทธิเดช นาคะเกตุ (2558) ไดทำการศึกษา

งานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย เรื่องการรวมกันปฏิบัติงานของพนักงานซ่ึง

อาจอยูในฝายงานเดียวกันหรือตางฝายงานโดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทำอะไรแลวทุกคน

ยอมรับรวมกันมีการวางแผนการทำงานรวมกันตามเปาหมายท่ีวางไว 

ชวงที่ 2 อภิปรายผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน 

บริษัท ABC จำกัด  

ผลการสรางแบบประเมินสมรรถนะหลักของของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด ครั้งนี้ มีคุณลักษณะ
ที่มุงเนนในเชิงพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบสมรรถนะของ (Spencer and Spencer (1993, p. 95) 
และแนวคิดของ.The American Management Association : AMA (2008, p. 277) ไดแบบประเมินสมรรถนะหลัก
ที่ประกอบไปดวย ชื่อสมรรถนะ รายการสมรรถนะ คำจำกัดความสมรรถนะ และระดับความเขมขนพฤติกรรมท่ี
คาดหวัง โดยสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการดำเนินงานตางๆ.ขององคกรซึ่งเครื่องมือ
ประเมินนี้สามารถนำไปพัฒนาและนำไปใชในการประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานในสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน  

ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะหลัก ทั ้ง 5 สมรรถนะ ประกอบไปดวย            
(1) ความคิดสรางสรรค (2) คุณธรรม จริยธรรม (3) การสื่อสาร (4) การทำงานเปนทีมและ (5) จิตบริการ ซึ่งผลการ
วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Analysis) ของผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ซึ่งเปนการหาคาดัชนี
สอดคลองของขอคำถามกับจุดประสงค พบวา มีคาอยูระหวาง .60-1.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ท่ีอยูในระดับ .60 ขึ้นไป ซ่ึงเปนขอคำถามในแบบประเมินสมรรถนะหลักสามารถนำไปใชได สอดคลองกับ            
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สุวิมล ติรกานันท (2548).ที่กลาวถึงเกณฑคาความเชื่อมั่นที่เหมาะสมควรอยูระหวาง.60-1.00 แสดงวาคาความเชื่อม่ัน
ท่ีวิเคราะหไดดังกลาวมีคาสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด  

ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) และคาอำนาจจำแนก (Discrimination) ผูวิจัยได
เริ่มจากนำแบบประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด มีสมรรถนะหลักทั้งหมด 5 สมรรถนะและมีขอ
คำถามท้ังหมด 80 ขอ ไปทดลองใช (Try - Out) กับกลุมตัวอยาง 30 คน พบวา (1) ดานความคิดสรางสรรค มีคาความ
เชื่อมั่นอยูระหวาง.905-.932 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .246-.970 (2) ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาความ
เชื่อมั่นอยูระหวาง .846-.938 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .201-.926 (3) ดานการสื่อสาร มีคาความเชื่อมั่นอยู
ระหวาง .858-.927 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .205-.890 (4) ดานการทำงานเปนทีม มีคาความเชื่อมั่นอยู
ระหวาง .871-.937 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง .257-.979.และ (5) ดานจิตบริการ มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง.
802-.925 และคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง.220-.896 ซึ่งคาความเชื่อมั่นของสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดาน สอดคลองกับ 
สุวิมล ติรกานันท (2553, หนา 156-157) ที ่กลาววา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค (Conbach’s Alpha 
Conefficent) มีคาใกล 1.00 แสดงวา เครื่องมือมีความเชื่อมั่นคอนขางสูง ถือวาเปนแบบประเมินที่มีคุณภาพ แต
อยางไรก็ตามการมีคาความเชื่อม่ันสูงอาจเกิดมาจากจำนวน ผูตอบจำนวนมากหรือขอคำถามจำนวนมากท้ังนี้คาอำนาจ
จำแนกของสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดาน ยังสอดคลองกับเกณฑของ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, หนา 185) 
คาอำนาจจำแนกที่ดี ควรมีคาตั้งแต .20 ขึ้นไป ซึ่งแบบประเมินนี้เมื ่อนำไปใชในการประเมินสมรรถนะหลักของ
พนักงานจะสามารถจำแนกผูไดรับการประเมินได 
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานบริษัท ABC จำกัด บริษัท ABC จำกัด     

ท่ีผูวิจัยสังกัดไดนำแบบประเมินไปประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานในแตละระดับตำแหนงมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน

และแบบประเมินนี้ยังสามารถแยกแยะบุคคลที่มีจุดแข็งและจุดออนในดานนั้นๆได บริษัทจึงนำไปใชในการจัดทำ

แผนพัฒนาบุคคล (IDP) นำไปตอยอดในการปรับใชกับระบบตางๆในการบริหารทรัพยากรมนุษยอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณเชิง
ล ึก ( In-depth.Interview) ซึ ่งเป นการสัมภาษณรายบุคคล โดยใชกรอบแนวคิดของสมาคมการจ ัดการของ
สหรัฐอเมริกา (AMA,2008) ในการจัดกลุมสมรรถนะ การวิจัยครั้งตอไปเสนอใหใชวิธีการสนทนากลุม (Focus.Group) 
รวมดวย เพื่อชวยใหไดประเด็นของสมรรถนะเพิ่มเติมจากการสัมภาษณรายบุคคลในการหาสมรรถนะหลักที่สอดคลอง
กับบริบทขององคกรมากย่ิงขึ้น  

2. ในปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทางที่สามารถ
นำมาใชในการสัมภาษณรายบุคคลหรือการสัมภาษณแบบกลุม ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการวิจัย การวิจัยในครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมีการสัมภาษณแบบออนไลนเพ่ืออำนวยความสะดวกกับผูใหขอมูลมากย่ิงขึ้น 
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