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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการ
ใหม ของผูรับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสตูรการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ 2554 และเพื่อสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย   
 สมรรถนะที่ใชในการสรางคูมือ คือ ตนแบบสมรรถนะ นํามาใชสรางเกณฑสมรรถนะ โดย
ผานกระบวนการทําเดลฟาย และกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสม และคาความสอดคลอง (IOC) 
ไดเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ประกอบดวย 17 เกณฑสมรรถนะ 
คือ 1) เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร 2) เกณฑสมรรถนะการมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 3) เกณฑสมรรถนะกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4) เกณฑสมรรถนะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 5) เกณฑสมรรถนะการบริหารการอบรมและการจัด 
การเรียนรูของบุคลากร 6) เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 7) เกณฑสมรรถนะดาน
การบริหารการตลาด 8) เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 9) เกณฑสมรรถนะดาน
ทักษะในความคิด และรับรูวัตถุประสงค 10) เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
11) เกณฑสมรรถนะบริการที่ดี 12) เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
13) เกณฑสมรรถนะการเปนผูนํา 14) เกณฑสมรรถนะการทํางานเปนทีม 15) เกณฑสมรรถนะดาน
ทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 16) เกณฑสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณ 17) เกณฑ
สมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงผูวจัิยไดนํามาใชในการสรางเกณฑพฤติกรรมบงชี้
สําหรับประเมินสมรรถนะ เปนรายดานโดยผานกระบวนการตรวจสอบ โดยผูประกอบการ จํานวน 40 คน 
ซึ่งมีคุณสมบตัิพรอมที่จะเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ มีความสนใจ และตองการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และเจตคติ ในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปน้ี 
  1. ผลการสรางเกณฑสมรรถนะจาก 17 สมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่มีความสําคัญที่สุด 
ในการประเมิน เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ของผูรับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตร
การฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 คือ ดานความรูการบรหิาร
การตลาด และดานทศันคติทีมี่ตอการดําเนนิธุรกิจ รองลงมา คือ ดานทศันคตทิี่มีตอตนเอง และการพัฒนา
ตนเอง สวนดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ มีความสําคญัเปนอันดับสุดทาย 



   2. ผลการสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม ตามเกณฑสมรรถนะ 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบส่ือปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย พบวา คูมือการประเมินสมรรถนะ 
ของผูประกอบการใหม โดย ภาพ รวม ท้ังหมด มีความเปนไป ไดในการนําคูมือ ไปใชอยู ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา โครงสรางคูมือ มีความเปนไปไดในการนํา ไปใชอยูในระดับ 
มากท่ีสุดสวนวัตถุประสงคเน้ือหาการประเมินผลและประสิทธิผลการใชคูมือมีความ เปนไปไดในการนําไปใช 
อยูในระดับมาก 
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 This study was conducted with two main objectives. The first objective was to develop 
competency criteria for assessing new entrepreneurs who completed the training course “New 
Entrepreneurs Creation: NEC” organized by the Department of Industry Promotion, Ministry of 
Industry of Thailand, in year 2554 B.E. The second objective was to develop a handbook of 
competency-based assessment for assessing new entrepreneur’s performance with the Divisions 
of cyber business and interactive and multimedia design 
 The competency model, these  core competencies were used to develop competency 
criteria for assessment new entrepreneurs in this study. By using Delphi technique along with 
Index of Item Objective Congruence (IOC) method, the new competency criteria consisted of 17 core 
competencies were developed as follows: 1) Human Research Management, 2) Achievement Motivation, 
3) Knowledge on Business Law,  4) Using Information Technology for business planning,  
5) Training for Staff,  6) Financial Management, 7) Marketing Management, 8) Cyber Business 
and Interactive and Multimedia Design, 9) Communication Thinking and Objective of Perception 
10) Thinking and Implementation Skill, 11) Service Mind, 12) Communication & Social Interaction Skill, 
13) Leadership, 14) Teamwork, 15) Attitude for Development, 16) Morality and Ethic, 17) Attitude 
in Business. The feasibility study was performed to evaluate the degree of effectiveness of 
each competency. The sample group for evaluation consisted of forty participants from NEC course. 
 The results of the study indicated as following; 
  1. From the results of degree of effectiveness, competency criteria consisted of 
17 the highest effective competencies for core competencies new entrepreneurs were the 
knowledge in marketing management and the attitude in business. The second effective 
competency was the attitude for development. The lowest important competency in this study 
was thinking and implementation skill. 
  2. The result of the feasibility study of implementing the developed handbook 
on new entrepreneurs in the divisions of cyber business and interactive and multimedia design 
showed that, Consideration of sub-competency, the structure of the developed handbook was 
the highest appropriate and feasible. The objective, content, evaluation and effectiveness of 
the developed handbook were highly appropriate and feasible. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้ ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ผูวจัิยถือเปน
เกียรติอยางสูง และขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่พิจารณาใหไดรับเงินทุน 
 การดําเนินงานวิจัยสําเร็จไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณา การใหคําปรึกษา และ
ขอเสนอแนะอยางดียิ่งจาก อาจารย ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.เสาวนีย เลวัลย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมา ศาสตระรุจิ 
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคณุคณะกรรมการสอบปากเปลา รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทว ี และ 
รองศาสตราจารย ดร.อรพรรณ พรสีมา และ ผูเชี่ยวชาญ  ดร.ประยุทธ  นามสุบิน ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ  
ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ ดร.วรวุฒิ ทวีปวรเดช และคุณกิตติพันธ ศรีวรรณวิทย ไดเสียสละเวลา
อันมีคา เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางานวิจัย 
 ขอขอบพระคณุ ดร. ชวลิต โพธิ์นคร ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดร.พิธาน พ้ืนทอง ผูอํานวยการสํานักติดตาม 
และ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น คุณบุญเจือ วงศเกษม ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาผูประกอบการ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใหความอนุเคราะหผูวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลในการวิจัย
ครั้งน้ี จนทําใหงานวิจัยสําเร็จเปนอยางดี 
  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ประธานโครงการฝกอบรมบมเพาะ
ธุรกิจไซเบอรและสาขาออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ ทุกทาน รวมถึง พ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ 
ในโครงการทุกรุน ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลในการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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ตลอดมา 
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              วัตถุประสงค .................................................................................................... 
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บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 
     29  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือ 
              ปฏิบัติ ............................................................................................................. 

 
 

343 
     30  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี ............. 

 
344 

     31  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและ 
              ปฏิสัมพันธทางสังคม ....................................................................................... 

 
 

345 
     32  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา ......... 

 
346 

     33  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทํางานเปนทีม 
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     34  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และ 
              การพัฒนาตนเอง ............................................................................................. 

 
 

348 
     35  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และ 
              จรรยาบรรณ .................................................................................................... 

 
 

349 
     36  ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับ 
              ความสําคัญของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนิน 
              ธุรกิจ .............................................................................................................. 

 
 

350 
     37  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรกิารจัดการทรัพยากร 
              บุคคลและองคกร ............................................................................................. 

 
 

351 
     38  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ใน 
              การปฏิบัติงาน ................................................................................................. 

 
 

352 
     39  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑ พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทํา 
              ธุรกิจ ............................................................................................................... 
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บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 
     40  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              และการจัดทําแผนธุรกิจ ................................................................................... 

 
 

354 
     41  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการอบรมและ 
              การจัดการเรียนรูของบุคลากร .......................................................................... 

 
 

355 
     42  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการเงิน ................. 

 
356 

     43  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการตลาด .............. 

 
357 

     44  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจ 
              ไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) .................................... 

 
 

358 
     45  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรู 
              วัตถุประสงค .................................................................................................... 

 
 

359 
     46  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ ....... 

 
360 

     47  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี ............................... 

 
361 

     48  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏสิัมพันธ 
              ทางสังคม ........................................................................................................ 

 
 

362 
     49  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา ........................... 

 
363 

     50  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทํางานเปนทีม .................. 

 
364 

     51  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนา 
              ตนเอง ............................................................................................................. 
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บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 
     52  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ ... 

 
366 

     53  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ......... 

 
367 

     54  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรกิารจัดการทรัพยากร 
              บุคคลและองคกร ............................................................................................. 

 
 

368 
     55  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ใน 
              การปฏิบัติงาน ................................................................................................. 

 
 

369 
     56  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทํา 
              ธุรกิจ ............................................................................................................... 

 
 

370 
     57  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              และการจัดทําแผนธุรกิจ ................................................................................... 

 
 

371 
     58  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการอบรมและ 
              การจัดการเรียนรูของบุคลากร .......................................................................... 

 
 

372 
     59  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการเงิน ................. 

 
373 

     60  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบรหิารการตลาด .............. 

 
374 

     61  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะ ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจ 
              ไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) .................................... 

 
 

375 
     62  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 

 
376 

     63  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
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บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง หนา 
     64  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี ............................... 

 
378 

     65  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏสิัมพันธ 
              ทางสังคม ........................................................................................................ 

 
 

379 
     66  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา ........................... 

 
380 

     67  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทํางานเปนทีม (Team  
              Work) ............................................................................................................. 

 
 

381 
     68  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนา 
              ตนเอง ............................................................................................................ 

 
 

382 
     69  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ ... 

 
383 

     70  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ 
              ของเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ......... 
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บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
นั้น จําเปนตองพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นเพื่อความอยูรอด สภาพการแขงขัน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปจจัยสามอยางที่มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก 
1) ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา การบริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นนอยลงหรือลดลง ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ทําให
การแสวงหาลูกคาตองใชความพยายามมากขึ้น การแขงขันดานราคาที่ตองทําราคาใหถูกเขาไว เปน
ตนเหตุของความจําเปนในการลดตนทุน  2) การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการบรโิภคที่เนนความเปน
ปจเจกบุคคลมากขึ้น และเกิดกลุมวัฒนธรรมยอยๆ ซึ่งทําใหเกิดการออกแบบสินคาและบริการเปลี่ยน
จากการผลิตเพ่ือ “มวลชน” หรือ “คนหมูมาก” กลายเปนเพื่อ “ปจเจกชน” หรือ “คนสวนนอย” มากขึ้น 
สินคาใหมๆ จึงเกิดขึ้นอยางมากมายในเวลาอันสั้น และวงจรผลิตภัณฑของสินคาใหมๆ ก็สั้นลงมาก
เชนกัน ภาวะเชนนี้ ทําใหผูประกอบการตองคอยคิดประดิษฐสิ่งใหมๆ เพ่ือมาขายแทนสิ่งเกาๆ อยูเสมอ 
3) ความรวดเร็วในการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งความงายในการเขาถึง ขาวสารและโฆษณาผานสื่อทาง
อินเตอรเน็ต ทําใหขาวสารและคําวิจารณทั้งในแงบวกและแงลบตอสินคาและบริการตาง  ๆแพรไปอยางรวดเร็ว 
ผูประกอบการตองมีความรูในการใชสื่อทางอินเตอรเน็ตใหเปนประโยชนแกตน ในขณะที่ตองคอยปองกัน
การเกิดขาวลือหรือเสียงวิจารณในทางลบ หรือหาวิธีโตตอบใหไดในทันทีเพ่ือปองกันการขยายตัวของ
ขาวลือในเชิงลบดังกลาว (สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  2553: ออนไลน) 
 นอกจากนี้ ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคในระดับโลก การรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินของโลก ทําใหการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ
ทําไดงายขึ้น กลุมทุนขนาดใหญจากตางประเทศเขามาแขงขันกับวิสาหกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดังนั้น เพ่ือใหกิจการอยูรอด ผูประกอบการจึงจําเปนตอง
พัฒนาตนเองใหมีพ้ืนฐานความรู และทักษะปฏิบัติตลอดจนถึงเขาใจตอบทบาทของเทคโนโลยี ที่มีตอ
การธุรกิจ เพ่ือใหปรับปรุงกิจการใหเจริญกาวหนาและสามารถแขงขันตอไปได 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความสําคัญตอความเจริญทางเศรษฐกิจของชาติในแง
ตางๆ ดังน้ี (สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2553: ออนไลน) 
  1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยใหเกิดการกระจายรายไดไปสูกลุมคนตางๆ 
ทําใหเกิดการซื้อขายสินคาและการจางงาน 
  2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนจุดเริม่ตนไปสูการพฒันาเปนวสิาหกิจขนาดใหญ  
  3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแหลงกําเนิดสินคาใหมๆ โดยเฉพาะสินคาและ
บริการที่ออกแบบ เพ่ือตอบสนองความตองการของปจเจกบุคคล หรือความตองการที่จําเพาะเจาะจง
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เฉพาะคนสวนนอย ซึ่งวิสาหกิจขนาดใหญที่มุงทํากําไรตอหนวยมากๆ จากการผลิตสินคาจํานวนมาก
สําหรับมวลชนไมนิยมผลิต เพราะคิดวาขายไดนอยไมคุมกับการเพิ่มสายการผลิต 
 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดเกณฑใน
การชีว้ัดวาวิสาหกิจหน่ึงๆ จะเขาขายเปนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ที่อยูในขายไดรับการสงเสริม
ตามกฎหมายดังกลาว) ดังนี้ 
  1. กิจการที่ดําเนินงานเกี่ยวกบัการผลติหรือบริการ ที่มีมูลคาทรัพยสนิถาวร ไมเกิน
สองรอยลานบาท มีการจางงานไมเกินสองรอยคน 
  2. กิจการคาสง ที่มีทรัพยสินถาวรไมเกินหน่ึงรอยลานบาท มีการจางงานไมเกินหาสิบคน 
  3. กิจการคาปลีก ที่มีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกินหกสิบลานบาท มีการจางงานไมเกิน
สามสิบคน  
 จากผลการศึกษาของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พบวา จํานวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2553 มีจํานวน 2,894,780 ราย คิดเปนรอยละ 99.6 ของจํานวน
วิสาหกิจรวมทั้งประเทศ (2,924,912 ราย) กระจายตัวอยูในกลุมภาคการคาและการซอมบํารุง ภาคบริการ 
และภาคการผลิต ในดานการจางงานแรงงานนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป 2553 มีการจางงาน
จํานวน 10,507,507 คน คิดเปนรอยละ 77.86 ของการจางงานรวมทั้งหมด (13,496,173 คน) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมกอใหเกิดมูลคาตอผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) นอกภาคเกษตร
ในป 2553 ถึง 3.746967 ลานลานบาท (มูลคา ณ ราคาประจําป ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) 
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  2553: ออนไลน) 
 การที่ภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว ทําใหภาครัฐ มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดวยการทําใหเกิดผูประกอบการรายใหม ในขณะเดียวกันก็จะชวยพัฒนาผูประกอบการเดิม
ใหมีศักยภาพพอที่จะแขงขนัอยูรอดตอไปในตลาด สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) ไดจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่ง
ไดริเร่ิมปูทางในการสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประกอบการใหมากขึ้นตาม
ยุทธศาสตรหลัก 6 ประการดังตอไปน้ี (สํานักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2550: 33)  
  ยุทธศาสตรที ่1 ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
  ยุทธศาสตรที ่ 2 ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 
  ยุทธศาสตรที ่3 ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา 
  ยุทธศาสตรที ่4 ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
  ยุทธศาสตรที ่ 5 ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค
และทองถิ่น 
  ยุทธศาสตรที ่6 ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ 
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 ในสวนของยทุธศาสตรที่เกีย่วของกับงานวจัิยนี้โดยตรง ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการนั้น ผลการศึกษาจากโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ในป 
2549 พบวา ประเทศไทย มีระดับกิจกรรมความเปนผูประกอบการ ที่รอยละ 15.2 อยูในระดับสูง เม่ือ
เทียบกับ 41 ประเทศที่มีการสํารวจ และมีทัศนคติในดานบวกตอความเปนผูประกอบการ โดยลักษณะ
ของธุรกิจ สวนใหญเปนกิจการใหบริการขนาดเล็กและมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไมสูงนัก และเนนตลาด 
ภายในประเทศเปนหลัก อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา รอยละ 86 ของประชากรในวัยทํางาน มี
ความปรารถนาที่จะเร่ิมตนธุรกิจใหมของตนเองแตมีเพียงรอยละ 45 ที่มีความมั่นใจในทักษะและความสามารถ
ที่จะเร่ิมตนธุรกิจใหม  
 ถึงแมวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีบทบาทตอเศรษฐกิจไทยในแงสัดสวนตอมูลคา
ผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือสดัสวนของการจางงานแคไหนก็ตาม มีวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ บางรายถึงกับลมเหลวปดกิจการ ซึ่งปญหาเหลานี้ เม่ือ
มองจากมุมของสมรรถนะผูประกอบการนั้น อาจประมวลสาเหตุไดถึง 40 ประการ ดังนี้ (ไกรวิทย 
เศรษฐวณิช.  2548) ไดแก 1) ขาดความพรอมในการทําธุรกิจ 2) ไมบริหารกิจการดวยตนเอง 3) ไมเขาใจ
บทบาทความเปนผูนํา 4) ไมกลาคิดการใหญ 5) แกปญหาเฉพาะหนาไปวันๆ หน่ึง 6) ไมคิดใหดีกอน
เลือกหุนสวนทําธุรกิจ 7) เง่ือนไขที่มักมองขามกอนประสบความสําเร็จ 8) ใชอารมณไมเหมาะสมกับ
การบริหารงาน 9) ไมศึกษาบทเรยีนทีผ่ิดพลาด 10) ไมมีความคิดสรางสรรคในธุรกิจของตนเอง 11) เชือ่ม่ัน
ตนเองมากเกินไป 12) ไมรูจักการมอบหมายงาน 13) ไมมีวิสัยทัศนและการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน 
14) ขาดคนและทีมงานที่เหมาะสมในการบริหารการผลิต 15) ไมกลานําเสนอตัว 16) ขาดความมุงม่ัน
สูความสําเร็จ 17) กําหนดราคาสูคูแขงไมได 18) กําหนดเปาหมายทางการตลาดไดไมชัดเจน 19) ไมรักษา
คุณภาพตามโฆษณา 20) มองขามความสาํคัญของการจดัซื้อ 21) ขาดการบริหารสินคาคงคลงั 22) ไมมอง
การแขงขันทีคุ่ณภาพและการบริการ 23) ไมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 24) หยุดพัฒนาเมื่อ
ไดรับ ISO 25) ไมคํานึงถึงตนทุนในการผลิต 26) ไมเขาใจการดูแลรักษาเครื่องจักร 27) ไมสามารถ
ควบคุมการผลิตไดดี 28) ไมรูจักพัฒนาตนเองกอนขอความชวยเหลือ 29) ไมเขาใจความตองการ
พ้ืนฐานของพนักงาน 30) ไมมองที่ความซื่อสัตยของพนักงาน 31) ไมลงทุนพัฒนางาน 32) อุปสรรค
ในระดบัหัวหนางาน 33) ไมเปดโอกาสใหพนักงานระดับลางมีสวนรวมในการพัฒนากิจการ 34) ไมรูจัก
ใชผูเชี่ยวชาญดานการเงิน 35) ไมคํานึงถึงเงินทุนในการทําธุรกิจ 36) ไมรูตนทุนที่แทจริงของสินคา 
37) ไมเรียนรูตัวเลขทางการเงิน 38) ขาดความรูความเขาดานภาษี 39) ขาดการควบคุมเงินทุนหมุนเวียน 
40) เปนบุคคลที่ธนาคารไมเชื่อถือ 
 ถึงแมวาขอสรุปจากงานเขียนดังกลาว มีลักษณะโนมเอียงไปในทางเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต 
แตก็ไดใหขอสรุปที่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั่วไป เชน
การขาดความรูดานการเงิน ไดแก การอานตัวเลขการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารตนทุน 
หรือการขาดความรูดานการตลาด ไดแก การกําหนดราคาสินคาเพื่อการแขงขัน การกําหนดเปาหมาย
ทางการตลาด นอกจากเรื่องความรูแลวยังอาจมีปญหาดานทักษะและเจตคติดวย เชน การขาดภาวะผูนํา 
การขาดทักษะในการวางแผนลวงหนา การทํางานเปนทีม (คือ ใชพนักงานระดับลางใหเปนประโยชน
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ในการพัฒนากิจการ) การสรางทีมงาน (รวมถึงการมีหุนสวน) การขาดความมุงม่ันที่จะประสบความสําเร็จ 
การขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เปนตน   
 จะเห็นไดวา การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการของไทย ทั้งในดานความรู ทักษะ และ
เจตคตินั้น เปนสิ่งจําเปนเรงดวนในปจจุบันนี้ เพ่ือใหผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขันพอที่จะ
อยูรอดตอไปไดอยางยั่งยืน การฝกอบรมทีจั่ดใหแกผูประกอบการใหม เพ่ือเสริมสราง “สมรรถนะ” ทีส่ําคัญ
ที่ผูประกอบการใหมพึงมี จึงเปนหนทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพดังกลาว 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีวิสัยทัศน
วาเปน “องคกรหลักในการนํานวัตกรรม องคความรู ภูมิปญญา เพ่ือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจไทยใหม่ันคง และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน” และมีพันธกจิในการ “สงเสรมิ สนบัสนุน พัฒนา 
อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ และผูใหบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพ่ือใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เปนเลศิดวยนวัตกรรม องคความรู 
ภูมิปญญา และธรรมาภิบาล” จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการศึกษานอกระบบในรูปของโครงการฝกอบรม ที่
เรียกวาโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 
โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการจัดฝกอบรม เพ่ือเปดโอกาสใหผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักศึกษาจบใหม 
และผูเร่ิมกอตั้งกิจการแลวไมเกิน 3 ป มาเขารับการถายทอดความรูดานการจัดการธุรกิจ โดยจะไดรับ
การถายทอดความรูดวยการฝกอบรมในหลักสูตรพ้ืนฐานดานการจัดการธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดและ
การจัดทําแผนการลงทุนรายบุคคล จากนั้นจะคัดกรองผูเขารับการอบรมเขาสูกระบวนการเพิ่มทักษะ
การประกอบการ โดยจะไดรับการถายทอดความรูดานเทคนิค และคําปรึกษาแนะนําจากผูเชีย่วชาญ
และผูมีประสบการณในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือวิเคราะหและชี้แนะเทคนคิการประกอบการอยางมืออาชีพ 
นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดใหมีการใหบริการความชวยเหลือตอเน่ือง ผานกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจไดสําเร็จ อาทิ การจัดกิจกรรมเปดตัวธุรกิจสินคาและบริการ 
เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมประสานกับแหลงเงินทุน รวมทั้งการจับคูเจรจาธุรกิจ การเชื่อมโยง
เครือขายธุรกิจระหวางผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม  
 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา ในการจัดการฝกอบรมใหไดผลดีอยางเต็มที่นั้น จําเปน
จะตองมีการสรางเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือเปนเข็มทิศในการจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนใหมุง
ไปสูการพัฒนาผูเขารับการอบรมเพื่อใหเปน “ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ” มิใชเพียงแคมีความรู
หรือทักษะในการดําเนินกิจการเทานั้น ซึ่งแมวาที่ผานมา ในการจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน
ของโครงการ NEC นั้น จะไดจัดใหผูเรียนไดรับความรูหรือการฝกทักษะที่เห็นวาจําเปนในการดําเนิน
ธุรกิจน้ันๆ ก็ตาม แตการที่จะเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จนั้นมิใชมีเพียงความรูหรือทักษะ
ก็เปนได ดังน้ันในการจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนใหมุงไปสูการพัฒนาผูเขารับการอบรม เพ่ือ 
ใหเปน “ผูประกอบการทีป่ระสบความสาํเร็จ” ไดนั้นจําเปนตองมีเครื่องชีว้ัดเพิ่มเติมเขามา ซึ่งเคร่ืองชีว้ัดนี้
ผูวิจัยเรียกวา “เกณฑสมรรถนะ”   
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 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการพัฒนา “เกณฑสมรรถนะ” สําหรับ
ผูประกอบการใหม เพ่ือใชเปนเครื่องชี้วัดวาบุคคลนั้นๆ มีคุณลักษณะที่จะเปนผูประกอบการใหมที่ประสบ
ความสําเร็จหรือไม โดยคาดหวังวาเกณฑสมรรถนะทีพั่ฒนาขึ้นน้ี จะนําไปใชประโยชนในการอางอิง
สําหรับโครงการฝกอบรมดังกลาว ตลอดจนถึงการนําไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ ในอนาคตไดอีกดวย 
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.  2553: ออนไลน) 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ของผูรับ
การฝกอบรมทีส่ําเร็จหลักสตูรการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs 
Creation : NEC) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554   
 2. เพ่ือสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกจิไซเบอรและสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ผลของการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม ซึ่งสามารถนําไปใช
เปนหลักในการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม จะเปนประโยชนตอองคกรและหนวยงานตางๆ 
ทั้งหนวยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน และองคกรอ่ืนๆ ที่ตองการนําเกณฑสมรรถนะ
สําหรับประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมไปใชประโยชนในงานของตน เชน ในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม การประเมินคุณลักษณะเพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือในการใหสินเชื่อ การวาง
นโยบายแผนงานตลอดจนถึงกิจกรรมการศกึษานอกระบบอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการในวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน 
 2. การวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ซึ่งจะเปนประโยชนในการประเมินผูประกอบการ
ใหมที่ผานโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัย  
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก บุคคลทัว่ไปที่เขารวมกิจกรรมการฝกอบรม
บมเพาะในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ประจําป
งบประมาณ ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย ณ วทิยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ จํานวนทั้งสิ้น 300 คน  
  2. กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
   กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมบมเพาะทีส่ําเร็จหลักสูตร 
“เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 จํานวน 40 คน ซึ่งเร่ิมการฝกอบรมตั้งแต
วันที่ (เมษายน 2554) และสิ้นสุดการฝกอบรมในวันที ่(ตุลาคม 2554) ณ วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
  การวิจัยน้ีมีขอบเขตจํากัดอยูที่การพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อใชในการประเมินคุณลักษณะ 
ของผูประกอบการใหม โดยเฉพาะผูประกอบการใหมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงเปน
เปาหมายของโครงการ NEC ทั้งน้ีเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” ตลอดจนถึงการพัฒนาเกณฑ
สมรรถนะเทาที่พบในเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่ผานมาของไทยนั้นสวนใหญเปนการศึกษาที่เกีย่วของ
กับการประเมนิคุณลักษณะของบุคลากรที่ทํางานในฐานะพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรเอกชนแทบทั้งสิ้น กลาวอีกอยางก็คือ เปนการวิจัยเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” ในการทํางานในฐานะ 
“ลูกจาง” (Employee) ซึ่งถกูกําหนดกฎเกณฑตามความตองการของนายจางผานนโยบายและแผนงาน
ของบริษัท ตลอดจนถึงลักษณะทางดานบทบาทหนาที่ (Functions) ของตําแหนงงานนั้นๆ แตงานวิจัย
ฉบับนี้มีเปาหมายที่แตกตางออกไป คือ เปนการพัฒนาเกณฑสมรรถนะของ “ผูประกอบการ” (Entrepreneur) 
ซึ่งจําเปนตองทําการศึกษาในเชิงลึกลงถึงคําถามที่วา “ผูประกอบการที่ดีโดยเฉพาะในบริบทของการเปน
ผูประกอบการใหมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ในปจจุบันจําเปนตองมีคุณลักษณะ
อยางไร?” โดยตองศึกษาทั้งจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ ตลอดจน 
ถึงการใหผูเชีย่วชาญพิจารณาและใหความเห็นรับรอง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เกณฑ (Criteria) หมายถึง ขีดแสดงหรือระดับที่ใชในการตัดสินใจ เพ่ือแสดงถึงความ 
สําเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น ของผูประกอบการใหม 
 2. สมรรถนะ (Competency/Competence) หมายถึง ลักษณะตางๆ ที่มีผลโดยตรงตอ
พฤติกรรมการทํางานใหประสบผลสําเร็จดีกวาที่เปนอยูหรือดีขึ้นกวาเดิม ในฐานะของผูประกอบการใหม
นั้น สมรรถนะในที่นี ้หมายถึง คุณลักษณะที่มีผลโดยตรงตอการสรางกิจการใหม และดําเนินกิจการ
ใหประสบความสําเร็จคือสามารถอยูไดโดยมีกาํไร ซึ่งในงานวิจัยดังกลาว จําแนกสมรรถนะออกเปน
สามกลุม ไดแก กลุมความรู ทักษะ และเจตคติ ซึ่งสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม 
 3.  ตัวบงชี้หรือตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได 
ซึ่งใชบงบอกหรือแสดงถึงสถานภาพ หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการประเมิน หรือตัวแปร
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ที่กําหนดขึ้น เพ่ือใชวัดการเปลี่ยนแปลงหรือบงบอกสภาพรวม หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน 
ผูประกอบการใหม 
 4. ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) หมายถึง ผูที่มีความมุงหวังและแผนการที่
แนนอนวาจะลงทุนสรางกิจการใหม หรือสืบทอดกิจการของครอบครัว ซึ่งตองการการฝกอบรมเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ใหมีความพรอมสําหรับการสรางหรือรับผิดชอบกิจการ
ตอไปในอนาคตอันใกล  
 5. วิสาหกิจขนาดกลางและยอม (Small and Medium Enterprises: SME) หมายถึง
วิสาหกิจที่ประกอบกิจการการผลิตและบริการ การคาสงและการคาปลีก โดยมีสินทรัพยถาวรไมเกิน
หกสิบลานบาทถึงสองรอยลานบาท มีการจางงานไมเกินสามสิบคนจนถึงหนึ่งรอยคน ซึ่งผูบริหารงาน
อาจเปนบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุมบุคคลที่มีจํานวนนอยและมีความสัมพันธสวนตวัรูจักหรือสนิทสนม
ใกลชิด มากพอที่จะทําใหเกิดรูปแบบการบริหารงานแบบครอบครัวมากกวารูปแบบการบริหารงาน
องคกรอยางเปนแบบแผนทางการ และมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจทีข่ยายตวัไดอยางจํากัด 
 6. คุณลักษณะของผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Attributes) หมายถึง
ความรู ทักษะ และเจตคตทิี่ผูประกอบการใหมพึงมี เพ่ือใหประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถ
สังเกตและประมวลเปนขอๆ ได ดังนี้ 
  6.1 ความรู (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่จําเปนตองใชในการลงมือกระทาํการตางๆ ซึ่ง
โดยมากไดจากการเรียนหรือจากสื่อภายนอก ในกรณีของผูประกอบการใหม ความรูที่พึงมีไดแก ความรู
ในเร่ืองการบรหิารทรัพยากรมนุษย ความรูในเร่ืองการบรหิารการเงิน ความรูในเร่ืองการบริหารการตลาด 
  6.2 ทักษะ (Skill) หมายถึงความสามารถที่ไดมาจากการฝกฝน เปนความสามารถที่จะ
นําเอาความรูมาลงมือปฏิบัติใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม โดยมีการลงมือกระทําซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ 
ในกรณีของผูประกอบการใหม ทักษะทีพึ่งมี ไดแก ทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ ทักษะในการสราง
เครือขายสายสัมพันธ ทักษะในการจัดลําดับความสําคญักอนหลังของงาน เปนตน 
  6.3 เจตคต ิ(Attitude) หมายถึง ความคิดเห็นหรือทัศนะตอสิ่งตาง  ๆที่สงผลตอการแสดงออก
เชิงพฤติกรรมและตอความสําเร็จในการกระทําการใดๆ ในกรณีของผูประกอบการใหม เจตคติที่พึงมี
ไดแก การที่ยอมรับสภาพการแขงขันในปจจุบันวาจะตองปรับตวั เพ่ือความอยูรอด การยอมรับการ
ทํางานหนัก เปนตน 
 7. หลักสูตรฝกอบรม “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : 
NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดยี หมายถึง กิจกรรม
ฝกอบรมบมเพาะ ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะ
หนวยรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีโครงสรางเนื้อหาการเรียนรูหลัก
เชนเดียวกบัโครงสรางหลักสูตร NEC ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แตมีเนื้อหา
เพ่ิมเติม ซึ่งเนนเนื้อหาความรูและทักษะสําหรับผูประกอบการในสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียดวย 
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  7.1 ธุรกิจไซเบอร (Cyber Business) หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ผาน
ชองทางอินเตอรเน็ต ทั้งน้ีรวมถึงกิจกรรมการผลิตสินคา/บริการ เชน บริการ Search Engine หรือ
บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิคส (E-card) หรือกิจกรรมดานการตลาด ไดแก การโฆษณาประชาสมัพันธ
ผานสื่อทางอนิเตอรเน็ตตางๆ เชน เวบ็ไซด และ E-magazine และกิจกรรมดานการขาย ไดแก การรบั 
คําสั่งซื้อสินคาผานเว็บไซดหรืออีเมล การรับแจงโอนเงิน/การรับชําระเงินคาสินคาหรือบริการผานเว็บไซด
หรืออีเมล เปนตน 
  7.2 สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย (Interactive Media & Multimedia) สื่อปฏิสัมพันธ
หมายถึงสื่อที่ผูรับสื่อ (ผูใช) สามารถโตตอบหรือควบคุมการนําเสนอได เชนการคลิกเพื่อรับชมภาพ
หรืออานขอความที่ตองการ สวนมัลติมีเดียนั้น หมายถือสื่อที่มีลักษณะผสมผสานสื่อหลายๆ แบบ
เขาดวยกัน เชน ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) สื่อที่ใชทางอินเตอรเน็ตในทุกวันนี้ มี
ลักษณะของทั้งสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียในตวั เชน Pop-up โฆษณาในอินเตอรเน็ตที่เปน Flash 
Animation ทีผู่ใชสามารถคลิกเพื่อรับชมรายละเอียดตอไปได เปนตน  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรือ่งการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ดังตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

     ผลลัพธ  (Output) ปจจัยนําเขา (Input) 

เอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จและสอบถามผูเชี่ยว 
ชาญที่ประสบความสําเร็จดาน
ธุรกิจ 19 คน 

แนวคิดทฤษฏีตางๆเกี่ยวกับ 
“สมรรถนะ” 

 
องคประกอบของ “สมรรถนะ” 
ไดเปน 3 กลุม 
     - ความรู  
     - ทักษะ 
     - เจตคติ 
 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตรการ
ฝกอบรม “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม” (New 
Entrepreneurs Creation: 
NEC) ปงบประมาณ 2554 

ตนแบบเกณฑสมรรถนะ
สําหรับผูประกอบการใหม 

 

เกณฑสมรรถนะสําหรับ
ผูประกอบการใหม  

สังเคราะห 

พิจารณาและสรุป 

เทียบโยง
ไดผลลัพธ

ตนแบบ คูมือการประเมิน
คุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม 

 คูมือการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม ท่ีผาน
การประเมินแลว 

กระบวนการ (Process) 

วิธีการเดลฟาย (สรางเกณฑ ) และผาน
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ (ประเมิน
ดวยคาดัชนี IOC)  

ผูวิจัยจัดทํา 

ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินสมรรถนะของ
ผูประกอบการใหม  โดยอางอิงจากคูมือดังกลาว 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะ
เพ่ือประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ
และมัลติมีเดีย นั้น ผูวิจัยไดรวมรวมแนวคิด ทฤษฎี และหลักการดําเนินการจากเอกสารและงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนกรอบแนวคิดสนับสนุนการวิจัยตามลําดบั ดังนี้ 
  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ 
  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการ 
  4. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูประกอบการ 
  5. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิสมรรถนะ 
  6. บทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
  7. กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (NEC) สาขาธุรกจิ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย 
  8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรูของผูใหญ 
 สําหรับแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมิน 
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายทาน โดยสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้  
 1.1 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
  เมอรเรียม และ คาฟฟาเรลลา (Merriam; & Cafferella.  1991) ไดแบงทฤษฎีการเรยีนรู
ของผูใหญออกเปน 3 ประเภท ไดแก ทฤษฏีทีย่ึดลกัษณะของผูเรียนเปนหลัก ทฤษฎีที่ยึดสถานการณ
ในชีวิตของผูเรียนเปนหลัก และทฤษฎีทีย่ดึการเปลี่ยนแปลงทางดานความรูสึกนึกคิดเปนหลัก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1.1 ทฤษฏีที่ยึดลกัษณะของผูเรียนเปนหลกั  
   โนลส (Knowles.  1978) ที่ไดตั้งสมมติฐานผูเรียนที่เปนผูใหญ สรุปไดดังนี้ คือ 
    1. ในขณะที่บุคคลยางเขาวัยผูใหญ จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน จาก 
“การพึ่งพาผูอ่ืน” ไปเปน “การนําตนเอง” มากขึ้น 
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    2. ผูใหญจะสะสมประสบการณเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเปนฐานโยงไปสูการเรียนรูสิ่งใหม 
    3. ความพรอมในการเรียนรูของผูใหญเปนผลจากการทํากิจกรรมใหเกิดพัฒนาการ 
มากขึ้น มากกวาผลการพฒันาทางชีววทิยาอยางในกรณีของเด็ก 
    4. มีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนจากการหาความรู เพ่ือไวใชในอนาคตมาเปน
การหาเพื่อใชในทันที  
    5. แรงจูงใจของผูใหญ เกิดจากปจจัยภายในมากกวาปจจัยภายนอก 
  1.1.2 ทฤษฎีที่ยึดสถานการณในชีวิตของผูเรียนเปนหลกั 
   แมคคลัสกี (McClusky) โดยกลาววา ผูใหญเปนวัยแหงการเติบโต เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัว ซึ่งแตละคนจะจัดความสมดุลระหวางปริมาณของพลังงานที่ตองการกับพลังงานที่มีอยูจริง 
ดุลยภาพนี้เปรียบเสมือนสัดสวนระหวางภารกิจของชวีติ (Load) กับพลังงานของชีวติ (Power) ที่ทําให
เราสามารถเผชญิกับภารกิจได พลังที่เหลือจากการถูกดึงไปใช เรียกวา พลังสํารองของชวีิต (Margin in Life) 
   แมคคลัสกี เชื่อวา การที่ผูใหญเรียนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับวา เขาอยูในระยะใดของ 
วัฏจักรชีวิต ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณการเรียนที่มีตอศักยภาพการเรียน ตลอดจนอุปสรรค
การเรียนที่มีอยูขณะน้ัน 
   สําหรับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญในกลุมน้ี จารวิส (Jarvis) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรู
ของผูใหญโดยเนนที่ประสบการณชีวิตของผูใหญเชนกัน โดยกลาววา การเรียนการสอนในวัยผูใหญนั้น 
คํานึงถึง เอกัตบุคคล กิจกรรมในชีวติ ซึง่อาจสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการเรียน มโนภาพ ทาง 
ดานเวลา และพิจารณาถึงความตองการในการเรียนรูทีส่ามารถนําไปใชในการแกไขปญหาที่มีอยู 
  1.1.3 ทฤษฎีที่ยึดการเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกนึกคิด 
   โดยเชื่อวา ความรูความเขาใจที่มีมากขึ้น มีการบูรณาการมากขึ้น เปนความรู
ความเขาใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูเดิมสูความรูใหม ทําใหผูเรียนมีความเปนอิสระทางความคิด
ไดมากขึ้น และทําใหตระหนักถึงสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่ครอบงํา กฎ บทบาท จารีตประเพณี และ
ความคาดหวังของสังคม ที่ไดบงการวธิีทีเ่ราคิด มองเห็น รูสึก และการกระทาํ นักคิดแนวนี้ ไดแก เมสซิโรว 
(Mezirow) และ แฟรร (Freire) 
 โดยสรุป ในการจัดการศึกษาใหกับผูใหญ ไมสามารถใชทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญทฤษฎี
ใดทฤษฎีหน่ึงมาอธบิายไดสมบูรณ แตตองใชหลายทฤษฎีประกอบกนั ซึ่งทฤษฎเีหลานี้มีองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 
  1. ลักษณะของผูเรียนในการนําตนเอง หรือการควบคุมตนเอง เปนลักษณะหรือเปาหมาย
ในการเรียนรูของผูใหญ 
  2. ประสบการณชวีติ ของแตละบุคคล เปนสาระสําคญัหรือสิ่งกระตุนการเรียนรูของผูใหญ 
  3. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากความคิดหรือการรูจักตนเองของผูใหญ 
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 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ 
  อุนตา นพคุณ (2527) ไดกลาววา การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ
ใดๆ ที่สถาบนัตางๆ ในสังคมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมที่ดี
แกประชาชนทุกเพศทกุวัย ทุกชุมชน และทุกระดับการศึกษา สวนใหญเปนการใหการศึกษาระยะสั้น 
ยืดหยุน ประหยัด และตอบสนองความตองการ ความสนใจ ปญหาของผูเรียนและชุมชน 
  อาชัญญา รัตนอุบล (2546) ไดกลาววา การศึกษานอกระบบ มีความหมายครอบคลุม
ถึงมวลประสบการณของการเรียนรูตลอดชวีติที่บคุคลไดรับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้น นอกเหนือ 
ไปจากการศกึษาในโรงเรยีนตามปกติ ซึ่งมวลประสบการณดังกลาว เกิดจากกิจกรรมการศึกษาทีจั่ดขึ้น 
เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลใดบคุคลหนึ่ง ไดมีโอกาสแสวงหาความรู ทักษะ ทัศนคติโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
เพ่ือมุงแกปญหาในชีวติประจําวัน ฝกอาชีพ หรือเพ่ือพัฒนาความรูเฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ 
  โนลส (Knowles. 1970) ไดเสนอรูปแบบการสรางประสบการณการเรียนรูที่ใชเปน
แมแบบในการออกแบบการเรียนรูโดยเฉพาะในการศึกษาผูใหญ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การสรางบรรยากาศเปนกันเอง เพ่ือแสดงการยอมรับความแตกตางของผูเรียน
ผูใหญแตละคน เม่ือเกิดความเคารพและไววางใจกันจะทําใหการแลกเปลีย่นความคิดเห็นเปนไปได
งายขึ้น 
   2. จัดโครงสรางกายภาพที่เหมาะสม จัดโตะเกาอ้ีที่นั่งสบาย หลีกเลี่ยงลักษณะ
อยางหองบรรยาย (ที่เปนแถวตรงบังคับ) พยายามจัดใหเปนแบบลอมวงคุยกัน 
   3. ผูสอนปลอยใหผูเรียนวิเคราะหความตองการของตน โดยมีหนาที่เพียงชวยแนะนํา
วิธีการหรือเครื่องมือ 
   4. ผูสอนชวยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคในการเรียน 
   5. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวธิีการเรียนตลอดจนถึงกิจกรรม 
   6. ผูเรียนดําเนินกิจกรรม โดยที่ผูเรียนกับผูสอนตางฝายตางเรียนรู 
   7. ใหผูเรียนประเมินความกาวหนาดวยตนเองเปนระยะ 
 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม 
  สมพงศ เกษมสิน (2521) ไดกลาววา “การฝกอบรม” หมายถึงกระบวนการตางๆ ที่มุง
เพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ และประสบการณ เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติหนาที่
ในความรบัผิดชอบไดดียิ่งขึ้น การฝกอบรมเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทาทีแ่ละพฤติกรรมในการทํางาน
ของมนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปจจัยในการเปลี่ยนทาทีและพฤติกรรมของมนุษยอันเปนความมุงหมาย
สําคัญของการฝกอบรม อาจแยกไดเปนสามประการ คือ 
   1. ความรู หมายถึง ความรู ความเขาใจในสิ่งที่ตองกระทําวาจะตองทําอะไรบางและ
ทําอยางไร 
   2. ความชํานาญ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่ไดจากกระบวนการฝกอบรม
ไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ
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   3. ทัศนคติ หมายถึง ความตองการหรือความตั้งใจที่จะนําความรูไปใชใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 
  อุทุมพร จามรมาน (2533: ออนไลน) ไดกลาววา “การฝกอบรม” หมายถึง กิจกรรมหรือ
ความพยายามที่จะจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน เพ่ือใหผูรับการฝกอบรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในเรื่อง ความรู ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน Flippo (1984: ออนไลน) 
ไดใหคําจํากัดความวา “การฝกอบรม” หมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลใหมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  วิจิตร อาวะกุล (2540: ออนไลน) ไดอธิบายวา วัตถุประสงคการฝกอบรมที่ดีตองระบุ
ความสามารถที่ยอมรับไดที่เกิดการพัฒนาภายหลังเขารับการอบรม เจตคติ พฤติกรรมที่แสดงออกทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
  สุวิสา พัฒนเกียรติ และอรวรรณ วงษวานิช (2541: ออนไลน) ไดใหความหมายของ 
“การฝกอบรม” วาเปนกระบวนการในการถายทอดความรู ประสบการณหรือทัศนคติที่ไดจัดระเบียบ
แลว อยางมีระบบขั้นตอนและมีวตัถุประสงคที่ชัดเจน ผานวิธีการศกึษานอกระบบที่มีรูปแบบเฉพาะ
ตามศักยภาพของหนวยงานและกลุมบคุคลเปาหมาย เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมหรือบุคคลเปาหมาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูพฤตกิรรมที่พึงประสงค และไดอธิบายเพิ่มเติมวาการเพิ่มพูนความรู 
(Knowledge) หมายถึง มีความรู ความเขาใจในสิ่งที่ตองการจะทําและรูวา จะตองทําอยางไร หรือใน
ดานของการเพิ่มพูนทักษะ (Skill) หมายถึง เพ่ือใหมีความสามารถ (Capacity) ความถนัด (Aptitude) 
และความคลองตัวในการที่จะนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองคลองแคลวและเหมาะสม หรือในดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ(Attitude) ก็เพ่ือใหมีความรูสึก
หรือมีความตั้งใจที่จะนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปในดานใดดานหนึ่ง
หรือทั้ง 2 ดาน หรือทั้ง 3 ดานรวมกันกไ็ด (คือความรู ทักษะและทัศนคต)ิ ทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการฝกอบรมในแตละคร้ังหรือในแตละโครงการ 
  จงกลนี ชุติมาเทวินทร (2542) ไดกลาววา การฝกอบรมเปนการจัดกระบวนการเรียนรู 
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเปนการเพิ่มความสามารถในการทํางานของคน ทั้งในเรื่องความรู ทักษะ 
ทัศนคติ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตางๆ ที่บุคคลพึงมีตอหนวยงาน และ
สิ่งอ่ืนๆ ที่แวดลอมเก่ียวของกับตัวผูปฏิบตัิงาน 
  สงบ บุญมาก (2542) ไดกลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการเรยีนรู เพ่ือกอใหเกิด
ความรู ความเขาใจ ทักษะและความชํานาญตอการปฏบิัติงาน โดยมีวตัถปุระสงคใหบคุคลมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม นําความรู ความเขาใจและทักษะที่ไดไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  
  1.3.1 ข้ันตอนของกระบวนการฝกอบรม 
   จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ อาจสรุปไดวา “การฝกอบรม” นั้น นับเปนการศึกษาผูใหญ 
หรือการศึกษานอกระบบ อยางหนึ่ง เพียงแตการฝกอบรมนั้น มีเปาหมายที่แคบเขามา คือมุงเพิ่มพูน
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คุณลักษณะทีพึ่งประสงคในการทาํงานในตําแหนงหนาที่อันเฉพาะเจาะจงหรือในองคกรทีเ่ฉพาะเจาะจง
เปนหลัก หรืออาจกลาวไดอีกแงหน่ึงวาการฝกอบรมนั้นเปนการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ 
ที่มีวัตถุประสงคเพ่ิมพูน “สมรรถนะ” ในทุกองคประกอบทั้งดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
และเจตคติ (Attitude) เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมนั้นสามารถทํางานไดผลสําเร็จดีนั่นเอง 
   กระบวนการฝกอบรม (Training Process) นั้นประกอบดวยขั้นตอนใหญๆ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
    1. วิเคราะหความตองการ (Needs Analysis) คือ พยายามตอบปญหาพ้ืนฐาน
ที่วา ทําไมตองจัดการอบรม? จะจัดการอบรมในลักษณะไหน? กลุมเปาหมายของการอบรมเปนใคร? 
อยางนี้ เปนตน 
    2. พัฒนาหลักสูตรและคูมือ (Developing Training Programs & Manuals) 
    3. ดําเนินการฝกอบรม (Deliver Training Program) 
    4. ประเมินผลการฝกอบรม (Evaluate Training Program) 
   วิชัย วงษใหญ (2551) ไดกลาววา “หลกัสูตร” หมายถึง มวลประสบการณทั้งหลาย
ที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในทิศทางที่พึงปรารถนา 
   สุพจน แสงเงิน (2550)  ไดอธิบายวา หลักสูตรเปนสิ่งที่สังคมสรางขึน้ ในลักษณะ
ของรายวิชา หรือการจัดประสบการณซึ่งประกอบดวย เนื้อหาสาระที่ไดจัดเรียงลําดับความยากงาย หรือ
เปนขั้นตอนอยางดี เปนประสบการณทางการเรียนที่วางแผนไวเปนการลวงหนา เพ่ือใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ตองการ  
  1.3.2 การฝกอบรมที่อิงกับสมรรถนะ 
   วีระพันธ สิทธิพงศ (2540) ไดกลาววา การฝกอบรมที่อิงกับสมรรถนะ ไดนําเอา
สวนดีตางๆ ของการเรียนการสอนที่นักการศึกษาไดคนพบ มารวมกันแลวจัดทําเปนรายการฝกอบรม 
ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
    1. ผูรับการฝกอบรมรูแนนอนวา เม่ือฝกอบรมจบแลวจะตองทําอะไรใหได จึง
จะถือวาจบหรอืผานหลักสูตรการฝกอบรมนั้น 
    2. มีการกําหนดจุดประสงคโดยการวิเคราะหภาระงานไวอยางชัดเจน 
    3. การวัดผลหรือทดสอบจะยึดเอาวตัถปุระสงคของการฝกอบรมเปนหลัก ผูรับ
การฝกอบรมจะตองรูลวงหนา ขอทดสอบจะมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได ครอบคลุมเน้ือหา มีเปนปรนัย
และมีการวัดความรู ทักษะ และเจตคติตามที่กําหนดไวในจุดประสงค 
    4. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากแตละคนมภูีมิหลังไมเหมือนกัน 
ทําใหฝกไดชาเร็วตางกัน 
    5. ผูที่จบหลักสูตรตองมีสมรรถนะถึงขั้นเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด
ไว ดังนั้นจึงเนนที่ตอนจบ ฝกชวงเวลาใดก็ไดแตตอนจบตองทดสอบใหผานเกณฑ 
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    6. ในระหวางการฝกอบรม ผูรับการฝกอบรมจะไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของตนเพื่อประโยชนในการปรบัปรุงการฝกอบรมตลอดเวลา 
    7. ผูรับการฝกอบรมจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น พ่ึงผูสอนในฐานะผูใหความรู
นอยลง เพราะผูรับการฝกอบรมตองหาความรูและปรับปรุงตัวตลอดเวลา 
   สุรวุฒิ ยัญญลักษณ (2550: 99) ไดกลาววา การพัฒนาสมรรถนะดวยวิธีการฝกอบรม 
(Competency-Based Training : CBT) นั้นมุงเนนที่การพัฒนาคุณสมบัติของบคุคลที่จําเปนตองาน
เฉพาะหนา ซึ่งมักจะเกิดจากขอจํากัดอันเนื่องมาจากการขาดทักษะที่จําเปน เชน เจาหนาที่ฝกอบรม
ที่องคกรมอบหมายใหทําหนาที่เปน “วิทยากรภายใน” แตขาดทักษะในการนําเสนอ (Presentation Skill) 
ดังน้ันบุคคลดังกลาว จึงตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะในเรื่องการนําเสนอ เปนตน โดย
กระบวนการของการพัฒนาสมรรถนะดวยวิธีการฝกอบรม มีดังนี้ 
    1. การกําหนด “มาตรฐาน” ของผลงาน 
    2. การหา “ความจําเปนในการฝกอบรม” ของพนักงานแตละคน 
    3. การกําหนด “กรอบ” หรือ “วัตถุประสงค” ในการฝกอบรม 
    4. การสรางหลักสูตรฝกอบรมและใหการฝกอบรมตามวัตถุประสงคในขอ (3) 
    5. การวัดและประเมินผล 
   สวนการพัฒนาสมรรถนะดวยวธิีการเรยีนรู (Competency-Based Learning : CBL) 
มุงเนนที่การพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลในระยะยาว ซึ่งมักจะเปนสิ่งที่จําเปนตองานในอนาคต การเรียนรู
เชนน้ี มักจะเปนการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาสมรรถนะดวยวิธีการเรียนรูมีลําดับขั้นตอน 
ดังนี้ 
    1. เริ่มตนดวยการกําหนด “ผลลัพธทีต่องการ” ของงานนั้นๆ 
    2. พิจารณาวา “ผลลัพธที่ตองการ” ขางตน เกิดจากผลผลติ (Output) อะไร 
    3. พิจารณาวา “พฤติกรรม” ใดจะกอใหเกิดผลผลติดังกลาวในขอ (2) 
    4. กําหนดสมรรถนะที่กอใหเกดิ “พฤติกรรม” ที่ตองการในขอ (3) 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ เปนที่เขาใจแลววา “การฝกอบรม” นั้นเปนกระบวนการศึกษา
นอกระบบ (การศกึษาผูใหญ) ที่มีวตัถปุระสงคเพ่ือเพ่ิมพูน “สมรรถนะ” ที่พึงประสงคสําหรับการทํางาน
แกผูรับการฝกอบรมนั้นๆ ในกรณีของการวิจัยน้ี “การฝกอบรม” นั้นเปนกระบวนการศึกษานอกระบบ 
(การศึกษาผูใหญ) ที่มีวตัถปุระสงคเพ่ือเพ่ิมพูน “สมรรถนะ” ที่พึงประสงคสําหรับการเปนผูประกอบการใหม 
โดยมีกรอบเนื้อหาหลักสูตรที่เนนเฉพาะสาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย   
  1.3.3 แบบจําลองในการประเมนิผลการฝกอบรม 
   แบบจําลองในการประเมินผลการฝกอบรมที่นิยมกันคอนขางมาก ไดแก แบบจําลอง
ของ Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) ซึ่งใชการวัดผล 4 ระดับ เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม 
ในแตละระดับของการประเมินผลจะมีทั้งขอดีและขอจํากัดในตัวเองอยู เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองวางแผน 
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การประเมินผลในขณะที่วางแผนการฝกอบรมไปดวยกนั เชนเดียวกนักับการพิจารณาระดับการประเมิน
ทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการฝกอบรม แมวาจะมีเพียงหนึ่งหรือสองระดับการประเมินที่จะถกูนํา 
มาใชก็ตาม 
 

ระดับการประเมิน คําอธิบาย ขอคิดเห็น 

ระดับ 1 การตอบสนอง 
(Reaction) 

การตอบสนองของผูเรียนทีมี่
ตอการฝกอบรม ชอบหลักสูตร
ที่เรียนหรือไม? 

เปนวธิีการประเมินที่ใชกัน
อยางแพรหลาย เน่ืองจากเปน
วิธีที่งาย รวดเร็ว และตนทุนต่ํา
ในการจัดการ 

ระดับ 2 การเรียนรู 
(Learning) 

ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่เปน
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
หรือหลักสูตรหรือไม 

การเรียนรูสามารถวัดผลไดจาก
แบบทดสอบกอน และหลัง
เรียน (Pre and Post Tests) 

ระดับ 3 
 

พฤติกรรม  
(Behavior) 
 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤตกิรรม
ในการทํางาน ผูเรียนได
ประยุกต หรือนําสิ่งที่ไดเรียน
มาใชในการทาํงานหรือไม 

เปนการประเมินที่ยาก 
แบบสอบถามติดตามผลหลงั
การฝกอบรม หรือการ
สัมภาษณอาจถูกนํามาใชใน
การประเมิน 

ระดับ 4 ผลลัพธ 
(Results) 

เชื่อมโยงการฝกอบรมไปสู
บรรทัดสุดทายของธุรกิจ 

โดยทั่วไปแลวการประเมินใน
ระดับน้ีจะประยุกตใชกบัการ
ฝกอบรมที่เขาไปชวยแกปญหา
ในทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการ
ขาดความรู หรือทักษะ 
ตัวอยางเชน การลดตนทุน  
การประเมินในระดับนี้เปนเร่ือง
ที่ยาก และซบัซอนที่จะ
เชื่อมโยงใหเขากับการฝกอบรม
โดยตรง 

        
ภาพประกอบ 2 การประเมินผลการฝกอบรม 4 ระดับของ Kirkpatrick; & Kirkpatrick (2006) 
 
 ที่มา: แนวคิดเบื้องตนในการประเมินผลการฝกอบรม. (2549). (ออนไลน).  
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 การประเมินในระดับที่ 1 (การตอบสนอง) เปนระดับที่ใชกันอยางกวางขวาง เน่ืองจากเปน
รูปแบบที่งายไมซับซอน ตัวอยางเชน การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการฝกอบรม การประเมินใน
ระดบัที่ 2 (การเรียนรู) ไมพบในองคกรธรุกิจมากเทาใดนัก (เน่ืองจากขอจํากัดเรื่องเวลาและทรพัยากร) 
มักจะพบตามสถาบันการศึกษาเสียมากกวา การประเมินระดับน้ีจะมีความนาเชื่อถือมากขึ้นเม่ือมีการใช
แบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรู ทุกวนันี้การประเมินผลของการฝกอบรมนั้น พยายามจะทําใหได
ในระดับที่ 3 (พฤติกรรม) เพ่ือแสดงใหเห็นชัดเจนวา การฝกอบรมนั้น  ๆไดบรรลุเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมในงาน และในระดับที่ 4 (ผลลัพธ) เพ่ือแสดงใหเห็นวา การฝกอบรมนั้นๆ ไดบรรลุเปาหมาย
สูงสุด (คือทาํใหมีความสามารถในการแกไขปญหาธรุกิจ) ภายใตปรัชญาทีว่า “การเรียนรูทีไ่มสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ หรืองานนั้น ยอมไมมีประโยชนใดๆ” (Learning that doesn’t change the 
business isn’t useful) 
  1.3.4 กระบวนการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ NEC  
   ในการประเมินผูเขารับการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และ
มัลติมีเดียนั้น รูปแบบวธิีการประเมินที่มีอยูแลวในหลกัสูตรน้ันสวนใหญเปนการประเมินในระดับที่ 2 
และ 3 เชน การสัมภาษณกอนรับเขาโครงการฝกอบรมโดยมีเกณฑการใหคะแนนทัง้ในดานบุคลิกภาพ
และทศันคติ ความรูเรื่องการวางแผนธุรกิจ อาจมีการประเมินในระดับ 1 เขามาเสริมบาง เชนการสํารวจ
ความพึงพอใจในการเรียนในหลักสูตร สวนการประเมินในระดับที่ 4 นั้น จะอยูในชวงทายของการฝกอบรม 
(การนําเสนอแผนธุรกิจ) ทั้งหมดนี้เปนกระบวนที่มีอยูแลวในการดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมตามหลักสูตร 
   สวนการสรางแบบประเมินผูสําเร็จการฝกอบรมเพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงให
เปนแบบประเมินในระดับที่ 3 กลาวคือ เปนการประเมินพฤติกรรมเพื่อติดตามผลหลังจบการฝกอบรม 
ซึ่งใชวิธปีระเมินแบบผสม ระหวางการสมัภาษณกบัการใชแบบประเมินที่ใชความถี่ในการกาํหนดระดบั
(Likert Scale) อยางที่ไดกลาวมาแลว 
 

2. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับสมรรถนะ 
 2.1 ความเปนมาของแนวคิดเก่ียวกับ “สมรรถนะ” 
แนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” และ “การประเมินสมรรถนะ” นั้น เริ่มตนจากการที่ในป ค.ศ. 1970 
สํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดวาจาง ศาสตราจารยแมคคลีแลนด (David C. McClelland)  
แหงมหาวิทยาลัยฮารวารดใหมาชวยแกปญหาการคัดเลอืกบุคลากรขององคกร ดวยการพัฒนาเครื่องมือ
เพ่ือคัดเลือกบคุลากรแทนแบบทดสอบชุดเกาที่เรียกวา Foreign Service Officer Exam ซึ่งถูกวิจารณวา
มีขอบกพรองหลายประการ เชน การมุงเนนการทดสอบเกีย่วกบัวัฒนธรรมของชนชั้นกลางมากเกินไป
และกําหนดเกณฑประเมินผลที่ทําใหชนกลุมนอยหรือคนผิวดํามีโอกาสสอบผานนอยมาก นอกจากนี้
ยังพบวา ผูที่ทําคะแนนสอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานที่องคกรคาดหวัง ในขณะที่
บางคนมีผลคะแนนสอบไมสูงนักแตกลับมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน  
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  แมคคลีแลนด จึงไดเริ่มทําการวิจัย โดยการสัมภาษณผูอํานวยการฝายบคุคลของสํานกังาน
ขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดบัผูปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ โดย
แบงเปน 2 กลุม ไดแก พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเทากับเกณฑมาตรฐาน โดยใชการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event Interview : 
BEI) ถามคําถาม 6 ขอ ไดแก คําถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ขอ และ
ประสบการณทํางานที่ที่ลมเหลว 3 ขอ  หลังจากนั้นก็นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อคนหา
ลักษณะของพฤติกรรมของพนักงานทั้ง 2 กลุม แมคคลแีลนด ไดตั้งชือ่เรียกคุณลกัษณะของพฤตกิรรม
ที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior Performance) นี้วา “สมรรถนะ” (Competency)  
หลังจากนั้นแมคคลีแลนด ก็ไดทําการวิจัยอีกหลายเรื่อง และยืนยันวา “สมรรถนะ” เปนตัวทํานาย
ความสําเร็จในการทาํงานของบุคลากรในตาํแหนงหนึ่งๆ ไดดีที่สุด และมีความเบี่ยงเบนหรืออคตินอยที่สุด
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกแบบเดิมซ่ึงใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษา (School Credentials) หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และ การทดสอบความรู
ทางวิชาการ (Knowledge Academic Test)  เปนตน ในป ค.ศ. 1973 แมคคลีแลนดไดเขียนบทความ
วิชาการเรื่อง “Testing for Competence rather than for Intelligence” ซึ่งมีใจความแสดงความเห็นวา
ผลการเรียนที่ดีหรือคะแนนการทดสอบความถนัดที่สูงไมใชเครื่องบงชี้วา คนๆ นั้น จะปฏิบัติงานไดดี
เสมอไป แนวคิดดังกลาวภายหลังไดมีนักวิชาการรุนหลงัๆ เชน Spencer & Spencer (1993) คิดตอยอด
ออกไปจนเกิดคําอธิบายที่วาคุณลักษณะของคน ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการงานนั้น จําแนกไดเปน
สองสวนคือ สวนที่มองเห็นได ไดแกความรูและทักษะ และสวนที่ถูกซอนอยูซึ่งประกอบดวยอัตตมโนทัศน 
(Self-Concept) อุปนิสัย (Trait) หรือแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งอธิบายใหเห็นภาพไดดวยแบบจําลองภูเขา
น้ําแข็ง (Iceberg Model) ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็งของ Spencer & Spencer (1993) 

 
 ที่มา: L.M. Spencer & S.M. Spencer (1993). Competency at Work: Models for 
Superior Performance.  
 
 
 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็งของ Spencer & Spencer (1993) นั้นถูกนําไปใชอยางกวางขวาง 
ในขณะที่นักวชิาการตางๆ ก็ตีความคุณลกัษณะ “สวนที่อยูใตน้ํา” แตกตางกันไป ซึ่งยกตัวอยางได
ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 4 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็งของ Xiaohong Liu; Da Ruan; & Yang Xu. (2005). 
 
 ที่มา: Xiaohong Liu; Da Ruan; & Yang Xu. (2005). A Study of Enterprise Human 
Resource Competence Appraisement. Journal of Enterprise Information Management. 18(3):  291. 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 5 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็งของ MIT Career Development Center. (2010).  
 
 ที่มา: MIT Career Development Center. (2010). Competencies That Build Career 
Success: Iceberg Model of Competencies. (Online). 
 



 

 

21 

 
ภาพประกอบ 6 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็งของ Compass Performance Management LTD. (1999?). 
 
 ที่มา: Compass Performance Management LTD. (1999?). Compass360: Measuring 
Performance. (Online). 
 
 
 จากภาพแบบจําลองตางๆ นี้ จะเห็นไดวา คุณลักษณะของบุคคลนัน้แบงไดเปนสองสวน 
สวนนอยที่สามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) (เชน การวัด
ดวยผลการเรยีน ผลการทดสอบความถนดั เปนตน) (โปรดสังเกตวาในภาพประกอบ 4 การตคีวามนั้น
ตางออกไปเลก็นอย โดยตีความวาแมแตความรูและทักษะก็ไมใชสิ่งที่มองเห็นไดตรงๆ แตวัดหยั่งไดงาย
ดวยแบบทดสอบ) แตสวนใหญที่จมอยูใตน้ํานั้น เปนสวนที่สังเกตและวัดไดยากกวาทั้งยังมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวา ซึ่งสวนนีก้ารตีความของนักวิชาการตางๆ ยังไมตรงกันเสียทเีดียววา
ประกอบดวยคุณลักษณะอะไรบาง แตขอใหสังเกตวาสวนน้ี มักเปนคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา หรือเชิง
พฤติกรรม อยางเชน เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motive) อัตลักษณ (Self-image) คานิยม (Values) 
อยางไรก็ดีแบบจําลองนี้มีสิ่งที่ตองการสื่อเหมือนกันก็คือ ลําพังคุณลักษณะทางสติปญญาและความสามารถ
นั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลหนึ่งๆ มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน ยังตองมีคุณลักษณะเบื้องลึก
ซึ่งเปนเร่ืองของจิตใจความนึกคิดซึ่งมีผลตอพฤติกรรม (ทั้งในการทํางานและในทางสังคม) ที่เหมาะสม
อีกดวย 
 2.2 นิยามของ “สมรรถนะ” 
  ในที่นี้ผูวิจัยจะขอยกเอาคําจํากัดความของ “สมรรถนะ” ที่มีผูกลาวไวตางๆ มาพิจารณา
เพ่ือหาขอสรุปสําหรับใชประโยชนในการวิจัย ซึ่งคัดมาแลว ดังนี้ 
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  ทิพาวดี เมฆสวรรค (2542: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง กลุมของความรู
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเปนในการที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้สวนหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรูความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม
ของผูมีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในการทํางานหนึ่งๆ 
  เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543: 12) ไดกลาววา Competency หมายถึง ทักษะ ความรู
และความสามารถ หรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributes) ของบุคคล ที่จําเปนในการปฏิบตัิงาน
ใดงานหนึ่ง กลาวคือ “ในการทํางานหนึ่งๆ เราตองรูอะไร” “เม่ือมีความรูหรือขอมูลแลวเราตองรูวา จะ
ทํางานนั้นๆ อยางไร” และ “เราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไร จึงจะทํางานไดอยาง
ประสบความสาํเร็จ” สิ่งเหลานี้จะชวยใหองคกรทราบวาคณุสมบัติหรือคณุลักษณะที่ดีในการทํางานของ 
บุคลากรในองคกรนั้นเปนอยางไร 
  อุกฤษณ กาญจนเกตุ (2543: 20) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความสามารถ 
ความชํานาญดานตาง  ๆซึ่งเปนองคประกอบที่สําคญัที่ทาํใหบุคคลสามารถกระทําการหรืองดเวนกระทาํการ
ในกิจการใด  ๆ ใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งความสามารถเหลานีไ้ดมาจากการเรียนรู ประสบการณ 
การฝกฝน และการปฏบิัตเิปนนิสัย เชน ความสามารถในการสื่อสารขอความ ความสามารถในการวางแผน 
การแกปญหา การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิม  
  ณรงควิทย แสนทอง (2545: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู ความสามารถ 
ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเรจ็ของเปาหมายของงานในตาํแหนง
นั้นๆ สมรรถนะแตละตัวจะมีความสําคัญตองานแตละงานแตกตางกันไป 
  อานนท  ศักดิ์วรวิชญ (2547: 61) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง คุณลักษณะของ
บุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัตติางๆ อันไดแก คานิยม จริยธรรม 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมกับองคกร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะ
เดนๆ อะไรบาง หรือในอีกดานหนึ่ง สาเหตุที่ทํางานแลวไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะ
บางประการคืออะไร เปนตน 
  เคอรชเนอร และคณะ (เจษฏา นกนอย.  2551: 10;  ชัชวาล ทัตศิวัช.  2554: ออนไลน; 
อางอิงจาก Kirschner; et al. 1977) ไดใหนิยามวา “สมรรถนะ” หมายถึง ความรูและทักษะทั้งปวงที่
บุคคลมีอยูในตน และสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเปาหมายแนนอน
อยางหนึ่งในบริบท หรือสถานการณที่หลากหลาย หรือหมายถึงความสามารถที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลในสถานการณเฉพาะอยาง ซึ่งในการที่จะกระทําใหไดอยางถูกตอง
ตองใชวิจารณญาณ คานิยม และความเชื่อม่ันในตนเองดวย ดังนั้นสมรรถนะ (C) จึงเปนฟงคชั่นของ
ความรู (K) ทักษะ (Sk) และสถานการณ (S) นั่นคือ C = f (K, Sk, S) 
  กูด (Good.  1973: 121) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ทักษะ (Skill) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และเจตคติ (Attitude) ที่ตองมีในการปฏิบัติงานทุกประเภท เปนความสามารถอยางหนึ่ง
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ในการนําเอาหลักการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ มาประยุกตใชกับสถานการณ
จริง เพ่ือทํางานและแกปญหาใหไดผลอยางสูงสุด 
  โบยัทซิส (Boyatzis.  1982: 21) ไดกลาววา “สมรรถนะในงาน” (Job Competency) คือ 
คุณลักษณะในตวับคุคล ซึ่งอาจเปนแรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) บางดานของอตัลกัษณ 
(Self-image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองคความรู (Body of Knowledge) ที่บคุคล
นั้นๆ ใช (ในการทํางาน) 
  แมคเคลแลน (McClelland.  1993: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึงคุณลักษณะ
ที่ซอนอยูภายในตวับคุคล ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะเปนตวัผลักดันใหบคุคลสามารถสรางผลการปฏบิัติงาน
ในงานที่ตนรับผิดชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวาเกณฑ/เปาหมายที่กําหนด 
  สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer; & Spencer.  1993: 9) ไดกลาววา “สมรรถนะ” 
หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตวับุคคล ไดแก แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทศัน 
(Self-Concept) ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ จะเปนตัวผลักดันหรือ
มีความสัมพันธเชงิเหตุผล (Causal Relationship) ใหบคุคลสามารถ ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรบัผิดชอบ 
หรือสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกวาเกณฑอางอิง  
  แพรี่ (Parry. 1996: 48) ไดใหนิยามวา “สมรรถนะ” คือ กลุมของความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และคุณลกัษณะ (Attributes) ที่เกีย่วของกันซ่ึงมีผลกระทบตองานหลักของตาํแหนงงาน
หน่ึงๆ ซึ่งกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาวสัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และ
สามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นไดโดยการผาน
การฝกอบรมและการพัฒนา 
  รอทเวลล และ ดูเบียส (Rothwell; & Duboise.  2004: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” 
หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม 
เปาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ ไดแก ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัย
สวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5 – 6) ไดกําหนดความหมายของ
สมรรถนะไววา “สมรรถนะ” คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมทีเ่ปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทาํใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืนๆ ในองคการ 
กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งไดมักจะตองมีองคประกอบของ ทั้งความรู ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ตวัอยางเชน สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่งอธิบายวาสามารถให 
บริการที่ผูรับบริการตองการไดนั้นหากขาดองคประกอบตางๆ ไดแก ความรูในงานหรือทักษะที่เกี่ยวของ 
เชน อาจตองหาขอมูลจากคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็นอดทน ชอบชวยเหลือ
ผูอ่ืนแลว บุคคลกไ็มอาจจะแสดงสมรรถนะของการบรกิารที่ดีดวยการใหบรกิารที่ผูรบับริการตองการได 
 จากนิยามตางๆ ที่ไดยกมากลาวอางทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวาในขณะทีก่ารศึกษาเรื่องสมรรถนะ
กําลังกาวหนาไปและถูกนําไปประยุกตใชในวงการทํางานทั้งภาคธุรกจิและภาครัฐ โดยเฉพาะในงาน
ทรัพยากรบุคคลและในงานดานการศึกษา เรายังไมมีนิยามของ “สมรรถนะ” ที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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กลาวคือ ยังขาดกรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่กําหนดอยางแนนอนวา สิ่งทีเ่รียกวา 
“สมรรถนะ” นั้นมีองคประกอบอยางไรบาง หรือประกอบดวยอะไรบาง อยางไรก็ตาม สิ่งที่นิยามตางๆ 
มีจุดรวมกันก็คือ คําวา “สมรรถนะ” เปนคําเรียกรวมๆ ของคุณลักษณะที่ (เชื่อวา) มีผลผลักดัน ทําให
บุคคลมีความสําเร็จในการทํางานมากนอยตางกัน ซึ่งคุณลักษณะที่วานี้ ประกอบดวยคุณลักษณะเชิง
ภูมิปญญา อันไดแก ความรู (Knowledge) และ ทักษะ (Skill)  ซึ่งในสวนน้ีนักวิชาการทั้งหลาย เห็น
พองกัน และคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาบางอยาง ซึ่งในสวนน้ี นักวิชาการทั้งหลายตางก็กําหนดจําแนก
ไปตางๆ กันไปตามมุมองของตน เชน Boyatzis (1982) ไดจําแนกคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาออกเปน 
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตลักษณ (Self-image) และบทบาททางสังคม (Social Role) สวน 
Spencer & Spencer (1993) ไดจําแนกคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาออกเปน แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย 
(Trait) อัตตมโนทัศน (Self-Concept)  ในขณะที่ Parry (1996) กําหนดใชเพียงคําวา คุณลักษณะ 
(Attributes) เพ่ือครอบคลุมคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากความรูและทักษะ และ Good (1973) 
กําหนดใชเพียงคําวาความคิดรวบยอด (Concept) กับเจตคติ (Attitude) ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการ
วิจัยน้ี ผูวิจัยขอกําหนดองคประกอบของสมรรถนะเปน 3 ประการ ดังน้ี 
  1. ความรู (Knowledge) ในทีน่ี้หมายถึง สิ่งที่จําเปนตองใชในการลงมือกระทําการตางๆ 
ซึ่งโดยมากไดจากการเรียนหรือจากสื่อภายนอก ในกรณีของผูประกอบการใหม ความรูที่พึงมี ไดแก 
ความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย ความรูในเรื่องการบริหารการเงิน ความรูในเรื่องการบริหาร
การตลาด เปนตน 
  2. ทักษะ (Skill) ในที่นี้หมายถงึ ความสามารถที่ไดมาจากการฝกฝน เปนความสามารถ
ที่จะนําเอาความรูมาลงมือปฏิบัติใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม โดยมีการลงมือกระทําซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ 
ในกรณีของผูประกอบการใหม ทักษะที่พึงมี ไดแก ทกัษะในการคิดเชิงกลยุทธ ทักษะในการสรางเครอืขาย
สายสัมพันธ ทักษะในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน เปนตน 
  3. เจตคต ิ (Attitude) ในที่นี้หมายถึง ความคิดเห็นหรือทัศนะตอสิ่งตางๆ ที่สงผลตอ
การแสดงออกเชิงพฤติกรรมและตอความสําเร็จในการกระทําการใดๆ ในกรณีของผูประกอบการใหม 
เจตคติที่พึงมี ไดแก การที่ยอมรับสภาพการแขงขันในปจจุบันวาจะตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด การยอมรับ
การทํางานหนัก เปนตน  
 ในที่นี้ ไมนับวาแรงจูงใจ (Motive) เปนองคประกอบหนึง่ของสมรรถนะ เนื่องจากเห็นวา การมี
แรงจูงใจมากหรือนอยหรือไมมีนั้นมิไดมีผล “โดยตรง” ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการกระทํา
การนั้นๆ เสมอไป เชน บางคนถึงจะไมไดชอบวิชาที่เรียน (ไมมีแรงจูงใจ) แตดวยสํานึกความรับผิดชอบ
ที่วาตองตั้งใจเรียน (มีเจตคติตอการเรียนในทางบวก) ก็ยังเรียนไดผลดีได แตการมีความรูหรือไมมี มี
ทักษะหรือขาดทักษะ มีเจตคติในทางบวกหรือทางลบ ยอมมีผลโดยตรงตอความสําเร็จ หรือลมเหลว
ในการกระทําการหนึ่งๆ เสมอ และถึงแมวา Spencer & Spencer (1993: 12) จะไดกลาววา “พฤตกิรรม
ที่ปราศจากเจตนาไมจัดวาเปนสมรรถนะ” (“behavior without intent does not define a competency”) 
ก็ตาม ผูวิจัยก็ยังเห็นวาแรงจูงใจนั้นเปนเพียงปจจัยตั้งตนที่ชักจูงใหบุคคลนั้นๆ กระทํา หรือไมกระทํา 
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เทานั้นเอง แตมิไดเปนตัวกําหนดวาสิ่งที่กระทํานั้นจะสําเร็จมาก สําเร็จนอย หรือลมเหลวเลย ดังนั้น
ผูวิจัย จึงไมนับแรงจูงใจเปนองคประกอบหนึ่งของสมรรถนะ  
 สวนคุณลักษณะที่เปนพฤติกรรมที่สังเกตได เชน บุคลิกภาพ (Personality) หรือการทํางาน
เปนทมี (Team Player) นั้น แทที่จริงเปนเพียงผลลพัธ (Outcome) ของเจตคติเทานั้น เชนการมีบุคลกิ
ที่ดีมาจากเจตคติทีว่าคนเราตองรูจักปรับตัวใหเขากับสงัคม หรือการทํางานเปนทีมน้ัน มาจากเจตคติ
ที่วากิจการใหญๆ ทั้งหลายไมอาจสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว และการทํางานใหประสบความสําเร็จตอง
รูจักใชคนที่มีความสามารถเหมาะสมทํางานที่เหมาะสม ไมใชแบกทุกอยางไวทําคนเดียว ดังนั้นแทนที่
จะกลาววา การมีบุคลิกภาพดีหรือการรูจักทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่ทําใหประสบความสาํเร็จในการทํางาน 
ที่ถูกตองจะตองกลาววา การมีเจตคติที่ดีตอการปรับตัวใหเขากับสังคมหรือตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ตางหากที่ทําใหคนๆ นั้น มีบุคลิกภาพทีดี่หรือสามารถทํางานเปนทีมได แลวพฤติกรรมนั้นแหละ ที่
สงผลทําใหบคุคลนั้นๆ ทํางานประสบความสําเร็จอีกทอดหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังเลี่ยงไมใชคําวา “ความสามารถ” (Ability) ซึ่งหมายความถงึ สภาวะของ
การทํากิจกรรมหนึ่งๆ ได ซึ่งผูวิจัยเห็นวา เปนความหมายที่คอนขางคลุมเครือ เน่ืองจากการที่บุคคลหนึ่ง
จะมีสภาวะ “ทําสิ่งน้ันๆ ได” จะตองประกอบดวยปจจัยมากกวาหนึ่งอยาง เชน “การดีดเปยโนได” นั้น
จําเปนตองใชทั้ง “ความรู” ไดแก ความรูเรื่องการอานโนต ความรูเรื่องตําแหนงคียบอรดวา คียใด
สัมพันธกับเสยีงใด และ “ทักษะ” ไดแกทักษะในการใชนิ้วไลไปตามคียบอรดอยางแคลวคลอง ซึ่งตอง
อาศัยการฝกฝน และเม่ือพิจารณาใหถองแทแลว คําวา “ความสามารถ” (Ability) และ “สมรรถนะ” 
(Competency) นั้น มีความหมายแตกตางกัน “ความสามารถ” นั้น หมายถึง “สภาวะ” ของการทํา 
“กิจกรรม” หน่ึงๆ (เชนการดีดเปยโน) ไดหรือไม โดยวัดจากปจจัยที่ถูกปอนจากภายนอก (ไดแก 
“ความรู” กับ “ทักษะ”) เทานั้น แต “สมรรถนะ” นั้นหมายถึง “คุณลักษณะ” ตางๆ ที่ทําใหบุคคลหนึ่งๆ 
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง (เชนการเลนเปยโนเปนอาชีพ) “สําเร็จ” หรือ “ลมเหลว” หรือ “สําเร็จ
มาก” “สําเร็จนอย” ได ซึ่งระดับความสําเร็จที่แตกตางกันนั้นสวนหนึง่มีผลมาจากปจจัยทางความนึกคิด
ที่อยูในใจคน หรือ “เจตคต”ิ ดวย นี้จึงเปนการอธิบายดวยวาทําไมแบบทดสอบที่เนนวัด “ความสามารถ” 
เชนการสอบไลในสถานศกึษาหรือการทดสอบความรูทางวชิาการจึงมิใชเครื่องวัด “สมรรถนะ” ในการทํางาน
ในตําแหนงหนาที่การงานหนึ่งๆ ที่ดีเลย  
 2.3 วิธีการกําหนดสมรรถนะ 
  องคประกอบของสมรรถนะ 3 ประการ ที่ไดสรุปมาแลวขางตนเปนเพียงกรอบกวางๆ 
เทานั้น ในการกําหนดวาคุณลักษณะใดที่พึงปรารถนาสําหรับหนาที่การงานหนึ่งๆ อยางมีรายละเอียด
เจาะจงและเปนรูปธรรมนั้น จําเปนตองมีวิธีการที่แนนอนและเชื่อถือไดในการหาคําตอบดังกลาว 
  กุลยา ตันติผลาชวีะ (2537: 46) ไดเสนอวธิีการตางๆ ในการกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค 
ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 
   1. การสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญในกลุมวิชาชีพตางๆ วา บุคคลในวิชาชีพนั้น ควร
ตองมีความรู ทักษะ เจตคติ หรือ พฤติกรรมเชนไร (Expert Judgment) 
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   2.  การประเมินตามความตองการขององคกรหรือสังคม (Needs Assessment) 
   3.  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน ที่ไดจาก
การสังเกต หรือการประเมิน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน ผูรวมงาน หรือผูอ่ืน 
   4. การกําหนดจําแนกเนื้อหา และเปาหมายของงานใหอยูในรูปของงานยอยๆ ที่
จะตองปฏิบตัใินแตละขั้นตอน (Task Analysis/Role Analysis) 
   5. การวิเคราะหสมรรถนะเชิงระบบ (System Competence Analysis) โดยจําแนก
สวนตางๆ ของเนื้องานใหเปนหนวยยอยที่ชัดเจน  
   6. การวเิคราะหตามทฤษฏีผานการกําหนดสมมติฐานวา การบรรลเุปาหมายที่ตองการ
นั้น จะตองอาศัยคุณลักษณะอยางใดบาง  
   7. การศึกษาจากสภาพความเปนจริงในสังคม สภาพเศรษฐกจิและการเมืองปจจุบัน 
 จะเห็นไดวาไมวาจะเปนวธิกีารใดกต็าม วตัถุประสงคนัน้มีเพียงอยางเดียวคือการหาใหไดวา
คุณลักษณะอยางใดบางที่จําเปนในการทํางานนั้นๆ ในกรณีของการกําหนดสมรรถนะสําหรับตําแหนง
หนาที่การทํางานของบุคลากรในองคกรใหญที่มีตําแหนงหนาที่หลายฝายหลายแผนก อาจมีขั้นตอนที่
ละเอียดซับซอนดังน้ี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  2553: ออนไลน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการกําหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะในองคกรใหญ 
 
 ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (2553). ขั้นตอนการกําหนดและพัฒนา
ระบบสมรรถนะ. (ออนไลน).   
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  1. การเปดตัวโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off) เริ่มจากเชิญ
ทีมงานที่ปรึกษาหรือวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ สมรรถนะ มาเปนวิทยากร เพ่ือให
ความรูเกี่ยวกบัแนวคิดของระบบสมรรถนะและแผนการดําเนินงานของโครงการแกผูบริหารระดับตน
ถึงสูง  
  2. ศึกษารวบรวมขอมูลปจจุบันขององคกร (Organization Investigation and Diagnosis) 
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยทุธศาสตรการบริหารงาน วฒันธรรมองคกร ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สมรรถนะที่ผูบริหารคาดหวังจากบุคลากร และขอมูลทั่วๆ ไป โดยทําการรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารตางๆ การสัมภาษณผูบริหารระดับสงู การใชแบบสอบถามกับบคุลากรระดับตางๆ 
ขององคกร รวมทั้งการศึกษาระบบสมรรถนะจากองคกรคูแขง หรือองคกรที่มีภารกิจการดําเนินงาน
ใกลเคยีงกัน เพ่ือนํามาวเิคราะหและเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาและกาํหนดสมรรถนะของบคุลากร 
  3. การประชุมเชงิปฏิบตัิการเพือ่พัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) โดย
เชิญผูบริหารระดับสูงมารวมกําหนดสมรรถนะองคกร (Organizational Competency) และคนหาสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) เนื่องจากผูบริหารระดับสูงจะทราบวิสัยทศัน พันธกิจ ยุทธศาสตร ทศิทางนโยบาย 
และเปาหมายในการดําเนินงานขององคกร เม่ือกําหนดสมรรถนะองคกรและสมรรถนะหลักเสร็จเรียบรอย
แลว ตอไป จึงกําหนดสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Functional Competency) ทั้งสมรรถนะรวม และ
สมรรถนะเฉพาะทางของแตละสายวิชาชพี (Common & Specific Functional Competency) โดย
กลุมเปาหมายควรเปนบุคลากรหลักที่เปนตัวแทนจากสายวิชาชีพตางๆ 
  4. การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development& Coaching) 
หลังจากจบการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว คณะที่ปรึกษา/วิทยากรควรมอบหมายให คณะทํางานแตละ
สายวชิาชีพกลับไปปรับปรงุ และพัฒนาสมรรถนะตามสายวชิาชีพของตน ประมาณ 1 – 2 สัปดาห เพ่ือ
เตรียมกลบัมารวมพัฒนากับทีมที่ปรึกษา/วทิยากร หลังจากนั้นคณะที ่ปรึกษา/วิทยากรควรใหคําปรึกษา
และชี้แนะการพัฒนาเกณฑสมรรถนะในแตละวิชาชีพใหถูกตอง และมีความสมบูรณมากขึ้น พรอมกับ
การเทียบสมรรถนะตามสายวิชาชีพกบัตาํแหนงงาน 
  5. การรวบรวมและจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) 
คณะที่ปรึกษาและคณะทํางานพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกรรวมกันทบทวนสมรรถนะหลักขององคกร 
และจัดทาํการเทียบสมรรถนะหลักกับตําแหนงงาน (Core Competency Mapping with Job Position) 
โดยพิจารณาวา แตละตําแหนงควรจะมีระดับความสามารถมาตรฐานอยูในระดับใด จัดทําพจนานุกรม
สมรรถนะขององคกร (Competency Dictionary) เพ่ือใชเปนมาตรฐานเผยแพรใหบคุลากรทกุหนวยงาน
รับทราบ  
  6. การสื่อสารและการประเมินสมรรถนะ (Communication & Competency Assessment) 
เม่ือพัฒนาระบบสมรรถนะเสร็จแลว จะตองทําการสื่อสารหรือถายทอดใหกับบุคลากรทุกคนรับทราบ
รายละเอียดตัง้แตแนวคิด หลักการ ประโยชนของ สมรรถนะ ขั้นตอนการพัฒนา พจนานุกรมสมรรถนะ 
วิธีการประเมินสมรรถนะ และนโยบายการนําระบบสมรรถนะไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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 เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกณฑสมรรถนะ สําหรับประเมินคุณลักษณะของ 
“ผูประกอบการใหม” มิใช “พนักงานในองคกร” ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนในการพฒันา
เกณฑสมรรถนะสําหรับ “ผูประกอบการใหม” เพ่ือใชในงานวิจัยน้ี ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซอนนอยกวาการกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในองคกรใหญดังในตัวอยางขางตน กรอบขั้นตอนในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะ
สําหรับ “ผูประกอบการใหม” เพ่ือใชในงานวิจัยน้ีอาจสรุปได ดังน้ี 
  1. ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนิยามของ “ผูประกอบการ” รวมถึงความคิดเห็นตางๆ 
เกี่ยวกับคุณลกัษณะตางๆ ที่พึงมีของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจากเอกสารตางๆ โดยพิจารณา
สภาพความเปนจริงในสังคม สภาพเศรษฐกิจและการเมืองปจจุบัน รวมถึงความตองการของสังคมใน
ยุคปจจุบันประกอบดวย วิธนีี้คลายกับวิธกีารสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) เพียงแตวา
เปลี่ยนจากการสอบถามโดยตรงเปนการหาขอมูลจากเอกสารแทน  
  2. เม่ือประมวลคุณลักษณะที่พึงมีของผูประกอบการจากเอกสาร ทําการจัดหมวดหมูและ
กําหนดหัวขอสมรรถนะของผูประกอบการไดแลว จึงศกึษาเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมในโครงการ
ดังกลาว แลวแจกแจงหัวขอความรู ทักษะ และการปรับเปลี่ยนเจตคติที่คาดวาจะไดรับจากการเรียนรู 
ฝกฝนและทํากิจกรรมในหลักสูตรดังกลาวอยางละเอียด แลวทําการเทียบวัด (Mapping) เน้ือหาการเรียนรู
ของหลักสูตรดังกลาวเขากบัหมวดหมู และหัวขอสมรรถนะที่ไดประมวลไวแลวนัน้ เพ่ือสรางตนแบบ
เกณฑสมรรถนะ (Prototype of Competency Criteria) เพ่ือใชในการวิจัยน้ี วิธีนี้คลายกับการกําหนด
จําแนกเนื้อหาและเปาหมายของงาน (Task Analysis/Role Analysis) เพียงแตเปลี่ยนจากเนื้อหาและ
เปาหมายของงานมาเปนเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมแทน 
  3. นําตนแบบเกณฑสมรรถนะที่ไดจากขอ 2 นําไปจัดทําแบบสอบถามเพื่อขอคําแนะนํา
และขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในดานสมรรถนะของผูประกอบการ 
  4. นําเกณฑสมรรถนะ (Competency Criteria) ที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ แลว
มาจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) และ “คูมือการประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม” ซึ่งมีเน้ือหาประกอบดวยแนวคิด หลักการ ประโยชนของ สมรรถนะ ขั้นตอนการพฒันา 
พจนานุกรมสมรรถนะ และวธิีการประเมินสมรรถนะ เพ่ือใชในการวิจัยน้ีตอไป กรอบขั้นตอนที่กลาวมานี้
เปนเพียงกรอบขัน้ตอนการทํางานอยางกวางๆ ซึ่งจะถกูนําไปใชเปนสวนหนึง่ของขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัยนี้เทานั้น ขั้นตอนในการดําเนินการวจัิยจริงๆ มีขั้นตอนรายละเอียดปลีกยอมมากกวานี้ (ในสวน
ของกรอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนพัฒนาตนแบบเกณฑสมรรถนะเพิ่มเติมใน 
ภาพประกอบ 11 ทายบทที่ 2 สวนกรอบขัน้ตอนที่ 3 และ 4 จะไดกลาวถึงอยางละเอียดตอไปในบทที่ 3) 
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3. แนวคิดเก่ียวกับผูประกอบการ 
 3.1 นิยามของ “ผูประกอบการ” 
  เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และ สิฏฐากร ชูทรัพย (ความหมายของผูประกอบการ.  2548: 
ออนไลน) ไดกลาววา “ผูประกอบการ” หมายถึง ผูที่คิดริเร่ิมดําเนินธุรกิจขึ้นมาเปนของตนเอง มีการวางแผน 
การดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
เพ่ือมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง  
  นิมิตร นนทพันธาวาทย (ความหมายของผูประกอบการ หรือ เถาแก.  2550: ออนไลน) 
ไดกลาววา ผูประกอบการอุตสาหกรรมคือ ผูทีเ่ปนเจาของธุรกิจ ไดมองเห็นโอกาสที่จะทํากําไร โดย
การผลิตสินคาชนิดใหมขึ้นมาเสนอขายในตลาดดวยการนําเอาขบวนการผลิตใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ดีกวาเดิมเขามาใช หรือดวยการปรับปรุงองคกรผูประกอบการอุตสาหกรรม เปนผูแสวงหาเงินทุน รวบรวม
ปจจัยในการผลิตและการจัดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถปุระสงคที่กลาวมาขางตน  
  สาธิมา ปฐมวิริยะวงศ (2551: 6) ไดกลาววา “ผูประกอบการ” (Entrepreneur) คือ 
เจาของกิจการ (Business Owner) หรือบุคคลที่จัดตัง้องคกรธุรกิจขึ้นเพื่อหวังผลกําไร เปนบุคคลที่
มองเห็นโอกาสทางธุรกจิ และสามารถหาชองทางที่จะสรางธุรกิจของตนเองโดยยอมรับความเสี่ยงตางๆ 
ที่จะ เกิดขึ้น ผูที่มุงหวังจะเปนผูประกอบการตองพิจารณาถึงปญหา ความทาทาย ความไมแนนอนใน
การทําธุรกิจได  
 3.2 คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเรจ็ 
  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองการผูประกอบการที่มีความสามารถหลายๆ ดาน 
ซึ่งอาจพิจารณาลักษณะผูประกอบการจากพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ (ศูนยพัฒนาและสงเสริมวิชาการองคกร
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.  2553: ออนไลน)  
   1. มีความคิดสรางสรรค (Creative) ในการเริ่มตนธุรกิจ กลาวคือ เปนคนทีม่องเห็น
โอกาสและชองทางในการสรางธุรกิจขึ้นมา ภายใตสภาพแวดลอมตางๆ  
   2. เรียนรูหรือสรางนวัตกรรม (Innovation) ของการดําเนินธุรกิจ อันจะกอใหเกิด
ผลิตภัณฑหรือบริการรูปแบบใหมๆ รวมถึงกระบวนการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากร เปนตน  
   3. ยอมรับความเสี่ยง (Risk) อันอาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนหรือลมเหลวในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองมีความเปนนักเสี่ยงอยางมีหลักการ คือตัดสินใจอยางฉับไว 
และรอบคอบดวยขอมูลที่เชื่อถือได  
   4. มีความสามารถในการจัดการทั่วไป (General Management) ทั้งดานการกําหนด
แนวทางของธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร  
   5. มีความมุงม่ันในการดําเนินงาน (Performance Intention) เพ่ือสรางความเจริญเติบโต 
และกําไรจากการดําเนินธุรกิจ 
  วิฑูรย สิมะโชคดี (2542: 33)  ไดกลาววา เถาแกใหมที่ประสบความสําเร็จน้ันตองมีคุณสมบัติ 
7 ประการ ดังน้ี  
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   1. ตองเปนนักแสวงหาโอกาส  คือจะตองเปนผูมองเห็นโอกาสและหาชองทางทาง
การคา ไดตลอดเวลา แมจะตกอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกจิ  
   2. ตองเปนนักเสีย่ง ตองกลาไดกลาเสีย พรอมที่จะดําเนินการทันทีเม่ือมองเห็น
โอกาส อยามัวรีรอ มิฉะนั้น จะสายเกินไป ไมเกิดประโยชนใดๆ   
   3. ตองเปนคนมีความคิดริเร่ิมหรือสรางสรรคในการผลิตสินคาหรือบริการใหม ออกสู
ตลาดที่มีสภาพการแขงขันสูง    
   4. ตองเปนคนที่ไมทอถอยงาย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่มกอตั้งธุรกิจจะตอง
ประสบกับปญหามากมาย เถาแกหรือผูประกอบการที่ยืนหยัดอยูได จะตองเปนคนที่มีความอดทนสูง  
   5. ตองเปนคนที่ใฝรูอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค และตื่นตัวอยูตลอดเวลา
ทําใหสามารถปรับตัวไดเสมอ  
   6. ตองเปนคนทีมี่วิสัยทศันกวางไกล ทําใหธุรกิจมีทิศทางชัดเจนไมเดินทางออก
นอกลูนอกทาง สามารถมุงไปสูอนาคตดวยเปาหมายที่วางไวอยางแนนอน  
   7. ตองมีเครือขายดี เพ่ือที่จะทาํใหไดประโยชนทั้งดานขอมูล และการไดรับความ 
ชวยเหลือดานตางๆ จากเพื่อนๆ หรือเครือขายไดเปนอยางดี    
  ทิมโมธี เอส. แฮทเท็น (Timothy S. Hatten. 1996: 31, 40) ไดกลาววา ผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  
   1. ความมุงม่ันปรารถนาและพยายามที่จะดําเนินธุรกิจใหสาํเร็จใหได (Passion) 
มิฉะนั้นจะทําใหสูญเสียทั้งเงินทุน และเวลา  
   2. มีความสามารถในการตัดสินใจในภาวะวิกฤตดวยการตรวจสอบทุกอยาง อยาง
รอบคอบ (Determination) ไมปลอยใหตนเองตกอยูในโชคชะตาหรือพรหมลิขิต ตองเช่ือม่ันวา ตนเอง
จะฝาฟนอุปสรรคและประสบความสําเร็จได หากอุทิศเวลาและทํางานใหหนักเพียงพอ  
   3. ตองมีความรูจริง รูลึก (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน เพ่ือจะสามารถสนอง
ความตองการของผูบริโภคได   
  ไฮเนคกี้ (2545: ออนไลน) ไดกลาวถึงคุณลักษณะในดานตางๆ ที่ควรมีสําหรับบุคคลที่
ตองการเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จและอยูรอดได ซึ่งผูวิจัยประมวลและสรุปเปนขอๆ ได 
ดังนี้  
   1. การฉวยโอกาสชองวางทางธุรกิจใหไดกอนคนอ่ืน 
   2. การหาความรูอยางละเอียดถี่ถวนกอนจะลงมือ 
   3. การมองวางานที่ทําอยูเปนเร่ืองสนุก 
   4. การมุมานะทํางานหนักและการแบงเวลาพักผอน 
   5. การรูจักใชคนที่มีความสามารถทําในงานเฉพาะอยาง รวมถึงการสรางทีมงานดวย 
   6. การตั้งเปาหมายที่จับตองไดและทําใหสําเร็จเปนขั้นๆ 
   7. การเชื่อม่ันในสัญชาตญาณ 
   8. ความกลาที่จะตอสูแขงขันกับคูแขงทีใ่หญกวา 
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   9. ความสามารถในการขาย หรือโนมนาวใหคนอ่ืนเห็นคลอยตาม    
   10. ความเปนผูนาํ 
   11. การรูจักยอมรับความผิดพลาด เรียนรูและหาหนทางอื่น 
   12. การพลิกสิ่งตางๆ รอบตัวใหกลายมาเปนประโยชนแกตน 
   13. การยอมรับวาสิ่งตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลงและเรียนรูเพ่ือตามใหทัน 
   14. การสรางเครือขายสายสัมพันธ 
   15. การจัดสรรลําดับงานและเวลาในการทํางานใหไดประโยชนสูงสุด 
   16. การประเมินผลการทํางานขององคกรและพนักงานอยูเสมอ 
   17. การไมยอมใหมีบุคลากรที่ดอยประสิทธิภาพอยูในองคกร 
   18. การใสใจในคณุภาพของสิ่งที่ทําออกมา 
   19. ความสามารถในการตัดสินใจกระทําการอยางรวดเร็วในภาวะวิกฤต ิ
   20. การคิดเชิงกลยุทธ 
   21. การรูจักพอใจในความสําเร็จของตน รวมถึงการตอบแทนสังคม 
  สถาบันพัฒนาผูประกอบการแหงอินเดีย (Entrepreneurship Development Institute of 
India : EDI) ไดพัฒนาเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการจากการวิเคราะหวิจัยกรณีศึกษาของผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จ เกณฑสมรรถนะดังกลาวมีดังนี้ (Jyotsna, Sethi; & Anand, Saxena.  2011: 2 – 3) 
   1. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Initiative)  
   2. มองเห็นและไมปลอยโอกาสใหหลุดมือ (Sees and Acts on Opportunities)  
   3. การยืนกราน (Persistence) ไมยอมแพงายๆ ด้ินรนหาหนทางจนกวาจะสําเร็จ 
   4. การรู (Knowing) รูวาใครเปนผูรู ปรึกษาผูรู อานใหมาก เปดใจรับแนวคิด และ
ขาวสารใหม 
   5. ใสใจในคุณภาพงาน (Concern for High Quality of Work) 
   6. รับผิดชอบและปฏิบตัิตามสญัญางาน (Commitment to Work Contract) ทํางาน
ใหเสร็จตามกําหนดเวลา 
   7. มุงประสิทธิภาพ (Efficiency Orientation) ใชเวลา เงินและความพยายามใหนอย
แตไดงานมาก 
   8. วางแผนอยางเปนระบบ (Systematic Planning) แยกสิง่ที่ซับซอนใหเปนสวนๆ 
ดูใหถี่ถวนทุกสวนและองครวม  
   9. รูจักแกปญหา (Problem solving) สังเกตสมุฏฐานแลวรักษา 
   10. เชื่อม่ันในตนเอง (Self-confidence) ไมกลัวความเสี่ยง พ่ึงพาความสามารถของตน 
   11. ยืนยันความคดิของตน (Assertiveness) ทําใหคนอ่ืนเห็นวาความคิดของตน
ถูกตองดีกวา 
   12. โนมนาวจูงใจ (Persuasion) ทําใหคนอ่ืนมาชวยเหลือธรุกิจของตนได 
   13. ใชอิทธิพลกลยุทธ (Use of Influence Strategies) ใชความเปนผูนํา 
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   14. สอดสองดูแล (Monitoring) ใหแนใจวาธุรกิจกาวหนาไปตามแผนที่วางไว 
   15. ใสใจสวสัดิการของลูกจาง (Concern for Employee Welfare) เชื่อวา การที่
ลูกจางอยูดีมีสุขเปนกุญแจสูความสามารถในการแขงขนั 
 
 ผูวิจัยไดสรุปหัวขอคุณลักษณะที่ผูประกอบการพึงมีในงานเขียนของทั้งสามทานดังตอไปน้ี 
 
คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่ดีตามแนวคดิของ ไฮเนคกี้ 
(2545) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จจากการ
สํารวจและวิเคราะหของ 
สถาบันพัฒนาผูประกอบการ
แหงอินเดีย (EDI) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่พึงมีในการสํารวจความ
คิดเห็นในงานวิจัยของ 
Edgar Izquierdo (2008) 

1. การฉวยโอกาสชองวางทาง
ธุรกิจใหไดกอนคนอ่ืน 
2. การหาความรูอยางละเอียดถี่
ถวนกอนจะลงมือ 
3. การมองวางานที่ทําอยูเปน
เรื่องสนุก 
4. การมุมานะทํางานหนักและ
การแบงเวลาพักผอน 
5. การรูจักใชคนที่มี
ความสามารถทําในงานเฉพาะ
อยาง รวมถึงการสรางทีมงาน
ดวย 
6. การตั้งเปาหมายที่จับตองได
และทําใหสําเร็จเปนขั้นๆ 
7. การเชื่อม่ันในสัญชาตญาณ 
8. ความกลาที่จะตอสูแขงขัน
กับคูแขงทีใ่หญกวา 

1. ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
2. มองเห็นและไมปลอยให
โอกาสหลุดมือ  
3. การยืนกราน 
4. การรู  
5. ใสใจในคุณภาพงาน  
6. รับผิดชอบและปฏบิัตติาม
สัญญางาน  
7. มุงประสิทธิภาพ  
8. วางแผนอยางเปนระบบ  
9. รูจักแกปญหา  
10. เชื่อม่ันในตนเอง  
11. ยืนยันความคิดของตน  
12. โนมนาวจูงใจ  
13. ใชอิทธิพลกลยทุธ  
14. สอดสองดูแล  
15. ใสใจสวัสดิการของลูกจาง 

1. การตัดสินใจ  
2. การคิดเชิงนวัตกรรม 
3. การบงชี้และแกไขปญหา  
4. การมีมุมมองตลาดที่
แตกตาง  
5. การสื่อสาร  
6. การทําขอตกลงและเจรจา  
7. การบงชี้โอกาสทางธุรกิจ  
8. การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  
9. การสรางเครือขาย  
10. การทํางานเปนทีม  
11. การสรางทีม  
12. การคิดเชิงสัญชาตญาณ  
13. การรับมือกับความไม
แนนอน  
14. การรับมือกับความเครียด  
15. การยอมรับความเสีย่ง 

9. ความสามารถในการขาย 
หรือโนมนาวใหคนอ่ืนเห็น
คลอยตาม 
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คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่ดีตามแนวคดิของ ไฮเนคกี้ 
(2545) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่ประสบความสําเร็จจากการ
สํารวจและวิเคราะหของ 
สถาบันพัฒนาผูประกอบการ
แหงอินเดีย (EDI) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ
ที่พึงมีในการสํารวจความ
คิดเห็นในงานวิจัยของ 
Edgar Izquierdo (2008) 

10. ความเปนผูนํา 
11. การรูจักยอมรับความ
ผิดพลาด เรียนรูและหาหนทาง
อ่ืน 
12. การพลิกสิ่งตางๆ รอบตัว
ใหกลายมาเปนประโยชนแกตน 
13. การยอมรับวาสิ่งตางๆ 
ยอมเปลี่ยนแปลงและเรยีนรู
เพ่ือตามใหทนั 
14. การสรางเครือขายสาย
สัมพันธ 
15. การจัดสรรลําดับงานและ
เวลาในการทาํงานใหได
ประโยชนสูงสดุ 

  

16. การประเมินผลการทํางาน
ขององคกรและพนักงานอยู
เสมอ 
17. การไมยอมใหมีบุคลากรที่
ดอยประสิทธภิาพอยูในองคกร 
18. การใสใจในคุณภาพของสิ่ง
ที่ทําออกมา 
19. ความสามารถในการ
ตัดสินใจกระทําการอยาง
รวดเร็วในภาวะวิกฤต ิ
20. การคิดเชิงกลยุทธ 
การรูจักพอใจในความสําเรจ็
ของตน รวมถงึการตอบแทน
สังคม 
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4. แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของผูประกอบการ 
 4.1 การกําหนดสมรรถนะของผูประกอบการกับบริบททางธุรกิจ 
  จากเอกสารตางๆ ที่ไดยกมากลาวอางทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวา ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จน้ันเร่ิมมีการสรุปเปนขอๆ ซึ่งมีทั้งขอที่เห็นตรงกัน
และขอทีต่างกนัในรายละเอียดปลีกยอย อยางไรกต็ามแนวคิดดังกลาวยงัขาดการจัดระเบียบ ขาดการทําให
เปนหมวดหมูภายใตกรอบทฤษฎีที่เปนหนึ่งเดียวกัน เนื่องจากการใหขอคิดเห็นตาง  ๆนั้นมาจากประสบการณ
เฉพาะบุคคลและ/หรือความคิดในเชิงวิชาการที่มิไดมีการคัดแยกบริบทใหชัดเจนเพียงพอ บางครั้งก็มี
การใชถอยคําที่มีขอบเขตความหมายคลายกันหรือทับซอนกัน อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาการกําหนด
สมรรถนะสําหรับผูประกอบการนั้นควรคํานึงถึงบริบทตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. บริบทของขั้นตอนการสรางธุรกิจ สมรรถนะบางอยางมีความจําเปนอยางยิ่งในชวง
เตรียมการทําธุรกิจ เชนการหาความรูที่เกี่ยวของกับธุรกิจน้ันๆ สมรรถนะบางอยางจําเปนก็ตอเม่ืออยู
ในชวงที่ธุรกิจกําลังดําเนินไปแลว เชน การตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ
   2. บริบทของขนาดและประเภทของธุรกิจ สมรรถนะบางอยางมีความสําคัญยิ่งสําหรับ
ธุรกิจที่ตองพ่ึงพาแรงงานเปนหลัก เชน การใสใจในสวัสดิภาพของลูกจาง ซึ่งในกรณีของธุรกิจขนาดเล็ก
ที่เจาของดําเนนิงานคนเดียวและไมจําเปนตองใชแรงงานมาก สมรรถนะดังกลาว อาจแทบไมมีความจาํเปน 
ในขณะทีใ่นธรุกิจบางประเภทก็ตองการความรูหรือทกัษะที่เปนการเฉพาะอยางยิ่ง เชน ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. บริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ในบางสังคมการสรางเครือขาย สาย
สัมพันธนั้นอาจมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจยิ่งกวาความรูในธุรกิจทีก่ําลังทําอยูเสยีอีก  
 ยิ่งกวานั้น ขอคิดเห็นตาง  ๆเหลานี้ยังไมมีการแบงแยกที่ชัดเจนระหวางสมรรถนะของผูประกอบการ
ในระดับที่เปนคุณลักษณะของตัวปจเจกบุคคล (Individual-level Competency) กับสมรรถนะของผูประกอบการ
ในระดับที่สัมพันธกับผลการดําเนินงานของบริษัท (Firm-level Performance) ผูวิจัยเห็นวา ควรมีการคิด
จัดหมวดหมู (Categorization) ภายใตกรอบทฤษฎีทีแ่นนอน ซึ่งในที่นี้ก็คือการวางองคประกอบของ
สมรรถนะเปน 3 ประการ แลวกาํหนดใหแตละองคประกอบเปนหมวดหลัก ซึ่งมีหัวขอตางๆ อยูภายใน
หมวดหลักนั้น  
 4.2 การจัดกลุมสมรรถนะของผูประกอบการ 
  ในที่นี้ผูวิจัย ขอหยิบยกเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา เรื่องสมรรถนะผูประกอบการ 
(Entrepreneurial Competencies) ในระดับตางๆ มากลาวถึงกอน ดังน้ี 
  ในการศึกษาของ Koh (Izquierdo, Edgar.  2008: 3; citing Hien, Chye Koh.  1996:  
Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics : A study of Hong Kong MBA Students) 
ไดบงชี้วา คุณลักษณะทางจิตวิทยาที่พึงมีในผูประกอบการนั้น ไดแก ความคิดริเร่ิมเชิงนวัตกรรม 
(Innovativeness) ความอดทนตอสภาพคลุมเครือ (Tolerance of Ambiguity) ความโนมเอียงที่จะรับ
ความเสี่ยง (Propensity to Take Risk) การใหคุณคาตอความสําเรจ็ (Achievement Values) และการกําหนด 
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ควบคุมตนเองได (Locus of Control)  
  นอกจากนี้ เบิรด (Bird.  1995) ยังไดกลาววา จากการศึกษาที่ผานมา พบวา สมรรถนะ
ในระดับของบทบาททางสังคมและอัตมโนทศันนั้น ประกอบดวยการรับรูความเกี่ยวโยงของสัมพันธภาพ
ในบริบทธุรกจิ การใสใจคุณภาพของงาน การยืนกรานความคิดของตน ความเชือ่ม่ันในตนเอง และ
การลงมือทําเพื่อเอาชนะอุปสรรค  
  สวนในระดบัของความรูและทักษะนั้น สมรรถนะสําคญัๆ ที่ถูกกลาวถึงบอยๆ ไดแก
การจัดการทางการเงิน ความรูและทักษะดานวิศวกรรม การบัญชี การตลาดและการขาย (Hood; & 
Young. 1993)  
  นอกจากนี้ ยังมีบางทานใหความสําคัญกับสมรรถนะจําพวก ความเปนผูนํา การสื่อสาร 
และมนุษยสัมพันธ โดยกลาวอางวา เปนสิ่งสําคัญในการติดตอกับบุคคลหลายฝาย ตั้งแตลูกคา ซัพพลายเออร 
คูแขง และคนอ่ืนๆ ที่จําเปนตองติดตอเพ่ือธุรกิจ (Onstenk.  2003)  
 จะเห็นไดวา การศึกษาที่ผานมานั้น ถึงแมจะเริ่มมีโนมที่จะจัดกลุมของสมรรถนะของผูประกอบการ 
แตก็ยังมีความคลุมเครืออยูในระดับหนึ่ง ซึ่งในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดพัฒนาวิธีการจัดกลุมของสมรรถนะ
ของผูประกอบการโดยการกําหนดองคประกอบหลักเปนสามกลุมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 

5. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
 5.1 การประเมินสมรรถนะในรูปแบบตางๆ 
  การประเมินสมรรถนะหมายถึงกระบวนการตัดสิน ตคีา หาคุณภาพของความรู ทักษะ 
และเจตคติ ทีแ่สดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด 
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับความตองการ การประเมินสมรรถนะสามารถ
ทําไดสามรูปแบบ ไดแก 
   1. Test of Performance เปนการประเมินโดยใหผูรับการทดสอบทํางานบางอยาง 
ตามคําสั่ง เชน การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุด ตัวอยางแบบทดสอบประเภทนี้ 
ไดแก แบบทดสอบวัดวามสามารถทางสมองโดยทั่วไป แบบทดสอบวัดความสามารถเฉพาะทาง และ
แบบทดสอบวดัทักษะหรือความสามารถทางดานรางกาย 
   2. Behavior Observation เปนการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูรับ
การทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ใชการสังเกตและประเมินในสถานการณที่กําหนด 
เชน พฤตกิรรมการทํางาน การสัมภาษณก็จัดอยูในรูปแบบนี้ดวย 
   3. Self Report เปนการประเมินโดยใหผูรับการทดสอบตอบคําถามเกี่ยวกับตนเอง 
เชน ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ ตัวอยางของการประเมินในรูปแบบนี้ ไดแก แบบสอบถาม 
แบบสํารวจความคิดเห็นตางๆ  
  อยางที่ไดกลาวมาแลววา คุณลักษณะดานความรูและทักษะนั้นสามารถวัดไดจากแบบทดสอบ 
ดังนั้นการประเมินสมรรถนะดวยการทําแบบทดสอบ (Test of Performance) นั้น จึงใชวัดสมรรถนะ
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ดานความรูและทักษะได อยางไรก็ดีการประเมินคุณลักษณะดานเจตคตินั้น จําเปนตองใชวิธีแบบที่ 2 
หรือ 3 ในการประเมินพฤติกรรมและความนึกคิดของผูรับการทดสอบ การประเมินพฤติกรรมนั้น มีขอ
ควรปฏบิัต ิ2 ประการ หนึ่ง ผูสังเกตและประเมินตองทาํดวยความตรงไปตรงมา สอง ผูที่สังเกต และ
ประเมินตองใกลชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได  
  ในกรณีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ทํางานอยูในองคกร อาจใชวิธีการประเมิน
ในรูปแบบตางๆ ดังตอไปน้ี (เทื้อน ทองแกว.  2552: ออนไลน) 
   1. ประเมินจากประวัติการทํางานของบุคคลวา มีความรู ทักษะ หรือความสามารถ
อะไร เคยมีประสบการณอะไรมาบาง 
   2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Task Performance)   
   3. ประเมินจากผลการปฏิบัติทีไ่มใชเน้ืองาน แตเปนบริบทของเนื้องาน (Contextual 
Performance) ไดแก พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เชน มีน้ําใจเสียสละชวยเหลือคนอ่ืน เปนตน 
   4. ประเมินจากผลการสัมภาษณ (Interview)  
   5. การใชศูนยประเมิน (Assessment Center) ซึ่งเปนศูนยรวมเทคนิคการวัดทาง
จิตวิทยาหลายๆ อยางเขาดวยกัน รวมทั้งการสนทนากลุมแบบไมมีหัวหนากลุมรวมอยูดวย 
   6. การประเมินรอบดาน (360° Feedback) คือ ใชผูประเมินรอบดานทั้งจากเพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และลูกคา  
  อยางไรก็ตามการเลือกใชวิธกีารประเมินสมรรถนะของบคุลากรที่ทํางานอยูภายในองคกร
นั้นอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดขององคกร วัฒนธรรมองคกรและความพรอมในการแบกรับภาระ
คาใชจายและเวลาในการประเมิน ซึ่งมีวิธีตางๆ ใหเลือกดังนี้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
2553: ออนไลน)  
   1. การประเมินโดยผูบังคับบญัชา (Boss Assessment) วิธีนี้เกิดจากความเชื่อที่วา
ผูบังคับบัญชาจะรูจักผูใตบังคับบัญชามากที่สุด และตองรับผิดชอบการทาํงานของผูใตบังคับบัญชา 
ขอจํากัดคือ ผูบังคับบัญชาอาจไมเห็นพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาตลอดเวลา การประเมินจาก
ผูบังคับบัญชาแตเพียงฝายเดียว อาจไมสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางาน และอาจมี
ความเอนเอียงหรืออคติกับลูกนองบางคนได 
   2. การประเมินโดยตนเองและผูบังคับบัญชา (Self & Boss Assessment) วิธีนี้ทํา
ไดงาย ประหยัด แตมีขอจํากัดคือ บางครั้งผลที่พนักงานประเมินตนเองอาจไมตรงกับที่ผูบังคับบัญชา
ประเมิน วิธีแกไขคือพนักงานและ ผูบังคบับัญชาตองบันทึกพฤติกรรมระหวางชวงเวลาการประเมินไว
ใหชัดเจนและนํามาใชประกอบในชวงการสรุประดับสมรรถนะรวมกัน  
   3. การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test : Knowledge & Skill) เพ่ือวัดความรูหรือ
ทักษะตามสมรรถนะที่กาํหนด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบคุคล (Can do) 
ภายใตเง่ือนไขของการทดสอบ ตัวอยางเชน แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป แบบทดสอบ
ที่วัดความความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก แบบทดสอบที่วัดทักษะทางดานรางกาย เปนตน 
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   4. การประเมินจากเหตุการณหรือสถานการณที่สําคัญๆ (Critical Incident) เปน
เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงเนนใหผูประเมินพฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมหลักๆ จากเหตุการณ
หรือสถานการณที่ผูถูกประเมินแสดงพฤติกรรมและนํามาเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังวา
สูงหรือต่ํากวา 
   5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เปนการใหผูถูกประเมินเขียนบรรยายผล
การปฏิบัติงานในชวงเวลาทีผ่านมาวาตนใชความรู ทักษะและพฤติกรรมอะไรบาง หลังจากนั้นผูประเมิน
จะวิเคราะหพฤติกรรมจากเรียงความวาผูถูกประเมินมีสมรรถนะแตละตัวอยูในระดับใด 
   6. ประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) เปนการใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมิน
ทําการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาแลวประเมินวา เขามีสมรรถนะอยูระดับใด การใชเทคนิคนี้ ตองใช
เวลามากในกรณีที่มีผูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก 
   7. การประเมินโดยใชแบบสอบถาม (Rating Scale) เปนการสรางแบบประเมิน
โดยใชมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้ สรางไดหลายแบบ ที่นิยมกันแพรหลาย
ไดแก แบบที่ใชความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert Scale) 
   8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating : 
BARS) เปนเทคนิคที่มุงประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result Areas) ในสมรรถนะตัวน้ันๆ 
โดยแบงชวงการใหคะแนนของแตละพฤติกรรมที่แสดงออกระหวาง 1 – 9 ชวง ตามแนวดิ่งลงมา สําหรับ
ผูประเมินอาจเปนไดทั้งผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือรวมกันทั้ง 3 ฝาย เพ่ือ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
   9. ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา (360° Evaluation) เปนการประเมิน โดยใช
เครื่องมือทีเ่ปนแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมินจากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน (Behaviorally 
Anchored Rating : BARS) โดยใหผูที่เกี่ยวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ เชน ผูบังคับบญัชา 
เพ่ือนรวมงาน ลูกนอง ลูกคา เปนตน แลวหาขอสรปุวา ผูถูกประเมินมีสมรรถนะอยูในระดบัใด ขอดีคือ
ทําใหมีหลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอจํากัดคือ มีภาระเอกสารจํานวนมาก 
บางครั้งผูประเมินมีความเกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความเปนจริง หรือเกิดการรวมหัวกันใหคะแนน
ประเมิน เปนตน 
   10. การประเมินแบบศูนยทดสอบ (Assessment Center) เปนการใชเทคนคิหลายๆ 
วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม การสัมภาษณ 
การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดีคือ ผลการประเมินมีความเที่ยง และ
ความเชื่อถือไดสูง สวนขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก เปนตน 
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 5.2 การสรางแบบประเมินสมรรถนะ 
  การสรางแบบประเมินพฤตกิรรมเพ่ือวัดระดับสมรรถนะนั้น แบบทีใ่ชแพรหลายมี ดังนี้  
   1. แบบประเมินที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ตวัอยางเชน 
 

ระดับพฤติกรรมในการทํางาน 
รายการพฤตกิรรมในการทาํงาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. แสดงความพยายามทํางานในหนาที่ใหดีและ
ถูกตอง 

     

2. มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน
และตรงตอเวลา 

     

3. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตาม
กําหนดเวลา 

     

4. แสดงออกวาตองการทํางานใหดีขึ้น      
5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่
กอใหเกิดการสูญเปลา 

     

 
ภาพประกอบ 8 ตัวอยางแบบประเมินที่ใชความถีข่องพฤติกรรมในการกําหนดระดับ 

 
 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2548). การปรับใชสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย. หนา 17. 
 
 
 ขอจํากัดของการประเมินที่ใชความถีใ่นการกําหนดระดับ คือ ผลการประเมินอาจคลาดเคลื่อน
ไดมาก เน่ืองจากคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานนั้นไมมีบริบทลักษณะของงานเปนตัวกํากับ 
ลักษณะของงานในระดับตําแหนงปฏิบัติการยอมเรียกรองพฤติกรรมที่พึงประสงคแตกตางไปจากงาน
ในระดับตําแหนงผูบริหาร ดวยเหตุนี้ จึงมีการใชอีกวิธหีนึ่งคือ 
   2. แบบประเมินที่ใชพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally Anchored Rating Scale : 
BARS) แบบประเมินประเภทนี้ใชพฤติกรรมในการกําหนดระดับ (ซึ่งการกําหนดระดับขั้นมีสวนสัมพันธ
กับระดับตําแหนงหนาที่การงาน) ตัวอยางเชน  
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ระดับ 1 แสดงความพยายามในการทํางานใหดี เชน พยายามทํางานใหดีและถูกตอง 
มานะอดทน ขยันหม่ันเพียร ตรงเวลา รับผิดชอบในงาน สงงานไดตามเวลา 

ระดับ 2 สามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว เชน กําหนดเปาหมายเพื่อให
ไดผลงานที่ดี ทํางานไดตามผลงานที่กําหนดไว มีความละเอียดรอบคอบ ตรวจ
ตราความถกูตองของงาน เพ่ือใหงานมีคุณภาพ 

ระดับ 3 สามารถทํางานไดผลงานทีมี่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชนปรับปรุงวธิีการทํางาน
ไดดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสนอ/ทดลองวธิีการทํางาน
แบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมเพ่ือใหไดผลงานตามที่กําหนดไว 

ระดับ 4 สามารถพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน และ 
แตกตางอยางไมเคยมีใครทาํไดมากอน เชน กําหนดเปาหมายที่ทาทายและ
เปนไปไดยาก เพ่ือทําใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด ทําการพัฒนา
ระบบ วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดนอยางไมเคยมีใครทาํมากอน 

ระดับ 5 สามารถตัดสนิใจได แมจะมีความเสี่ยงเพื่อใหองคกร บรรล ุ
เปาหมาย เชน ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ
เพ่ือใหภาครัฐ และประชาชนไดประโยชนสูงสุด บริหารจัดการและทุมเทเวลา 
ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสงูสุดตอภารกิจของหนวยงานตามที่
วางแผนไว 

 
ภาพประกอบ 9 ตัวอยางมาตรการประเมนิแบบ BARS 

 
 
 ขอใหสังเกตวา ระดับของพฤติกรรมที่พึงประสงคเหลานี้ สัมพันธกบัระดับตําแหนงหนาที่
การงาน อยางพฤติกรรมทีพึ่งประสงคในระดับ 1 นั้น อาจมองไดวา เปนคุณลักษณะที่พึงประสงค
สําหรับพนักงานปฏิบัติการในระดับลางสดุ ในระดับ 2 และ 3 เปนคุณลักษณะสําหรับพนักงานระดับ
วิชาชีพหรือผูชํานาญการ ระดับ 4 สําหรบัหัวหนาฝายหรือผูจัดการ ระดับ 5 สําหรับผูบริหาร 
 5.3 บทบาทของผูประเมินสมรรถนะ 
  บทบาทของผูประเมินสมรรถนะ ไดแก การพิจารณาหลักฐานของพฤติกรรมการทํางาน 
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะของแตละบุคคลในบทบาทที่เกี่ยวของกับงาน ดังนั้น ผูประเมินสมรรถนะ จึง
จําเปนตองทราบใหไดวา สมรรถนะที่ตองการประเมินน้ันมีอะไรบาง จะนําอะไรมาเปนหลักฐานของ
พฤติกรรมการทํางานเพื่อพิจารณาไดบาง และควรจะเลือกใชวิธีการประเมินอยางไร 
  การประเมินสมรรถนะใหไดผลเที่ยงตรงนั้น เปนเรื่องที่สําคัญมาก เน่ืองจากการประเมิน
สมรรถนะนั้นโดยเนื้อแทก็คือการวัดผลจากพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งตองอาศัยวิจารณญาณของผูประเมิน
อยูมาก และเนื่องจากการประเมินสมรรถนะไมใชเปนเพียงแคการวัดพฤติกรรมที่เห็นจากภายนอกไดงาย
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อยางการทดสอบความรูหรือทักษะ จึงตองอาศัยทักษะในการสื่อสารของผูประเมินในการทําใหผูถูกประเมิน
เขาใจตรงกับผูประเมินวา “พฤติกรรมที่พึงประสงค” นั้น มีขอบเขตความหมายอยางไรบาง รวมถึง
ความคิดสรางสรรคของผูประเมินในการนาํเอาวิธกีารตางๆ ในการประเมินมาปรบัใชใหเหมาะกับโจทย
ที่ตองการ (ตองการประเมินเรื่องใด) ภายใตขอจํากัดตางๆ (เวลา เงินทุน ความสามารถในการเขาถึง
ผูถูกประเมิน ฯลฯ) ผูประเมินสมรรถนะ ควรเปนผูที่มีการติดตอกับผูรับการประเมินอยูเปนประจําและ
มีโอกาสสังเกต และติดตามตรวจสอบผลการประเมนิ พรอมทั้งสรปุผลใหผูรับการประเมนิไดทราบ บทบาท
ของผูประเมินสามารถสรุปได ดังนี้ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท; และ วุฒิพงษ ยศถาสุโรดม.  2547) 
   1. ผูประเมินควรจะเปนหัวหนางานในสายปฏบิัติงาน เนื่องจากหัวหนางานสามารถ
สังเกตการปฏิบัติงานไดตลอดเวลาตามที่เปนอยูในสถานที่ทํางานจริง และจะตองรับผิดชอบในการตัดสิน
ตามหลกัฐานของผลการปฏบิัติงานและมั่นใจดวยวา หลักฐานมีความถูกตองและพอเพียงตามมาตรฐาน
ที่ไดกําหนดไว 
   2. ผูประเมินอาจใชวิธีการประเมนิหลายรูปแบบ เชน การประเมินจะตองเปนการสังเกต
ผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการสะทอนขอมูลปอนกลับไปยังผูถูกประเมินทุกครั้ง และมีการระบุถึงความจําเปน
ในการฝกอบรมในระหวางชวงของการประเมินนั้นๆ ดวย 
   3. ผูประเมินจะตองรับผิดชอบในการบันทึกผลการประเมิน รายละเอียดของหลักฐาน
และผลการตัดสินโดยจะถูกบันทึกเขาในประวัติของการประเมินทุกครั้ง 
 5.4 คุณภาพของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
  เครื่องมือประเมินสมรรถนะนั้นจะตองมีความเที่ยงตรง (Accuracy) ซึ่งหมายถึง การประเมิน
สมรรถนะใหไดเขาเปาตรงประเด็นมากที่สดุ การประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
นั้น สวนใหญเปนการประเมนิความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ซึ่งหมายถึงการใชคําถามทีเ่ขาเปาตรงประเด็น
ของเน้ือหา เชน ถาตองการประเมินสมรรถนะดานทกัษะ คําถามที่มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาก็คือ
คําถามที่มุงเอาคําตอบใหไดวา ผูถูกประเมินนั้น มีทักษะที่ตองการประเมินมากนอยเพียงใด ซึ่งตองมี
ความชัดเจนในการใชภาษาในการตั้งคําถาม การประเมนิความเทีย่งตรง (หรือความเปนไปไดในการนํา 
ไปใช) นั้นอาจวัดเปนตัวเลขไดในรูปของคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสราง ความสอดคลองเหมาะสมของประเด็นคาํถาม และความชดัเจน
ของภาษา ไดแก องคประกอบสมรรถนะผูประกอบการใหม และตัวบงชี้ในแตละองคประกอบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ตัดสินวาเห็นดวย  ไมแนใจ  หรือไมเห็นดวย  กับประเด็นคําถาม  (บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 179) 
นอกจากนี้ในการสรางเครื่องมือประเมินสมรรถนะนั้น จําเปนจะตองมีการตรวจสอบมากกวาหนึ่งครั้ง
เพ่ือนําขอเสนอแนะที่ไดมาใชปรับปรุงแลวจึงประเมินซํ้าอีกครั้ง ซึ่งระเบียบวิธีการตรวจสอบเชนน้ีเรียกวา
วิธีการเดลฟาย (Delphi Method) ซึ่งผูวิจัยใชกระบวนการตามเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งสุวิมล 
วองวาณิช (2548: 232) หมายถึง การใชวิธีการระดมความคิดแนวทางการตอบแบบสอบถามปลายเปด
ในรอบแรก หรือการใชวิธกีารสัมภาษณแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก หรือการประชุม
แบบเดลฟาย เดลฟายที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐาน และเดลฟายกลุม ดังตัวอยางการใชเทคนิคเดลฟาย
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แบบปรับปรุง โดยการใชวิธรีะดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก มีจุดมุงหมาย
เพ่ือรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายของกลุมบุคคล สําหรับการจัดทําเปนแบบสอบถามปลายปดในรอบที ่2 
จะทําใหไดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการอภิปรายภายในกลุมอยางมีเหตผุล และชวยลดระยะเวลา
ในการรอแบบสอบถามกลับคืนในรอบแรก นอกจากนี้ สุวิมล วองวาณิช (2548: 232) อธิบายเกี่ยวกับ
การใชวิธีการสัมภาษณแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรกวาไมมีการจํากัดขอบเขตของ
แนวคิดของกลุมผูเชี่ยวชาญ ใชการสัมภาษณแบบเปดและไมชี้นํา ผูใหสัมภาษณมีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และแกไขขอมูลที่ใหสัมภาษณทําใหขอมูลที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ สุวิมล วองวาณิช (2548: 239 – 240) 
กลาววา ประสิทธิภาพของการรักษาความลับที่เปนจุดเดนของ เดลฟาย เน่ืองจากกลุมผูใหขอมูล จะ
ไมรูวาขอสรุปมาจากความคิดของใคร ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ใหอิสระทางความคิดแกผูตอบอยางมาก 
โดยเปดโอกาสใหทบทวนความคิดของตนเอง ไมใชมตขิองกลุมหรือเสียงสวนใหญไปบังคับใหผูทรงคณุวุฒิ
เปลี่ยนแปลงความคิด การแสดงขอมูลสถิติหรือขอมูลเกี่ยวกับการกระจายของคําตอบในรูปแบบตางๆ 
เปนจุดเดนของวิธีนี้ชีใ้หเห็นถึงความโปรงใส ตรงไปตรงมา ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดที่เทาเทียมกัน 
และยังยืดหยุนใหผูทรงคุณวุฒิเปลี่ยนแปลงคําตอบหรือไมก็ตาม และเปดชองใหผูทรงคุณวุฒิแสดงเหตุผล
ตลอดเวลา  
 5.5 วิธีการประเมินสมรรถนะที่ใชในการวิจัยนี ้
  เนื่องจากการวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมที่เขารับการฝก 
อบรมโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) ซึ่งมีระยะเวลา
จํากัด และมีเวลานอยในการสังเกตพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีผสมระหวาง
การสัมภาษณและการใชแบบประเมินที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) Likert, Rensis  
(1932: 140, 1 – 55) โดยผูประเมินจะเปนคนตั้งคําถามใหผูรับการฝกอบรมบรรยายถึงสิ่งที่ไดเรียนรู
ตลอดจนถึงความคิดเห็นและความรูสึกตางๆ ดวยปากเปลา แลวผูประเมินก็จะฟงแลวพิจารณากอน
ทําการกาเครื่องหมายลงในแบบประเมิน สาเหตุที่มิใหผูรับการฝกอบรมกาเครื่องหมายตอบลงในแบบ
ประเมินดวยตนเองเนื่องจากเกรงวา ผูรับการฝกอบรมจะตอบแบบประเมินโดยใหคะแนนตนเองสูงเกินจริง 
  สคาเพลโล เลดวินกา และ เบริกแมน (Scarpello, Ledvinka; & Bergman.  1995: 557 – 597) 
ไดกลาวถึงวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 
   1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่กําหนดมาตรฐานตามเกณฑ หรือบางครั้งเรียกวา 
การประเมินแบบมาตราสวน (Rating Scale) ซึ่งนิยมใชกันมาก มี 4 วธิ ีคือ 
    1.1 วิธีการใหคะแนนตามมาตราสวน 
    1.2 การใชมาตราสวนมาตรฐาน  
    1.3 วิธีการประเมนิแบบรายการตรวจสอบ 
    1.4 วิธีการประเมนิแบบเนนพฤติกรรมสําคัญ 
   2. การประเมินโดยยึดวัตถปุระสงคเปนหลัก แบงออกเปน 
    2.1 การประเมินโดยยึดผลงานเปนหลัก  
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    2.2 การประเมินโดยยึดผลผลติเปนหลัก  
  อลงกรณ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2542: 22 – 59) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแบงรูปแบบวิธีการประเมินเปน 4 ลักษณะคือ 
   1. วิธกีารประเมินผลการปฏบิัติงานที่ยึดบคุคลเปนหลัก (Trait1Rating Based Approach) 
เปนการประเมินผลการปฏิบัติที่เนนรูปแบบการประเมินผลกเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลเปนสําคัญ
มี 5 วธิ ีคือ 
    1.1 วิธีการใหคะแนนตามมาตราสวน (Graphic Rating Scale) 
    1.2 วิธีการประเมินแบบรายการตรวจสอบ (Checklists Methods) ซึ่งแบงออก 
เปน 2 ประเภท คือ แบบถวงน้ําหนัก (Weighted Checklists) และแบบบังคับใหเลือก (Forced Choices) 
    1.3 วิธีการเปรียบเทียบระหวางบุคคล (Employee Comparison System) แบง
ออกเปนการจดัลําดับที ่การเปรียบเทยีบรายบุคคล (Man to Man Comparison) การจับคูเปรียบเทียบ 
(Paired Comparison) แบบกระจายตามเปอรเซ็นตที่กาํหนด (Forced Distribution or Grading on 
the Curve) 
    1.4 วิธีแบงชั้น (Grading) 
    1.5 วิธีประเมินตามคะแนน (Point Rating) 
   2. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (Job 
Performance or Behavior Based Approach) แบงเปน 12 วิธ ีคือ 
    2.1 วิธีประเมินแบบเนนเหตุการณสําคัญ (Critical Incidents) 
    2.2 วิธีการบรรยายความ (Free Form Essay, Free Written Evaluation, 
Essay Description, Essay Approach หรือ Narrative Method) 
    2.3 วิธีการประเมนิผลตามแบบพรอบสต (Probst Rating Plan) 
    2.4 วิธีการประเมินผลโดยมีผูประเมินหลายคน (Multiple Rating, Multiple หรือ 
Group Rating) 
    2.5 วิธีการประเมนิรวมกัน (Mutual Rating) 
    2.6 วิธีประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน (Peer Rating) 
    2.7 วิธีการประเมนิดวยตนเอง (Self Appraisal หรือ Self Rating) 
    2.8 วิธีสัมภาษณผลงานกาวหนา (Progress Interview) 
    2.9 วิธีประเมินโดยวิธีสัมภาษณ (Field Interview Method หรือField Review 
Method) 
    2.10 วิธีการประเมนิแบบใชศูนยกลางการประเมิน (Assessment Centers) 
    2.11 วิธีการประเมนิตามพฤติกรรมโดยอาศัยมาตราสวน (Rating Scale) 
    2.12 วิธีการประเมินตามพฤติกรรมที่ไดจากการสงัเกตการณ โดยอาศัยมาตราสวน 
(Behavioral Observation Scale) 
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   3. วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ยึดผลสําเร็จของงาน หรือวตัถุประสงค เปนหลัก 
(Result or Objective Based Approach) แบงออกไดเปน 7 วิธ ีคือ 
    3.1 วิธีการประเมนิตามผลงาน (Appraisal by Result) 
    3.2 วิธีประเมินโดยใชตวัชี้โดยตรง (The Direct Index) 
    3.3 วิธีการประเมินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard of 
Performance) 
    3.4 วิธีจดบันทึกปริมาณงาน (Performance Record) 
    3.5 วิธีจดบันทึกผลการปฏิบตัิงานตามชวงเวลา (Periodic Test) 
    3.6 วิธีทดสอบผลงาน (Performance Test) 
    3.7 วิธีการวิเคราะหหนาที่และความรับผิดชอบตามตําแหนง (Analysis of Position 
Functions and Responsibilities) 
   4. วิธีประเมินผลการปฏิบตังิานแบบผสมผสาน (Hybrid Approach/Hybrid Systems) 
 อยางไรก็ดี ในการประเมิน ควรจะมีความเขาใจวาสมรรถนะใด เปนสิ่งที่ผูประกอบการคาดหวัง
หรือพึงจะมี เพ่ือหลีกเลีย่งปญหาในการประเมินการนาํสมรรถนะไปใช จึงจําเปนตองเตรยีมการใหผูถกู
ประเมินทุกคน มีความรู ความเขาใจสมรรถนะใหตรงกันเสียกอน เพราะเปาหมายการประเมินสมรรถนะ 
คือ การที่จะเปนผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยนืน่ันเอง 
 5.6 ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน 
  มัมฟอรด (Mumford.  1980: 175) และ คารสซิโอ (Cascio.  1998: 287) ไดเสนอวา ควรมี
การประเมินผลการปฏิบตัิงานปละ 1 – 2 ครั้ง หรือเม่ือครบวงจรในการทํางานหนึ่งๆ (Task Cycle) 
  

6. บทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการสราง และ
พัฒนาผูประกอบการ 
 6.1 ประวตัิความเปนมาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสํานักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ 
(ฉบับที่ 13) ตราไว ณ วันที่ 25 มกราคม 2479 นั้น ไดมีการประกาศตั้ง "กองอุตสาหกรรม" สังกัดอยู
กรมพาณิชย กระทรวงเศรษฐการ กองอุตสาหกรรมนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนและคนควา ควบคมุ คุมครอง การอุตสาหกรรมตางๆ ที่กระทําการอยูแลวและจะเกิดใหม ให
ดําเนินการตามแบบแผนและวิธีการที่ดี  
  ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2484 รัฐบาลเห็นความสําคัญของกองอุตสาหกรรมตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่ขยายตวัเพ่ิมขึ้น จึงไดยกฐานะกองอุตสาหกรรมขึ้นเปน “กรมอุตสาหกรรม” ในกระทรวง
เศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2485 รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมเดิมจึงไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“กรมสงเสริมอุตสาหกรรม” สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม 
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  ในป พ.ศ. 2518 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดขยายงานไปสูสวนภูมิภาค โดยจัดตั้งกอง
บริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งไดขยายงานไปสูภาคใต ณ จังหวดัสงขลา
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกน ในป พ.ศ. 2532 ไดขยายงานไปสูภาคตะวันตก ณ 
จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ในป พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจัดตั้งศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเพิ่มขึ้น
อีก 6 ศูนย ณ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุดรธานี นครราชสีมา บุรีรัมย และสุราษฎรธานี รวมเปน 11 ศูนย 
 เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคตางๆ ไดครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 6.2 วิสัยทศัน พันธกิจ และคานิยม 
  วิสัยทศันของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คือ “กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เปนองคกรหลักในการนํานวัตกรรม องคความรู ภูมิปญญา เพ่ือการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และ
วิสาหกิจไทยใหม่ันคง และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน” สวนพันธกิจของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม คือ “สงเสริม สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการ และผูใหบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือใหมีสมรรถนะและขดีความสามารถใน
การประกอบการที่เปนเลศิดวยนวตักรรม องคความรู ภูมิปญญา และธรรมาภิบาล” 
  คานิยมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นั้นเรียกยอวา DIP ซึ่งมา
จากคํานาํหนาของคําวา Development (มุงพัฒนาความรูความสามารถ) Integrity (มีศลีธรรม จรรยาบรรณ
และบูรณาการ) และ Professional (ใหบริการอยางมืออาชีพ) 
 6.3 ยุทธศาสตรหลักของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  ยุทธศาสตรหลักของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในปจจุบันนี้มีทั้งหมด 4 ประการ ไดแก 
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2554: ออนไลน)  
   ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมใหเติบโตและแขงขันได  
    1. เสริมสรางและพัฒนาผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิมใหเกงและดี 
    2. เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของกิจการใหเขมแข็งแขงขนัได และ 
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน เชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ 
พัฒนาบรรจุภัณฑ สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในกิจการ 
    3. สงเสริมการรวมกลุมเครือขายธุรกิจอุตสาหกรรม  
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนปจจัยเอ้ือตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกร  
 

 6.4 โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  เพ่ือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรมในปจจุบันจึงมีสวนราชการ
ตาง  ๆเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรหลัก ในสวนของการพัฒนาผูประกอบการนั้น มีสวนราชการ
ที่รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงคือ สวนสรางเสริมผูประกอบการใหม สวนเสริมสรางขีดความสามารถ
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ผูประกอบการ และสวนสรางสังคมผูประกอบการ ทั้งสามสวนราชการนี้สังกัดสํานักพัฒนาผูประกอบการ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบดูแลโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs 
Creation : NEC) ซึ่งเปนเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมนั้น มีดังนี้ 
 
สํานักบริหารงาน

สวนกลาง 
สํานักบริหารยทุธศาสตร 

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน 

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน 

1. ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
2. กลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
3. กลุมบริหารงาน
คลังและงบประมาณ 
4. กลุมพัสดุและ
อาคารสถานที่ 
5. กลุม
ประชาสัมพันธ 
6. สวนบริหารเงินทุน 
 

1. ฝายบริหารทั่วไป 
2. สวนยุทธศาสตร
และแผนงาน 
3. สวนพัฒนาระบบ
บริหาร 
4. สวนปฏิบตังิาน
และงบประมาณ 
5. สวนติดตามและ
ประเมินผล 
6. สวนบริการ
สารสนเทศ 
7. สวนบริหารจัดการ
ขอมูลและปรกึษา
แนะนํา 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. สวนพัฒนาองคกร
อุตสาหกรรมชุมชน 
3. สวนพัฒนาเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมชุมชน 
4. สวนพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑชุมชน 
5. สวนพัฒนาภูมิปญญา
และนวตักรรมผลิตภัณฑ
ชุมชน 
6. สวนพัฒนาสงเสริม
การตลาดผลติภัณฑ
ชุมชน 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. สวนเทคโนโลยีการ
ผลิตพ้ืนฐาน 
3. สวนเทคโนโลยีการ
ผลิตกาวหนา 
4. สวนเทคโนโลยี
ประยุกต 
5. สวนสงเสรมิมาตรฐาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สนับสนุน 
 

 
 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 1 – 11  
สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 

 
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

 
1. ฝายบริหารทั่วไป 
2. สวนบริหารยุทธศาสตร 
3. สวนบริหารชุมชนธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
4. สวนพัฒนาระบบ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 
 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุมพัฒนาจัดการ 
3. สวนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
4. สวนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
5. สวนสงเสรมิการรวมกลุม
อุตสาหกรรม 
6. กลุมพัฒนาบริการอุตสาหกรรม 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. กลุมภารกิจพัฒนา 
อุตสาหกรรมนําสมัย 
3. สวนพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ 
4. สวนพัฒนาอุตสาหกรรม 
เครื่องเรือน 
5. สวนพัฒนาอุตสาหกรรม 
เครื่องหนัง 
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ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 – 11  

สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
 

 7. สวนศึกษาและพัฒนาบรกิาร
อุตสาหกรรม 
8. สวนพัฒนาขีดความสามารถ
บริการอุตสาหกรรม 
9. สวนพัฒนามาตรฐานและ
เครือขายบริการอุตสาหกรรม 
 

6. สวนพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ 
7. กลุมภารกิจพัฒนาอุตสาหกรรม 
8. สวนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 
9. สวนพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑและการพิมพ 
10. สวนพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรม 
11. สวนพัฒนาการใชพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
12. ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรา
มิก 
13. งานบริการงานทั่วไป 
14. สวนบริหารยุทธศาสตร 
15. สวนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 
16. สวนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี

 สํานักพัฒนาผูประกอบการ 
1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. สวนเสริมสรางผูประกอบการใหม 
3. สวนเสรมิสรางขีดความสามารถ
ผูประกอบการ 
4. สวนสรางสังคมผูประกอบการ 

 

 

7.  กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะ ในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (NEC) 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 7.1 ความเปนมาของโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (NEC)  
  โครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation: NEC) เปน
โครงการที่จัดขึ้นโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือสนบัสนุน
บุคคลทั่วไปทั้งนักศึกษาจบใหม ผูวางงาน และพนักงานลูกจาง ใหสามารถสรางโอกาสประกอบธุรกิจ 
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ดวยตนเองเพื่อใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ และเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ 
(3 ปแรก) ใหอยูรอดได ตลอดจนถึงการเตรียมความพรอมใหแก “ทายาทธรุกิจ” ในการสบืทอดกิจการ
และการขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 
  โครงการนี้เริ่มมีตั้งแตป พ.ศ. 2545 และดําเนินงานตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน มีการจัด
โครงการฝกอบรม (กิจกรรมการศึกษานอกระบบ) ทุกป มีผูสําเร็จการฝกอบรมจํานวนหลายรุน โดย
มีสถาบันการศึกษาตางๆ มาเปนหนวยรวมในดําเนินงานฝกอบรม  
  ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดเลือกกิจกรรมฝกอบรมในสาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งดําเนินงาน รวมกับ
วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มาเปนพ้ืนที่ศึกษา (Area of Study)  
 7.2 โครงสรางหลักสูตร NEC  
  โครงสรางพื้นฐานของหลักสตูร NEC ซึ่งเปนปรากฏการณของการศึกษา (Phenomenon 
of Study) ในคร้ังนี้ แบงเน้ือหาการเรียนรูเปน 9 โมดูล (Module) ซึ่งแบงไดอีกเปนการอบรมเชิง
บรรยาย ฝกปฏิบัติ และกรณีศึกษา 7 หมวดวิชา (7 โมดูล) รวม 60 ชั่วโมง การถายทอดความรูการ
วางแผนกลยทุธธุรกิจ 18 ชั่วโมง (โมดูลที่ 8) และการถายทอดความรูเชิงเทคนิค และการปรึกษา
แนะนําเพื่อเสริมศักยภาพ (โมดูลที่ 9) และกิจกรรมการศึกษาดูงาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี (โครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม.  2545: ออนไลน)  
 

การฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน 
Module ชื่อหมวดวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs 3 
2 ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพรอมสําหรับเปนผูประกอบการใหม 

การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
 
6 

3 การบริหารจัดการดานการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ 12 
4 การจัดการดานการผลิตหรอืบริการ 9 
5 การบริการองคกร บุคลากร และความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับธรุกิจ 6 
6 การบริหารการเงิน การอานวิเคราะหตัวเลขทางการเงนิ 12 
7 การจัดทําแผนการลงทุนรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพรอมการ

จัดตั้ง/ขยายธรุกิจ 
 

12 
ชั่วโมงรวม 60 
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การเพิ่มทักษะการประกอบการ 

กิจกรรม รายละเอียด จํานวนชั่วโมง 

1 ถายทอดความรูการวางแผนกลยุทธธุรกจิ 18 

2 ถายทอดความรูเชิงเทคนิค และ/หรือ การปรึกษาแนะนําเพื่อเสริมศักยภาพ 
ในการจัดตั้งธรุกิจแนะนําเกี่ยวกับการผลติ/การบริการ/การหาชองทาง
การตลาด 

 
 

116 
3 ศึกษาดูงานการดําเนินธุรกิจไมนอยกวา 1 แหง 

 
 อยางไรก็ดี โครงสรางหลักสตูรขางตนเปนเพียงกรอบหลักของโครงการเทานั้น ในการดําเนินงาน
ฝกอบรมตามสถาบันการศกึษาตางๆ ที่เปนหนวยรวมนั้น ในภาคที่ 2 กิจกรรม “การเพิ่มทักษะการ
ประกอบการ” อาจมีรายละเอียดเนื้อหาแตกตางกันไปได ซึ่งอาจเปนการเนนเนื้อหาเฉพาะดานเฉพาะ
ประเภทธรุกิจหรือเฉพาะทักษะ ตามแตทีส่ถาบนัการศกึษาๆ ที่เปนหนวยรวมนั้นจะกําหนด (อยางไรก็ตาม
กิจกรรมการเรยีนรูในภาคแรก คือ การฝกอบรมหลักสตูรพื้นฐาน (โมดูลที่ 1 – 7 นั้น จะเปนมาตรฐาน
เดียวกันหมดทุกทีต่ามกรอบของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม) ตวัอยางเชนหลกัสตูร NEC ที่รวมจัดอบรม
โดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหงนั้น มีรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรในภาคของ “การเพิ่ม
ทักษะการประกอบการ” ดังน้ี (โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  2552: ออนไลน) 
 

หลักสูตรการเพิ่มทักษะการประกอบการ 
โมดูล หัวขอวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 การวางแผนกลยุทธธุรกิจ 18 
2 เคล็ดลบัความสําเร็จของธุรกิจ SMEs 6 
3 เคล็ดลบัความสําเร็จดานการตลาดของ SMEs -ศึกษากรณีตัวอยางธุรกิจจริง- 12 
4 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 6 
5 การวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ SMEs 12 
6 การวิเคราะหโครงการธุรกิจ 12 
7 การขอสินเชื่อสําหรับธุรกิจ SMEs 6 

รวมจํานวนชัว่โมงทั้งสิ้น 72 
 
 หรืออยางหลักสูตร NEC ซึ่งจัดโดยศูนยวิจัยพลังงาน หนวยปฏิบัติการวิจัยการบริหารพลังงาน
และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั นั้น มีรายละเอียดกิจกรรมในภาคที่ 2 การเพิ่มทักษะการ
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ประกอบการ ดังตอไปน้ี (โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ศูนยวจัิยพลังงาน หนวยปฏบิัติการวิจัย
การบริหารพลังงานและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2553: ออนไลน) 
 

ชวงที่ 2 ขั้นสูง 
กิจกรรม รายละเอียด จํานวนชั่วโมง 

1 หัวขอการอบรมบังคับ 
1. การบริหารโครงการการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (Basic Project Management) 
2. ปรึกษาแนะนําการจัดทําแผนธุรกิจดานการตลาดและการบริหาร 
3. ปรึกษาแนะนําการจัดทําแผนธุรกิจดานบัญชีและการเงิน (EXCEL Workshop) 

18 

2 กิจกรรมเสริมท่ี 1 : หัวขอเลือกเสรี (เลือกไดจากหัวขอตอไปนี้) 
1. การเสริมสรางแนวคิดธุรกิจอยางเปนระบบ (Systematic Business Thinking) 
2. Practical Business Intelligence for SMEs 
3. E-marketing for SMEs 
4. ขอคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาใหม 
5. ขอกฎหมายที่วาดวยเร่ืองการจดและการใชสิทธิบัตร 
6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและธุรกิจ SMEs 
7. วิธีการใชพลังงานที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
8. แนะนําโอกาสทางธุรกิจดานพลังงานขนาดเล็กของไทย 
9. การบริหารงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 
10. การบริหารคุณภาพตามหลักสากล 
11. การประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจ (Innovations for SMEs) 
12. การจัดการภาษีสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
13. ประสบการณจริงดานการตลาดและการวางตําแหนงในตลาดของรมรวินทร 

48 

3 กิจกรรมเสริมท่ี 2 : การปรึกษาแนะนํา 
    มีการปรึกษากันเปนกลุมยอยเชิงลึกกับผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ และ 
ที่ปรึกษาดานตางๆ ไดแก การเลือกแฟรนไชส การขอสินเชื่อ การจดทะเบียนธุรกิจ  
การขอใบอนุญาตตางๆ การจดสิทธิบัตร ภาษีนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและจีน
สําหรับธุรกิจ ฮวงจุยสําหรับธุรกิจใหม รวมไปถึงเครื่องมือ ICT เพ่ือธุรกิจตางๆ เชน 
AdWords, AdSense, Analytics, eBay, Taobao, PayPal, Facebook Ads, etc  
การสรางเวปไซดอยางงาย เปนตน 

6 

4 กิจกรรมเสริมท่ี 3 : การออกรานที่จามจุรีสแควร 
ประชาสัมพันธและทดสอบสินคาหรือบริการของทานดวยการแสดงสินคากลาง 
ลานจามจุรีสแควร ซึ่งมีผูคนเดินนับพัน 

10 

5 กิจกรรมเสริมท่ี 4 : การดูงาน 2 แหง 
ดูงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2 แหงเพ่ือเรียนรูความเปนมาและแนวทาง 
การเจริญเติบโต 

11 

รวมจํานวนชั่วโมง 93 
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 อีกตวัอยางหนึง่ไดแกหลกัสตูร NEC สาขาธรุกิจดนตรี ซึ่งจัดโดยแขนงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2553 นั้น มีรายละเอียดกิจกรรมในภาคที่ 2 การเพิ่มทักษะการประกอบการ 
ดังตอไปน้ี (โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล. 2553: 
ออนไลน) 
 
กิจกรรม รายละเอียด จํานวนชั่วโมง 

1 ถายทอดความรูเชิงเทคนิค และ/หรอืการใหคําปรึกษาแนะนาํ 
    การถายทอดความรูเชิงเทคนิคมุงเพ่ิมทักษะความรูความสามารถเฉพาะ
ดานในสาขาธรุกิจดนตรี เชน การจัดทําหลักสูตรสําหรบัโรงเรียนดนตรี 
เทคนิคการคดัเลือกนักดนตรีทีไดมาตรฐาน เทคนิคทางดานการเทียบเสียง
เครื่องดนตรี เทคนิคการคัดเลือกบทเพลงใหเหมาะสม เทคนิคทางดาน 
การจําโปรโมชั่นในธุรกิจโรงเรียน เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแตละประเภท
เปนตน ซึ่งในแตละหัวขอทางดานเทคนิคจะปรบัเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัผูเขา
อบรมมากที่สุด และหรือการจัดใหคําปรึกษาแนะนํา ซึ่งทางวิทยาลัยจะหา
วิทยากรที่มีความรูความสามารถทางดานตางๆ ทางดานสาขาธุรกิจดนตรี
เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดมีทักษะในการประกอบธุรกิจในแตละสาขาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

90 

2 ศึกษาดูงานการดําเนินธุรกิจ 1 แหง (ไมระบุ) 
3 การสงเสริม/กระตุนใหเกิดการจัดตั้งธุรกิจ (ไมระบุ) 

 
 จะเห็นไดวา ในภาคของการเพิ่มทักษะการประกอบการนัน้ หลักสูตร NEC ที่จัดอบรมในแตละ
สถาบันมีความแตกตางทั้งในดานเนื้อหาการเรียนรู แนวทางการเรียนการสอน (เชน เนนการเรียนเชิงวิชา
ในหองเรียนเปนหลัก หรือเนนการถายทอดความรูผานการใหคําปรึกษา) จนถึงระดับความยืดหยุนใน
การกําหนดเนื้อหาการเรียนรู (เชน มีขอบเขตเน้ือหาตายตัว หรือกําหนดตามความเหมาะสมหรือความตองการ
ของผูเรียน) ในหัวขอยอยตอไปจะไดกลาวถึงรายละเอียดของหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร NEC สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งจัดทําโดย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะที่เปนพื้นที่ศึกษา (Area of 
Study) ของการวิจัยครั้งน้ีตอไป   
 7.3 โครงสรางหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย ประจําปงบประมาณ 2554 
  โครงสรางหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งจัดทําโดย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย



 

 

51 

ศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีรายละเอียดเนื้อหาการเรียนรูดังตอไปน้ี (วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 59, 69)  
 
Module ชื่อ Module จํานวนชั่วโมง 

1 นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs ของภาครัฐ 3 
2 ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการใหมและ

การวิเคราะหโอกาสการลงทุนธุรกิจ 
6 

3 การบริหารจัดการดานการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ 12 
4 การบริหารจัดการดานการจัดการธุรกิจไซเบอร 9 
5 การบริหารองคกร บุคลากรและความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับธรุกิจ 6 
6 การบริหารการเงิน การอานวิเคราะหตัวเลขทางการเงนิ 12 
7 การจัดทําแผนการลงทุนรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพรอมการ

จัดตั้ง/ขยายธรุกิจ 
12 

รวม Module 1 – 7 (ชม.) 60 
 
 
Module ชื่อ Module จํานวนชั่วโมง 

8 การถายทอดความรูการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 18 
9 การถายทอดความรูเชิงเทคนิค และเชิงปฏิบัติการดานแอนนิเมชั่น 117 
 9.1 คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน  

9.2 การวางแผนสื่อประชาสัมพันธออนไลน 
9.3 การสรางสรรคงานสื่อเพ่ือธุรกิจออนไลน 
9.4 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน 
9.5 ปรึกษาแนะนําเสริมศักยภาพ 

6 
36 
39 
6 
30 

รวม Module 8 – 9 (ชม.) 135 
 
 ซึ่งทางวิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหนวยรวมไดมี
การดําเนินงานโครงการดังกลาวตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  1. จัดประชุมทีมงานและสรุปผลการประชุมเตรียมความพรอม การดําเนินงานพรอม
จัดทําผังโครงสรางการบริหารงาน 
  2. จัดทํารายละเอยีดและกรอบระยะเวลาดําเนินงานทุกกิจกรรมตามแบบฟอรม (NEC-F05) 
  3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธพรอมแผนประชาสัมพันธ 
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  4. จัดทํารายนามทีมวิทยากรและที่ปรึกษา พรอมประวตัิวทิยากร และที่ปรึกษาตาม
แบบฟอรม (NEC – F15) 
  5. จัดทํารายละเอียดวิธีการและเกณฑการคดัเลือดผูเขารวมโครงการ 
  6. จัดทําแผนการอบรมบมเพาะและรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรตามแบบฟอรม (NEC – F15) 
  7. จัดทําแผนการจัดการถายทอดความรูเชิงเทคนิคและ/หรือการปรึกษาแนะนําและ
ฝกปฏิบตั ิ
  8. กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสทางการตลาดและกิจกรรมพื้นฐาน 
  9. กําหนดแนวทางและวธิีดําเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์
 โดยมี ดร. ประมา ศาสตระรจิุ ในฐานะประธานกรรมการหลักสตูรและผูจัดการหลักสตูรฝกอบรม
บมเพาะเสริมสรางผูประกอบการใหม เปนผูรับผิดชอบบริหารโครงการ 
 7.4 การรับสมัครบุคคลเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม 
  ขั้นตอนของการรับสมัครบคุคลเขารวมกจิกรรมการฝกอบรม มีดังนี้ 
   1. การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งในหนังสือพิมพ ใบปลวิ ปายผา
โฆษณา เว็บไซดของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เว็บไซดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใน
เว็บโฆษณาอืน่ๆ รวมถึง Call Center 086-700-5970 
   2. เปดรับสมัครผานชองทางตางๆ ไดแก การสมัครออนไลนผานเวบ็ไซดของ
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม http://nec.dip.go.th การสง
ใบสมัครทาง e-mail ทางโทรสารและทางไปรษณีย และการยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ อาคารวิจัย
และการศึกษาตอเน่ือง วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
  เม่ือไดผูสมัครเขารวมโครงการแลวจึงทําการคัดเลือกผูสมัครโดยการสอบสัมภาษณ ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ (วทิยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 2554: 56 – 57)  
 
เกณฑการคัดเลือก คะแนนเต็ม 

ดานบุคลิกภาพและทัศนคติของการเปนผูประกอบการ 
    - การแนะนําตัวเอง รูจักตนเอง มีความคิดสรางสรรค และการเปนนักเสี่ยง 
    - มีวัตถุประสงคการอบรมตรงกับวตัถปุระสงคโครงการ 
    - มุงม่ันความสําเร็จ และมีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธดี 

1 

    - ความรูความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจ มีความสามารถในการวางแผน 
และสรางเครอืขายมนุษยสมัพันธ 

20 

2 รูปแบบของสินคาหรือบริการ  20 

     - สินคา และบริการมีความนาสนใจ  
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เกณฑการคัดเลือก คะแนนเต็ม 
3 ความรูทางดานการวางแผนธุรกิจ 

    - ความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ 
    - ความชัดเจนของโครงรางธุรกิจที่อยากจะลงทุน 
    - การประเมินจุดออนจุดแข็ง และโอกาสของธุรกิจไดชัดเจน 

20 
 

4 ความพรอมของเงินทุน 20 
     - แหลงเงินทุน และแผนการลงทุน  

ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
    - ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีดานการสื่อสาร  
    - ความสามารถในการใชงาน Internet 
    - ความรูความสามารถในการใช Software เพ่ือประยุกตใชงาน 

5 

    - ความสามารถในการออกแบบงานดานกราฟก 

20 
 

รวม 100 
 
 เม่ือไดคะแนนรวมแลวจึงนํามาพิจารณาตัดเกรดใหผานหรือไมผานโดยใชเกณฑ ดังนี้ 
  85 – 100  คะแนน  เกรด A (ผาน) 
  60 – 84  คะแนน  เกรด B (ผาน) 
  0 – 59   คะแนน  เกรด C (ไมผาน) 
 

 7.5 กระบวนการฝกอบรม 
  ผูที่ผานการสมัภาษณแลวจะเขาสูกระบวนการฝกอบรมตามลําดับขัน้ตอนตอไปน้ี 
   1. เขารับการฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน (โมดูล 1 – 7) 60 ชั่วโมง 
   2. หลังจากจบหลักสูตรพ้ืนฐานจะประเมินผูรับการอบรม เง่ือนไขการผานการประเมิน
จะตอง 1) เขาชั้นเรียนเปนจํานวนชั่วโมงไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมทั้งหมด 
2) ตองสง “แผนการลงทุนรายบุคคล” และนําเสนอตอหนาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ 
การประเมินผลงาน ดังนี้ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 60) 
    2.1 ความสมบูรณของขอมูลที่นาํมาทําแผนกลยุทธธุรกิจ  20 คะแนน 
    2.2 ความสมบูรณของแผนกลยทุธธุรกิจในดานตางๆ  30 คะแนน 
    2.3 ความคุมคา/ความนาสนใจในการลงทุน    20 คะแนน 
    2.4 ความเปนไปไดในการนําแผนไปปฏิบตั ิ    20 คะแนน 
    2.5 การนําเสนอของผูเขารับการอบรม     10 คะแนน 
  ถาแผนการลงทุนใดไดคะแนนรวมนอยกวา 80 คะแนน จะถือวา “ไมผาน” เม่ือนําเสนอ 
แลวจะตองนําแผนกลบัไปแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการแลวสงรูปเลมพรอมทั้งแผนบันทกึขอมูล
จํานวน 2 ชุด ภายในเวลาทีก่ําหนด 
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   1. เม่ือผานการประเมินในขอ 2 แลว ผูรับการฝกอบรมทีถู่กคัดกรองแลววา ผาน
หลักสูตรพ้ืนฐานจะเขาสูชวงของการฝกอบรมเพิ่มทักษะผูประกอบการ (โมดูล 8 – 9) 135 ชั่วโมง ในสวน
ของโมดูลที่ 9 หัวขอที่ 9.5 ปรึกษาแนะนําเสริมศักยภาพ นั้น ทางวิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสไดปรึกษากับวิทยากรทุกๆ ทาน
ที่มาบรรยาย โดยใหคําปรึกษาแนะนําเฉพาะดานวิชาที่ผูรับการฝกอบรมตองการ รวมถึงการใหคําปรึกษา
แนะนําดานการบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธธุรกจิ โดยที่ปรึกษาประจําโครงการจะเปนผูจัดการ
ดําเนินการตามคําขอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ตามบริษัทหรือกจิการที่เกี่ยวของกับ
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียอีกดวย  
   2. เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมเพิ่มทักษะผูประกอบการแลวก็จะมีการประเมินผูเขารับ
การอบรมอีกครั้ง โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ (วิทยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 80) 
 
Module ชื่อ Module จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงผาน 

8 การถายทอดความรูการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 18 ไมนอยกวารอยละ 80 
การถายทอดความรูเชิงเทคนิค และเชิงปฏิบัติการ
ดานแอนนิเมชั่น 

 
117 

 

9.1 คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน  
9.2 การวางแผนสื่อประชาสัมพันธออนไลน 
9.3 การสรางสรรคงานสื่อเพ่ือธุรกิจออนไลน 
9.4 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน 

6 
36 
39 
6 

 

รวม 105 ไมนอยกวารอยละ 50 

9 

9.5 ปรึกษาแนะนําเสริมศักยภาพ 30 ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง 
ผานการนําเสนอ “แผนธุรกจิ” ตอคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ 

 
 นอกจากนี้ยังมีการเปดโอกาสใหผูผานโครงการฝกอบรมไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและกระตุน
ใหเกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ เชน การประกวดเกีย่วกับความรูเชิงเทคนิคและการปฏิบัติการดาน
แอนนิเมชั่นเปนตน 
 7.6 การประเมินความพึงพอใจและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 
  ในฐานะผูดําเนินการรวมของโครงการดังกลาว ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ ใน
การฝกอบรมดวยแบบฟอรมตางๆ ดังตอไปน้ี  
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ชนิด รายละเอียด แบบฟอรมที่ใช 
 ประเมินความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม

ที่มีตอวิทยากรตามรายวิชา 
NEC – F11 
 

 ประเมินความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม
ที่มีตอการฝกอบรมโดยรวมหลังจบการ
ฝกอบรมทุกหัวขอ 

NEC – F03 
 

การประเมินความพึงพอใจ 

 สรุปผลที่ไดจากการประเมินดวยแบบฟอรม 
NEC – F03 พรอมบันทึกลงในระบบฐานขอมูล
ของโครงการ 

NEC – F13 

การประเมินผลสัมฤทธิ ์  ติดตามผลสาํเร็จในการจัดตั้งหรือขยายธรุกิจ
ของผูผานการฝกอบรม  

 สรุปผลที่ไดจากการติดตามผลสําเร็จดวยดวย
แบบฟอรม NEC – F04 พรอมบันทึกลงใน
ระบบฐานขอมูลของโครงการ 

NEC – F04 
 
NEC – F14 
 

 
 7.7 สรุปจุดเดนของกิจกรรมการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
  จากรายละเอียดที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ จะเห็นไดวาโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ประจําปงบประมาณ 2554 
ซึ่งมีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนผูดําเนินงานรวมน้ัน เปน
โครงการฝกอบรมที่มุงเนนการเพิ่มพูนทั้งความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) เปนหลัก โดยมี
กระบวนการกลั่นกรองผูสมัครกอนเขารวมโครงการที่ชัดเจน ดวยการประเมินผูสมัครทั้งในแงความรู 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคต ิ (Attitude) ผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการ กิจกรรม
การเรียนรูและเนื้อหาการเรียนรูในหลักสูตรมีการจัดระเบียบชัดเจนวาเปนความรูทั่วไปเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจ (โมดูล 1 – 7) หรือความรูเฉพาะสาขาธุรกิจ (โมดูล 8 – 9) นอกจากนี้วิธีถายทอดทอดความรู
ยังสอดคลองกับแนวคิดวิธกีารศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ มีการผสมผสานวิธีการตางๆ ทั้งการเรียน
ในหองเรียน การฝกทักษะ การเขารวมกิจกรรมดูงานและการประกวด การเรียนรูผานการใหคําปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งการใชวธิีการผสมผสานดังกลาว จะตอบสนองแรงจูงใจในการเรยีนรูของผูใหญตาม
ทฤษฏีของ Rogers (1979) ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ที่ผานมายังไมมีการสราง “เกณฑสมรรถนะ
ของผูประกอบการ” ที่จะนํามาใชเปนบรรทัดฐานใน “การประเมินสมรรถนะ” เลย ที่ผานมาในโครงการ
ฝกอบรมดังกลาวมีการประเมินผูเขารับการอบรมในสองดาน ไดแก “การประเมินความพึงพอใจ” กับ 
“การประเมินผลสัมฤทธิ”์ และถึงแมวาการประเมินผลสัมฤทธิ์นั้น จะเปนการวัดวาผูเขารับการฝกอบรมนั้น
มี “ความรู” และ “ทักษะ” ผานเกณฑกรอบเนื้อหาการฝกอบรมหรือไม แตอยางที่ไดกลาวแลววา “สมรรถนะ” 
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นั้น มีความหมายกวางและมีมิติมากกวาเพียง “ความสามารถ” เพราะความสามารถนั้นหมายความวา 
“ทําได” แตสมรรถนะนั้นหมายความวา “ทําใหประสบความสําเร็จ” ซึ่งมีความสําคัญมากกวา ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรมีการพัฒนาเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการและมีการประเมินสมรรถนะ
กับผูสําเร็จหลกัสูตรอบรม เพ่ือเปนการวัดวาบคุคลนั้นๆ ไมใชเพียงแคมีความรูความสามารถตามกรอบ
เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมเทานั้น แตเปนการวัดวา บุคคลนั้นๆ เม่ือผานการอบรมแลว จะสามารถ
เปน “ผูประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จ” ไดมากนอยเพียงใด ขั้นตอนการดําเนินงานหลังจากคัดเลือก
ผูสมัครแลวของโครงการ NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย 
ประจําปงบประมาณ 2554 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น
อาจประมวลแลวแสดงในรูปแผนภาพได ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 10 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ NEC 

 
 ที่มา: วิทยาลยันวัตกรรมสือ่สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2554). รายงาน
งวดที่ 1 กิจกรรมฝกอบรมบมเพาะสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
โครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ.  2554.  หนา 11 – 12. 

จัดฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 
(ถายทอดความรูการจัดการธุรกิจและจัดทําแผนการลงทุนรายบุคคล) 

หมายเหตุ : จํานวนไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ผูเขารับการอบรม จํานวน 1 หอง ไมเกิน 60 คน 

คัดกรองผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 

เพิ่มทักษะการประกอบการ 
    - ฝกอบรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 
    - ถายทอดความรูเชิงเทคนิคและเชิงปฏิบัติการดานแอนนิเมชั่น และปรึกษาแนะนําเพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพในการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ  
    - ศึกษาดูงาน ธุรกิจ ไมนอยกวา 1 แหง 

 

สงเสริม / กระตุน  
เพื่อใหเกิดการจัดต้ังหรือขยายธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการ 
(สรางโอกาสทางธุรกิจโดยจัดสงเสริมการตลาด เปดตัวผลิตภัณฑและบริการ ประสาน
แหลงเงินทุน เจรจา –จับคูธุรกิจ) 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ตัวชี้วัด: 
     ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานพรอมสงแผนการลงทุนรายบุคคลจํานวน 
ไมนอยกวาเปาหมายผลผลิตตามที่ไดเสนอในขอเสนอโครงการ 
     ผูผานการฝกอบรมการเพ่ิมทักษะการประกอบการพรอมสงแผนธุรกิจรายบุคคล 
จํานวนไมนอยกวารอยละ 40 ของเปาหมายผลผลิตตามที่ไดเสนอในขอเสนอโครงการ 
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8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ดุจดาว ดวงเดน (2540) ไดศึกษาเกีย่วกบัการพัฒนาอาชีพโดยเนนสมรรถนะ กรณีศกึษา 
พนักงานสายเงินฝาก–บัญช ีธนาคารไทยทนุ จํากัด (มหาชน) โดยการกําหนดองคประกอบของสมรรถนะ
เพ่ือนําไปวางระบบเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพ รวมกับหลักเกณฑของพนักงานในสาย 
เงินฝาก-บัญช ี ของธนาคารดังกลาว ผลการศึกษาพบวา ธนาคารมีการพัฒนาอาชีพอยางเปนระบบ
อยูแลว แตมีปจจัยบางอยางที่สามารถสงเสริมการพัฒนาอาชีพที่เนนสมรรถนะได เชน การกําหนด
รายละเอียดงาน (Job Description) การกําหนดแผนพัฒนาบคุลากร และการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
ซึ่งจะเปนปจจัยในการกําหนดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทศันคต ิ(Attitude) ที่เปนสมรรถนะ
มาตรฐานของพนักงานสายเงินฝาก-บัญชไีดตอไป 
  พิทยา นันทวจิิตร (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสินเชื่อ
กรณีศึกษาพนักงานสินเชื่อระดับหัวหนาหนวยอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส) โดยศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสินเชื่อระดับ
หัวหนาหนวยอําเภอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของธนาคารดังกลาว ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา
พนักงานสินเชื่อระดับหัวหนาหนวยอําเภอ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับองคกรในเรื่องวิสัยทัศนขององคกร 
การมุงลูกคา การควบคุมอารมณ ความรูในการปฏิบตัิหนาที่ในเรื่องระบบสินเชื่อเกษตร การบริหาร
แบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม เปนตน และสรางทัศนคติที่ดีตอเกษตรกรลูกคา องคกร และสังคม 
โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงพัฒนาดานการใชเทคโนโลยสีมัยใหม การตลาดและการพิจารณา
งานในเชิงธุรกิจ 
  เจณศจี ไพบูลยสวัสดิ ์(2542) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของหัวหนาแผนก สังกัดฝายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการกําหนด
สมรรถนะหลัก ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคกรโทรศัพท
แหงประเทศไทย ใหสอดคลองกับวิสยัทัศนขององคกรและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรในอนาคต ทําการศึกษาวิจัยดวยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และใชแบบศึกษาสมรรถนะ
หลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกสําหรับผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง ผลการศึกษา
พบวา 
   1. สมรรถนะหลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกตามระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับผูอํานวยการกองที่ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจาก
มากไปนอย ไดแก สมรรถนะทางดานจริยธรรม และทศันคติในการทาํงาน 
   2. สมรรถนะหลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกตามระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับผูอํานวยการกองที่ใหความสําคัญอยางมาก โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมาก
ไปนอย ไดแก ภาวะการเปนผูนํา ทักษะในการทํางาน การวางแผน และการจัดการการตดิตอสือ่สาร
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ประสานความรวมมือ การแกไขปญหา และการตัดสินใจ ความรู ความคิดสรางสรรค วิสัยทัศนใน
การทํางาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   3. สมรรถนะหลักที่จําเปนในการปฏิบัติงานของหัวหนาแผนกตามระดับความคิดเห็น
ของหัวหนาแผนก มีความเห็นดวยที่สดุกับระดับความคิดเห็นของผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกอง 
ที่วา สมรรถนะดานการแกไขปญหาและการตัดสินใจ ทกัษะในการทํางาน ความคิด สรางสรรค การติดตอ 
สื่อสารประสานความรวมมือ ความรู ภาวะการเปนผูนํา การวางแผนและการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ
และวิสยัทศันในการทํางาน มีความสําคญัมากตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาแผนก แตการจัด
เรียงลําดับความสําคัญของระดับความคดิเห็นของผูอํานวยการกองกับหัวหนาแผนกมีความแตกตาง 
  บุศยมาส มารยาตร (2542) ไดศึกษาเรือ่งการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยประเมินสมรรถนะของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใน 5 สมรรถนะ คือ การวางแผนยุทธศาสตร และการจัดการบริหารจัดการองคกร 
การพัฒนาแผนการใชและการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ
บุคลากรในองคกร การจัดสรรคาตอบแทนในการปฏิบตัิงาน และการจัดทําแผนพัฒนาการพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ ผลการศึกษาสรุปไดวา สมรรถนะของนกัพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในฝายทรัพยากร
บุคคล การปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยเฉพาะสมรรถนะดานการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในองคกร การวางแผนยุทธศาสตร และการบริหารจัดการองคกร อยูในระดับคอนขางสูง 
  พุฒิ เดนสมพรพันธ (2543) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรณีศึกษาสํานักงานสาขาพระราม 4 ธนาคาร เพ่ือการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) โดยศึกษาสมรรถนะมาตรฐานในงาน (Standard Job Competency) 
ของงานสินเชือ่และงานปฏบิัติการสินเชื่อ เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาบคุลากร 
ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะมาตรฐานในงานสนิเชื่อและปฏบิัติการสินเชื่อมี 8 ประการ ไดแก ความรู
และความสามารถการทํางานในหนาที ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ การเขียนและการนําเสนอรายงาน การจัด
กระบวนการทาํงาน แนวคิดเกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร ความชํานาญในการใชคอมพวิเตอร 
การทํางานเปนทีม และการบริการลูกคา 
  ประมา ศาสตระรุจิ (2550) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเกณฑสมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารศนูยเทคโนโลยทีางการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือ
สรางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอางอิงเกณฑสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 8 ประการ 
สําหรับขาราชการสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะที่มีความสําคัญที่สุด
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) รองลงมาไดแก การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) รองลงไปอีก ไดแก การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) และความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational 
Awareness) 
  สุรวุฒิ ยัญญลักษณ (2550) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของ
องคกร ขาราชการครู และบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวเิคราะหจากขอมูล
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ที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและจากเอกสารตาง  ๆผลการวิจัยพบวา สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความกลาหาญทางจริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ 
  อนุชัย รามวรังกูร (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากร
มนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต โดยเริ่มจากการใชเทคนคิเดลฟายรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 13 คน 
แลวสํารวจความคิดเห็นของผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 284 คน แลวใช
ผูเชี่ยวชาญ 17 คน รวมกับกําหนดมาตรฐานสมรรถนะในตอนทาย ผลการศึกษาพบวา มาตรฐานสมรรถนะ
สําหรับนักทรพัยากรมนษุยในอุตสาหกรรมยานยนตประกอบดวยสมรรถนะหลัก 3 กลุม ไดแก การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง การมุงม่ันทํางานใหสําเร็จ และการบริหารความขัดแยง สวนสมรรถนะการปฏิบัตหินาที่ 
มี 4 กลุม ไดแก การบริหารสายอาชีพ การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การฝกอบรม และการ
วาจางงานและบริหารคาตอบแทน 
  ประยุทธ นามสุบิน (2552) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางดานการตลาดแกขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยสงเสริม
และพัฒนาสหกรณ โดยศกึษาสมรรถนะทางดานการตลาดที่จําเปนสําหรับขาราชการในหนวยงาน และ
การทดลองรูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นกับกลุมตัวอยางเปนขาราชการของหนวยงานดังกลาว ใน
จังหวัดลพบุรีจํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา 
   1. สมรรถนะทางดานการตลาดที่จําเปนของขาราชการที่ปฏบิัติงานในหนวยสงเสริม
และพัฒนาสหกรณ มี 3 ประการไดแก ความสามารถวิเคราะหสถานการณ ความสามารถชวยสหกรณ
ในการพัฒนาแผนการตลาด และความสามารถชวยสหกรณในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
   2. รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีรูปแบบโดยสรุป คือ ผูสอนกําหนดนิยามบทบาท
ทางดานการตลาดคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูเรียนและสมรรถนะทางดานการตลาด วิเคราะหความรู และ
ทักษะที่จําเปน พัฒนาคูมือการเรียนรูและแบบทดสอบการวัดผล กําหนดโปรแกรมฝกอบรมที่สอดคลอง
กับแนวคิดการเรียนรูดวยตนเอง และมีการประเมินผลรูปแบบการฝกอบรม 
   3. สมรรถนะทางดานความรู ซึ่งวัดโดยแบบทดสอบและแบบประเมินดวยตนเอง 
มีคาสูงขึ้น แตสมรรถนะทางดานทักษะพฒันาขึ้นเพียงเล็กนอย 
   4. ปจจัยและเง่ือนไขที่มีผลตอการนํารูปแบบไปใช ไดแก ความใฝรูภายในของแตละ
บุคคล บทบาทที่ตองปฏิบัตแิละความจําเปนในงาน ความกาวหนาในดานวิชาการทางการตลาด อายุ
ของบุคลากร ความเทาเทียมและความเปนธรรมที่จะสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และพ้ืนความรูของผูเขา
อบรมที่แตกตางกัน สําหรับเง่ือนไขที่มีผลตอการนํารูปแบบไปใช ไดแก ผูเขาอบรมตองมีการบริหาร
เวลาใหสามารถเขาอบรมและทํากิจกรรมไดครบถวน ผูเขาอบรมตองมีทัศนคติมุงม่ันตอการเรียนรู การที่
ตองมีการทําสัญญาการเรียนรู และมีคูมือการอบรมที่ดี 
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 8.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  เฮิรน และคนอ่ืนๆ (Hearn; et al.  1997) ไดศึกษาเรื่องการกําหนดความสามารถเฉพาะ
ของวิชาชีพในออสเตรเลียที่มีตอกรอบงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีความคิดพื้นฐานที่วาความสามารถ
ของวิชาชีพไดมาจากการเปนเจาของกลุมคุณลักษณะที่เหมาะสม เชน ความรู (Knowledge) ความสามารถ 
(Ability) ทักษะ (Skill) และทัศคต ิ(Attitude) ซึ่งคุณลักษณะเหลานี ้จะเปนพ้ืนฐานรวมกันของสมรรถนะ 
(Competency) ผลการศึกษาพบวา ในกลุมตัวอยาง 7 วิชาชีพ ไดแก นักบัญช ี วิศวกร นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย นักการตลาด นักสังคมสังเคราะห ครู และสถาปนิก ในทุกสายอาชีพมีปจจัย ดาน
ความสามารถรวมกัน คือ การแกปญหา การเขาไปมีสวนรวมในวชิาชีพ กรอบความคิดของการอางอิง 
ความสามารถทางอารมณ ความรูเกี่ยวกบัองคกร การทํางานเชิงรุก และการมุงม่ันเกี่ยวกับลูกคา 
  อิสเคโด (Izquierdo, Edgar.  2008) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Competency) ที่ควรเนนหนักในการเรียนการสอนดานผูประกอบการและนวตักรรมในระดบัปริญญาตรี 
โดยทําการคัดเลือกหวัขอสมรรถนะดังกลาวจากเอกสารตางๆ นํามาจัดทําเปนแบบสอบถามที่ใชความถี่
ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นกับกลุมตวัอยางสองกลุม ไดแก
เจาของวิสาหกิจขนาดกลางและยอมชาวเอกวาดอรจํานวน 40 คน และนักวิชาการจากประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกาและโอเชียนเนีย (ออสเตรเลยีและนิวซีแลนด) จํานวน 43 คน แลวนําคะแนน
ความคิดเห็นที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา
พบวา 
   1. ตามความเห็นของผูประกอบการ สมรรถนะที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก 
การตัดสินใจ (Decision Making) รองลงมา ไดแก การคดิเชิงนวตักรรม (Innovative thinking) การบงชี้
และแกปญหา (Identifying and Solving Problems) ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 การจัดอันดับสมรรถนะผูประกอบการตามความคิดเห็นของผูประกอบการ 
 

Entrepreneurial Competencies M SD 
   

การตัดสินใจ (Decision making) 4.88 0.34 
การคิดเชิงนวตักรรม (Innovative thinking) 4.63 0.59 
การบงชี้และแกไขปญหา (Identifying and solving problems) 4.63 0.54 
การมีมุมมองตลาดที่แตกตาง (Having a different view of the market) 4.50 0.78 
การสื่อสาร (Communication) 4.48 0.88 
การทําขอตกลงและการเจรจา (Deal making and negotiation) 4.45 0.68 
การบงชี้โอกาสทางธุรกิจ (Identifying business opportunities) 4.40 0.93 
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Evaluating business opportunities) 4.40 0.67 
การสรางเครือขาย (Networking) 4.30 0.76 
การทํางานเปนทีม (Team work) 4.23 0.89 
การสรางทีม (Team building) 4.18 0.78 
การคิดเชิงสญัชาตญาณ (Intuitive thinking) 4.08 0.97 
การรับมือกับความไมแนนอน (Coping with uncertainties) 3.98 0.89 
การรับมือกับความเครียด (Coping with stress) 3.98 1.07 
การยอมรับความเสี่ยง (Taking calculated risk) 3.85 0.80 
   

 

N = 40; M: Mean; SD: Standard Deviation 
 
 ที่มา: Edgar Izquierdo. (2008). What Entrepreneurial Competencies Should be 
Emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level? p. 7. 
 
 
   2. ตามความเห็นของนักวิชาการ สมรรถนะทีมี่ความสําคัญมากที่สุด ไดแก การบงชี้ 
โอกาสทางธุรกิจ (Identifying Business Opportunities) รองลงมา ไดแก การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 
(Evaluating Business Opportunities) และการตัดสนิใจ (Decision Making) ตามลําดับ ดังรายละเอียด
ในตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 การจัดอันดับสมรรถนะผูประกอบการตามความคิดเห็นของนักวิชาการ 
 

Entrepreneurial Competencies M SD 
   

การบงชี้โอกาสทางธุรกิจ (Identifying business opportunities) 4.67 0.61 
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Evaluating business opportunities) 4.51 0.67 
การตัดสินใจ (Decision making) 4.51 0.67 
การสรางเครือขาย  (Networking) 4.35 0.72 
การคิดเชิงนวตักรรม (Innovative thinking) 4.26 0.37 
การบงชี้และแกไขปญหา (Identifying and solving problems) 4.19 0.85 
การรับมือกับความไมแนนอน (Coping with uncertainties) 4.19 0.76 
การสื่อสาร (Communication) 4.07 0.86 
การทําขอตกลงและการเจรจา (Deal making and negotiation) 4.02 0.80 
การรับมือกับความเครียด (Coping with stress) 3.91 0.90 
การยอมรับความเสี่ยง (Taking calculated risk) 3.91 0.84 
การสรางทีม (Team building) 3.86 0.97 
การคิดเชิงสญัชาตญาณ (Intuitive thinking) 3.79 0.97 
การมีมุมมองตลาดที่แตกตาง (Having a different view of the market) 3.60 1.0 
การทํางานเปนทีม (Team work) 3.58 1.0 
   

 

N = 43; M: Mean; SD: Standard Deviation 
 
 ที่มา: Apec-Ibiz Competency Requirement Index. p. 7. 
 
 
   3. จากการคัดเลือกเฉพาะหัวขอสมรรถนะที่ไดคะแนนความคิดเห็นเกิน 4 ทั้งจาก
ฝงผูประกอบการและฝงนักวิชาการ จะไดหัวขอสมรรถนะที่ควรเนนหนักในการเรียนการสอน ดาน
ผูประกอบการและนวตักรรมในระดับปริญญาตรี (ซึ่งถือวา เปนผูอยูในขั้นเบื้องตนของการพัฒนาไป
เปนผูประกอบการ) ดังตอไปน้ี การตัดสินใจ (Decision Making) การบงชี้และแกไขปญหา (Identifying 
and Solving Problems) การบงชี้โอกาสทางธุรกิจ (Identifying Business Opportunities) การคิด
เชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) การประเมินโอกาสทางธุรกิจ (Evaluating Business Opportunities) 
การสื่อสาร (Communication) การทําความตกลงและเจรจา (Deal Making and Negotiation) และ
การสรางเครือขาย (Networking)  
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คุณลักษณะผูประกอบการ 
จากผลการศึกษาของ EDI 15 ขอ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค   
มองเห็นและไมปลอยใหโอกาสหลุดมือ  
เชื่อมั่นในตนเอง                            
การยืนกราน 
การรู 
ใสใจในคุณภาพงาน  
รับผิดชอบและปฏิบัตติามตอสัญญางาน 
มุงประสิทธิภาพ  
วางแผนอยางเปนระบบ 
ใสใจสวัสดิการของลูกจาง 
รูจักแกปญหา 
ยืนยันความคิดของตน 
โนมนาวจูงใจ 
ใชอิทธิพลกลยุทธ 
สอดสองดูแล 

แนวคิดของ Good (1973)  
“สมรรถนะ” ประกอบดวย ทักษะ (Skill)  
ความคิดรวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) 
แนวคิดของ Spencer & Spencer (1993)  
 “สมรรถนะ” ประกอบดวย แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโน
ทัศน (Self-Concept)  
ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
แนวคิดของ Parry (1996)  
“สมรรถนะ” ประกอบดวย ความรู (Knowledge)  
ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) 

วิธีการกําหนดดัชนีสมรรถนะ 
ใชวิธีการกําหนดดวยตัวอักษรโรมัน  
A-G เปนหัวหมู แลวตามดวยตัวเลขเพื่อบงหัวขอ 
เชนดัชนี่ A-1 หมายถึงเกณฑสมรรถนะหมวด A 
(ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทาํธุรกิจ) ขอที่ 1 เปนตน  

เปรียบเทียบและ
สังเคราะห รวบขอ
ที่ซ้ํากนัใหเปนขอ
เดียว จัดหมวด 

กลุม “ความรู” (Knowledge) 
1. ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ 
2. ความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
กลุม “ทักษะ” (Skill) 
3. ทักษะในการคิดเพื่อหาคําตอบ 
4. ทักษะในการลงมือปฏบิัติใหเปนผล 
5. ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพนัธทางสังคม 
กลุม “เจตคติ” (Attitude) 
6. เจตคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 
7. เจตคติที่มีตอการดําเนนิธุรกิจ 

กลั่นกรอง 

คุณลักษณะผูประกอบการ 
ตามแนวคิดของ ไฮเนคกี้ (2545) 21 ขอ 
ฉวยชองวางใหไดกอนคนอืน่  
หาความรูกอนลงมือ   
มองวางานเปนเรื่องสนุก  
ทํางานหนักและแบงเวลาพักผอน  
การรูจักใชคนและทีมงาน  
ตั้งเปาหมายและทําใหสําเร็จ  
เชื่อมั่นในสัญชาตญาณ  
กลาที่จะสูกับคูแขงทีใ่หญกวา  
ความสามารถในการขาย  
ความเปนผูนํา 
ยอมรับความผิดพลาด  

พลิกสิ่งรอบตัวใหเปนประโยชน 
ยอมรับวาสิ่งตางๆ ยอมเปลี่ยนแปลง 
สรางเครือขายสายสัมพันธ 
จัดสรรลําดับงาน 
ประเมินผลอยูเสมอ 
ไมยอมใหมีบุคลากรที่ดอยประสิทธิภาพอยูในองคกร 
ใสใจในคุณภาพของสิง่ที่ทําออกมา 
ตัดสินใจอยางรวดเร็วในภาวะวิกฤต 
คิดเชิงกลยุทธ 
พอใจในความสําเร็จของตน 

การสรางเครือขาย 
การทํางานเปนทีม 
การสรางทีม 
การคิดเชิงสัญชาตญาณ 
การรับมือกับความไมแนนอน 
การรับมือกับความเครียด 
การยอมรับความเสี่ยง 

คุณลักษณะผูประกอบการ 
ในงานวิจัยของ Izquierdo (2008) 15 ขอ 
การตัดสินใจ    
การคิดเชิงนวัตกรรม    
การบงชี้และแกไขปญหา 
การมีมุมมองตลาดที่แตกตาง 
การสื่อสาร 
การทําขอตกลงและเจรจา 
การบงชี้โอกาสทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 

กรอบเนื้อหา 
หลักสูตรบมเพาะสาขาธุรกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพนัธ
และมัลติมีเดีย โครงการ “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม” (NEC) ประจําป
งบประมาณ 2554 

ตนแบบเกณฑสมรรถนะที่ใชในการวิจัยนี้ 
กลุม “ความรู” (Knowledge) 
หมวด A    60 ขอ 
หมวด B    13 ขอ 
กลุม “ทักษะ” (Skill) 
หมวด C    11  ขอ 
หมวด D    11 ขอ 
หมวด E    19 ขอ 
กลุม “เจตคติ” (Attitude) 
หมวด F    18  ขอ 
หมวด G    12 ขอ 
รวม   144 ขอ 

สอบถามผูเชีย่วชาญที่ประสบความสําเรจ็ดานธุรกิจ 19 คน 

เทียบโยง 

ผลลัพธ 

ภาพประกอบ 11 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนแบบสมรรถนะของผูประกอบการสําหรับใชในการวิจัย (โปรดดูเพิ่มเติมในบทที ่3 วิธีดําเนินการวิจัย) 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
กลาวคือ การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยผูวิจัยดําเนินการ ตาม 
ลําดับขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที ่1 การสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะ  
  ขั้นตอนที ่2 การสรางคูมือและการตรวจสอบคุณภาพคูมือโดยผูเชี่ยวชาญ  
  ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไป 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจาก 
การจัดสนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือ 
 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคคลทั่วไปที่เขารวมกิจกรรมฝกอบรมบมเพาะ
ในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation: NEC) สาขาธุรกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม รวมกบัสถาบันการศึกษา
ตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
  กลุมตวัอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปได ในการนําคูมือไปใช
ในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New 
Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
รุนที่ 4/2554 จํานวน 40 คน ณ วทิยาลัยนวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ การเลือก
กลุมตัวอยางในการวิจัยน้ีเปนการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากเปนกลุม
ตัวอยางที่อยูในหลักสูตรการฝกอบรมที่เปนเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี 
   กลุมตัวอยางที่ใชในขั้นตอนที่ 4 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือนําเสนอ
ผลการศึกษาที่ไดจากการจัดสนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือนั้น ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุม โดยมีผูเขารวม
สนทนากลุม จํานวน 8 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญที่ไดตรวจสอบคุณภาพของคูมือและความเปน ไปไดใน
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การนําคูมือไปใช จํานวน 3 คน ผูเขารบัการฝกอบรมที่เปนตวัอยางซึง่ถกูประเมินคุณลกัษณะในการวจัิยน้ี
จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก จํานวน 2 คน 

 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนที่ 1 การสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะ 
  ผูวิจัยไดสรางตนแบบเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมดวยวธิกีารวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) มีรายละเอียดขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1. การสังเคราะหเอกสารเพื่อกําหนดองคประกอบหลักของ “สมรรถนะ”  
   จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกบั “สมรรถนะ” ผูวจัิยไดคัดเลือกเอาแนวคิดของ 
Good (1973) Spencer & Spencer (1993) และ Parry (1996) มาเปนหลักในการพิจารณากําหนด
องคประกอบของ “สมรรถนะ” ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกและกําหนดองคประกอบหลักของ “สมรรถนะ” เปน
สามกลุมโดยกําหนดนิยามขององคประกอบทั้งสามกลุม ไดแก กลุมความรู (Knowledge) กลุมทักษะ 
(Skill) และกลุมเจตคติ (Attitude)  
   ในการนี้ผูวิจัยเลือกจําแนกองคประกอบและกําหนดนิยามเพื่อความชัดเจน (คือสามารถ
แยกขาดจากกนัได ไมทบัซอนกัน) ดังนัน้ผูวิจัยจึงเลือกที่จะหลีกเลีย่งคําที่มีความหมายที่มีความหมาย
ซ้ําซอนหรือตีความไดกวางเกินไป เชน ความคิดรวบยอด (Concept) อัตตมโนทัศน (Self-Concept) 
หรือคุณลักษณะ (Attributes) โดยมุงใชคําที่มีความหมายชัดเจนในตัวและสามารถกําหนดนิยามที่แนนอน
และยอมรับไดโดยทั่วไป 
  2. การศึกษาหัวขอสมรรถนะจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ เพื่อสังเคราะหหัวขอ
สมรรถนะและจัดจําแนกหมวดหมูสมรรถนะของผูประกอบการ  
   หลังจากที่ผูวิจัยกําหนดองคประกอบหลักของ “สมรรถนะ” ที่ใชในการวิจัยน้ีไดแลว 
ขั้นตอนตอไปคือการทบทวนนิยามของผูประกอบการตลอดจนขอคดิเห็นตางๆ เกี่ยวกับคุณลกัษณะ
ของผูประกอบการที่ดีแลวนํามาประมวลหาลักษณะรวมของคุณลักษณะแตละอยาง เพ่ือนํามาจัดหมวดหมู  
   ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงเอกสารโดยมีสมมุติฐานวาขอคิดเห็นตางๆ 
ที่ปรากฏในเอกสารตางๆ ที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมา ซึ่งมีทั้งที่เขียนโดยนักวิชาการ และโดยผูประกอบการเอง 
ทั้งที่เปนหนังสือแปล และทีเ่ปนตนฉบบัเอกสารงานวิจัยของตางประเทศนั้น มีความนาเชื่อถือเพียงพอ
ในแงที่เปนขอคิดที่มาจากประสบการณของผูประกอบการคนนั้น  ๆเอง เชน ในงานของ ไฮเนคกี ้(Heinecke.  
2545) และทีเ่ปนผลจากการสํารวจและวิเคราะหกรณีศกึษาของผูประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จ โดย
กลุมนักวชิาการ เชน ผลการพัฒนาเกณฑสมรรถนะของสถาบันพัฒนาผูประกอบการแหงอินเดยี (EDI) 
(Jyotsna, Sethi; & Anand, Saxena.  2011:  2 – 3; อางอิงจาก สถาบันพัฒนาผูประกอบการแหงอินเดีย 
(EDI)) หรือจากการสํารวจความคิดเห็นของทั้งฝายนักวิชาการและฝายผูประกอบการ เชน ในผลการวิจัย
ของ Edgar Izquierdo (2008)  
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   จากนั้น ผูวิจัยไดนําเอาหัวขอคุณลักษณะที่ผูประกอบการพึงมี จากงานเขียนของ
ทั้งสามทานที่ไดกลาวถึงขางตน ผนวกกับสอบถามผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จดานธุรกิจ 19 คน 
และนําเอาทั้งหมดนี้มาประมวลความหมาย โดยนําเอาขอที่ความหมายคลายคลึงกัน มาสังเคราะหให
เปนขอเดียวกันบาง (เชน คําวา “ริเร่ิม” (Initiative) กับ “การฉวยชองวางทางธุรกิจใหไดกอนคนอ่ืน”) 
นําเอาขอตางๆ ที่มีความหมายกระจัดกระจายมาสังเคราะหกันเปนขอเดียวที่มีมโนทัศน (Concept) 
ชัดเจนขึ้น (เชน คําวา “มองแลวทําไปตามโอกาส” (Sees and Acts on Opportunities) ก็สังเคราะห
เขากับคําวา “การประเมินโอกาสทางธุรกิจ” (Evaluating Business Opportunities) อยางนี้เปนตน) 
เพ่ือนําขอตาง  ๆที่สังเคราะหแลวน้ันนํามาจัดเปนหมวดหมูตอไป อยางไรก็ดีผูวิจัยตองยอมรับวา การประมวล
ความหมายเชนน้ีเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคลดวย แตผูวิจัยก็ไดพยายามอยางดีที่สุด
เพ่ือที่จะไดหัวขอคุณลกัษณะที่มีความหมายครบถวน ความหมายของแตละขอไมซ้ําซอนหรือคาบเกีย่วกัน
จนเกินไป เน่ืองจากผูวิจัยตองการกําหนดคําจํากัดความของสมรรถนะแตละขอใหมีความหมายชัดเจน
แยกจากกัน (Distinctive) มากที่สุด จากการประมวลหวัขอคุณลกัษณะของผูประกอบการทีไ่ดกลาวมา 
ผูวิจัยไดจัดหมวดหมูสมรรถนะ (Competency Categories) ทั้งหมดออกเปน 7 หมวด ดังนี้ กลุมความรู 
2 หมวด คือ ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ และความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ ทักษะ 3 หมวด คือ 
ทักษะในการคิดเพื่อหาคําตอบ ทักษะในการลงมือปฏิบัติใหเปนผล และทักษะในการติดตอสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธทางสังคม เจตคติ 2 หมวด คือ เจตคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง และเจตคติทีมี่ตอ
การดําเนินธุรกิจ 
  3. การศึกษากรอบเนื้อหาของหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย และสังเคราะหกรอบเน้ือหาเขากับกับหัวขอสมรรถนะ
เพื่อสรางเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม 
   หลังจากที่ผูวิจัยจัดจําแนกหมวดหมูสมรรถนะและสังเคราะหหัวขอสมรรถนะไดแลว 
ขั้นตอนตอไปคือ การศึกษาเนื้อหาการเรียนรูของหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย แลวทําการเทียบโยง (Mapping) เน้ือหาการเรียนรูในหลักสูตรดังกลาว
เขากับหมวดหมูสมรรถนะและหัวขอสมรรถนะแลวทําการสังเคราะห เพ่ือสรางเกณฑสมรรถนะ (Competency 
Criteria) สําหรับใชในการวิจัยครั้งน้ี  
   เน้ือหาการเรียนรูของหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียน้ันแบงออกเปนทั้งหมด 9 โมดูล (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  2554: 62 – 66, 72 – 74) ดังนี้ 
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ชื่อวิชา (Module) กรอบเนื้อหา วิธีการฝกอบรม 

Module 1 
นโยบายและมาตรการสงเสริม 
SMEs ของภาครัฐ 

- แผนแมบท/แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด    
กลางและขนาดยอม 
- มาตรการ/โครงการสงเสริมพัฒนา SMEs 
- มาตรการการสรางผูประกอบการใหม                       
- มาตรการสนับสนุนเงินทุน SMEs 
- สิทธิประโยชนดานภาษีและการลงทุน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด/จังหวัด 
- การใหบริการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

บรรยาย 

Module 2 
ปฐมนิเทศ/การเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปน
ผูประกอบการใหมและการ
วิเคราะหโอกาสการลงทุนธุรกิจ 

2.1 การปฐมนิเทศ 
    - การชี้แจงวัตถุประสงคและขอบขายของกิจกรรม
ของโครงการ 
    - กิจกรรมกลุมสัมพันธและละลายพฤติกรรม 
    - การบริหารความคาดหวังของผูเขารวมโครงการ 
 
 

ฝกปฏิบัติ 
และบรรยาย 
ตัวอยาง
ผูประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ 

Module 2 
การเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปนผูประกอบการรายใหม 
และการวิเคราะหโอกาส 
การลงทุนธุรกิจ 

2.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือการเปนผูประกอบการ
รายใหมและการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและการ
วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
    - คุณลักษณะของผูประกอบการ 
    - ความสามารถที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ 
    - ตัวอยางของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 
    - กระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 
    - ความสําคัญของเครือขายธุรกิจ 
    - การคิดเชิงสรางสรรคทางธุรกิจ  
(Creative Thinking) 
    - การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
    - วิธีการคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 
    - แหลงขอมูลสูการลงทุน 

ฝกปฏิบัติ 
และบรรยาย 
ตัวอยาง
ผูประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ 

Module 3 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
ในปจจุบัน 

3.1 การตลาดอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน 
    - ความสําคัญและแนวคิดทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

บรรยาย 
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ชื่อวิชา (Module) กรอบเนื้อหา วิธีการฝกอบรม 

Module 3 
เทคนิคการตลาดออนไลน 

3.2 เทคนิคการตลาดออนไลน 
    - การเริ่มตนทํา e-marketing เทคนิค และ            
กลยุทธในการดําเนินการ 

บรรยาย 

การใชส่ือออนไลน 3.3 การใชส่ือออนไลน 
    - การใชส่ือโฆษณาออนไลนในรูปแบบตางๆ  
การวัดและประเมินผลการตลาดออนไลน 

บรรยาย 

และฝกปฏิบัติ 

การนําธุรกิจเขาสูโลก 

ออนไลน 
3.4 การนําธุรกิจเขาสูโลกออนไลน 
    - การนําธุรกิจเขาสูโลกออนไลน กรณีศึกษาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

บรรยาย 

Module 4 
การออกแบบการสื่อสารเพ่ือ
ธุรกิจออนไลน 

4.1 การออกแบบการสื่อสารเพ่ือธุรกิจออนไลน 
    - ศึกษาเรื่องการทําธุรกิจออนไลน 
    - ขั้นตอนการทํา เว็บไซต อยางงาย 

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 

Module 4 
การวางแผนสื่อเพ่ืองานธุรกิจ 

4.2 การวางแผนสื่อเพ่ืองานธุรกิจ 
    - การศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน  
  ส่ือในรูปแบบตางๆ  

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 

Module 5 
การบริหารองคกร และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

5.2 การบริหารองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    - หลักและกระบวนการในการจัดองคกร 
    - การจัดทําแผนบริหารองคกร 
    - การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจและการบริหารองคกรระดับครอบครัว 
    - การแบงหนาที่และการสื่อสารภายในองคกร 
    - จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
    - พฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    - การบริหารคาตอบแทน 

บรรยาย 

Module 5 
การบริหารองคกร บุคลากรและ
ความรูดานกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ 

5.1  ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
    - ความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
    - รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 
    - กฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อ
และการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 
    - กฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน 
    - กฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี 
    - กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

บรรยาย 
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ชื่อวิชา (Module) กรอบเนื้อหา วิธีการฝกอบรม 

Module 6 
การบริหารการเงิน 
การอานวิเคราะหตัวเลขทาง
การเงิน 

6. การบริหารการเงิน 
    - แนวคิดการบริหารการเงิน 
    - การประมาณความตองการเงินลงทุน 
    - งบประมาณเงินสด 
    - การวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
    - การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทาง
การเงิน 
    - การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของ 
โครงการ 
    - การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียและอัตรา 
แลกเปล่ียน 

ฝกปฏิบัติ 
และบรรยาย 

Module 7 
การจัดทําแผนการลงทุน
รายบุคคลและแนะแนวทาง
เตรียมความพรอมการจัดตั้ง/
ขยายธุรกิจ 

7.1 การจัดทําแผนการลงทุน รายบุคคล 
    - กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับการจัดทําแผนการ
ลงทุนรายบุคคล การแนะนําเรื่องการจัดทําแผนการ
ลงทุน เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดตั้งธุรกิจใหม 

ฝกปฏิบัติ 
และบรรยาย 

Module 8 
การวางแผนกลยุทธธุรกิจ/การ
จัดทําแผนธุรกิจ 

8.1 การวางแผนกลยุทธธุรกิจ/การจัดทําแผนธุรกิจ 
    - ความสําคัญ องคประกอบ และกระบวนการจัดทํา
แผนธุรกิจ 
    - การวางกลยุทธระดับองคกร 
    - การวางกลยุทธระดับหนาที่ 
    - เทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 

Module 9 
คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร
เบ้ืองตน 

9.1 คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน 
    - รูปแบบของธุรกิจและบริการออนไลน 
    - จดหมายอิเล็กทรอนิกสและส่ือพิเศษ 
    - การนําเสนองานตอสาธารณะ 

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 

Module 9 
การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ
ออนไลน 

9.2 การวางแผนสื่อประชาสัมพันธออนไลน 
    - การวางแผนประชาสัมพันธ 
    - การประชาสัมพันธบูรณาการ 
    - การวางแผนสื่อโฆษณา 
    - การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 
    - การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธ 
การสรางงานโฆษณา 
    - การทําการประชาสัมพันธออนไลน 

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 
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ชื่อวิชา (Module) กรอบเนื้อหา วิธีการฝกอบรม 

Module 9 
การสรางสรรคงานสื่อ 
เพ่ือธุรกิจออนไลน 

9.3 การสรางสรรคงานส่ือเพ่ือธุรกิจออนไลน 
    - การออกแบบกราฟกพ้ืนฐานเพื่องานพิมพและงาน
ออนไลน 
    - พ้ืนฐานการสราง ANIMATION & INTERACTIVE 
    - พ้ืนฐานการผลิต E-MAGAZINE 

บรรยาย 
และฝกปฏิบัติ 

Module 9 
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
ออนไลน 

9.4 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน 
    - ความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน 
    - รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ  
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจออนไลน 
    - พรบ. ขอมูลขาวสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

บรรยาย 

Module 9 
ปรึกษาแนะนําเสริมศักยภาพ 

9.5 ปรึกษาแนะนําเสริมศักยภาพ 
    - ตรวจสอบความตองการของผูเขารับการอบรม 
เพ่ือจัดอาจารยที่ปรึกษาใหเหมาะสม 

ใหคําปรึกษาแนะนํา 

 

 
 จากการศึกษากรอบเนื้อหาการเรียนรูของหลักสูตร NEC สาขาธุรกจิไซเบอรและสาขาการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ผนวกกับการประมวลคุณลักษณะของผูประกอบการที่พึงมีที่
ปรากฏในงานเขียนของ ไฮเนคกี้ (2545) ผลการศึกษาของสถาบันพัฒนาผูประกอบการแหงอินเดีย 
(EDI) และงานวิจัยของ Edger Izquierdo (2008) ผูวิจัยไดกําหนดตนแบบเกณฑสมรรถนะของผู
ประกอบใหมสําหรับการวิจัยนี้ไว ดังนี้ 
 

เกณฑสมรรถนะ หมวด A ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ 

หัวขอสมรรถนะ ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

A – 1  หลักและกระบวนการในการจัดองคกร 
A – 2  การจัดทําแผนบริหารองคกร 
A – 3  การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจและ

การบริหารองคกรระดับครอบครัว 
A – 4  การแบงหนาที่และการส่ือสารภายในองคกร 
A – 5  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
A – 6  พฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
A – 7  การบริหารคาตอบแทน 

การบริการจัดการทรัพยากรบุคคล
และองคกร (HR Management) 
 

A – 8 รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดตั้งธุรกิจ 
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หัวขอสมรรถนะ ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 
A – 9 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการ

ละเมิด และ พรบ. เช็ค ตั๋วเงิน 
A – 10 กฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน 
A – 11 กฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี 

การบริการจัดการทรัพยากรบุคคล
และองคกร (Human  Resource 
Management)  (ตอ) 
 

A – 12 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
A – 13  หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 
A – 14  การประมาณความตองการเงินทุน 
A – 15  หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจธุรกิจ 
A – 16  การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 
A – 17  การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 

การบริหารการเงิน (Financial 
Management) 
 

A – 18  การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปล่ียน 

A – 19  การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)   

A – 20  องคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ 
A – 21  วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่ 

การจัดทําแผนธุรกิจ 

A – 22  เทคนิคการจัดทํารายงานและนําเสนอแผน 

เกณฑสมรรถนะ หมวด B ความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
B – 1  ขั้นตอนในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 

B – 2  สภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
B – 3  วิธีการเขาสูการตลาดออนไลน 
B – 4  การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
B – 5  การวิเคราะหผูบริโภค 
B – 6  การวางแผนประชาสัมพันธ 

การเริ่มทําธุรกิจไซเบอร 

B – 7  การประเมินผลการตลาดออนไลน 

B – 8  การทําเว็บไซดอยางงาย 

B – 9  การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 

B – 10  การออกแบบกราฟฟค 
B – 11 การสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 
B – 12  การจัดทํา e-magazine 

C – 1  การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
C – 2  การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย 

C – 3  การคัดเลือกความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 
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หัวขอสมรรถนะ ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 
เกณฑสมรรถนะ หมวด C ทักษะในการคิดเพ่ือหาคําตอบ 

C – 4  การคิดและตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   

C – 5  การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 

การออกแบบส่ือปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย (ตอ) 

C – 6  การคิดเชิงสัญชาตญาณ (Intuitive Thinking) 
เกณฑสมรรถนะ หมวด D ทักษะในการลงมือปฏิบัติ 

D – 1  การจัดอันดับความสําคัญมากอน (Priority) ของปญหา 
D – 2  การรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหา 
D – 3  การกะจังหวะการตัดสินใจและลงมือทําไดอยางเหมาะเจาะ 

D – 4  การฉวยโอกาสชิงนํากอน (Initiative) 
D – 5  การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

 

D – 6  การแบงเวลาทํางานและพักผอน 
เกณฑสมรรถนะ หมวด E ทักษะในการติดตอส่ือสารและปฏิสัมพันธทางสังคม 

E – 1  การสรางเครือขายสายสัมพันธ (Networking) 

E – 2  การสรางทีมงาน (Team Building) 
E – 3  การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 
E – 4  การโนมนาวใจคน 

 

E – 5  การเปนผูนํา (Leadership) 
เกณฑสมรรถนะ หมวด F เจตคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 

F – 1  มีความเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ทําธุรกิจได) 

F – 2  มีความใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ (มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี) 

 

F – 3  ยอมรับความผิดพลาดและแกไข 

เกณฑสมรรถนะ หมวด G เจตคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
G – 1  มีความตั้งใจมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ (Persistence) 

G – 2  มีความอดทนทํางานหนัก (Hard-working) 
G – 3  ยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ (Taking risks) 

G – 4  ใสใจคุณภาพของผลงาน (Concerning for high quality) 
G – 5  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได (Coping with 

changes & uncertainties) 
G – 6  รับมือกับความเครียดได (Coping with stress) 
G – 7  การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 

G – 8  การตอบแทนสังคม 
G – 9  มีความรับผิดชอบตอสัญญางาน (Commitment to Work Contract) 

 

G – 10  ใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง (Concern for Employee Welfare) 
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 จะเห็นไดวา จํานวนของเกณฑสมรรถนะตนแบบในกลุมความรู (หมวด A และ B) นั้น จะมี
จํานวนขอมากกวากลุมอ่ืนๆ อยางชัดเจน เร่ืองนี้เปนผลจากการเทียบโยง (Mapping) หัวขอสมรรถนะ
เขากับกรอบเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งเนนการฝกอบรมดานความรู (Knowledge) เปนหลัก (โปรดพิจารณา
รายละเอียดกรอบเนื้อหาของหลักสูตร NEC ที่ไดยกมาแลวขางตน) ซึ่งเปนเรื่องปกติในหลักสูตรฝกอบรม
ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ ทําใหจํานวนของเกณฑสมรรถนะตนแบบ ดานความรูมีมากกวาดานทักษะ
หรือเจตคติ ซึ่งมีปรากฏในกรอบเนื้อหาหลักสูตรนอยกวาเปนธรรมดา เน่ืองจากเกณฑดานความรูมี
การจําแนกแยกยอย (Specification) ไดมาก เชน จากหัวขอสมรรถนะ การบริการจัดการทรัพยากร
บุคคลและองคกร (Human Resources Management) เพียงขอเดียว เม่ือเทียบโยงกับกรอบเนื้อหา
หลักสูตรแลวก็จําแนกแยกยอยออกไปไดถึง 7 ขอ ในขณะที่หัวขอสมรรถนะในกลุมทักษะและกลุมเจตคตินั้น 
ในกรอบเนื้อหาหลักสตูรจะเปนเพียงหัวขอเล็กๆ ที่ไมไดมีการแบงเน้ือหาแยกยอยออกไปอีก จึงตองใช
หัวขอสมรรถนะที่ประมวลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ มากําหนดเปนเกณฑตนแบบทั้งๆ อยางนั้น 
จึงทําใหมีจํานวนเกณฑสมรรถนะในกลุมทักษะและกลุมเจตคตินอยกวากลุมความรู 

ผูวิจัยไดกําหนดดัชนีเกณฑสมรรถนะโดยใชตวัอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง G แทนหัวหมู และ
ใชเลขอารบิกตามหลังเพื่อบอกลําดับขอของเกณฑสมรรถนะในหมวดนั้นๆ หมวดหมูสมรรถนะ (หัวหมู) 
นั้นมี 7 หมวด ดังนี้ 
 

กลุม ดัชนี หมวดหมูสมรรถนะ 

         ความรู A ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ 

 B ความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
         ทักษะ C ทักษะในการคิดเพ่ือหาคําตอบ 

 D ทักษะในการลงมือปฏิบัต ิ

 E ทักษะในการติดตอส่ือสารและปฏิสัมพันธทางสังคม 
         เจตคติ F ทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 

 G ทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
   

 
 ข้ันตอนที่ 2 การสรางคูมือประเมินและการตรวจสอบคุณภาพคูมือโดยผูเชี่ยวชาญ 
  1. การสอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนําเอาเกณฑสมรรถนะไปใช 
   หลังจากที่ผูวิจัยไดพัฒนาตนแบบเกณฑสมรรถนะ (Prototype of Competency Criteria) 
ของผูประกอบการใหม 144 ขอ ที่จะนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแลว ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญวาเกณฑสมรรถนะดังกลาวสามารถนําไปใชประเมินไดหรือไม 
โดยวัดเปนตวัเลขจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมี
สูตรคํานวณ ดังนี้ 
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N

R
IOC ∑=  

 
   โดยที่ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

 Σ R  แทน  ผลรวมของคะแนนความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
     N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   เกณฑการใหคะแนน มีดังน้ี 
    ใหคะแนน +1  ถาเห็นวาเกณฑสมรรถนะนัน้ๆ นําไปใชในการประเมิน 
        สมรรถนะได 
    ใหคะแนน 0  ถาไมแนใจวาเกณฑสมรรถนะนั้น  ๆจะนําไปใชในการประเมิน 
        สมรรถนะไดหรือไม 
    ใหคะแนน -1  ถาเห็นวาเกณฑสมรรถนะนัน้ๆ ไมสามารถนําไปใชใน 
        การประเมินสมรรถนะได 

 
   เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนมาแลว จึงนําคะแนนที่ไดมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) จากนั้นจึงคัดเลือกเกณฑสมรรถนะที่มีคา IOC มากกวา 0.50 (ซึ่งหมายความวา ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญเห็นวา เกณฑสมรรถนะนั้นๆ สามารถนําไปใชในการประเมินได) นํามาใชในการวิจัยน้ีตอไป 
   เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะใหเหมาะสมกับการนําไปใชในการวิจัย
นี้ยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดใชวธิีเดลฟาย (Delphi Method) กลาวคือ เม่ือจัดทําแบบสอบถามรอบแรกสงใหผูเชี่ยวชาญ
ใหคะแนนเกณฑสมรรถนะตางๆ พรอมทั้งใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ แลวจึงนําเอาความเห็น
และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (วาควรจะมีการเพิ่มหรือลดหัวขอ หรือปรับใชถอยคําใหรัดกุมหรือมี
ความหมายครอบคลุมอยางไร) มาใชในการปรับแกเกณฑสมรรถนะ ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ แลว
จัดทําแบบสอบถามสงใหผูเชี่ยวชาญลงความเห็นใหคะแนนอีกครั้ง เม่ือผูเชี่ยวชาญลงความเหน็แลว
นํามาปรับแกตามคําแนะนาํตางๆ อีกครั้งแลวก็เปนอันยุต ิ
  2. การจัดทําคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
   เม่ือไดเกณฑสมรรถนะ (Competency Criteria) ของผูประกอบการใหมที่ผานตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว ในขั้นแรกผูวิจัยไดจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) 
ซึ่งหมายถึงสิ่งพิมพที่รวบรวมเกณฑสมรรถนะพรอมคําอธิบายความหมาย (Definition) โดยเรียบเรียง
อยางเปนหมวดหมูตามลําดับอักษรซึ่งในที่นี้หมายถึงตามอักษรดัชนี (Index) ตัวอยาง เชน 
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ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คําจํากัดความ (ตัวอยาง) 

G – 1  มีความตั้งใจมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ 
ใหสําเร็จ (Persistence) 

มองวาการทําธุรกิจนั้นเปนเรื่องจริงจังที่เมื่อลงมือทําแลวจะตอง
ตั้งใจทําจนกวาจะสําเร็จ และไมทอถอยถึงแมวาจะพบกับอุปสรรค
หรือความเหนื่อยยากก็ตาม 

G – 2  มีความอดทนทํางานหนัก  
(Hard-working) 

มองวาความอดทนตอการทํางานหนักและปญหาตางๆ ทั้งในแง
การทํางานตอเนื่องเปนเวลาหลายชั่วโมง การทํางานที่ตองใชสมอง
คิดอยางตอเนื่อง การรับมือกับความเครียดทั้งทางรางกายและทาง
จิตใจนั้นเปนส่ิงที่จําเปนตองมีในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญ
กับภาวะวิกฤติ 

G – 3  ยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ 

 (Taking risks) 
มองวาการทําธุรกิจยอมมีความเสี่ยงเปนธรรมดา และจะตอง
คาดการณถึงความเสี่ยงที่กําลังจะเผชิญและคิดหาวิธีการรับมือกับ
ความเสี่ยงนั้นๆ ได 

 
   หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําเอาพจนานุกรมสมรรถนะดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของ
เน้ือหาของ “คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม” ซึ่งมีองคประกอบเนื้อหาหลักดังนี้ 
    1. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสมรรถนะของผูประกอบการ 
    2. ขั้นตอนการพฒันาเกณฑสมรรถนะ  
    3. พจนานุกรมสมรรถนะ  
    4. แนวทางการประเมินสมรรถนะ  
    5. การนําหมวดหมูสมรรถนะและเกณฑสมรรถนะไปใช  
  3. การตรวจสอบคุณภาพของคูมือโดยผูเชี่ยวชาญ 
   เม่ือจัดทําตนฉบับคูมือการประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหมแลวขั้นตอน
ตอไปคือจัดทาํแบบสอบถามเพื่อใหผูเชีย่วชาญประเมินคุณภาพของคูมือดังกลาว โดยใชแบบสอบถาม
ชนิดที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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คะแนนคุณภาพของคูมือในดานตางๆ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
โครงสรางคูมือ 
1. สวนประกอบเนื้อหาของคูมือมีครบถวน 

     

2. มีจํานวนหนาเหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป      

3. การใชขนาดและแบบอักษรอานงาย      
4. รูปแบบการพิมพเปนระเบียบเรียบรอย      
การกําหนดวัตถุประสงค 
1. วัตถุประสงคของคูมือมีความชัดเจน 

     

2. ภาษาที่ใชในการเขียนกระชับเขาใจงาย      
3. มีประโยชนในทางปฏิบตั ิ      

4. เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย      
เน้ือหาของคูมือ 
1. เน้ือหามีความสอดคลองวัตถปุระสงค 

     

2. เน้ือหามีความครบถวนครอบคลุมวัตถุประสงค      
3. การจัดเรียงลําดับเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นไมสับสน      
4. เน้ือหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูใช      
5. เน้ือหามีความนาสนใจ      
 
   เม่ือไดรับผลการประเมินดังกลาวคืนมาแลว จึงคํานวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ในแตละขอ โดยมีเกณฑพิจารณา ดังนี้ 
    1. ถาขอใดไดคาเฉลี่ยของผลคะแนนรวมของผูเชี่ยวชาญทุกทานเทากบัหรือ
สูงกวา 3.50 แปลวาตนฉบบัคูมือน้ันผานเกณฑคุณภาพในหัวขอน้ันๆ (ใชได) 
    2. ถาขอใดไดคาเฉลีย่ของผลคะแนนรวมของผูเชี่ยวชาญทุกทานต่ํากวา 3.50 นั้น
แปลวาตนฉบบัคูมือน้ันไมผานเกณฑคุณภาพในหวัขอน้ันๆ (ตองปรับปรุง) ใหทาํการแกไขปรบัปรุง
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
    3. เม่ือแกไขปรับปรุงแลวตองนําคูมือที่ปรับปรุงแลวสงใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
ซ้ําอีกครั้งจนกวาจะผานเกณฑคะแนนเฉลี่ย 3.50 ในทกุหัวขอของการประเมิน  
    4. คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมที่นาํไปใชในการวิจัย
นี้ไดนั้นจะตองผานเกณฑคุณภาพในทุกหัวขอเทานั้น 
   เม่ือผานขั้นตอนนี้แลว จะไดคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1  



 
 

 

78 

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช และการประเมิน
ความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 
  เม่ือได “คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม” ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญแลว ขั้นตอนตอไปคือการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช โดยการนาํเอา
คูมือดังกลาวไปใหผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี (มิใชผูที่สําเร็จหลักสูตรรุนที่ 4/2554) จํานวน 5 คน 
นําไปศึกษาและพิจารณาการใชคูมือ เปนเวลา 2 สัปดาห และใหตอบแบบสอบถามประเมินความเปนไปได
ในการนําคูมือไปใช เม่ือปรับปรุงตามที่ไดรับขอเสนอแนะจากแบบสอบถามแลว จะไดคูมือประเมิน 
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  
  1. การประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหมกับกลุมตวัอยาง 
   เม่ือไดคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 แลว 
เพ่ือเปนการพิสูจนใหครบกระบวนการวาคูมือดังกลาว สามารถใชไดจริง ผูวิจัยจึงไดใชคูมือประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการใหมที่ปรบัปรุงดีแลว เปนแบบแผนอางอิงในการจัดทํา “แบบประเมิน
สมรรถนะของผูประกอบการใหม” เพ่ือนําไปใชประเมินกลุมตัวอยางในการวิจัยนี ้
   “แบบประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม” นี้ เปนแบบสอบถามชนิดที่ใชความถี่
ในการกําหนดระดบั (Likert Scale) ที่มิไดใหผูถูกประเมินนั้นตอบแบบสอบถามดวยตนเอง (ประเมินตนเอง) 
แตผูวิจัยจะเปนผูสัมภาษณแลวฟงคาํตอบจากผูถูกประเมนิแลวจึงพิจารณาใหคะแนนลงไปในแบบสอบถาม
เอง ตัวอยางของแบบสอบถามที่ใชในการประเมินในขั้นนี้มี ดังนี้ 
 

ระดับสมรรถนะ รายการสมรรถนะ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. มีความรูในเรื่องหลักและกระบวนการในการจัดองคกร            

2. มีความรูในเรื่องการจัดทําแผนบริหารองคกร      

3. มีความรูในเรื่องการออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลอง
กับแผนธุรกิจและการบริหารองคกรระดับครอบครัว 

     

4. มีความรูในเรื่องการแบงหนาที่และการสื่อสารภายในองคกร      

5. มีความรูในเรื่องจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ      

 
 ผูวิจัยไดตั้งหลักเกณฑการประเมิน (ใหคะแนน) จากการสัมภาษณ (ตั้งคําถาม) ดังนี้ 
  มากที่สุด (5 คะแนน)  ผูถูกประเมินสามารถตอบคําถามไดโดยอธิบายได 
         อยางละเอียด ชัดเจน มีตัวอยางหรือเหตุผลสนับสนุน 
         เพียงพอ 
  มาก (4 คะแนน)    ผูถูกประเมินสามารถตอบคําถามโดยสามารถอธิบาย 
         แจกแจง รายละเอียดไดอยางคราวๆ 
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  ปานกลาง (3 คะแนน)  ผูถูกประเมินสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง 
         เพียงคราวๆ วา อะไรคือ อะไร หรือหมายถึงอะไร 
  นอย (2 คะแนน)    ผูถูกประเมินตอบคําถามไดถูกตองเพียงบางสวน  
         โดยแสดงใหเห็นวามีความเขาใจไมครบถวน 
         ไมชัดเจน หรือเขาใจคลาดเคลื่อนไปบาง 
  นอยที่สุด (1 คะแนน)   ผูถูกประเมินตอบคําถามไดเพียงเล็กนอยเทานั้นโดย 
         แสดงใหเห็นวามีความเขาใจในหัวขอดังกลาวนอยมาก 
         หรือแทบไมรูไมเขาใจเลย 
  เม่ือไดผลการประเมิน (ขอมูลดิบ) มาแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาบันทึกในรูปคะแนนแลว
ประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนที่ไดตอไป โดยมีเกณฑในการพิจารณาและแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 ผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดับสูงมาก 
3.50 – 4.49 ผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดับสูง 
2.50 – 3.49 ผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 ผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดับต่ํา 
1.00 – 1.49 ผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดับต่ํามาก 

 
  สวนการแปลความหมายจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้น เกณฑในการพิจารณาและแปล 
ความหมายคือ ถาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดมีคาเขาใกลศูนยมากเทาใด ยอมหมายความวา
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหลายน้ันไดคะแนนในหวัขอนั้นๆ ใกลเคยีงกบัคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแปลไดวาผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหลายมีสมรรถนะตามเกณฑขอน้ันในระดบัทีไ่มแตกตางกันมากนัก แตถาถาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนที่ไดมีคามากขึ้นเทาใดยอมหมายความวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหลายนั้นไดคะแนน
ในหัวขอนั้นๆ แตกตางกันมากขึ้นเทานั้น และมีสมรรถนะตามเกณฑขอนั้นในระดับที่แตกตางกันดวย 
 ข้ันตอนที่ 4 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจาก
การจัดสนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือ 
  1. การกําหนดประเด็นปญหา ในการจัดกลุมสนทนา 
    ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นปญหาในการจัดกลุมสนทนาโดยยึดตามความมุงหมาย
ของการวิจัยเปนหลัก กลาวคือการสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ใหม ตลอดจนถึงการสรางคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมโดยอิงเกณฑสมรรถนะที่
ไดจากผลการวิจัยดังกลาว และการนําเอาคูมือดังกลาวไปใชเปนเอกสารอางอิงในการจัดทํา “แบบ
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ประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม” เพ่ือนําไปใชประเมินผูรับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตรการ
ฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รุนที่ 4/2554 
  2. การเตรียมการและดําเนินการจัดสนทนากลุม 
    ผูวิจัยไดเตรียมการจัดสนทนากลุมทุกขั้นตอนตั้งแตการเตรียมเอกสาร รายชื่อ
ผูเขารวมสนทนากลุมและประเด็นการสนทนา การประสานงาน ไดแก โทรศัพทตดิตอเปนการภายใน
กอนขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ และสงเอกสารไปใหผูที่ไดรับเชิญทราบลวงหนา 
เพ่ือศึกษาขอมูลรายละเอียดกอนมารวมกลุมสนทนาในวันและเวลาที่กําหนด การดําเนินการจดัสนทนา
กลุม โดยรวบรวมรายละเอียดและแยกตามประเด็นที่ตองการในกรอบที่กําหนดไว แลวสรุปเน้ือหาและ
ขอเสนอแนะของกลุมสนทนา จนถึงการสรุปและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม เพ่ือนํา
ผลการศึกษาที่ไดจากการจัดสนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม
ในการวิจัยครัง้นี้ 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปน้ี 
 แบบสอบถามชุดที ่1 : แบบประเมินความสัมพันธระดับสมรรถนะเพื่อเปนเกณฑมาตรฐาน 
  แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาเกณฑ
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทีป่ระสบความสําเร็จโดยวิธีเดลฟราย 
(Delphi Method) ซึ่งผลการประเมินที่ไดจะนํามาปรบัปรุงกับเกณฑสมรรถนะที่ไดแบบสอบถามชุดที่ 1 
เพ่ือไดเกณฑมาตรฐาน 
 แบบสอบถามชุดที่ 2 : แบบประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชของเกณฑสมรรถนะ  
  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาเกณฑ
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยตางๆ ในที่นี ้ สามารถนําไปใชประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการในการวิจัยนี้ไดหรือไม โดยวัดเปนตัวเลขจากคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งผลการประเมินที่ไดจะนํามาใชในการจัดทําคูมือ
ประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหมในการวิจัยนีต้อไป 
 แบบสอบถามชุดที ่3: แบบประเมินคุณภาพของคูมือในดานตางๆ 
  แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถปุระสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาตนฉบับ
คูมือประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหมที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นน้ัน มีคุณภาพผานเกณฑในดานตางๆ 
หรือไม โดยมีรูปแบบเปนแบบสอบถามชนิดที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ซึ่งผลการประเมิน
ที่ไดจะนํามาใชในการปรับปรุงคูมือดังกลาวใหผานเกณฑคุณภาพในดานตางๆ จนไดคูมือฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 
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 แบบสอบถามชุดที ่4 : แบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช  
  แบบสอบถามฉบับนี ้ มีวัตถปุระสงค เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมทดลองขัน้ตน 
(ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง) ไดแก ผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียที่มิใชผูทีส่ําเรจ็หลักสตูรรุนที่ 4/2554 จํานวน 5 คน และกลุมตวัอยางในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย 
รุนที่ 4/2554 จํานวน 40 คน ตามลําดับ วาคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมที่ผูวิจัย
จัดทําขึ้นน้ันมีความเปนไปไดในการใชอยูในระดับใด ควรมีขอใดตองปรับปรุงบาง โดยมีรูปแบบเปน
แบบสอบถามชนิดที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ซึ่งผลการประเมินที่ไดจะนํามาใช
ในการปรับปรุงคูมือดังกลาวในดานตางๆ จนไดคูมือฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามลําดับ 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ การประเมิน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญวา เกณฑสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถนําไปใชประเมินไดหรือไม โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และใชวธิีการเดลฟาย (Delphi Method)  
  การประเมินความเปนไปไดในการนํา “คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม” 
ไปใชในการประเมินผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย โดยใชคาเฉลีย่ของคะแนนประเมินที่ไดรบั  
 2. การประเมินผูสําเร็จหลักสตูร NEC สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินที่เก็บได 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติทีใ่ชในการวิจัย มีดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 คาเฉลี่ย (Mean) (Χ ) 
  1.2 คาฐานนิยม (Mode) (MO) 
  1.3 คามัธยฐาน(Median) (Med) 
  1.4 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (SD) 
  1.5 คาพิสัยระหวางคลอไทล (Interquartile Range : IQR) 
 2. คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC 
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

การเตรียมการขั้นตน 

การสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่  1 

สอบถามผูเชีย่วชาญที่ประสบ
ความสําเร็จดานธุรกิจ  19 คน 

กลุมตัวอยาง ผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและ 
สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 
จํานวน 40 คน 

ผลลัพธ 

คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ผลลัพธ 

คูมือฉบับสมบูรณพรอมนําไปใชไดจริง 

นําไปอางอิงในการ
สรางแบบประเมิน
สมรรถนะเพื่อใชกับ
กลุมตัวอยาง 

ผลการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม 
กับกลุมตัวอยาง 

การตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช  

ขั้นตอนที ่3 
คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

ผลลัพธ 

กลุมทดลองขั้นตน (ไมใชกลุม
ตัวอยาง) 5 คน ประเมินความ
เปนไปไดในการนําคูมือไปใช 

กลุมตัวอยาง  40 คน ประเมินความ
เปนไปไดในการนําคูมือไปใช และ
ใหความเห็นเกี่ยวกบัการจดัลําดบั
ความสําคัญของสมรรถนะ 

การจัดสนทนากลุม (Focus Group)  
เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจาก 
การจัดสนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือ 

ขั้นตอนที่ 4 

การสรางคูมือประเมินและการตรวจสอบคุณภาพคูมือโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 

ตนแบบเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม 144 ขอ 

ผลลัพธ 

การสอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบัการนําเอาเกณฑสมรรถนะไปใช 

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 (วัดคาดัชนี IOC) 

ปรับปรุง  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2 (วัดคาดัชนี IOC) 

ปรับปรุงอีกครั้งจึงยุต ิ

เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมที่พรอมนําไปใช 

ผลลัพธ 

ตนฉบับคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ

ผลลัพธ 

การจัดทําคูมือการประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม 

การตรวจสอบคณุภาพ
โดยผูเชีย่วชาญ 

คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

ภาพประกอบ 12 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ
การศึกษา 4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที ่1 ผลการสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะ ขั้นตอนที ่2 ผลการสราง
คูมือและการตรวจสอบคุณภาพคูมือ โดยผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเปนไปได ใน 
การนําคูมือไปใช และขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group)  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะพรอมแบบประเมิน 
      การสรางเกณฑสมรรถนะ และพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย นั้น ผูวิจัยไดกรอบแนวทางในการสรางจาก
การดําเนินการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางเกณฑสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 
การวิเคราะหของขอมูลการบริหารงาน บทบาทภารกิจของผูประกอบการใหม การสงัเคราะหสมรรถนะ
หลักและเกณฑพฤติกรรมบงชี้ในรายสมรรถนะทีต่องการของผูประกอบการใหม และสัมภาษณผูอํานวยการ 
สพค. สพฐ. ประธานเจาหนาที่บริหาร บจ.ทีซีเจ เอเซีย ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย 
หอการคาไทย และผูอํานวยการ สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผลที่ไดนํามา
เปนกรอบในการสรางเกณฑมรรถนะ และพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ 
      ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑสมรรถนะที่ใชในการสรางของผูประกอบการใหม
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย การประเมินผลของผูประกอบการ 
และนําเกณฑสมรรถนะที่ไดมาใชในการกําหนดเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ เกณฑสมรรถนะและของ
ผูประกอบการใหม เพ่ือสรางแบบประเมินบุคคล นําผลการสังเคราะหเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ 
1) ผูอํานวยการ สพค. สพฐ. 2) ประธานเจาหนาที่บริหาร บจ.ทีซีเจ เอเซีย 3) ที่ปรึกษาสถาบัน
พัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย และ 4) ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม มาสังเคราะหเปนภาพรวมความตองการเกณฑสมรรถนะที่ใชในการประเมินผลของผูประกอบการ
ผูวิจัยไดแนวทางในการกําหนดกรอบในการสรางเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะของผูประกอบการ 
และคูมือการประเมิน คุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย สรุปผลได ดังนี้ 
  1.1 เกณฑสมรรถนะที่ใชในการสรางเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมนิคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย  



 84 

   ผูวิจัยไดนําสมรรถนะหลัก (Core Competencies) จํานวน 17 สมรรถนะ มาเปนกรอบ
ในการสรางเกณฑเพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมเปนรายสมรรถนะ ดังนี้ 
   1. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร 
   2. เกณฑสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
   3. เกณฑสมรรถนะดานกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
   4. เกณฑสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
   5. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบคุลากร 
   6.  เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 
   7. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการตลาด 
   8. เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
   9. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค  
   10. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
   11. เกณฑสมรรถนะดานบริการที่ดี  
   12. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
   13. เกณฑสมรรถนะดานการเปนผูนํา  
   14. เกณฑสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม  
   15. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 
   16. เกณฑสมรรถนะดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
   17. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดาํเนินธุรกิจ 
  1.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะ จากการสังเคราะหแนวคิด พบวา รูปแบบ
ของเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะมีหลายรูปแบบ สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 3 สรุปผลการสังเคราะหแนวคิดเกีย่วกับเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะ 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางแบบประเมนิ 
  

1. แบบมาตราสวนประมาณคา 1. แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
2. แบบตรวจสอบรายการ 2. แบบตรวจสอบรายการ 
3. แบบมาตราสวนประมาณคาเชิงปริมาณ 3. แบบบันทกึขอมูล 
4. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
5. แบบสัมภาษณ  
6. แบบบันทกึขอมูล  
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  1.3 กระบวนการและขั้นตอนที่ใชในการประเมินสมรรถนะ ในการประเมินบุคคล
โดยอิงเกณฑสมรรถนะจะตองกําหนดกระบวนการหรอืขั้นตอนใหชดัเจน จากการสังเคราะหแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการหรือขัน้ตอนในการประเมินสมรรถนะสรุปได ดังนี้ 
 
ตาราง 4 สรุปผลการสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใชในการประเมินสมรรถนะ 
     ของผูประกอบการใหม 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

1. ตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ 1. ตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะ 
2. ทําความเขาใจกับทุกคนเพื่อใหผูประเมิน/ 
ผูรับการประเมินไดทราบขัน้ตอนการประเมิน 
เครื่องมือที่ใชประเมิน การรายงานผลการประเมิน 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน 
เพ่ือใหเขาใจในวิธีการประเมิน การใช 
เครื่องมือ การสรุปผล การแปลผล และการ
นําเสนอ ผลการประเมิน 

3. ดําเนินการประเมินผลตามวิธีการและขัน้ตอน 
ที่กําหนดไว 
 

3. คณะกรรมการและผูบังคบับัญชา นําแบบ
ประเมินไปประเมินตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. รวบรวมผลการประเมินและสรุปผลตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

4. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน 
สรุปผลการประเมินเปนรายบุคคล 

5. นําเสนอผลการประเมินใหผูรับการประเมิน 
รับทราบ 

5. วิเคราะหผลการประเมินรายบุคคล และ 
นําเสนอผลการประเมิน 

  

 
  1.4 บุคลากรที่เก่ียวของกับการประเมินสมรรถนะ จากการสังเคราะหแนวคิดบุคคล 
ที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
   1.4.1 ผูประเมิน หมายถึง ผูทําหนาที่เปนผูนําแบบฟอรมการประเมินบุคคล โดย
อิงเกณฑสมรรถนะ ไปใชในการประเมิน ไดแก 1) ผูอํานวยการ สํานักพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน  2) ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทีซเีจ เอเชีย จํากัด (มหาชน)   3) ที่ปรึกษาสถาบัน
พัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย และ 4) ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 
   1.4.2 ผูรับการประเมิน คือ ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
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ตาราง 5 สรุปผลการสังเคราะหแนวคิดเกีย่วกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะ 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

แบงออกเปน 2 กลุม คือ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
1. ผูประเมิน ไดแก 1. ผูประเมิน ไดแก 
    1.1 ผูอํานวยการ    
    1.2 ประธานกรรมการบริหาร    
    1.3 ที่ปรึกษา 

    1.1 ผูอํานวยการ สพค. สพฐ.  
    1.2 ประธานเจาหนาที่บริหาร บจ. ทีซี   
เจ เอเซีย 

     1.3 ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนา
ผูประกอบการไทย หอการคาไทย  

     1.4 ผูอํานวยการ สํานักพัฒนา
ผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2. ผูรับการประเมิน คือ ผูประกอบการใหม สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดียทุกคน 

2. ผูรับการประเมิน คือ ผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 

  

 
  1.5 การใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล เปนการนําผลการประเมินบุคคล โดยอิงเกณฑ
สมรรถนะไปชีแ้จงใหผูรบัการประเมนิไดรับทราบ โดยผูประกอบการใหมเปนผูใหขอมูลปอนกลบัรายบุคคล 
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ เม่ือสรุปผลการประเมินจะตองนําผลการประเมินไปแจงกับผูรับการประเมินใหทราบ 
เพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกบัสมรรถนะดานที่เปนจุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนา จากการสังเคราะหแนวคิด
สรุปวิธีการใหขอมูลปอนกลบัได ดังนี้ 
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ตาราง 6 สรุปผลการสังเคราะหแนวคิดเกีย่วกับการใหขอมูลปอนกลบัในการประเมินสมรรถนะ 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

1. การใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการประเมินใน
ผลงานดานที่เปนที่ยอมรับและดานที่ตองปรับปรุง
แกไข 

1. การใหขอมูลปอนกลับแกผูประกอบการ
ใหมผูรับการประเมินเปนรายบุคคล ทั้งใน
ดานพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับและ
พฤติกรรมทีต่องไดรับการปรับปรุงแกไข 

2. การใหขอมูลปอนกลับควรเปนลายลกัษณอักษร
ที่ชัดเจนวาจะตองพัฒนาดานใด 

2. ใหขอมูลปอนกลับดวยวาจาเพื่อให
ผูประกอบการใหมตอบขอซักถามในผล
การประเมินและสรุปผลเปนลายลักษณ 
อักษรทั้งผลงาน/พฤติกรรมที่ยอมรับ และ
ผลงาน/พฤตกิรรมที่ตองปรับปรุงแกไข 

3. การใหขอมูลปอนกลับในภาพรวมเพื่อวางแผน
พัฒนาบุคคล 

3. ใหขอมูลปอนกลับในภาพรวมของ
ผูประกอบการใหม เพ่ือการวางแผนพัฒนา
บุคคล 

  

 
  1.6 ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมิน หมายถึง การกําหนดชวงเวลาที่จะประเมิน
สมรรถนะ ระยะเวลา และความถี่ที่ใชในการประเมิน จากการสังเคราะหแนวคิด ระยะเวลาและความถี่
ที่ใชในการประเมิน สรุปได ดังนี้ 
 

ตาราง 7 สรุปผลการสังเคราะหแนวคิดเกีย่วกับระยะเวลาและความถีท่ี่ใชในการประเมิน 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

 กําหนดการประเมินปละ 2 ครั้ง คือ 
1. ครั้งที่ 1 1. ชวงเดือนเมษายน 
2. ครั้งที่ 2 2. ชวงเดือนกันยายน 
  

 
  1.7 เกณฑสมรรถนะที่ใชเปนกรอบในการสรางแบบประเมินบุคคล 
    ผลจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ 
พฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ และการวเิคราะหบทบาทหนาที่ของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอร  
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และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รวมทั้งตนแบบสมรรถนะหลัก ทั้ง 5 สมรรถนะ สําหรับ 
ครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ใชในการสรางเกณฑ
สมรรถนะและประเมินแตละสมรรถนะ มาสรางเกณฑพฤติกรรมบงชีส้มรรถนะของผูประกอบการใหม 
ไดเกณฑสมรรถนะทั้ง 17 สมรรถนะที่ใชในการประเมินผูประกอบการใหม และไดรายการเกณฑพฤติกรรม
บงชี้ทั้งหมด 149 รายการ ดังปรากฏในตาราง 6 
 
ตาราง 8 สมรรถนะหลักและเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอร 
     และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 

สมรรถนะที่ใชในการประเมนิ เกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ 
  

1. ดานความรูการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและ 

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 

องคกร 1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 
 1.4 การบริหารองคกรระดับครอบครัว 
 1.5 การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน 
 1.6 การสื่อสารภายในองคกร 
 1.7 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
 1.8 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรพัยากรมนุษย 
 1.9 หลักการบริหารคาตอบแทน 
 1.10 หลักการกําหนด กลยุทธ วสิัยทศัน ภารกิจ ที่จะสนับสนุน 

การปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 1.11 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 
 1.12 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 
2. การมุงผลสัมฤทธิใ์น 
การปฏิบัติงาน 

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 

 2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
 2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 
 2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานทีป่ฏิบัต ิ
 2.5 ความริเริม่สรางสรรค 
 2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 
 2.9 หลักการทํางานเชิงรุก 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

สมรรถนะที่ใชในการประเมนิ เกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ 
  

3. กฎหมายที่ควรรูในการทาํ
ธุรกิจ 

3.1 ความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 

 3.2 ความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อ
และการละเมดิ และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน 

 3.3 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิเกี่ยวกับแรงงาน 
 3.4 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี
 3.5 ความรูเกีย่วกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
4. การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดทําแผน 

4.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยหีลากหลายและเหมาะสม 

ธุรกิจ 4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวตักรรมที่ใชใน
การเรียนรู 

 4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 
 4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธรุกิจและกระบวนการจัดทํา

แผนธุรกิจ 
 4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที ่
 4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 
5. การบริหารการอบรมและ
การจัดการเรียนรูของบุคลากร 

5.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อ
สอดคลองกับวัยความตองการของบุคลากร 

 5.2 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและ
การประเมินผล 

 5.3 การใชรูปแบบเทคนิควธิีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อให
บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

 5.5 การใชหลกัจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรู
อยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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 5.6 การออกแบบวธิีการวัดและประเมินผลหลากหลาย 
 5.7 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตอง

เหมาะสม 
 5.8 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 
 5.9 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงบุคลากร 
6. ดานความรูในการบริหาร 6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 
ดานการเงิน 6.2 การประมาณความตองการเงินทุน 
 6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทนุในธุรกิจ 
 6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 
 6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
 6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลีย่น 
 6.7 การลดตนทุนเงินกู 
 6.8 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 
 6.9 การเปนบคุคลทีธ่นาคารเชื่อถือและไววางใจ 
7. ดานความรูในการบริหาร 7.1 หลักการมองหาตลาดใหม 
ดานการตลาด 7.2 หลักการหาทําเลทีต่ั้ง 
 7.3 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 
 7.4 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 
 7.5 การรักษาภาพพจนของย่ีหอ 
 7.6 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 
 7.7 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 
 7.8 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อให

ไดรับความนาเชื่อถือ 
 7.9 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 
 7.10 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดาน 

ความไดเปรียบเสียเปรยีบระหวางองคกรกับคูแขง 
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8. ดานความรูเฉพาะประเภท 8.1 หลักและกระบวนการจดัตั้งและพัฒนาธุรกิจ 
ธุรกิจ 8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
 8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 
 8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
 8.5 หลักการวิเคราะหผูบรโิภค 
 8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 
 8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 
 8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 
 8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 
 8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 
 8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 
 8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 
9. ดานทักษะในความคิดและ 9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค  
รับรูวตัถุประสงค 9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
 9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 
 9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   
 9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  
 9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  
 9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 
 9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 
 9.10 ความสามารถในการวนิิจฉัยโดยใชหลักการ 
10. ดานทักษะในการคิดและ 10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลังของปญหา 
ลงมือปฏิบัต ิ 10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหา

ไดอยางถูกตอง 
 10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 
 10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  
 10.5 ความสามารถในการแบงเวลาทํางานและพักผอนใหเหมาะสม 
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11. การบริการที่ดี 11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจ 
ผูมารับบริการ 

 11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 
 11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติ

ผูรับบริการ 
 11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเตม็ใจ 
 11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 
 11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความ

พยายามอยางมาก 
 11.7 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 
 11.8 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
12. ดานทักษะในการติดตอ  12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ 
สื่อสารและปฏิสัมพันธ 12.2 การสรางทีมงาน 
ทางสังคม 12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 
 12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 
 12.5 การหาหุนสวนงาย และคาใชจายต่ํา 
13. การเปนผูนํา 13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน 

และใหเกียรตแิกผูอ่ืน 
 13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคดิและ 

การกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพนัและมุงม่ันตอเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน 

 13.3 การมีปฏิสัมพันธในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืนโดย
มุงเนนการเรียนรู และการพัฒนา 

 13.4 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ 
ในการปฏิบตังิาน 

 13.5 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบันโดยมี
การวางแผนวสิัยทัศน ซึ่งเชือ่มโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธ
กิจขององคกร 
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13. การเปนผูนํา (ตอ) 13.6 ความคดิริเริ่มในการปฏิบัตทิี่นําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 

 13.7 การสนับสนุนความคดิริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตรตรอง
ของเพ่ือนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

 13.8 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 

 13.9 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการที่ปฏิบตัิงานที่ทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบตัิใหบรรลุผลสําเร็จได 

14. การทํางานเปนทีม 14.1 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
 14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย

ความสําเร็จรวมกัน 
 14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานใน

โอกาสที่เหมาะสม 
 14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 
 14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได

เหมาะสมในทกุโอกาส 
 14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายใน

ทีมงาน 
 14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางาน

เปนทีมใหเกิดขึ้น 
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15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง 
และการพัฒนาตนเอง 

15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่
จะทําธุรกิจได) 

 15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวา 
ความใฝรูเปนสิ่งดี)  

 15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 
 15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย 
 15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 
 15.6 การศึกษาคนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
 15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มี

โอกาส 
 15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ 

อยางตอเน่ือง 
 15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและ

นอกสถานที่ 
 15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 
 15.11 การมองโลกทางบวก 
16. จริยธรรมและจรรยาบรรณ 16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 
 16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผน 

การใชจายและใชทรัพยากรอยางประหยัด 
 16.3 การปฏิบัตตินและดาํเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 
 16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
 16.5 มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบยีนผูอ่ืน 
 16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 
 16.7 การปฏิบัตตินตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให

การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
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17. ดานทัศนคติที่มีตอการ 17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ  
ดําเนินธุรกิจ 17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  
 17.3 การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ  
 17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  
 17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  
 17.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 
 17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 
 17.8 การตอบแทนสังคม 
 17.9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  
 17.10 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง  
 17.11 ความเปนมิตรกับลกูคาและสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดตลอดเวลา 
  17.12 การติดตามดานแรงจูงใจ 
 17.13 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรค

ตางๆ ที่ขวางกั้น 
  

 
  1.8 การตรวจสอบคุณภาพของเกณฑสมรรถนะ  เพื่อประเมินคุณลักษณะของ 
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียที่
พัฒนาข้ึน  
   เม่ือไดเกณฑสมรรถนะเพื่อใชใน การประเมินคุณคณุลกัษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย แลวผูวิจัยไดนาํเกณฑสมรรถนะ
ไปตรวจสอบคุณภาพ คือ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
   ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง ผูวิจัยไดนําเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย มาสราง
เปนแบบประเมินความสอดคลองของเกณฑสมรรถนะ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคลองของเกณฑ
พฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ และนําผลการวเิคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองเกณฑพฤติกรรมบงชี้ที่มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตองมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 ผลการวเิคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 
ดังแสดงในภาคผนวก ง 
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   ซึ่งเกณฑสมรรถนะที่ไดนั้น สามารถนาํไปใชใน การประเมินคุณคุณลักษณะของ 
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ที่มีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยพบวา รายการเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม มีทั้งหมด 
149 รายการ มีคาดัชนีความสอดคลองตามเกณฑที่กําหนดมากกวา 0.50 จํานวน 145 รายการ ต่ํากวา
เกณฑที่กําหนด 4 รายการคือ 1) การบริหารองคกรระดับครอบครัว 2) ความสามารถในการแบงเวลา
ทํางาน และพักผอนใหเหมาะสม 3) การหาหุนสวนงายและคาใชจายต่าํ 4) การมีปฏิสมัพันธในการสนทนา
อยางสรางสรรคกับผูอ่ืนโดยมุงเนนการเรยีนรูและการพัฒนา โดยตัดรายการเกณฑพฤติกรรมบงชี้ดังกลาว
ออก และรายการที่เพ่ิมเติมจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญอีก 8 รายการ คือ 1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย 2) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจออนไลน 3) วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 
4) หลักการบริหารธุรกิจ/ การตลาดเชิงจริยธรรม 5) หลักการบริหารความเสี่ยง 6) หลักการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง 7) หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 8) ความคิดอยางมีวิจารณญาณ จึงได
รายการเกณฑพฤติกรรมบงชี้ 17 สมรรถนะ ทั้งหมด 153 รายการ ที่นําไปใชสรางแบบประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขากาออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ดังนี้ 
   สมรรถนะที ่1 ดานความรูการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร ควรมี
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 
    2. การจัดทําแผนบริหารองคกร 
    3. การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธรุกิจ 
    4. การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน 
    5. การสื่อสารภายในองคกร 
    6. หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
    7. หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    8. หลักการบริหารคาตอบแทน 
    9. หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทศัน ภารกิจที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
    10 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 
    11. การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 
   สมรรถนะที่ 2 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี้ 
ดังตอไปน้ี 
    1. หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 
    2. หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
    3. หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 
    4. ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่ปฏบิัต ิ
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    5. ความริเริ่มสรางสรรค 
    6. การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญเฉพาะทาง 
    7. หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
    8. หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 
    9. หลักการทํางานเชิงรุก 
   สมรรถนะที ่3 กฎหมายทีค่วรรูในการทําธุรกิจ ควรมีเกณฑพฤตกิรรมบงชี ้ดังนี้ 
    1. ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดตั้งธุรกจิ 
    2. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกีย่วของกบัการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด 
และพรบ.เชค็ ตั๋วเงิน 
    3. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับแรงงาน 
    4. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี
    5. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา      
    6. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย 
    7. ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 
   สมรรถนะที ่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ ควรมี
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. การใชสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสม   
    2. การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรยีนรู 
    3. การใชอีเมลและอินเตอรเนต็ 
    4. การสรางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 
    5. หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ 
    6. วิธีการวางกลยุทธระดบัองคกร/ระดับหนาที่ 
    7. หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 
    8. วิธีการโอนเงนิทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 
   สมรรถนะที ่5 การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร ควร
มีเกณฑพฤตกิรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือสอดคลองกับวัย
และความตองการของบุคลากร 
    2. การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผล 
    3. การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
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    4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกร 
    5. การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข 
และพัฒนาเตม็ศักยภาพ 
    6. การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย 
    7. การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 
    8. การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 
    9. การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง 
   สมรรถนะที ่ 6 ดานความรูในการบริหารดานการเงิน ควรมีเกณฑพฤติกรรม
บงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 
    2. การประมาณความตองการเงินทุน 
    3. หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 
    4. การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 
    5. การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
    6. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
    7. การลดตนทุนเงินกู 
    8. การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 
    9. การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 
   สมรรถนะที ่ 7 ดานความรูในการบริหารดานการตลาด ควรมเีกณฑพฤตกิรรม
บงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. หลักการมองหาตลาดใหม 
    2. หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 
    3. การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 
    4. หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 
    5. การรักษาภาพพจนของยี่หอ 
    6. การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 
    7. การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 
    8. การสรางลกัษณะเฉพาะใหกบัผลติภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 
    9. หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 
    10. หลักการใหขอมูลแกพนักงานในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกร
กับคูแขง 
    11. หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 
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    12. หลักการบริหารความเสี่ยง 
    13. หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 
   สมรรถนะที ่8 ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมลัติมีเดยี 
ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ 
    2. การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
    3. หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 
    4. การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
    5. หลักการวิเคราะหผูบริโภค 
    6. หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 
    7. หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 
    8. หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 
    9. หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 
    10. หลักการออกแบบกราฟฟค 
    11. หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 
    12. หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 
    13. หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 
   สมรรถนะที ่9 ดานทักษะในความคดิและรบัรูวตัถุประสงค ควรมีเกณฑพฤตกิรรม
บงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. ความคิดเชิงสรางสรรค  
    2. การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
    3. การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 
    4. ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   
    5. ความคิดเชิงกลยุทธ  
    6. ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  
    7. ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 
    8. ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 
    9. ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 
    10. ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 
    11. ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   สมรรถนะที ่ 10 ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏบิัต ิควรมีเกณฑพฤติกรรม
บงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญักอน/หลังของปญหา 
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    2. ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
    3. การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 
    4. ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  
   สมรรถนะที ่11 การบริการที่ดี ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 
    2. มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 
    3. การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ 
    4. การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 
    5. การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 
    6. การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายามอยางมาก 
    7. การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 
    8. มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
   สมรรถนะที ่12 ดานทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม ควรมี
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  
    2. การสรางทีมงาน  
    3. การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 
    4. ความสามารถในการโนมนาวใจคน 
   สมรรถนะที ่13 การเปนผูนํา ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็นหรือผลงาน และใหเกยีรติแก 
ผูอ่ืน 
    2. การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพัน
และมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 
    3. การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับ
ทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
    4. การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ  ที่เปนปจจุบันโดยมีการวางแผนวิสัยทัศน 
ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 
    5. ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 
    6. การสนับสนุนความคิดริเร่ิม ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงาน
และมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 
    7. การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมนิการปฏบิัติงานของ
ตนเอง และผลการดําเนินงาน 
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    8. การกําหนดเปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถ
ของตนเองตามสภาพจริงและปฏบิัติใหบรรลุผลสําเร็จได 
   สมรรถนะที ่14 การทํางานเปนทีม ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี ้ดังตอไปน้ี 
    1. ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    2. การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
    3. ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพื่อนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 
    4. การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
    5. การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน  
ภายนอก และในทุกสถานการณ 
    6. การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสม ใน 
ทุกโอกาส 
    7. การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน 
    8. การรวมกบัเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกดิขึ้น 
   สมรรถนะที ่15 ดานทัศนคติที่มตีอตนเอง และการพัฒนาตนเอง ควรมีเกณฑ
พฤติกรรมบงชี้ ดังตอไปน้ี 
    1. การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 
    2. การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี)  
    3. การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 
    4. การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
    5. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 
    6. การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 
    7. การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 
    8. การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 
    9. การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที่ 
    10. การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 
    11. การมองโลกทางบวก 
   สมรรถนะที ่16 จริยธรรม และจรรยาบรรณ ควรมเีกณฑพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 
    1. การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 
    2. ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย และใชทรัพยากร 
อยางประหยัด 
    3. การปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสม
กับสถานะของตน 
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    4. การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน 
    5. มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
    6. มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 
    7. การปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเรจ็ 
   สมรรถนะที ่17 ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ควรมีเกณฑพฤติกรรมบงชี้ 
ดังตอไปน้ี 
    1. การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ  
    2. การมีความอดทนทํางานหนัก  
    3. การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ  
    4. การใสใจคุณภาพของผลงาน  
    5. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  
    6. การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 
    7. การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 
    8. การตอบแทนสังคม 
    9. การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน  
    10. การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  
    11. ความเปนมิตรกับลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลา 
    12. การติดตามดานแรงจูงใจ 
    13. การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลายอุปสรรคตางๆ ทีข่วางกั้น 
 
 ตอนที ่2 ผลการสรางแบบประเมินเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมโดยผูเชี่ยวชาญ 
  ในการสรางแบบประเมินความสําคัญของเกณฑสมรรถนะ เพ่ือประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมัลติมีเดีย ผูวจัิยได
นําแนวคิดที่ไดจากการสังเคราะห เอกสารงานวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑสมรรถนะที่ใชในการสรางเกณฑ
สมรรถนะเพื่อประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะ กระบวนการและขั้นตอนที่ใช
ในการประเมินสมรรถนะ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมินสมรรถนะ การใหขอมูลปอนกลับรายบคุคล 
ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมิน และการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของผูประกอบการใหม สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย มาเปนกรอบในการสรางแบบประเมิน
ความสําคัญเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม และไดองคประกอบของแบบประเมินความสําคัญ
เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม คือ 1) วัตถุประสงคของแบบประเมิน 2) เกณฑสมรรถนะที่ใช
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ในแบบประเมิน โดยอิงเกณฑสมรรถนะ 3) เครื่องมือที่ใชในแบบประเมินโดยอิงเกณฑสมรรถนะ 4) กระบวนการ
ในแบบประเมนิโดยอิงเกณฑสมรรถนะ 5) บุคลากรทีเ่กี่ยวของกับการประเมิน 6) การพิจารณาผล
แบบประเมินโดยอิงเกณฑสมรรถนะ 7) การใหขอมูลปอนกลับ และ 8) ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน 
และ 9) การนําเสนอผลการประเมิน ดังแสดงในตาราง 9  
 
ตาราง 9 แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

1. วัตถุประสงคของคูมือ 1. ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการสรางคูมือ คือ 
    1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการนําคูมือไปใชในการประเมิน
บุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดีย 

     1.2 เพ่ือเปนแนวทางในการสรุปผลและวเิคราะหผล 
การประเมินบคุคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการ
ใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ
และมัลติมีเดีย 

2. เกณฑสมรรถนะที่ใชในการ
ประเมินบุคคลโดยอิงเกณฑ
สมรรถนะ 

2. และ 3. ผูวิจัยนําผลการวจัิยที่ได มาสรางเครื่องมือที่ใช 
ในการประเมนิสมรรถนะหลัก 17 สมรรถนะ นํามากําหนด
กรอบและรูปแบบของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวน 

3. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
บุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะ 

ประมาณคา 5 ระดับ แบบบนัทึกขอมูล และแบบตรวจสอบ
รายการ 

4. กระบวนการในการประเมินบุคคล
โดยอิงเกณฑสมรรถนะ 

4. ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนใน
การประเมิน โดยมีรายละเอียด คือ 
    4.1 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล 
    4.2 หนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งตองทําหนาที่ ดังนี้ 
         4.2.1 การดําเนินการประเมิน 
         4.2.2 การสรุปผลการประเมิน 

          4.2.3 การวิเคราะหผลการประเมนิ 
         4.2.4 การนําเสนอผลการประเมิน 

5. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
ประเมิน 

5. กําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน คือ ผูประเมิน
และผูรับการประเมิน 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

ผลการสังเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี แนวคิดที่นํามาใชในการสรางคูมือ 
  

6. การพิจารณาผลการประเมิน
บุคคลโดยอิงเกณฑสมรรถนะ 

6. วางแนวทางพิจารณาผลการประเมินคอื 
    6.1 พิจารณาผลการประเมินรายบุคคล 
    6.2 พิจารณาผลการประเมินแตละสวน/ฝาย 
    6.3 พิจารณาผลการประเมินในภาพรวม 

7. การใหขอมูลปอนกลับ 7. กําหนดแนวทางในการใหขอมูลปอนกลับ และวธิีการให
ขอมูลปอนกลบั 

8. ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน 
    8.1 ปละ 1 ครั้ง 
    8.2 ปละ 2 ครั้ง 
    8.3 ตามความเหมาะสมแตละ
หนวยงาน 

8. กําหนดการประเมินปละ 2 ครั้ง คือ 
    8.1 ชวงเดือนเมษายนประเมินครั้งที่ 1 
    8.2 ชวงเดือนกันยายนประเมินครั้งที่ 2 

9. การนําเสนอผลการประเมิน 9. สรุปผลการประเมินเปนรายบุคคลและวิธีการแกไข 
  

 
 จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัย ไดนํามาสรางเปนแบบประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยมี เน้ือหาสาระของรางคูมือ
โดยภาพรวมประกอบดวยวัตถุประสงคของแบบประเมิน วิธีการใชแบบประเมิน เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการประเมินสมรรถนะของบุคคล กระบวนการและ ขั้นตอนในการประเมิน 
ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมิน วิธีการใหขอมูลปอนกลับ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน 
ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน (แบบฟอรมที่ใชในการประเมินบุคคล) การนําเสนอ
ผลการประเมนิ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลบุคคล โดยมีจํานวนหนาทั้งหมด 12 หนา 
 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใช 
  3.1 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชของผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 19 คน 
   ผูวิจัย ไดนําเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ไดศึกษาและ
พิจารณาความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใช และปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
การวิเคราะหคาความเปนไปไดในการนําแบบประเมินไปใช โดยพิจารณาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑในการพิจารณา และแปลความหมาย ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะอยูในระดับมากที่สุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะอยูในระดับนอยที่สุด 
   

  ถาคาเฉลีย่ (Mean) ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป สรุปวา เกณฑสมรรถนะมคีวามเปนไปได ใน
การนําไปใชไดจริง ถาคาเฉลี่ย (Mean) ต่าํกวา 3.50 ผูวิจัยตองทําการพิจารณาปรับปรุงเกณฑสมรรถนะ
ตามขอเสนอแนะที่ไดรบั เพ่ือใหไดเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 
ตาราง 10 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 19 คน) เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะ  
    ของผูประกอบการใหมไปใช 
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

1. ดานความรูการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร    
    1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 4.05 0.70 มาก 
    1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 4.16 0.50 มาก 

    1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 4.37 0.83 มาก 

    1.4 การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน 3.37 0.96 ปานกลาง 
    1.5 การสื่อสารภายในองคกร 4.53 0.61 มากที่สุด 
    1.6 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกจิ 4.21 0.79 มาก 
    1.7 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 4.16 0.38 มาก 
    1.8 หลักการบริหารคาตอบแทน 4.21 0.42 มาก 
    1.9 หลักการกําหนด กลยุทธ วสิัยทศัน ภารกิจที่จะสนับสนุนการ
ปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 
4.47 

 
0.51 

 
มาก 

    1.10 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 4.05 0.70 มาก 
    1.11 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 

 
4.26 

 
0.73 

 
มาก 

โดยภาพรวมของดานความรูการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 4.17 0.37 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

2. การมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน    
    2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหาอยางเปน
ระบบ 

 
4.26 

 
0.45 

 
มาก 

    2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 4.53 0.51 มากที่สุด 
    2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 4.16 0.50 มาก 
    2.4 ความรูและเขาใจเกีย่วกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบตั ิ 4.26 0.56 มาก 
    2.5 ความริเริ่มสรางสรรค 4.11 0.46 มาก 
    2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4.21 0.63 มาก 
    2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4.11 0.74 มาก 

    2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 4.21 0.63 มาก 

    2.9 หลักการทํางานเชิงรุก 4.11 0.81 มาก 

โดยภาพรวมของการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 4.22 0.26 มาก 
3. กฎหมายที่ควรรูในการทาํธุรกิจ    
    3.1 ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 

 
4.11 

 
0.57 

 
มาก 

    3.2 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อ
และการละเมดิ และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน 

 
3.89 

 
0.66 

 
มาก 

    3.3 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบัตเิกี่ยวกบัแรงงาน 3.89 0.46 มาก 

    3.4 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับภาษ ี 3.95 0.52 มาก 

    3.5 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3.68 0.67 มาก 

    3.6 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย 4.00 0.74 มาก 

    3.7 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 3.79 0.71 มาก 

โดยภาพรวมของกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 3.90 0.41 มาก 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัทําแผนธุรกจิ    
    4.1 การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสม 3.68 0.58 มาก 

    4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวตักรรมที่ใชใน
การเรียนรู 

 
3.68 

 
0.67 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

    4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 3.95 0.62 มาก 

    4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

 
3.63 

 
0.76 

 
มาก 

    4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทํา
แผนธุรกิจ 

 
4.05 

 
0.70 

 
มาก 

    4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่ 4.26 0.65 มาก 

    4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 3.74 0.56 มาก 

    4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 3.68 1.16 มาก 

โดยภาพรวมของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 3.84 0.39 มาก 
5. การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร    
    5.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อสอดคลอง
กับวัยและความตองการของบุคลากร 

 
3.37 

 
0.83 

 
ปานกลาง 

    5.2 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและ
การประเมินผล 

 
3.42 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

    5.3 การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อให
บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
4.11 

 
0.66 

 
มาก 

    5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลกูฝง สงเสริมคุณลักษณะพงึ
ประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

 
3.89 

 
0.66 

 
มาก 

    5.5 การใชหลักจิตวทิยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมี
ความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
3.79 

 
0.63 

 
มาก 

    5.6 การออกแบบวธิีการวัดและประเมินผลหลากหลาย 3.37 0.76 ปานกลาง 
    5.7 การสรางและนําเครือ่งมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตอง
เหมาะสม 

 
4.21 

 
0.63 

 
มาก 

    5.8 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง 4.26 0.65 มาก 

    5.9 การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 4.16 0.50 มาก 

โดยภาพรวมของการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 3.84 0.44 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

6. ดานความรูในการบริหารดานการเงิน    

    6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 4.63 0.50 มากที่สุด 
    6.2 การประมาณความตองการเงินทุน 4.32 0.48 มาก 

    6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 4.32 0.67 มาก 

    6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 4.74 0.45 มากที่สุด 
    6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 4.16 0.60 มาก 

    6.6 การบริหารความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 3.84 0.50 มาก 

    6.7 การลดตนทุนเงินกู 3.26 0.87 ปานกลาง 
    6.8 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 3.84 0.69 มาก 
    6.9 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ 4.47 0.70 มาก 

โดยภาพรวมของดานความรูในการบริหารดานการเงิน 4.18 0.38 มาก 

7. ดานความรูในการบริหารดานการตลาด    

    7.1 หลักการมองหาตลาดใหม 4.32 0.48 มาก 

    7.2 หลักการหาทําเลทีต่ัง้ 3.42 1.17 ปานกลาง 
    7.3 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 4.16 0.50 มาก 

    7.4 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 4.47 0.61 มาก 

    7.5 การรักษาภาพพจนของยี่หอ 4.21 0.54 มาก 

    7.6 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 4.11 0.57 มาก 

    7.7 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 4.47 0.51 มาก 

    7.8 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑและออกแบบเพื่อให
ไดรับความนาเชื่อถือ 

 
4.26 

 
0.56 

 
มาก 

    7.9 หลักการโฆษณาเพือ่เจาะกลุมเปาหมาย 4.11 0.66 มาก 

    7.10 หลักการใหขอมูลแกพนักงานในดานความไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางองคกรกับคูแขง 

 
3.89 

 
0.88 

 
มาก 

    7.11 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 3.84 0.76 มาก 

    7.12 หลักการบริหารความเสี่ยง 3.74 0.73 มาก 

    7.13 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง 3.84 0.69 มาก 

โดยภาพรวมของดานความรูในการบริหารดานการตลาด 4.06 0.41 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

8. ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ และมัลติมีเดีย    

    8.1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพฒันาธุรกิจ 4.21 0.71 มาก 

    8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 4.26 0.56 มาก 

    8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 4.16 0.60 มาก 

    8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 4.11 0.46 มาก 

    8.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค 4.21 0.63 มาก 

    8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 4.16 0.50 มาก 

    8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 4.11 0.46 มาก 

    8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 3.79 0.79 มาก 

    8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 3.74 0.81 มาก 

    8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 3.58 0.77 มาก 

    8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 3.74 0.87 มาก 

    8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 3.84 0.90 มาก 

    8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 4.26 0.56 มาก 

โดยภาพรวมของธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย 4.01 0.41 มาก 

9. ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค    

    9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค  4.32 0.48 มาก 

    9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 4.42 0.51 มาก 

    9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 4.16 0.50 มาก 

    9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   4.32 0.48 มาก 

    9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  4.42 0.51 มาก 

    9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  4.11 0.81 มาก 

    9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 4.21 0.71 มาก 

    9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 4.11 0.66 มาก 

    9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 4.37 0.68 มาก 

    9.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 4.21 0.63 มาก 

    9.11 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 4.32 0.75 มาก 

โดยภาพรวมของดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 4.27 0.37 มาก 



 110 

ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

10. ทักษะในการลงมือปฏิบัต ิ    

    10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง ของปญหา 4.53 0.61 มากที่สุด 
    10.2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาได
อยางถูกตอง 

 
4.53 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

    10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 4.53 0.51 มากที่สุด 

    10.4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  4.26 0.56 มาก 

โดยภาพรวมของ ทักษะในการลงมือปฏิบัต ิ 4.46 0.32 มาก 
11. การบริการที่ดี    
    11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับ
บริการ 4.42 0.61 มาก 
    11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 4.53 0.51 มากที่สุด 

    11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติ
ผูรับบริการ 4.32 0.48 มาก 

    11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 4.58 0.51 มากที่สุด 

    11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบรกิารเปนหลัก 4.58 0.51 มากที่สุด 

    11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความ
พยายามอยางมาก 

 
4.37 

 
0.68 

 
มาก 

    11.7 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 4.32 0.67 มาก 

    11.8 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบรกิาร 3.37 1.54 ปานกลาง 
โดยภาพรวมของการบริการที่ดี 4.31 0.44 มาก 
12. ดานทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม    
    12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  4.21 0.92 มาก 

    12.2 การสรางทีมงาน  4.26 0.81 มาก 

    12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 4.21 0.79 มาก 

    12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 4.32 0.67 มาก 

โดยภาพรวมของดานทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม 4.25 0.60 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

13. การเปนผูนํา    
    13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และ
ใหเกียรติแกผูอ่ืน 

 
4.21 

 
0.54 

 
มาก 

    13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลีย่นความคิดและการกระทําของผูอ่ืนให
มีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

 
4.47 

 
0.51 

 
มาก 

    13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

4.32 

 
 

0.67 

 
 
มาก 

    13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบันโดยมีการ
วางแผนวิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทศัน เปาหมาย และพันธกิจของ
องคกร 

 
 

4.37 

 
 

0.50 

 
 
มาก 

    13.5 ความคิดริเริ่มในการปฏิบัตทิี่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนานวัตกรรม 

 
3.42 

 
1.26 

 
ปานกลาง 

    13.6 การสนับสนุนความคิดริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตรตรอง
ของเพ่ือนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

 
4.37 

 
0.50 

 
มาก 

    13.7 การใชเทคนิควธิีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 

 
4.05 

 
0.62 

 
มาก 

    13.8 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่ทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏบิัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

 
4.32 

 
0.48 

 
มาก 

โดยภาพรวมของการเปนผูนํา 4.19 0.36 มาก 
14. การทํางานเปนทีม    
    14.1 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 4.21 0.42 มาก 

    14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.26 0.45 มาก 

    14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน 

 
4.26 

 
0.45 

 
มาก 

    14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 

 
4.11 

 
0.57 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

    14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธภิาพ
ทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 

 
4.32 

 
0.48 

 
มาก 

    14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เหมาะสมในทกุโอกาส 

4.26 0.45 
 
มาก 

    14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทมีงาน 4.32 0.48 มาก 

    14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปน
ทีมใหเกิดขึ้น 

 
4.11 

 
0.57 

 
มาก 

โดยภาพรวมของการทํางานเปนทีม 4.23 0.36 มาก 
15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพฒันาตนเอง    

    15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะ
ทําธุรกิจได) 

 
4.63 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

    15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวาความใฝรูเปนสิง่ดี)  4.47 0.61 มาก 

    15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 4.37 0.60 มาก 

    15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนา
ตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย 

 
4.42 

 
0.61 

 
มาก 

    15.5 การวิเคราะหจุดแขง็และจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 4.11 0.46 มาก 

    15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวชิาการเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

 
4.21 

 
0.54 

 
มาก 

    15.7 การแลกเปลีย่นเรยีนรูกับผูอ่ืนเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มี
โอกาส 

 
4.26 

 
0.56 

 
มาก 

    15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ 
อยางตอเน่ือง 

 
4.00 

 
0.58 

 
มาก 

    15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและ
นอกสถานที่ 

 
4.32 

 
0.58 

 
มาก 

    15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 4.26 0.56 มาก 

    15.11 การมองโลกทางบวก 4.53 0.51 มากที่สุด 

โดยภาพรวมของดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพฒันาตนเอง 4.32 0.35 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

16. จริยธรรม และจรรยาบรรณ    
    16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเรจ็ 4.26 0.45 มาก 

    16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใช
ทรัพยากรอยางประหยัด 

 
4.58 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

    16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 

 
4.11 

 
0.57 

 
มาก 

    16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 4.32 0.48 มาก 

    16.5 มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลอื และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 4.58 0.51 มากที่สุด 

    16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 4.42 0.51 มาก 

    16.7 การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 

 
4.26 

 
0.45 

 
มาก 

โดยภาพรวมของจริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.36 0.35 มาก 
17. ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ    

    17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ  4.79 0.42 มากที่สุด 

    17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  4.63 0.50 มากที่สุด 

    17.3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ  4.53 0.51 มากที่สุด 

    17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  4.74 0.45 มากที่สุด 

    17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได  4.32 0.48 มาก 

    17.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 4.26 0.45 มาก 

    17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 4.11 0.46 มาก 

    17.8 การตอบแทนสังคม 3.47 0.90 ปานกลาง 

    17.9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  4.16 0.83 มาก 

    17.10 การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  4.05 0.70 มาก 

    17.11 ความเปนมิตรกบัลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดตลอดเวลา 

 
4.00 

 
0.74 

 
มาก 

    17.12 การติดตามดานแรงจูงใจ 4.05 0.70 มาก 

    17.13 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ 
ที่ขวางกั้น 

 
4.16 

 
0.69 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ)  
 

ความเปนไปไดในการนํา 
เกณฑสมรรถนะไปใช รายการประเมิน (n = 19) 

X  S.D. แปลผล 
    

โดยภาพรวมของดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 4.25 0.35 มาก 
    

โดยภาพรวมของเกณฑสมรรถนะ 4.18 0.27 มาก 
    

 
 จากตาราง 10 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมสาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยภาพรวมทั้งหมด มีความเปนไปได
ในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชในแบบประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ซึ่งอยูในระดับมาก 
( X = 4.18) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา ทุกองคประกอบมีความเปนไปไดในการนําเกณฑ
สมรรถนะไปใชในแบบประเมินโดยอยูใน ระดับมาก ( X = 3.84 – 4.46) 
 จากการประเมนิความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใช ผูเชีย่วชาญใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือเปนการพฒันาเกณฑสมรรถนะเพ่ือประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและ 
สาขาการออกแบบสื่อปฏิพันธและมัลติมีเดีย ดังประเด็นตอไปน้ี 
 
ตาราง 11 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเกณฑสมรรถนะ 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

การจัดทําแผนบริหารองคกร - การจัดทําแผนงานมีความสําคัญกับองคกรมาก 
การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝาย
ตางๆ อยางชัดเจน 

- เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

หลักการบริหารคาตอบแทน - เพ่ือกระตุนการทํางาน 
หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยาง
เปนขั้นตอน 

- หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานตองมีการ
กําหนดอยางแนนอน 

ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและ
ในงานที่ปฏิบตั ิ

- ควรรู Flow งานในภาพรวม 

ความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

- ธุรกิจโลกออนไลนตองการความคิดแปลกใหมเสมอ 
- บุคลากรตองมีความคิดริเริ่มเพ่ือการพัฒนาองคกร
ใหมากขึ้น 
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ตาราง 11 (ตอ)  
 

ประเด็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม - ความสําเร็จยอมเกิดจากการรวมมือทํางานจากทุกฝาย 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย  - มีความสําคัญมาก 
การประมาณความตองการเงินทุน - เงินทุนเปนเร่ืองสําคัญของธุรกิจ 
การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม - ทําเองได 
การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ - ไมจําเปนหากไมไดบริการธนาคาร 
การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
หลากหลายและเหมาะสมกบัเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

- เทคโนโลยีมีสวนชวยแตเนื้อหาสาระมีความสําคัญ
มากกวา 

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 

- เทคโนโลยีมีสวนชวยแตเนื้อหาสาระมีความสําคัญ
มากกวา 

วิธีการโอนเงนิทางมือถือ/อินเตอรเน็ต - โลกออนไลนกวางไกลทัว่โลกและเพื่อความสะดวก 
- เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของการทําธุรกรรมของลูกคา 

การนําสินคาใหมๆ สูตลาด - เพ่ือใหมีความยุติธรรม 
การรักษาภาพพจนของยี่หอ - การสรางภาพพจนทําใหเกิดความแตกตางในตลาด 
การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑและ
ออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 

- ลักษณะเฉพาะและความนาเชื่อถือเปนกญุแจสําคัญ
ที่นําไปสูความสําเร็จ 
- เกิดการคิดและสรางภาพลกัษณได 

หลักการใหขอมูลแกพนักงานในดานความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 

- ไมจําเปนกับพนักงานทุกคน 

หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ - การจัดตั้งธุรกิจบนหลักการที่ถูกตองทําใหรากฐาน
ของธุรกิจแข็งแรง 

หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน - ตองประเมินผลอยางดี 
หลักการออกแบบกราฟฟค - สื่อออนไลนเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในปจจุบัน 

- สรางความสนใจและสามารถอธิบายกบัลูกคาไดมาก
ขึ้น 

หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ - สื่อออนไลนเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในปจจุบัน 
- สรางความสนใจและสามารถอธิบายกบัลูกคาไดมาก
ขึ้น 

หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน - สื่อออนไลนเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในปจจุบัน 
- สรางความสนใจและสามารถอธิบายกับลูกคาไดมากขึ้น 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

ความคิดเชิงกลยุทธ  - กลยุทธที่พิจารณาอยางรอบคอบเปนกุญแจสําคัญ 
ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม - ธุรกิจไมควรหยุดนิ่ง ตองคิดและพัฒนาสิ่งใหมเสมอ 
ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  - บางครั้งเกิดการผิดพลาด  

- ตองรูจักกาวไปขางหนากอนคนอ่ืนเสมอ 
การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง 
ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ 

- การใหบริการที่ดีเปนหัวใจหลักของธุรกจิ 

การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและ
ประสบการณภายในทีมงาน 

- การแลกเปลีย่นยิ่งมากยิ่งนําพาองคกรประสบ
ความสําเร็จ 

การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการ
พัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 

- นักการตลาดสมัยใหมตองมีความเปนนักสังเกตและ
นํามาพัฒนา 

การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน  - สามารถตอยอดธุรกิจและสรางชื่อเสียงในอนาคตได 
  

 
  3.2 ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชในแบบประเมิน
เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย จํานวน 19 คน 
   ผูวิจัยไดนําแบบประเมินเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมที่ไดปรับแก ตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน มาทําการยืนยันซํ้าอีกครั้งในกลุมผูเชี่ยวชาญเดมิ ดัง
ตาราง 12 
   เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา ทุกองคประกอบมีความเปนไปไดในการนํา 
คูมือไปใชอยูในระดับมาก จากคําตอบของผูประกอบการในรอบที ่ 2 โดยไดประมวลผลหาคาเฉลี่ย
จากคําตอบ ซึ่งแทนดวยสญัลักษณ ของแตละขอ คือ คามัธยฐานจากคําตอบของผูประกอบการ 
ทั้ง 19 ทาน และแทนดวยสญัลักษณ  ของแตละขอ คอื คาพิสัยระหวางควอไทล 
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ตาราง 12 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 19 คน) เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการนําแบบประเมิน 
     เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมไปใช 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

1. การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร       
    1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร  

    4 
    1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร  

    4 
    1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ      5 
    1.4 การแบงหนาที่หรือการแบงงานเปนฝายตางๆ อยางชัดเจน  

    4 
    1.5 การสื่อสารภายในองคกร  

    5 
    1.6 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ  

    5 
    1.7 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากร
มนุษย 

 

 
 

  
4 

    1.8 หลักการบริหารคาตอบแทน      4 
    1.9 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ 
ที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร   

 
  

4 
    1.10 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก      4 
    1.11 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภิบาลที่ดี 

 

 
 

  
4, 5 

2. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
    2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหา 
อยางเปนระบบ   

 
  

4 
    2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน      5 
    2.3 ลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน      4 
    2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัติ      4 
    2.5 ความริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู      4 
    2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง      4 
    2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน      4 
    2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม  

    4 
    2.9 หลักการทํางานเชิงรุก      4, 5 
3. กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
    3.1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 

 
 

   

4 
    3.2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม 
เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 

 
 

   
4 

    3.3 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน      4 
    3.4 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี      4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

    3.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา      4 
    3.6 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย      4 
    3.7 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจออนไลน      4 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
    4.1 การใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายและ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 
 

 
4 

    4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

 

  
 

 
3 

    4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการ 
จัดทําแผนธุรกิจ 

 

 

 
 

 
4 

    4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่      4 
    4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน      4 
    4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต      4 
5. การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
    5.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อ 
สอดคลองกับวัยความตองการของบุคลากร 

 
  

 
 

4 
    5.2 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด 
กิจกรรมและการประเมินผล 

 
 

  
 

4 
    5.3 การใชรูปแบบเทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลาย 
เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 
 

  
4 

    5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะ 
พึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

 

 
 

  
4 

    5.5 การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

 
 

  
4 

    5.6 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย      3 
    5.7 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช 
อยางถูกตองเหมาะสม 

 

 
 

  
4 

    5.8 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง      4 
    5.9 การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง      4 
6. การบริหารดานการเงิน       
    6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน      5 
    6.2 การประมาณความตองการเงินทุน      4 
    6.3หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ      4 
    6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน      4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

    6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ      4 
    6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปล่ียน 

 

 

    
4 

    6.7 การลดตนทุนเงินกู      3, 4 
    6.8 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม      4 
    6.9 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ      5 
7. การบริหารดานการตลาด 
    7.1 หลักการมองหาตลาดใหม      4 
    7.2 หลักการหาทําเลที่ตั้ง      2, 4 
    7.3 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด      4 
    7.4 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด      5 
    7.5 การรักษาภาพพจนของยี่หอ      4 
    7.6 การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึ้น      4 
    7.7 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา      4 
    7.8 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อ 
ใหไดรับความนาเชื่อถือ 

  
 

  
4 

    7.9 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย      4 
    7.10 หลักการใหขอมูลแกพนักงานในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 

 

 

 
 

  
3 

    7.11 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม      4 
    7.12 หลักการบริหารความเสี่ยง      3, 4 
    7.13 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง      4 
8. ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย       
    8.1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ      4 
    8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน      4 
    8.3 หลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน      4 
    8.4 การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด      4 
    8.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค      4 
    8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ      4 
    8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน      4 
    8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย      4 
    8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน      4 
    8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค      3, 4 
    8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ      3, 4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

    8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน      4 
    8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน      4 
9. ทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค       
    9.1 ความคดิเชิงสรางสรรค       4 
    9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ      4 
    9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม      4 
    9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ        4 
    9.5 ความคดิเชิงกลยุทธ       4 
    9.6 ความคดิเชิงสัญชาตญาณ       4 
    9.7 ความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิม      4 
    9.8 ความคดิที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ      4 
    9.9 ความคดิในการประเมินตนเองอยางถูกตอง      5 
    9.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ      4 
    9.11 ความคดิอยางมีวิจารณญาณ      5 
10. ทักษะในการลงมือปฏิบัติ       
    10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง  
ของปญหา  

    
5 

    10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสาร เพ่ือ 
การแกปญหาไดอยางถูกตอง   

   
5 

    10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําได 
อยางเหมาะสม   

   
5 

    10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน       4 
11. การบริการที่ดี       
    11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจ 
ผูมารับบริการ   

   
4, 5 

    11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา  

    
5 

    11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอม 
ใหเกียรติผูรับบริการ 

 

 

   
4 

    11.4 การใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ      5 
    11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก      5 
    11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา 
หรือความพยายามอยางมาก 

 

 

   
5 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

    11.7 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการ 
ที่เปนเลิศ 

 

 

   
4 

    11.8 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของ 
ผูรับบริการ 

 

 

   
5 

12. ทักษะในการติดตอส่ือสารและปฏิสัมพันธทางสังคม       
    12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ       4 
    12.2 การสรางทีมงาน       4 
    12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง      5 
    12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน      4 
13. การเปนผูนํา  
    13.1 การเห็นคุณคาใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน 
และใหเกียรติแกผูอื่น 

 

 

   
4 

    13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปล่ียนความคิดและการกระทําของ 
ผูอื่นใหมีความผูกพันและมุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน   

   
4 

    13.3 การมีทักษะการฟง การพูดและการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอื่นเพ่ือเปนแนวทางใหมๆ 
ในการปฏิบัติงาน 

 

 

   

4 
    13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบัน 
โดยมีการวางแผนวิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
และ พันธกิจขององคกร 

 

 

   

4 
    13.5 ความคดิริเร่ิมในการปฏิบัติที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

   
4 

    13.6 การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซึ่งเกิดจากการพิจารณา 
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม
ตางๆ 

 

 

   

4 
    13.7 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ
ประเมินการปฏบัิติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 

 

 

   
4 

    13.8 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผล
สําเร็จได 

 

 

   

4 
14. การทํางานเปนทีม        
    14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น 

 

 

   
4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

    14.2 การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมาย 

 

 

   
4 

    14.3 ความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน 

 

 

   
4 

    14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม 

 

 

   
4 

    14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมี 
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 

 

 

   
4 

    14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับ 
ผูอื่นไดเหมาะสมในทุกโอกาส 

 

 

   
4 

    14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณ 
ภายในทีมงาน   

   
4 

    14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรม 
การทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้น 

 

 

   
4 

15. ทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง       
    15.1 การมีความเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถ 
ที่จะทําธุรกิจได)  

    
5 

    15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ 
(มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี)   

    
5 

    15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข      4 
    15.4 การศึกษาคนควาหาความรู 
มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย   

   
4, 5 

    15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเนื่อง      4 
    15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

 

 

   
4 

    15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ทุกครั้งที่มีโอกาส 

 

 

   
4 

    15.8 การเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองจากหนวยงาน 
ตางๆ อยางตอเนื่อง 

 

 

   
4 

    15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ทั้งในและนอกสถานที่ 

 

 

   
4 

    15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ      4 
    15.11การมองโลกทางบวก      5 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

ระดับความสําคัญ 
รายการประเมิน (n = 19) 

5 4 3 2 1 
ฐานนิยม 

       

16. จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
    16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ      4 
    16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย 
และใชทรัพยากรอยางประหยัด   

   
5 

    16.3 การปฏบัิติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน   

   
4 

    16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิ 
ของผูอื่น   

   
4 

    16.5 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น      5 
16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เพ่ือนรวมงาน และ 
ผูรับบริการ   

   
4 

    16.7 การปฏบัิติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 

 

 

   
4 

17. ทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ       
    17.1 การมีความตั้งใจมุงมั่น เชื่อมั่น ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ       5 
    17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก       5 
    17.3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ       5 
    17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน       5 
    17.5 การยอมรับความเปล่ียนแปลงและรับมือกับมันได       4 
    17.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณ 
ในการบริหารงาน 

 

 

   
4 

    17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา      4 
    17.8 การตอบแทนสังคม      4 
    17.9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน       5 
    17.10 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง       4 
    17.11 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 

 

 

   
4 

    17.12การติดตามดานแรงจูงใจ      4 
    17.13 การมแีรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลาย 
อุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 

 

 

   
4 
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 จากตาราง 12 พบวา ในรอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการ
ใหม โดยภาพรวมทั้งหมด มีความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายองคประกอบพบวา ทกุองคประกอบมีความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชอยูในระดบัมาก 
จากคําตอบของผูประกอบการในรอบที่ 2 โดยไดประมวลผลหาคาเฉลี่ยจากคําตอบของผูประกอบการ 
ทั้ง 19 ทาน (ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ ของแตละขอ) คามัธยฐานจากคําตอบของผูประกอบการ ทั้ง 19 ทาน 
(ซึ่งแทนดวยสัญลักษณ  ของแตละขอ) คาพิสัยระหวางควอไทล จากคําตอบของผูประกอบการ ทั้ง 
19 ทาน (ซึ่งแทนดวยการแรเงาของแตละขอ) และผูประกอบการ ทั้ง 19 ทานใหความคิดเห็น ตัดออก 
9 รายการ คือ 1) การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน 2) การลดตนทุนเงินกู 
3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือสอดคลองกับวัยความตองการของบุคลากร 
4) การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม และการประเมินผลของผูสอน 5) การออกแบบ
วิธีการวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 6) หลักการมองหาตลาดใหม 7) มีความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 8) ความคิดริเริ่มในการปฏิบตัิที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนานวัตกรรม 9) การตอบแทนสังคม ซึ่งคาตางๆ ดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงระดับความคิดเห็น
ในหัวขอที่ควรจะจัดทําเปนเกณฑสมรรถนะ เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธรุกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ตอไป 
  3.3 ผลการตรวจสอบความเปนไปได ในการนําคูมือประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมลัติมเีดีย
ไปใช จํานวน 5 คน 
  ผูวิจัยไดนําคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมไปตรวจสอบความเปนไปได
ในการนําไปใชกับผูประกอบการใหม สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย 
คือ ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติในการจะขึ้นเปนผูบริหาร จํานวน 5 คน โดยใหศึกษารายละเอียด และ
พิจารณาการใชคูมือ เปนเวลา 2 สัปดาห และขอใหตอบแบบสอบถามชุดที่ 3 คือ แบบประเมินความเปนไปได
ในการนําคูมือการประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียไปใช ปรากฏผลดังตาราง 13 
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ตาราง 13 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 5 คน) เกี่ยวกับความเปนไปไดในการนําคูมือการประเมิน 
     คุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและ 
     มัลติมีเดียไปใช 
 

ความเปนไปไดในการนํา
คูมือไปใช รายการประเมิน (n = 5) 

X  S.D. แปลผล 
    

1. โครงสรางคูมือ    
    1.1 สวนประกอบของคูมือครบถวน 4.00 0.71 มาก 
    1.2 จํานวนหนาเหมาะสมเพียงใด 4.20 0.84 มาก 
    1.3 ขนาดของตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 
    1.4 รูปแบบการพิมพ 4.60 0.55 มากที่สุด 
โดยภาพรวมของโครงสรางคูมือ 4.30 0.21 มาก 
2. วัตถุประสงค 
    2.1 วัตถุประสงคของคูมือมีความชัดเจน 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

    2.2 ภาษาที่ใชในการเขยีนวัตถุประสงค 3.60 0.89 มาก 
    2.3 ครอบคลุมสาระที่จําเปน 3.60 0.89 มาก 
    2.4 มีความเปนไปได 3.60 0.89 มาก 
    2.5 เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 4.40 0.55 มาก 
โดยภาพรวมของวัตถปุระสงค 3.88 0.23 มาก 
3. เน้ือหา 
    3.1 เน้ือหาสอดคลองวัตถุประสงค 

 
4.00 

 
0.71 

 
มาก 

    3.2 เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค 3.80 0.84 มาก 
    3.3 การจัดเรียงลําดับเนื้อหา 4.20 0.84 มาก 
    3.4 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูใช 4.40 0.55 มาก 
    3.5 เน้ือหามีความชัดเจน 4.20 0.84 มาก 
    3.6 เน้ือหานาสนใจ 4.40 0.55 มาก 
    3.7 ใชภาษาไดกระชับชัดเจนเขาใจงาย 4.00 0.71 มาก 
    3.8 ยกตัวอยางประกอบไดชัดเจนเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
    3.9 เนื้อหาสามารถนําไปใชได 4.80 0.45 มากที่สุด 
โดยภาพรวมของเนื้อหา 4.29 0.23 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ความเปนไปไดในการนํา
คูมือไปใช รายการประเมิน (n = 5) 

X  S.D. แปลผล 
    

4. การประเมินผล 
    4.1 การวิเคราะหผลและการประเมินผลมีความชัดเจน 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

    4.2 การแปลผลการประเมินและการนําเสนอผลการประเมิน
ครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน 

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

    4.3 การสรุปผลการประเมิน 4.00 0.00 มาก 

โดยภาพรวมของการประเมินผล 4.13 0.30 มาก 

5. ประสิทธิผลของการใชคูมือ 
    5.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับการประเมนิคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม  

 
 

4.00 

 
 

0.00 

 
 
มาก 

    5.2 สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม  

 
4.00 

 
0.71 

 
มาก 

    5.3 สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม ไปแนะนําผูประกอบการอื่นได 

 
4.40 

 
0.55 

 
มาก 

    

โดยภาพรวมของประสิทธผิลของการใชคูมือ 4.13 0.18 มาก 
    

โดยภาพรวมของคูมือทุกองคประกอบ 4.17 0.09 มาก 
    

 
 จากตาราง 13 พบวา ผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นวาคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยภาพรวมทั้งหมด มีความ
เปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา 
ทุกองคประกอบมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดบัมาก ( X = 3.88 – 4.30) เม่ือพิจารณา
แตละองคประกอบ พบวา โครงสรางคูมือมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30) 
รองลงมาคือเน้ือหา ( X = 4.29 ) สวนวัตถปุระสงค มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 3.88 ) 
 จากการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสือ่ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียไปใช ผูวิจัยไดขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เพ่ือการพัฒนาคูมือ ดังนี้ 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 5 คน) เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาคูมือ 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. โครงสรางคูมือ 
 

1. คูมือคอนขางมีรายละเอียดในหัวขอตางๆ คอนขางมาก 
รูปแบบการนาํเสนอชัดเจนดี แตในสวนของการใหคะแนน
คงตองอธิบายเพิ่มเติมอีกบาง 

2. วัตถุประสงค - ควรมีประวตัิความเปนมาของการจัดทําคูมือใหชัดเจน  
3. เน้ือหา 
 

- ควรปรับปรุงเน้ือหาของคูมือใหสามารถอานแลวเขาใจงาย 
กระชับ และเนื้อหามีรายละเอียดไมมากจนเกินไป ซึ่งอาจจะ
ไมเหมาะสมที่จะเปนคูมือประเมินและควรจะเปนเลมบางๆ 
กะทัดรัด และไมมีเน้ือหาทางวิชาการมากเกินไป รวมถงึ
พิมพตัวหนังสอืไมเล็กและใหญจนเกินไป ควรมีขนาดพอดี
และเลือกใช ตัวอักษรที่ไดมาตรฐาน 

4. การประเมนิผล 
 

- ควรมีการแปลผลไปสูการพัฒนาหรือการจัดทําแผนในการ
พัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการเปนรายบุคคลดวยเพื่อ
ประโยชนอยางมากในการพัฒนาตนเองและองคกร ซึ่งเปน
สวนที่นาสนใจและนําไปใชไดจริงโดย อาจจะรวมไวในเลม
เดียวกันพรอมยกตัวอยางประกอบ เพ่ืองายตอผูนําไปใช
และประเมินผูอ่ืน 

5. ภาพรวมของคูมือ 
 

- ควรมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม ไมสั้นหรือยาว
จนเกินไป แตควรเขียนใหครบถวน ใชภาษาเขาใจงาย
ชัดเจน และควรมีบทตางๆ ที่แยกอยางชัดเจน 

6. เน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ 
 

- บทบาท หนาที่ความรับผดิชอบของผูประกอบการ 
ตลอดจนแสดงแผนภูมิองคกร เพ่ือใหทราบวา ผูปฏบิตัิงาน
ทําอะไรบางในองคกร ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ควรนําทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับงานมานําเสนอกอน เชน คําจํากัดความ หรือ
ความหมายของคําใหกระชบัและชัดเจน เพ่ือใหผูอานมี
ความเขาใจในงานที่จะทําอยางถูกตอง ควรเขียนเปนความ
เรียง มีแบบฟอรม หรือตัวอยางประกอบ รูปแบบการ
นําเสนอ อาจสรุปเปน Flow chartเพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้น 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ประเด็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

7. ประโยชนที่ไดรับจาการใชคูมือ 
 

- มีรายละเอียดเน้ือหาที่เกี่ยวกับสมรรถนะชัดเจนดี และ
คูมือเลมน้ีสรางขึ้นมาเพื่อประเมินใชจริง แลวสามารถสรปุ
ความรู ทักษะและเจตคติ ของผูประกอบการวามีเกณฑ
สมรรถนะใดทีสู่งและสมรรถนะใดที่ต่ําและประเมินผล
ออกมาเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูประกอบการไดทราบถึง
เกณฑตางๆ ที่จะทําใหประสบความสําเรจ็ไดดวยตนเอง
และปรับปรุงจุดดอยของตนเองไดดวย 

  

 
  3.4 ผลการตรวจสอบลําดับความสําคัญของสมรรถนะของกลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัย ไดนําเกณฑสมรรถนะในการปฏิบัติงานมาสรางเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ และนําไปใหกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการใหม ผูเชี่ยวชาญ 
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนละ 40 คน พิจารณาลําดับความสําคัญของสมรรถนะ ของเกณฑพฤติกรรม
บงชี้ไปใชในการประเมิน ดังปรากฏผลในตาราง 15 
 
  การวเิคราะหผลการตรวจสอบลาํดับความสําคญัของสมรรถนะตามความคิดเหน็ของกลุมตวัอยาง 
ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการพิจารณาและแปลความหมาย
ดังนี้ 
   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความสําคัญมากที่สุด 
   คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความสําคัญมาก 
   คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง 
   คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความสําคัญนอย 
   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความสําคัญนอยที่สุด 
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ตาราง 15 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง (จํานวน 120 คน) เกี่ยวกับการจัดลาํดับความสําคัญของ 
     สมรรถนะทั้ง 17 สมรรถนะ 
 

รายการประเมิน (n = 120) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

1. ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 4.46 0.42 มาก 3 
2. ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 4.38 0.49 มาก 8 
3. ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4.43 0.48 มาก 5 
4. ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผน
ธุรกิจ 4.39 0.52 

 
มาก 7 

5. ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของ
บุคลากร 4.39 0.53 

 
มาก 7 

6. ดานความรูการบริหารการเงิน 4.40 0.50 มาก 6 
7. ดานความรูการบริหารการตลาด 4.51 0.41 มากที่สุด 1 
8. ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและ 
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 4.46 0.43 

 
มาก 3 

9. ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 4.36 0.54 มาก 9 
10. ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ 4.28 0.62 มาก 11 
11. ดานทักษะบริการที่ดี  4.38 0.54 มาก 8 
12. ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 4.35 0.55 มาก 10 
13. ดานทักษะการเปนผูนํา  4.45 0.48 มาก 4 
14. ดานทักษะการทํางานเปนทีม  4.38 0.54 มาก 8 
15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 4.47 0.46 มาก 2 
16. ดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  4.40 0.51 มาก 6 
17. ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 4.51 0.41 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 15 พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 120 คน มีความเห็นวาทุกสมรรถนะมีความสําคัญใน
ระดับมาก – มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.28 – 4.51 ) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน คือ ดานความรูการบริหารการตลาด และดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ มีความสําคัญ
เปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.51) รองลงมา คือ ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนา
ตนเอง ( X = 4.47) สวนดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติมีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.28)   
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ตาราง 16 ความคิดเหน็ของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกีย่วกับการจัดลําดบัความสําคญัของ 
     สมรรถนะทั้ง 17 สมรรถนะเปนรายดาน 
 

รายการประเมิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

1. ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 4.50 0.36 มากที่สุด 2 
2. ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 4.46 0.41 มาก 4 
3. ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4.50 0.38 มากที่สุด 2 
4. ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผน
ธุรกิจ 4.40 0.46 

 
มาก 10 

5. ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของ
บุคลากร 4.39 0.46 

 
มาก 11 

6. ดานความรูการบริหารการเงิน 4.41 0.44 มาก 9 
7. ดานความรูการบริหารการตลาด 4.51 0.33 มากที่สุด 1 
8. ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและ 
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 4.49 0.37 

 
มาก 3 

9. ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 4.43 0.51 มาก 7 
10. ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ 4.43 0.50 มาก 7 
11. ดานทักษะบริการที่ดี  4.41 0.51 มาก 9 
12. ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 4.44 0.48 มาก 6 
13. ดานทักษะการเปนผูนํา  4.39 0.46 มาก 11 
14. ดานทักษะการทํางานเปนทีม  4.42 0.46 มาก 8 
15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 4.50 0.49 มากที่สุด 2 
16. ดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  4.45 0.50 มาก 5 
17. ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 4.51 0.43 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวา ทุกสมรรถนะมีความสําคัญในระดับ
มาก – มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.39 – 4.51 ) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา ดานความรู
การบริหารการตลาดและดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.51) รองลงมา คอื ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร ดานความรู
กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ และดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
( X = 4.50) สวนดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร และดานทักษะ
การเปนผูนํา มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.39) 
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ตาราง 17 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของสมรรถนะ  
     ทั้ง 17 สมรรถนะเปนรายดาน 
 

รายการประเมิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

1. ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 4.46 0.44 มาก 2 
2. ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 4.32 0.52 มาก 11 
3. ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4.37 0.51 มาก 8 
4. ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผน
ธุรกิจ 4.34 0.62 

 
มาก 10 

5. ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของ
บุคลากร 4.37 0.57 

 
มาก 8 

6. ดานความรูการบริหารการเงิน 4.36 0.59 มาก 9 
7. ดานความรูการบริหารการตลาด 4.43 0.50 มาก 5 
8. ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและ 
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 4.45 0.48 

 
มาก 3 

9. ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 4.42 0.49 มาก 6 
10. ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ 4.17 0.76 มาก 13 
11. ดานทักษะบริการที่ดี  4.44 0.50 มาก 4 
12. ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 4.26 0.61 มาก 12 
13. ดานทักษะการเปนผูนํา  4.44 0.51 มาก 4 
14. ดานทักษะการทํางานเปนทีม  4.38 0.52 มาก 7 
15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 4.46 0.42 มาก 2 
16. ดานทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  4.37 0.53 มาก 8 
17. ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 4.51 0.41 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 17 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา ทุกสมรรถนะมีความสําคัญในระดบัมาก – 
มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.17 – 4.51) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะ ดานทัศนคติ
ที่มีตอการดําเนินธุรกิจ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.51) รองลงมา คือ ดาน
ความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร และดานทัศนคตทิี่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X = 4.46) สวนดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.17) 
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ตาราง 18 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของสมรรถนะ 
     ทั้ง 17 สมรรถนะเปนรายดาน 
 

รายการประเมิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

1. ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 4.42 0.45 มาก 4 
2. ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 4.34 0.54 มาก 9 
3. ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4.42 0.54 มาก 4 
4. ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผน
ธุรกิจ 4.42 0.47 

 
มาก 4 

5. ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของ
บุคลากร 4.41 0.57 

 
มาก 5 

6. ดานความรูการบริหารการเงิน 4.40 0.47 มาก 6 
7. ดานความรูการบริหารการตลาด 4.45 0.45 มาก 3 
8. ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและ 
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 4.24 0.62 

 
มาก 13 

9. ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 4.25 0.55 มาก 12 
10. ทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ 4.30 0.61 มาก 11 
11. ดานทักษะบริการที่ดี  4.30 0.61 มาก 11 
12. ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 4.35 0.55 มาก 8 
13. ดานทักษะการเปนผูนํา  4.51 0.48 มากที่สุด 1 
14. ดานทักษะการทํางานเปนทีม  4.33 0.62 มาก 10 
15. ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 4.46 0.47 มาก 2 
16. ดานทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  4.38 0.52 มาก 7 
17. ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 4.51 0.39 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ทุกสมรรถนะมีความสําคัญในระดับมาก 
มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.24-4.51 ) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะดานทกัษะ
การเปนผูนํา และดานทศันคตทิี่มีตอการดําเนินธรุกิจ มีความสําคญัเปนลําดบัที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.51) รองลงมา คือ ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง ( X = 4.46)  สวนดานความรู
เฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) มีความสําคัญ อยู
ลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.24) 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) 
  ผูวิจัยไดใชวธิกีารรวบรวมขอมูลจากการจัดสนทนากลุม ภายหลังการทดลองใชคูมือพรอม
แบบประเมินกับผูเขารับการอบรมที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs 
Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 
จํานวน 40 คน และไดนําคูมือพรอมแบบประเมินไปใชกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 2 สัปดาห โดยผูวิจัย
ไดจัดการสนทนากลุม (Focus Group) และมีผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 8 คน คือ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ได
ศึกษาและทดลองใชคูมือพรอมแบบประเมิน จํานวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดศึกษาและทดลองใชคูมือ 
จํานวน 3 คน และผูเชีย่วชาญ จํานวน 2 คน โดยสามารถสรุปประเดน็สําคัญที่คนพบจากการจัดสนทนา
กลุม เพ่ือศกึษาความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะ และคูมือไปใชในการประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหมที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : 
NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 สรุป และ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ไดดังน้ี 
  1. ผูเขารวมสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณ และที่ปรึกษาในการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของ SMEs โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมประชุมกลุม ดังนี้ 
   1.1 เปนผูที่มีประสบการณทํางานดานวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ หรือผูทรงคุณวุฒิ 
โครงการเสริมสรางผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญ ที่เกีย่วของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 
10 ป และมีประสบการณการจัดทําสมรรถนะใหแกองคการอยางนอย 2 ป 
   1.2 เปนผูที่ยินดีทีร่วมใหขอมูลตลอดกระบวนการการเก็บรวบรวมขอมูลในการนี้มี
ผูที่มีคุณสมบตัิดังกลาว จํานวน 8 คน ซึ่งถือวาเพียงพอ เน่ืองจากจํานวนผูเขารวมประชุมกลุมควรมี
จํานวนเพียง 8 – 10 คน (Krueger.  1988) 
  2. ผูเขารวมสนทนากลุมไดเสนอวาเนื้อหาที่สําคัญของคูมือคือ การตั้งชื่อเกณฑสมรรถนะ
ซึ่งอาจจะซ้ําซอนกับหนวยงานของราชการ และคุณลักษณะของผูประกอบการในแตละเกณฑควรจะ
ระบใุหชัดเจนในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียที่ประชุมกลุมใหความคิดเห็นเปนแนวทาง
เดียวกันวา ควรมีกลุมสมรรถนะหลัก และกลุมสมรรถนะการปฏิบตัิหนาที่ควบคูกันไป นั่นคือ กลุม
สมรรถนะหลัก เปนกลุมสมรรถนะที่ผูประกอบการควรตองมีทุกคน ไมวาทํางานในแผนกใดหรือธุรกิจ
ประเภทใด โดยกลุมผูเชี่ยวชาญยังมีการเสนอความคิดเห็นอีกวา การสรางกลุมสมรรถนะหลักนั้นควร
กําหนดเปนภาพกวางไว เพ่ือสามารถนําไปใชใหเขาแตละวัฒนธรรมขององคการหรือธุรกิจสาขาอื่นๆ
ได สวนสมรรถนะผูประกอบการนั้น เปนกลุมสมรรถนะที่เนนการทํางานของผูประกอบการแตละธุรกิจ
ที่จะนําไปใช และสามารถพัฒนาเชิงวิชาชีพใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต และวธิีการสรุปผลการประเมิน
และการวิเคราะหของผูประกอบการ ผลสรุปยังมีนอยเกินไป ควรเพิ่มเน้ือหาที่วาดวยการพัฒนา การติดตามผล
ผูประกอบการ เพ่ือแกไขจุดออน จุดแข็ง ที่ไดจากการประเมิน 
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  3. ผูเขารวมสนทนากลุมมีความเห็นวา เครื่องมือหรือแบบประเมินสมรรถนะ ควรแยกเปน
รายสมรรถนะและเกณฑพฤติกรรมในการประเมิน ควรจัดแบบประเมินตามองคประกอบของผลการวิจัย 
คือ แบบประเมินสมรรถนะหลักที่เปนเกณฑมาตรฐาน จํานวน 1ชุด (จํานวน 5 สมรรถนะ)  และแบบ
ประเมินสมรรถนะ ผูประกอบการ จํานวน 1ชุด (จํานวน 12 สมรรถนะ) จะทําใหเขาใจงายกวา และ
สามารถสรุปผลการประเมนิของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะของผูประกอบการไดชัดเจน 
  4. ผูเขารวมสนทนากลุมเสนอแนะใหจัดชวงเวลาประเมิน ใหสอดคลองกับการประเมินผล 
การเขารับการอบรมหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ในรุนตอๆ ไป และติดตามผล
การประเมินหลังเรียนจบหลกัสูตรดวยวามีการพัฒนา ตามเกณฑที่ไดระบุไวในการประเมิน โดยหลังจาก
สรุปผลการจัดสนทนากลุม ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะตามผลสรุปไปปรับปรุงแกไขในคูมือและแบบประเมิน 
ไปใชในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมที่สําเร็จหลกัสตูร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และ
มัลติมีเดีย และไดคูมือฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถนําไปใชไดจริง 
  

 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมาย เพ่ือสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม ของผูรับการฝกอบรมที่สาํเร็จหลักสูตรการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการ
ใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ 2554 และเพื่อสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเชิงวิชาการ
เพ่ือเปนการบรูณาการ การวัดและการประเมินผลกับผูประกอบการใหมเพ่ือใหมีศกัยภาพ และสามารถ
ประกอบธุรกิจใหอยูรอดได รวมทั้งเปนฐานความรูในการวิจัยดานตางๆ ทางการศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ตอไป 
นอกจากนั้น ยังนําไปประยุกตใชในหนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาที่มีการเปดหลักสูตรฝกอบรมใน
โครงการ (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สาขาตางๆ ใชในการติดตามประเมินผลของผูประกอบการใหมเพ่ือทําใหผูประกอบการใหมเปน บคุคล
ที่ประสบผลสําเร็จในดานธุรกิจที่เหมาะกับตนเอง โดยมีขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
กลาวคือ การวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคณุลกัษณะของผูประกอบการใหม และ
สรางคูมือการประเมินผูประกอบการใหม โดยการนําเกณฑสมรรถนะและคูมือไปใชในการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1 การสังเคราะหเอกสารและการสรางเกณฑสมรรถนะ ผูวิจัยสังเคราะหเอกสาร เพ่ือ 
  กําหนดองคประกอบหลักของ “สมรรถนะ” จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” 
ผูวิจัยไดคัดเลอืกเอาแนวคิดของ Good (1973) Spencer & Spencer (1993) และ Parry (1996) มา
เปนหลักในการพิจารณากําหนดองคประกอบของ “สมรรถนะ” ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกและกําหนดองคประกอบ
หลักของ “สมรรถนะ” เปนสามกลุมโดยกําหนดนิยามขององคประกอบทั้งสามกลุม ไดแก กลุมความรู 
(Knowledge) กลุมทักษะ (Skill) และกลุมเจตคติ (Attitude) หลังจากที่ผูวิจัยกําหนดองคประกอบหลัก
ของ “สมรรถนะ” ที่ใชในการวิจัยน้ีไดแลว ขั้นตอนตอไปคือ การทบทวนนิยามของผูประกอบการตลอดจน
ขอคิดเห็นตาง  ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประกอบการที่ดีแลวนํามาประมวลหาลักษณะรวมของคุณลักษณะ
แตละอยางเพ่ือนํามาจัดหมวดหมู หลังจากที่ผูวิจัยจัดจําแนกหมวดหมูสมรรถนะและสังเคราะหหัวขอ
สมรรถนะไดแลว ขั้นตอนตอไปคือการศึกษาเนื้อหาการเรียนรูของหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย แลวทาํการเทยีบโยง (Mapping) เน้ือหาการเรียนรู



 136 

ในหลักสูตรดังกลาวเขากับหมวดหมูสมรรถนะและหวัขอสมรรถนะแลวทําการสังเคราะหเพ่ือสรางเกณฑ
สมรรถนะ (Competency Criteria) หลังจากนั้นเปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยเทคนิคเดลฟาย กับคณะกรรมการ
เดลฟายประกอบดวย ผูประกอบการที่ประสบผลสําเรจ็ทางดานธุรกิจ จํานวน 19 คน การวิเคราะห
ขอมูลใชคามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของแตละขอประเด็น 
รอบที่ใชในการศึกษาจํานวน 2 รอบจนเกิดฉันทามติรอบที่หน่ึงของการทําเทคนิคเดลฟาย ไดใชแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปด และปลายปด โดยแบบสอบถามปลายปด ไดเสนอสมรรถนะหลักจํานวน 7 สมรรถนะ คือ  
  1. เกณฑสมรรถนะดานความรูทั่วไปที่จําปนในการทําธุรกิจ  
  2. เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ  
  3. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการคิดเพื่อหาคําตอบ  
  4. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการลงมือปฎิบัติใหเปนผล  
  5. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการติดตอสื่อสารและปฎิสัมพันธทางสังคม 
  6. เกณฑสมรรถนะดานเจตคติที่มีตอตนเองและกาพัฒนาตนเอง  
  7. เกณฑสมรรถนะดานเจตคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ  
 เพ่ือใหคณะกรรมการ เดลฟายเปนผูพิจารณา ในรอบที่ 2 เปนรอบที่เกิดฉันทามติของคณะกรรมการ
เดลฟาย นั่นคือ เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ประกอบดวยสมรรถนะหลัก จํานวน 17 สมรรถนะ คือ 
  1. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร 
  2. เกณฑสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
  3. เกณฑสมรรถนะดานกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
  4. เกณฑสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
  5. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
  6. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 
  7. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการตลาด 
  8. เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
  9. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค  
  10. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ 
  11. เกณฑสมรรถนะดานบริการที่ดี  
  12. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
  13. เกณฑสมรรถนะดานการเปนผูนํา  
  14. เกณฑสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม  
  15. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง 
  16. เกณฑสมรรถนะดานจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
  17. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
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 ตอนที่ 2 การสรางคูมือและการตรวจสอบคุณภาพคูมือโดยผูเชี่ยวชาญ หลังจากที่ผูวิจัยได
พัฒนาตนแบบเกณฑสมรรถนะ (Prototype of Competency Criteria) ของผูประกอบการใหม จํานวน 
17 สมรรถนะและเกณฑพฤติกรรม จํานวน 149 ขอ ที่จะนํามาใชในการวิจัยครั้งนีไ้ดแลว ผูวิจัยไดสราง
แบบประเมินเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน วาเกณฑสมรรถนะดังกลาวสามารถ
นําไปใชประเมินไดหรือไม โดยวัดเปนตัวเลขจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งผูเชี่ยวชาญ ใหความเห็นตัดออก จํานวน 9 รายการคือ  คือ 1) การแบงหนาที่
หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆอยางชัดเจน 2) การลดตนทนุเงินกู 3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
อยางหลากหลายเพื่อสอดคลองกับวัยความตองการของบุคลากร  4) การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดกิจกรรม และการประเมินผลของผูสอน 5) การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 6) หลักการมองหาตลาดใหม 7) มีความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ 8) ความคิดริเริ่มในการปฏิบัตทิี่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนานวัตกรรม 
9)  การตอบแทนสังคม เม่ือไดเกณฑสมรรถนะ (Competency Criteria) ของผูประกอบการใหมที่ผาน
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเรยีบรอยแลว ในขั้นแรกผูวิจัยไดเกณฑสมรรถนะ เพ่ือประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม และไดจัดทําตนฉบับคูมือการประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหมแลว 
ขั้นตอนตอไปคือจัดทําแบบสอบถามเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพของคูมือดังกลาว 
โดยใชแบบสอบถามชนิดที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) เม่ือผานขั้นตอนนี้แลว จะได
คูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย  
 ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช เม่ือได “คูมือการประเมินคณุลักษณะ
ของผูประกอบการใหม” ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญแลว ขั้นตอนตอไปคือการตรวจสอบ
ความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช โดยการนําเอาคูมือดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 40 คน ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 40 คน และผูสําเรจ็หลักสูตร NEC สาขาธุรกจิไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย จํานวน 40 คน รวมทั้งหมด 120 คน นําไปศกึษาและพิจารณาการใชคูมือ เปนเวลา 2 สัปดาห 
และใหตอบแบบสอบถามประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช เม่ือปรับปรุงตามที่ไดรับขอเสนอแนะ
จากแบบสอบถามแลว จะไดคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ฉบับปรับปรุงแลวจากนั้น
ผูวิจัยไดนําคูมือฉบบัปรับปรุงแลว และแบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช เพ่ือเปนการพิสูจน
ใหครบกระบวนการวา คูมือดังกลาวสามารถใชไดจริง ผูวิจัยจึงไดใชคูมือประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหมที่ปรับปรุงดีแลวเปนแบบแผนอางอิงในการจัดทํา “แบบประเมินสมรรถนะของผูประกอบการ
ใหม” เพ่ือนําไปใชประเมินกลุมตัวอยางในการวิจัยน้ีใชในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ไดแก ผูเขารับการฝกอบรม 
ที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 จํานวน 40 คน ณ วิทยาลัย
นวตักรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยน้ีเปนการเลือก
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กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากเปนกลุมตัวอยางที่อยูในหลักสูตรการฝกอบรม
ที่เปนเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี 
 ตอนที่ 4 การจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาทีไ่ดจากการจัด
สนทนากลุมมาปรับปรุงคูมือ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นปญหาในการจัดกลุมสนทนาโดยยึดตามความมุงหมาย
ของการวิจัยเปนหลัก กลาวคือ การสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ตลอดจนถึงการสรางคูมือการประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม โดยอิงเกณฑสมรรถนะที่ไดจากผลการวิจัยดังกลาว และการนําเอา
คูมือดังกลาวไปใชเปนเอกสารอางอิงในการจัดทํา “แบบประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม” 
ซึ่งผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุมโดยมีผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 8 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญที่ไดตรวจสอบ
คุณภาพของคูมือและความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช จํานวน 3 คน ผูเขารบัการฝกอบรมทีเ่ปนตวัอยาง 
ซึ่งถูกประเมินคุณลักษณะในการวิจัยน้ี จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก จํานวน 2 คน ผูวิจัย
ไดเตรียมการจัดสนทนากลุมทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียมเอกสาร รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมและประเด็น
การสนทนา การประสานงาน ไดแก โทรศัพทติดตอเปนการภายใน กอนขอหนังสอืจากบัณฑติวทิยาลยั
เชิญเปนผูเชี่ยวชาญ และสงเอกสารไปใหผูที่ไดรับเชิญทราบลวงหนา เพ่ือศึกษาขอมูลรายละเอียดกอน
มารวมกลุมสนทนาในวันและเวลาที่กําหนด การดําเนินการจัดสนทนากลุม โดยรวบรวมรายละเอียด
และแยกตามประเด็นที่ตองการในกรอบที่กําหนดไว แลวสรุปเนื้อหาและขอเสนอแนะของกลุมสนทนา 
จนถึงการสรุปและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดสนทนากลุม เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดจากการจัดสนทนา
กลุม มาปรับปรุงคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมในการวิจัยครั้งน้ี 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี มีดังตอไปน้ี 
 แบบสอบถามชุดที1่: แบบประเมินความสัมพันธระดบัสมรรถนะเพื่อเปนเกณฑมาตรฐาน  
  มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวาเกณฑสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 19 คน โดยวิธีเดลฟาย 
(Delphi Method) ซึ่งผลการประเมินที่ไดนํามาปรับปรุงกับเกณฑสมรรถนะที่ไดแบบสอบถามชุดที่ 1 
เพ่ือไดเกณฑมาตรฐาน 
 แบบสอบถามชุดที่ 2: แบบประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชของเกณฑสมรรถนะ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน วาเกณฑสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยตางๆ ในที่นี้สามารถนําไปใชประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ในการวิจัยน้ีไดหรือไม โดยวัดเปนตัวเลขจากคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ซึ่งผลการประเมินที่ไดนํามาใชในการจัดทําคูมือประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหม ใน
การวิจัยน้ีตอไป 
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 แบบสอบถามชุดที่ 3: แบบประเมินคุณภาพของคูมือในดานตางๆ มีวัตถุประสงค เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน วาตนฉบับคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม
ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นน้ันมีคุณภาพผานเกณฑในดานตางๆ หรือไม โดยมีรูปแบบเปนแบบสอบถามชนิดที่ใช
ความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ซึ่งผลการประเมินที่ไดนํามาใชในการปรับปรุงคูมือดังกลาว
ใหผานเกณฑคุณภาพในดานตางๆ จนไดคูมือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
 แบบสอบถามชุดที่ 4: แบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช มีวัตถปุระสงค
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 40 คน ผูทรงคุณวุฒิ 40 คน และ
ผูสําเร็จหลักสตูร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ที่สําเร็จ
หลักสูตรรุนที ่4/2554 จํานวน 40 คน ตามลําดับ วาคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นนั้น มีความเปนไปไดในการใชอยูในระดบัใด ควรมีขอใดตองปรับปรุงบาง โดยมีรูปแบบ
เปนแบบสอบถามชนิดที่ใชความถี่ในการกําหนดระดับ (Likert Scale) ซึ่งผลการประเมินที่ไดนํามาใช
ในการปรับปรุงคูมือดังกลาวในดานตางๆ จนไดคูมือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามลําดับ ซึ่ง
ถือเปนอันสิ้นสุด 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญการประเมินเพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
วาเกณฑสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถนาํไปใชประเมินไดหรือไม โดยใชวิธกีารเดลฟาย (Delphi 
Method) และใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ในการประเมิน
ความเปนไปไดในการนํา “คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม” ไปใชในการประเมิน
ผูสําเร็จหลักสูตร NEC สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยใช
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่ไดรับ  
 2. การประเมินผูสําเร็จหลักสตูร NEC สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินที่เก็บได 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
  การสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลตมีิเดียนั้น ผูวจัิยไดกรอบแนวทางในการสรางจาก 
การดําเนินการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการประเมนิสมรรถนะ การวเิคราะหของมูลการบรหิารงาน 
บทบาทภารกิจของผูประกอบการใหม การสังเคราะหสมรรถนะหลัก ที่ตองการของผูประกอบการใหม 
และสัมภาษณและสอบถามผูเชี่ยวชาญ และนําผลที่ไดนํามาเปนกรอบในการสรางเกณฑสมรรถนะใน
การประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
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  ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิดเกีย่วกับเกณฑสมรรถนะ รวมทั้งนําตนแบบสมรรถนะหลกั ทั้ง 
17 สมรรถนะ คือ 1) ดานความรูการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 2) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบตัิงาน 3) ดานกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 4) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด 
ทําแผนธุรกิจ 5) ดานการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 6) ดานความรูในการบริหาร
ดานการเงิน 7) ดานความรูในการบริหารดานการตลาด 8) ดานธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 
และมัลติมีเดีย 9) ดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 10) ดานทักษะในการคดิและลงมือปฏิบัติ 
11) ดานการบริการที่ดี 12) ดานทักษะในการติดตอสื่อสารและปฎิสัมพันธทางสังคม 13) ดานการเปนผูนํา 
14) ดานการทํางานเปนทมี 15) ดานทัศนคตทิี่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 16) ดานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ และ 17) ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ มาประกอบในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะ 
โดยไดรายการเกณฑสมรรถนะทั้ง 17 สมรรถนะ และเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะทั้งหมด 149 รายการ 
  ผูวิจัยไดนําเกณฑสมรรถนะ 17 สมรรถนะ และเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ 149 รายการ 
ไปตรวจสอบคณุภาพและความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอง
ของเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม ทั้งน้ีเกณฑสมรรถนะที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ตองมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.50 ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเกณฑ
สมรรถนะที่พัฒนาขึ้น แลวเปนเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ จํานวน 153 รายการ ที่มีความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาผานกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและคาความสอดคลอง นําไปสรางเปนเกณฑ ใน
การประเมินคุณลัษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย 
 2. ผลการสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม 
  ผลการสรางคูมือประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ไดองคประกอบของคูมือ ดังนี้ 1) วัตถุประสงคของคูมือ 2) เกณฑ
สมรรถนะที่ใชในการประเมินคุณลักษณะ 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินเกณฑสมรรถนะ 4) กระบวนการ
ในการประเมินเกณฑสมรรถนะ 5) บุคลากรที่เกีย่วของกับการประเมิน 6) การพิจารณาผลการประเมิน
เกณฑสมรรถนะ 7) การใหขอมูลปอนกลับ และ 8) ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน จากทั้ง 8 ขอ 
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดจัดทําเปนคูมือ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงคของคูมือ เพ่ือเปนแนวทางในการนําคูมือไปใชในการประเมินคุณลักษณะ 
ของผูประกอบการใหม และเพื่อเปนแนวทางในการสรุปผล และการวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะ 
ของผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
  2. เกณฑสมรรถนะที่ใชในการประเมิน และเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ผูวิจัยนําผล 
การวิจัยทีไ่ดมาสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถนะหลัก 17 สมรรถนะ นํามากําหนดกรอบ และ
รูปแบบของเครื่องมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยในแตละสมรรถนะหลัก จะประกอบดวย



 141 

เกณฑพฤตกิรรมบงชีส้มรรถนะ ในการประเมินคุณลักษณะที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่งตรง
เชิงเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ  
  3. กระบวนการในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธรุกิจไซเบอรและ
สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยรายละเอียด คือ องคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินผล และหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งตองทําหนาที่ดังนี้ การดําเนินการประเมิน การสรปุผล
การประเมิน การวิเคราะหผลการประเมนิ และการนําเสนอผลการประเมิน 
  4. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน กําหนด
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการประเมิน คือ ผูประเมินซึ่งในที่นี้ ผูประเมิน หมายถึง ผูทําหนาที่เปนผูนํา
แบบฟอรมการประเมินบุคคล ไปใชในการประเมิน ไดแก 1) ผูอํานวยการ สพค. สพฐ. 2) ประธาน
เจาหนาที่บริหาร บจ.ทีซีเจ เอเซีย 3) ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย และ 
4) ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และผูรับการประเมนิ คือ 
ผูประกอบการใหม สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
  5. การพิจารณาผลการประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม เพ่ือวางแนวทางพิจารณา
ผลการประเมิน คือพิจารณาผลการประเมิน 
  6. การใหขอมูลปอนกลบั กาํหนดแนวทางในการใหขอมูลปอนกลบัและวธิีการใหขอมูล
ปอนกลับ 
  7. ชวงเวลาและความถี่ในการประเมินกําหนดชวงเวลาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปน 2 ชวง ประเมินปละ 2 ครั้ง คือ ชวงเดือนเมษายน ประเมินครั้งที่ 1 และชวงเดือน
กันยายนประเมินครั้งที่ 2 
 3. ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใช  
  พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเกณฑสมรรถนะที่นําไปใชเปนแบบประเมินคณุลกัษณะ
ของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย โดยภาพรวม
ทั้งหมด มีความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชอยูในระดบัมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณา
เปนรายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบมีความเปนไปไดในการนําแบบประเมินไปใชอยูในระดับ
มาก ( X = 4.01 – 4.36) ผูวจัิยไดนําเกณฑสมรรถนะทีไ่ดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 19 คน มาทําการยนืยันซํ้าอีกครัง้ในกลุมผูเชีย่วชาญเดิม ในรอบที่ 2 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา 
เกณฑสมรรถนะ โดยภาพรวมทัง้หมด มีความเปนไปไดในการนําเกณฑสมรรถนะไปใชอยูในระดับมาก 
( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ มีความเปนไปไดในการนําเกณฑ
สมรรถนะไปใชอยูในระดับมาก ( X = 3.97 – 4.39) 
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 4. ผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียไปใช  
  4.1 โครงสรางคูมือ ซึ่งจะประกอบไปดวย สวนประกอบของคูมือครบถวน จํานวนหนา
เหมาะสมเพียงใด ขนาดขอตัวอักษร รูปแบบการพิมพ โดยภาพรวมของโครงสรางคูมือมีความเปนไป
ไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.30) 
  4.2 วัตถุประสงค ซึ่งประกอบไปดวย วัตถุประสงคของคูมือมีความชัดเจน ,ภาษาที่ใชใน
การเขียนวตัถปุระสงค ครอบคลุมสาระที่จําเปน มีความเปนไปได เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยภาพรวม
ของวัตถปุระสงค มีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 3.88) 
  4.3 เน้ือหา ซึ่งประกอบไปดวยเนือ้หาสอดคลองวตัถุประสงค เน้ือหาครอบคลมุวตัถุประสงค 
การจัดเรียงลําดับเนื้อหา ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูใช เน้ือหามีความชัดเจน เน้ือหา
นาสนใจ ใชภาษาไดกระชับชัดเจนเขาใจงาย ยกตวัอยางประกอบไดชดัเจนเหมาะสม เน้ือหาสามารถ
นําไปใชได โดยภาพรวมของเนื้อหา มีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.29) 
  4.5 การประเมินผล ซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหผลและการประเมินผล มีความชัดเจน 

การแปลผลการประเมินและการนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมสิ่งที่ตองการประเมิน การสรุปผลการประเมิน 
โดยภาพรวมของการประเมินผล มีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 
  4.5 ประสิทธิภาพของการใชคูมือ ซึ่งประกอบไปดวย มีความรูความเขาใจในเรื่องเก่ียวกบั
การประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
ไปแนะนําผูประกอบการอื่นได โดยภาพรวมของประสิทธภิาพของการใชคูมือ มีความเปนไปไดในการนํา
คูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.13) 
  โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 4.17) 
เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา โครงสรางคูมือมีความเปนไปได ในการนําคูมือไปใชอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.30) สวนวัตถุประสงค เน้ือหา การประเมินผล และประสิทธิผลการใชคูมือ มีความเปนไปได
ในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก ( X = 3.88 – 4.40) 
 5. ผลการตรวจสอบลําดับความสําคัญของสมรรถนะโดยภาพรวม และรายสมรรถนะ
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน 
  ผูวิจัย ไดนําเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะ มาสรางเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ และนําไปใหกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการใหม ผูเชี่ยวชาญ 
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนละ 40 คน พิจารณาลําดับความสําคัญของสมรรถนะ  
  กลุมตัวอยางทั้ง 120 คน มีความเห็นวา สมรรถนะทีมี่ความสําคัญที่สุดในการประเมิน
ผูประกอบการใหม คือ ดานความรูการบริหารการตลาด และดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากนั คือ 4.51 รองลงมา คือ ดานทัศนคตทิีมี่ตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง ( X = 4.47) 
สวนดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.28)   
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 สรุปประเด็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือกําหนด
เปนประเด็นปญหาในการสนทนากลุม ดังน้ี 
  1. ผูเขารวมสนทนากลุมไดเสนอวาเนื้อหาที่สําคัญของคูมือคือ การตั้งชื่อเกณฑสมรรถนะ
ซึ่งอาจจะซ้ําซอนกับหนวยงานของราชการ และคุณลักษณะของผูประกอบการในแตละเกณฑ ควรจะ
ระบใุหชัดเจนในการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียที่ประชุมกลุมใหความคิดเห็นเปนแนวทาง
เดียวกันวา ควรมีกลุมสมรรถนะหลัก และกลุมสมรรถนะการปฏิบตัิหนาที่ควบคูกันไป นั่นคือ กลุม
สมรรถนะหลัก เปนกลุมสมรรถนะที่ผูประกอบการควรตองมีทุกคน ไมวาทํางานในแผนกใด หรือธุรกิจ
ประเภทใด โดยกลุมผูเชี่ยวชาญยังมีการเสนอความคิดเห็นอีกวา การสรางกลุมสมรรถนะหลักนั้น ควร
กําหนดเปนภาพกวางไว เพ่ือสามารถนําไปใชใหเขาแตละวัฒนธรรมขององคการหรือธุรกิจสาขาอื่นๆ
ได สวนสมรรถนะผูประกอบการนั้น เปนกลุมสมรรถนะที่เนนการทํางานของผูประกอบการแตละธุรกิจ
ที่จะนําไปใช และสามารถพัฒนาเชิงวิชาชีพใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต และวธิีการสรุปผลการประเมิน
และการวเิคราะหของผูประกอบการ ผลสรุปยังมีนอยเกินไป ควรเพิ่มเน้ือหาที่วาดวยการพัฒนา การติดตาม
ผลผูประกอบการ เพ่ือแกไขจุดออน จุดแข็ง ที่ไดจากการประเมินการเก็บรวบรวมขอมูลในการนี้ มีผูที่
มีคุณสมบัติดังกลาว จํานวน 8 คน ซึ่งถือวาเพียงพอ  
  2. ผูเขารวมสนทนากลุมมีความเห็นวา เครื่องมือหรือแบบประเมินสมรรถนะ ควรแยก
เปนรายสมรรถนะและเกณฑพฤติกรรมในการประเมิน ควรจัดแบบประเมินตามองคประกอบของผลการวิจัย 
คือ แบบประเมินสมรรถนะหลักที่เปนเกณฑมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด (จํานวน 17 สมรรถนะ) จะทําให
เขาใจงายกวา และสามารถสรุปผลการประเมินของสมรรถนะหลัก ของผูประกอบการไดชัดเจนและใหจัด
ชวงเวลาประเมนิใหสอดคลองกับการประเมินผล การเขารับการอบรมหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
(New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และ
มัลติมีเดีย ในรุนตอๆ ไป และติดตามผลการประเมินหลังเรียนจบหลักสูตรดวยวามีการพัฒนา ตามเกณฑ
ที่ไดระบุไวในการประเมิน  
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการสรางเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมสาขา 
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย  
  การสรางเกณฑสมรรถนะเพือ่ประเมินคณุลกัษณะของผูประกอบการใหมสาขาธรุกิจไซเบอร
และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียนั้น ผูวจัิยไดกรอบแนวทางในการสรางจากการดําเนินการ
สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ การวิเคราะหของมูลการบริหารงาน บทบาท
ภารกิจของผูประกอบการใหม การสังเคราะหสมรรถนะหลักและเกณฑพฤติกรรมบงชี้ในรายสมรรถนะ
ที่ตองการของผูประกอบการใหม และผูวิจัยใชกระบวนการตามเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ซึ่งสุวิมล 
วองวาณิช (2548: 232) หมายถึง เทคนคิเดลฟายที่มีการปรับปรุงวธิีการหรือขั้นตอนการดําเนินการ
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ใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยการใชวิธีระดมความคิดแนวทางการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก 
หรือการใชวิธีการสัมภาษณแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก สําหรับการจัดทําเปน
แบบสอบถามปลายปดในรอบที ่2 ของเทคนิคเดลฟายแบบดั้งเดิม การระดมความคิดจะชวยลดระยะเวลา
สําหรับการจัดทําแบบสอบถามในรอบสอง เพราะการมีปฏิสัมพันธภายในกลุมดวยเทคนิคระบบความคิด
จะทําใหไดความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีการอภิปรายภายในกลุมอยางมีเหตผุล และชวยลดระยะเวลา
ในการรอแบบสอบถามกลับคืนในรอบแรก นอกจากนี้ สุวิมล วองวาณิช (2548: 232) อธิบายเกี่ยวกับ
การใชวิธีการสัมภาษณแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรกวาไมมีการจํากัดขอบเขตของ
แนวคิดของกลุมผูเชี่ยวชาญ ใชการสัมภาณแบบเปดและไมชี้นํา ผูใหสัมภาษณมีโอกาสปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และแกไขขอมูลที่ใหสัมภาษณทําใหขอมูลที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ ซึ่งผลที่ไดนํามาเปนกรอบในการสราง
เกณฑสมรรถนะในการประเมนิคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ซึ่งสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชวีะ (2537: 46) ไดเสนอวิธีในการกาํหนด
สมรรถนะ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 1) การสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญในกลุมวิชาชีพตางๆ วา บุคคลใน
วิชาชีพน้ัน ควรตองมีความรู ทักษะ เจตคต ิหรือ พฤติกรรมเชนไร (Expert Judgment)  2) การประเมิน
ตามความตองการขององคกรหรือสังคม (Needs Assessment) 3) การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การปฏิบัติงานในชีวติประจําวัน ที่ไดจากจากการสังเกต หรือการประเมิน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน 
ผูรวมงาน หรือผูอ่ืน 4) การกําหนดจําแนกเนื้อหา และเปาหมายของงานใหอยูในรูปของงานยอยๆ ที่
จะตองปฏิบัติในแตละขั้นตอน (Task Analysis/Role Analysis) 5) การวิเคราะหสมรรถนะเชิงระบบ 
(System Competence Analysis) โดยจําแนกสวนตางๆ  ของเนื้องานใหเปนหนวยยอยที่ชัดเจน 6) การวิเคราะห
ตามทฤษฏีผานการกําหนดสมมติฐานวา การบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้น จะตองอาศัยคุณลักษณะ
อยางใดบาง 7) การศึกษาจากสภาพความเปนจริงในสังคม สภาพเศรษฐกิจและการเมืองปจจุบัน และ
ทําการวิเคราะหตามหลักทฤษฏีและตํารา โดยการกําหนดสมมติฐานวาประสิทธิภาพที่ตองการนั้นจะตอง
อาศัยสมรรถนะอยางใดบางผูวิจัยไดนําเกณฑพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะในการประเมินคุณลักษณะที่พัฒนา 
ขึ้นมา สรางเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และนําไปใหผูเชีย่วชาญ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาความสอดคลอง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑสมรรถนะ
เพ่ือประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ 
และมัลติมีเดีย ไดขอสรุปวา เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม ที่มีความเที่ยงตรง ตองมีคาดัชนี
ความสอดคลองมากกวา 0.50 ซึ่งสอดคลองกับ (บญุเชดิ ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 179) ขอคําถาม ใน 
แบบประเมิน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีความเห็นสอดคลองกัน เปนการประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาเปนจุดเริ่มตนในการวัด ความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา ใชเปนดัชนีที่ดีได ไมตองทดสอบทางสถิติ 
โดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวา มีความชัดเจนและเปนไปไดหรือไมที่จะใชเปนแบบประเมิน พรอมทั้ง
ตรวจสอบความชัดเจนเชิงภาษาและสามารถวิเคราะหออกมาเปนตัวเลขได โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางคําถามและลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมที่ทาํการประเมินสมรรถนะใหไดเขาเปาตรงประเด็น
มากที่สุด  
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  1. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการตลาด ประกอบดวย 12 สมรรถนะ ดังตอไปน้ี 
   1.1 หลักการหาทําเลที่ตั้ง 
   1.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 
   1.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 
   1.4 การรักษาภาพพจนของยี่หอ  
   1.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 
   1.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 
   1.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 
   1.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 
   1.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกร
กับคูแขง 
   1.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 
   1.11 หลักการบริหารความเสี่ยง 
   1.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
  ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือ มีความเขาใจในหลกัการตลาด หลักการมีจิตสํานึก
ดานการแขงขัน ในแตละชวงของเศรษฐกจิ และการพยากรณแนวโนมของตลาดสินคา และการพยากรณ
ความตองการของลูกคา เชน การวางแผนการขายและตลาด  
  2. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย 12 สมรรถนะ 
ดังตอไปน้ี 
   2.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 
   2.2 การมีความอดทนทํางานหนัก 
   2.3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ 
   2.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน 
   3.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได 
   2.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 
   2.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 
   2.8 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  
   2.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง  
   2.10 ความเปนมิตรกับลูกคา และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลา 
   2.11 การติดตามดานแรงจูงใจ 
   2.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 
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 ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือมีความรู ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความ
เสี่ยงในธุรกิจ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง ประกอบดวย 
11 สมรรถนะ ดังตอไปน้ี 
   3.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 
   3.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี) 
   3.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 
   3.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
   3.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเนื่อง 
   3.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 
   3.7 การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 
   3.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 
   3.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที่ 
   3.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 
   3.11 การมองโลกทางบวก 
  ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือ การศึกษาหาความรู ติดตามและแลกเปลีย่นความรู 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง รวมทั้งมีความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ พรอมทั้งมีการพัฒนาในการตดัสินใจ
ของตน 
  4. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบรหิารทรัพยากรบุคคลและองคกร ประกอบดวย 
10 สมรรถนะ ดังตอไปน้ี 
 

   4.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 
   4.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 
   4.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธรุกิจ 
   4.4 การสื่อสารภายในองคกร 
   4.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
   4.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   4.7 หลักการบริหารคาตอบแทน 
   4.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วสิัยทัศน ภารกิจที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 
   4.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 
   4.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 
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  ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือ การกําหนดหลักการ ภารกิจ และนํามาตรฐานสําหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการทํางานในองคกร รวมทั้งกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ 
และเปาหมายการทาํงานที่ชดัเจน และสามารถสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหภารกิจ
บรรลุวัตถุประสงค 
  5. เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมเีดีย) ประกอบดวย 13 สมรรถนะ ดังตอไปน้ี 
   5.1 หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ 
   5.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
   5.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 
   5.4 การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
   5.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค 
   5.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 
   5.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 
   5.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 
   5.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 
   5.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 
   5.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 
   5.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 
   5.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 
  ความรูที่จําเปนในสมรรถนะนี้ คือการมีความรู ความเขาใจ รวมถึงหลักการและวิธีการ
เขาสูตลาดออนไลน รวมถึงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ทางดานการออกแบบ
ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียเพ่ือใหสามารถนําความรูมาประยุกตใชกับกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ให
เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการทํางานได 
 จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพื่อประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม
สาขาธุรกิจไซเบอรและ สาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธและมัลติมีเดีย เกณฑสมรรถนะที่ทําใหผูประกอบการ
ใหมประสบความสําเรจ็ในการทําธุรกิจ คือ เกณฑสมรรถนะดานการบรหิารการตลาด  เกณฑสมรรถนะ
ดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร และเกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะ
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย(ตามลําดับ) 
 2. ผลการสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม และตรวจสอบ
ความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 
      การสรางคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาขอสรุป
ที่ไดจากการสงัเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของมากําหนด เปนรางคูมือ โดยมีรายละเอียดตางๆ 



 148 

ในคูมือ คือ 1) โครงสรางคูมือ 2) วตัถปุระสงค 3) เน้ือหา 4) การประเมินผล 5) ประสิทธผิลของการใช
คูมือ พบวา รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของคูมือในแตละประเด็นมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยู
ในระดับมาก และการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช เพ่ือใหแนใจวาคูมือที่สรางขึน้ สามารถ
นําไปใชไดจริงหรือไม ผูวิจัยไดตรวจสอบความเปนไปไดของโครงสราง วตัถุประสงค เน้ือหา การประเมินผล 
และประสิทธิผลของคูมือ โดยนําคูมือที่ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปตรวจสอบ ความ
เปนไปไดในการนําคูมือไปใชกับเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดศึกษา และพิจารณาการใชคูมือ เปนเวลา 
2 สัปดาหและใหตอบแบบสอบถามประเมนิความเปนไปไดในการนําไปใช และนําคูมือไปปรบัปรุงตาม
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการใหศึกษา และประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือการประเมินสมรรถนะ
ของผูประกอบการใหมไปใช ที่ควรนํามาอภิปราย คือ คูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. 2553: 6 – 10) เน่ืองจาก
ไดผานการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา คูมือการประเมินสมรรถนะ
ของผูประกอบการใหม มีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายองคประกอบ
พบวา โครงสรางคูมือมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก สวนวัตถุประสงค เน้ือหา 
การประเมินผล และประสทิธิผลการใชคูมือ มีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก เชนกัน 
ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา คูมือเลมน้ีเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย  
 3. ผลการตรวจสอบลําดับความสําคัญของสมรรถนะโดยภาพรวม และรายสมรรถนะ
ของกลุมตัวอยาง 
 จากการวเิคราะหและจัดลําดบัความสําคญัของ 17 สมรรถนะ ที่มีความสําคัญ ในการประเมิน
คุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
พบวา ผูประกอบการใหมไดใหความสําคัญกับสมรรถนะดานความรูการบริหารการตลาด และดานทัศนคติ
ที่มีตอการดําเนินธุรกิจ รองลงมา คือ ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง ดานความรูการบริการ
จัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Armstrong (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2550: 
24 – 32) และดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอร และการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมัลติมีเดีย) 
สวนลําดับสุดทายคือ ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ (เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา; และ สิฏฐากร ชูทรัพย. 
2548: ออนไลน) ไดกลาววา ผูที่คิดริเริ่มดาํเนินธุรกิจขึ้นมาเปนของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน 
และดําเนินธุรกิจทุกดานดวยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพ่ือมุงหวังผลกําไร
ที่เกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง คุณลักษณะของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอมตองการผูประกอบการที่มีความสามารถหลายๆ ดาน ซึ่งอาจพิจารณาลักษณะ
ผูประกอบการจากพฤติกรรมตางๆ (ศูนยพัฒนาและสงเสริมวิชาการองคกรปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ. 2553: ออนไลน) มีความมุงม่ันในการดําเนินงาน (Performance Intention) เพ่ือ
สรางความเจริญเติบโต และกําไรจากการดําเนินธุรกิจ วิฑูรย สิมะโชคดี (2542: 33) ตองเปนคน มี
ความคิดริเริ่มหรือสรางสรรค ในการผลิตสินคาหรือบริการใหมออกสูตลาดที่มีสภาพการแขงขันสูง ทิมโมธี 
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เอส แฮทเท็น (Timothy, S. Hatten.  1996: 31, 40) ความมุงม่ันปรารถนาและพยายามที่จะดําเนิน
ธุรกิจใหสําเร็จใหได (Passion) มิฉะนั้นจะทําใหสูญเสียทั้งเงินทุน และเวลา ไฮเนคก้ี (2545: ออนไลน) 
ความสามารถในการขาย หรือโนมนาวใหคนอ่ืนเห็นคลอยตามสอดคลองกับการศึกษาของ ไรอัน และ
คนอ่ืนๆ (Ryan; et al. 1999: 12 – 13) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่จะทําใหผูประกอบการทีป่ระสบ
ความสําเร็จคือ มีความรูการบริหารตลาด (Targeted Marketing) ซึ่งในยุคของการแขงขันแบบนี้ 
ความสามารถทางการตลาดเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหกิจการอยูรอดได ผูประกอบการจะตองแสดงฝมือ
ดานนี้ใหเห็นชัดเจนวา ตนเองรูวิธีการที่จะนําสินคาหรือบริการเขาสูตลาดใหประสบผลสําเร็จได และมี
ทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจของตนเองอยางชัดเจน (A Clear Business Idea) ผูประกอบการจะตองรูวา 
ตนเองกําลังอยูในธุรกิจอะไร ผลิตภัณฑหรือบริการของตนคือ อะไร ธุรกิจของตนเมื่อเทียบกับคูแขงมี
จุดออน จุดแขง็อยางไรบาง นอกจากนีย้ังตองรูยุทธวธิวีา ทําอยางไร ธุรกิจของตนจึงจะประสบความสําเร็จ
ได เชน รูวาทําอยางไร จึงจะทําใหผลิตภัณฑหรือบริการของตนถูกใจผูบริโภคไดมากกวามีคุณภาพ
มากกวา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมที่
ใหผูประกอบการใหม สามารถสรางและพัฒนาธรุกิจตนเองใหประสบความสาํเร็จ ซึ่งมีความสําคญัมาก
ตอการพัฒนาผูประกอบการใหมอยางสมํ่าเสมอ  
 5. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) 
  ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นปญหาในการจัดกลุมสนทนา โดยยึดตามจุดมุงหมายที่สําคัญของ
การวิจัย เพ่ือสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินคุณลกัษณะของผูประกอบการใหม ของผูรับการฝกอบรม
ที่สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : 
NEC) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 และเพื่อสรางคูมือ
การประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ
และมัลติมีเดีย ตลอดจนเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือการประเมินคุณลักษณะผูประกอบการใหม 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม คือ ผูเชี่ยวชาญที่ไดศึกษาและตรวจสอบ
ความเปนไปได ในการนําคูมือไปใช จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญภายนอก จํานวน 2 คน และผูเขารับ
การฝกอบรมที่เปนตวัอยาง ซึ่งถูกประเมินคุณลักษณะในการวิจัยนี้ จํานวน 3 คน ซึ่งสอดคลองกับ 
ครูเกอร (Krueger,  R. A.  1988) ซึ่งถือวา เพียงพอ เน่ืองจากจํานวนผูเขารวมประชมุกลุม ควรมีจํานวน
เพียง 8 – 10 คน (Krueger.  1988) เน่ืองจากถาขนาดของกลุมสนทนามากกวา 12 คน จะทําใหควบคุม
การสนทนาลําบาก แตจํานวนผูเขารวมกลุมสนทนากไ็มควรนอยกวา 6 คน เพราะจะทําใหความนาเชื่อถือ
ของขอมูลลดลง 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการสรางเกณฑสมรรถนะในการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม และการพัฒนา
คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อ ปฏิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย รวมทั้งผลการตรวจสอบความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวจิัย 
  1.1 การนําเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ไปใช ใหใชควบคูกบัคูมือ
และขอใหศึกษารายละเอียดของคูมือกอนนําไปใช 
  1.2 รายละเอียดของคูมือสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม เชน บคุลากรทีป่ระเมิน 
เกณฑการประเมิน คณะกรรมการประเมนิ ชวงเวลาประเมิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการประเมิน
ขององคกรเปนหลัก 
  1.3 จากการวิจัยพบวา ผูประกอบการใหมเห็นวา สมรรถนะดานความรูการบริหารการตลาด 
และดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ มีความสําคัญที่สุด ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมหรือ
สงเสริมในเรื่องความรูการบริหารการตลาด และดานทศันคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจเพ่ือเปนการกระตุน
ใหเกิดสมรรถนะดานนี้มากขึ้น ตลอดจนเปนการยกระดับของผูประกอบการใหมในอนาคตได และสามารถ
ไปประกอบธุรกิจจนกระทั่งประสบความสําเร็จได 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1 การพัฒนาเกณฑสมรรถนะเพ่ือประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหมสาขาธุรกจิ
ไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย ควรเปรียบเทียบกับผูประกอบการใหม 
สาขาอื่นๆ เพ่ือประโยชนตอการสรางความเปนมืออาชีพ (Professional) ตอการยอมรับในสายอาชีพนี้ 
และสายอาชีพอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 
  2.2 ผลการวิจัยน้ี เปนการสรางเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการตรวจสอบ
ยืนยันความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ และการนําไปทดลอง
ตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใช ทําใหแบบประเมินน้ีมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
ควรทําวิจัยตอไปในประเด็นตางๆ คือ การวิจัยน้ีไดนําแบบประเมินสมรรถนะไปตรวจสอบความเปนไปได
ในการนําไปใช จึงควรมีการวิจัยการนําไปตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชกับหลายๆ หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความเปนไปไดในการนําคูมือไปใชที่ชัดเจนเหมาะสมมากขึ้น 
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คํานํา 
 

 คูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ เลมน้ี จัดทําขึ้นเพื่อจุดมุงหมายใหเปนคูมือ
การประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหม ของผูรับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรม
ในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 สําหรับกลุมเปาหมาย ที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมบมเพาะที่สําเร็จหลักสูตร “เสรมิสรางผูประกอบการใหม” (New 
Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย 
รุนที่ 4/2554 (ผูประกอบการใหม) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เน้ือหาสาระของคูมือ ประกอบดวย วัตถปุระสงคของคูมือ วิธีการใชคูมือ ความสําคัญของ
การประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม กระบวนการและขั้นตอนในการประเมิน ชวงเวลาและ
ความถีท่ี่ใชในการประเมิน วธิีการใหขอมูลปอนกลบั บุคคลที่เกีย่วของกับการประเมนิ ขั้นตอนการประเมิน 
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน การนําเสนอผลการประเมิน รวมทั้งการวัดผล และสรุปประเมินผลการประเมิน 
 คูมือประเมินเลมน้ีจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธและมัลติมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งจะเปนประโยชนตอองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของภาครัฐ
และเอกชน และองคกรอ่ืน  ๆที่ตองการนําเกณฑสมรรถนะสําหรับประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 
สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดียไปใชประโยชนในงานของตน เชน 
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การประเมินคุณลักษณะเพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือในการใหสินเชื่อ 
การวางนโยบายแผนงาน ตลอดจนถึงกิจกรรมการศึกษานอกระบบอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พรอมทั้งพัฒนาผูประกอบการใหม และผูประกอบการเดิม บรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ผูจัดทําขอขอบคุณผูทรงคณุวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูที่เกี่ยวของในการจัดทําคูมือเลมน้ีไว ณ 
โอกาสนี้ 
 
                ชาลิสา เลิศสกุล 
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 ผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
นั้น จําเปนตองพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นเพื่อความอยูรอด สภาพการแขงขัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปจจัยสามอยางที่มีผลเกี่ยวเนื่องกัน ไดแก 
1) ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา การบริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นนอยลงหรือลดลง ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ทําให
การแสวงหาลูกคาตองใชความพยายามมากขึ้น การแขงขันดานราคาที่ตองทําราคาใหถูกเขาไว เปน
ตนเหตขุองความจําเปนในการลดตนทุน 2) การเปลีย่นแปลงดานวฒันธรรมการบรโิภคทีเ่นนความเปน
ปจเจกบุคคลมากขึ้น และเกิดกลุมวัฒนธรรมยอยๆ ซึ่งทําใหเกิดการออกแบบสินคาและบริการเปลี่ยน
จากการผลิตเพ่ือ “มวลชน” หรือ “คนหมูมาก” กลายเปนเพื่อ “ปจเจกชน” หรือ “คนสวนนอย” มากขึ้น 
สินคาใหมๆ จึงเกิดขึ้นอยางมากมายในเวลาอันสั้น และวงจรผลิตภัณฑของสินคาใหมๆ ก็สั้นลงมาก
เชนกัน ภาวะเชนน้ี ทําใหผูประกอบการตองคอยคิดประดิษฐสิ่งใหมๆ เพ่ือมาขายแทนสิ่งเกาๆ อยูเสมอ 
3) ความรวดเรว็ในการสื่อสารที่เพ่ิมขึน้ ความงายในการเขาถึง ขาวสารและโฆษณาผานสื่อทางอินเตอรเน็ต 
รวมถึงเรื่องของการทําการตลาด ประชาสัมพันธสินคา โดยการนําเสนอผานเวปไซด ทั้งแบบที่มีคาใชจาย 
และไมมีคาใชจาย โดยเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น ทําใหขาวสารและคําวิจารณทั้งในแงบวกและ
แงลบตอสินคาและบริการตาง  ๆ แพรไปอยางรวดเร็ว ผูประกอบการตองมีความรูในการใชสื่อทางอินเตอรเน็ต
ใหเปนประโยชนแกตน ในขณะทีต่องคอยปองกันการเกดิขาวลือ หรือเสียงวิจารณในทางลบ หรือหาวธิี
โตตอบใหไดในทันทีเพ่ือปองกันการขยายตัวของขาวลือในเชิงลบดังกลาว (สํานักบริการขอมูลและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  2553: ออนไลน) 
 จากปญหาดังกลาว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเปน
หนวยรวมในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ฝกอบรมบมเพาะสาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย หลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการใหม ปงบประมาณ 2554” (Curriculum 
for New Entrepreneurs Creation : NEC) ใหกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจําปงบประมาณ 2554 เพ่ือการยกระดบัและพัฒนาขดีความสามารถของผูประกอบการ อันเปนหนึ่ง
ในยุทธศาสตรการดําเนินงานของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือบมเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตั้งแตเร่ิมตนกิจการ จนถึงระดับที่ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถนําพาวิสาหกิจไปสูระดับ
มาตรฐานสากลการพัฒนาขดีความสามารถความรู ทักษะ และเจตคติที่จําเปน โดยการวิจัยเริ่มจาก
การศึกษาแนวคิดทางดานการเรียนรูของผูใหญ แนวคิดในดานศักยภาพที่สําคัญของผูประกอบการใหม 
ดานธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ พรอมทั้งสรางเกณฑสมรรถนะประเมินคุณลกัษณะผูประกอบการ เพ่ือนํามา
เปนแนวทางในการสรางคูมือ เพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอร และ
สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดีย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพสําหรับผูประกอบการใหม 
 การประเมินคณุลักษณะของผูประกอบการใหมสาขาธรุกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยไดระบุรายละเอียดและคําอธิบายสมรรถนะ พฤติกรรมบงชี้ ระดับสมรรถนะ 
แบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ แบบประเมินสมรรถนะ และสรปุผลการประเมนิ ซึ่งผูจัดทําไดตระหนักถึง
ความสาํคัญของการพัฒนาคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ โดยใชเกณฑสมรรถนะหลัก
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ในการปฏิบตัิงานของครูระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(สพฐ.) และทาํ การศึกษาคนควาจากงานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งผูทรงคณุวุฒิ
และผูเชีย่วชาญ จนไดเกณฑสมรรถนะผูประกอบการ และนํามาสรางเปนคูมือการประเมินผูประกอบการ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชได และกอประโยชนจะเปนประโยชนตอองคกรและหนวยงานตางๆ 
ทั้งหนวยงานภาครัฐ สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน และองคกรอ่ืนๆ ที่ตองการนําเกณฑสมรรถนะ 
สําหรับประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหมไปใชประโยชนในงานของตน เพ่ือจะไดทราบถึงระดับ
คุณภาพในแตละสมรรถนะของผูประกอบการแลว จึงเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการ
ตอไป 
 คูมือเลมน้ี ประกอบดวย วัตถุประสงคของคูมือ วิธีการใชคูมือ ความสําคัญของการประเมิน
ผูประกอบการใหม กระบวนการและขั้นตอนในการประเมิน ชวงเวลาและความถีท่ี่ใชในการประเมิน 
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ บคุคลที่เกี่ยวของกับการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
การนําเสนอผลการประเมิน รวมทั้งการวัดผล และสรุปประเมิน ผลการประเมิน 
 

วัตถุประสงคของคูมือ 
 1. เพ่ือสรางแบบประเมินในการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม ของผูรับการฝกอบรม
ที่สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554   
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการนําคูมือการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจ
ไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย ไปใช 

 
กลุมเปาหมาย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูเขารับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 (ผูประกอบการใหม) จํานวน 40 คน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

สวนประกอบของคูมือ 
 คูมือฉบับน้ีแบงออกเปน 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 ตอนที่ 2 การสรุปผลและการวิเคราะหและผลการประเมิน 
 ตอนที่ 3 เครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
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ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
 1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ 
  1.1 ความเปนมาของแนวคิดเก่ียวกับ “สมรรถนะ” 
   แนวคิดเกี่ยวกับ “สมรรถนะ” และ “การประเมินสมรรถนะ” นั้นเร่ิมตนจากการที่ในป 
ค.ศ. 1970 สํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดวาจาง ศาสตราจารยแมคคลีแลนด (David, 
C. McClelland) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ใหมาชวยแกปญหาการคัดเลือกบุคลากรขององคกร ดวย
การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือคัดเลือกบุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเกาที่เรียกวา Foreign Service Officer 
Exam ซึ่งถูกวิจารณวามีขอบกพรองหลายประการ เชน การมุงเนนการทดสอบเกีย่วกบัวัฒนธรรมของ
ชนชั้นกลางมากเกินไป และกําหนดเกณฑประเมินผลทีท่าํใหชนกลุมนอยหรือคนผิวดํามีโอกาสสอบผาน 
นอยมาก นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่ทําคะแนนสอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานทีอ่งคกร
คาดหวัง ในขณะที่บางคนมีผลคะแนนสอบไมสูงนัก แตกลับมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน  
   แมคคลีแลนด จึงไดเร่ิมทําการวิจัย โดยการสัมภาษณผูอํานวยการฝายบุคคลของ
สํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรฐัอเมริกา ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดบัผูปฏิบตัิงานตําแหนง 
ตางๆ โดยแบงเปน 2 กลุมไดแกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐานและพนักงานที่
มีผลการปฏิบตัิงานเทากับเกณฑมาตรฐาน โดยใชการสัมภาษณเชิงพฤติกรรม (Behavioral Event 
Interview : BEI) ถามคําถาม 6 ขอ ไดแก คําถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ขอ 
และประสบการณทํางานที่ลมเหลว 3 ขอ หลังจากนั้น ก็นําขอมูลทีไ่ดมาวิเคราะหเปรียบเทยีบ เพ่ือ
คนหาลักษณะของพฤติกรรมของพนักงานทัง้ 2 กลุม แมคคลีแลนดไดตั้งชื่อเรียกคุณลักษณะของพฤตกิรรม
ที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior Performance) นี้วา “สมรรถนะ” (Competency)  
   หลังจากนั้นแมคคลีแลนดกไ็ดทําการวิจัยอีกหลายเรื่องและยืนยันวา “สมรรถนะ” เปน 
ตวัทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรในตาํแหนงหน่ึงๆ ไดดีที่สุด และมีความเบีย่งเบน หรือ
อคตินอยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับวธิีการคัดเลือกแบบเดิมซ่ึงใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา (School Credentials) หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และ การทดสอบ
ความรูทางวิชาการ (Knowledge Academic Test) เปนตน ในป ค.ศ. 1973 แมคคลีแลนด ไดเขียน
บทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence Rather Than for Intelligence” ซึ่งมีใจความแสดง
ความเห็นวา ผลการเรียนที่ดีหรือคะแนนการทดสอบความถนัดที่สูงไมใชเครื่องบงชี้วาคน  ๆนั้นจะปฏิบัติงาน
ไดดีเสมอไป แนวคิดดังกลาวภายหลังไดมีนักวิชาการรุนหลังๆ เชน Spencer & Spencer (1993) คิด
ตอยอดออกไปจนเกิดคําอธบิายที่วา คุณลักษณะของคน ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการงานนั้น จําแนก
ไดเปนสองสวนคือสวนที่มองเห็นได ไดแก ความรูและทักษะ และสวนที่ถูกซอนอยูซึ่งประกอบดวย 
อัตตมโนทัศน (Self-Concept) อุปนิสัย (Trait) หรือแรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงอธิบายใหเห็นภาพไดดวย
แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) จะเห็นไดวา คุณลักษณะของบุคคลนั้นแบงไดเปนสองสวน 
สวนนอยที่สามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) (เชนการวัด
ดวยผลการเรียน ผลการทดสอบความถนัด เปนตน) (โปรดสังเกตวาในภาพประกอบ 4 การตีความนั้น
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ตางออกไปเล็กนอย โดยตีความวา แมแตความรูและทักษะก็ไมใชสิ่งที่มองเห็นไดตรงๆ แตวัดหยั่งไดงาย
ดวยแบบทดสอบ) แตสวนใหญที่จมอยูใตน้ํานั้น เปนสวนที่สังเกตและวัดไดยากกวาทั้งยังมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลมากกวา ซึ่งสวนนีก้ารตีความของนักวิชาการตางๆ ยังไมตรงกันเสียทเีดียววา
ประกอบดวยคุณลักษณะอะไรบาง แตขอใหสังเกตวาสวนนี้มักเปนคุณลักษณะเชิงจิตวิทยา หรือเชิง
พฤติกรรม อยางเชนเจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motive) อัตลักษณ (Self-image) คานิยม (Values) 
อยางไรก็ดีแบบจําลองนี้มีสิ่งที่ตองการสื่อเหมือนกันก็คือ ลําพังคุณลักษณะทางสติปญญาและความสามารถ
นั้นยังไมเพียงพอที่จะทําใหบุคคลหนึ่งๆ มีผลการปฏิบตัิงานที่โดดเดน ยังตองมีคุณลักษณะเบือ้งลึก
ซึ่งเปนเร่ืองของจิตใจความนึกคิดซึ่งมีผลตอพฤติกรรม (ทั้งในการทํางานและในทางสังคม) ที่เหมาะสม
อีกดวย 
  1.2 ความหมายของสมรรถนะ 
   คําจํากัดความของ “สมรรถนะ” ที่มีผูกลาวไวตางๆ มาพิจารณาเพื่อหาขอสรุปสําหรับ
ใชประโยชนในการวิจัย ซึ่งคัดมาแลว ดังน้ี 
   ทิพาวดี เมฆสวรรค (2542: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถงึ กลุมของความรู
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่จําเปนในการที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุณลักษณะของบุคคลที่มีผลตอพฤตกิรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ สวนหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรูความสามารถ ทศันคติ บคุลิกภาพ คานิยมของบคุคลหรือพฤติกรรมของ
ผูมีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในการทํางานหนึ่งๆ 
   เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543: 12) ไดกลาววา Competency หมายถึง ทักษะ 
ความรูและความสามารถ หรือพฤติกรรม (Skills, Knowledge and Attributes) ของบุคคล ที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง กลาวคือ “ในการทํางานหนึ่งๆ เราตองรูอะไร” “เม่ือมีความรูหรือขอมูลแลว
เราตองรูวาจะทํางานนั้นๆ อยางไร” และ “เราควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไรจึงจะทํางาน
ไดอยางประสบความสาํเร็จ” สิ่งเหลานี้จะชวยใหองคกรทราบวาคุณสมบตัหิรือคุณลักษณะที่ดีในการทาํงาน
ของบุคลากรในองคกรนั้นเปนอยางไร 
   อุกฤษณ กาญจนเกตุ (2543: 20) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความสามารถ 
ความชํานาญดานตางๆ ซึง่เปนองคประกอบที่สําคัญทีท่ําใหบุคคลสามารถกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การในกิจการใด  ๆใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ซึ่งความสามารถเหลานี้ไดมาจากการเรียนรู ประสบการณ 
การฝกฝน และการปฏบิัตเิปนนิสัย เชน ความสามารถในการสื่อสารขอความ ความสามารถในการวางแผน 
การแกปญหา การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิม  
   ณรงควิทย แสนทอง (2545: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธและสงผลกระทบตอความสําเร็จของเปาหมายของ
งานในตําแหนงน้ันๆ สมรรถนะแตละตัวจะมีความสําคัญตองานแตละงานแตกตางกันไป 
   อานนท ศักดิ์วรวิชญ (2547: 61) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง คุณลักษณะ
ของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตางๆ อันไดแก คานิยม จริยธรรม 
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บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมกับองคกร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวา ผูที่จะประสบความสําเรจ็ในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะ
เดนๆ อะไรบาง หรือในอีกดานหนึ่ง สาเหตุที่ทํางานแลวไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะ
บางประการคืออะไร เปนตน 
   เคอรชเนอร และคณะ (เจษฏา นกนอย. 2551: 10;  ชัชวาล ทตัศิวชั. 2554: ออนไลน; 
อางอิงจาก Kirschner; et al.  1977) ไดใหนิยามวา “สมรรถนะ” หมายถึง ความรูและทักษะทั้งปวงที่
บุคคลมีอยูในตน และสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเปาหมายแนนอน
อยางหนึ่งในบริบท หรือสถานการณทีห่ลากหลาย หรือหมายถึง ความสามารถที่จะทาํใหเกดิความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลในสถานการณเฉพาะอยาง ซึ่งในการที่จะกระทําใหไดอยางถูกตอง
ตองใชวิจารณญาณ คานิยม และความเชือ่ม่ันในตนเองดวย ดังนั้นสมรรถนะ (C) จึงเปนฟงคชั่นของ
ความรู (K) ทักษะ (Sk) และสถานการณ (S) นั่นคือ C = f (K, Sk, S) 
   กูด (Good.  1973: 121) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง ทักษะ (Skill) ความคิด
รวบยอด (Concept) และเจตคต ิ (Attitude) ที่ตองมีในการปฏิบัติงานทุกประเภท เปนความสามารถ
อยางหนึ่งในการนําเอาหลักการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ มาประยุกตใชกับ
สถานการณจริง เพ่ือทํางานและแกปญหาใหไดผลอยางสูงสุด 
   โบยทัซิส (Boyatzis.  1982: 21) ไดกลาววา “สมรรถนะในงาน” (Job Competency) 
คือ คุณลักษณะในตัวบุคคลซึ่งอาจเปนแรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skill) บางดานของ 
อัตลักษณ (Self-image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองคความรู (Body of Knowledge) 
ที่บุคคลนั้นๆ ใช (ในการทํางาน) 
   แมคเคลแลน (McClelland. 1993: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” หมายถึง
คุณลักษณะทีซ่อนอยูภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะเปนตัวผลักดันใหบุคคลสามารถสราง
ผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผดิชอบใหสูงกวา หรือเหนือกวาเกณฑ/เปาหมายที่กําหนด 
   สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer; & Spencer.  1993: 9) ไดกลาววา “สมรรถนะ” 
หมายถงึ คุณลกัษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตวับคุคลไดแก แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน 
(Self-Concept) ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ จะเปนตัวผลักดันหรือ
มีความสัมพันธเชงิเหตุผล (Causal Relationship) ใหบคุคลสามารถ ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรบัผิดชอบ 
หรือสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกวาเกณฑอางอิง  
   แพรี่ (Parry.  1996: 48) ไดใหนิยามวา “สมรรถนะ” คือ กลุมของความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) และคุณลกัษณะ (Attributes) ที่เกีย่วของกันซ่ึงมีผลกระทบตองานหลักของตาํแหนงงาน
หนึ่งๆ ซึ่งกลุมความรู ทักษะ และคุณลกัษณะดังกลาวสัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และ
สามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นไดโดยการผาน
การฝกอบรมและการพัฒนา 
   รอธเวล ดูบอยเซ (Rothwell; & Duboise.  2004: ออนไลน) ไดกลาววา “สมรรถนะ” 
หมายถึง คุณลักษณะที่ทุกคนมีและใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุ ตาม 
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เปาหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไดแก ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัย
สวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา 
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5 – 6) ไดกําหนดความหมาย
ของสมรรถนะไววา “สมรรถนะ” คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืนๆ ในองคการ 
กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งไดมักจะตองมีองคประกอบของทั้งความรู ทักษะ/
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะการบริการที่ดีซึ่งอธิบายวาสามารถใหบริการ
ที่ผูรับบริการตองการไดนั้นหากขาดองคประกอบตางๆ ไดแก ความรูในงานหรือทกัษะที่เกีย่วของ เชน 
อาจตองหาขอมูลจากคอมพวิเตอร และคณุลักษณะของบุคคลทีเ่ปนคนใจเย็นอดทน ชอบชวยเหลอืผูอ่ืน
แลว บคุคลก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได 
 จากนิยามตางๆ ที่ไดยกมากลาวอางทั้งหมดน้ี จะเห็นไดวาในขณะทีก่ารศึกษาเรื่องสมรรถนะ
กําลังกาวหนาไปและถูกนําไปประยุกตใชในวงการทํางาน ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยเฉพาะในงาน
ทรัพยากรบุคคลและในงานดานการศึกษา เรายังไมมีนิยามของ “สมรรถนะ” ที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
กลาวคือยังขาดกรอบแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Famework) ที่กําหนดอยางแนนอนวา สิ่งที่เรียกวา 
“สมรรถนะ” นั้น มีองคประกอบอยางไรบาง หรือประกอบดวยอะไรบาง  
  อยางไรก็ตาม สิ่งที่นิยามตางๆ มีจุดรวมกันก็คือ คําวา “สมรรถนะ” เปนคําเรียกรวมๆ 
ของคุณลักษณะที่ (เชื่อวา) มีผลผลักดันทําใหบุคคล มีความสําเร็จในการทํางานมากนอยตางกัน ซึ่ง
คุณลักษณะที่วานี้ประกอบดวยคุณลักษณะเชิงภูมิปญญา อันไดแก ความรู (Knowledge) และ ทักษะ 
(Skill) ซึ่งในสวนน้ีนักวิชาการทั้งหลายเห็นพองกัน และคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาบางอยาง ซึ่งในสวนนี้
นักวิชาการทั้งหลายตางก็กําหนดจําแนกไปตางๆ กันไปตามมุมองของตน เชน Boyatzis (1982) ได
จําแนกคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาออกเปน แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตลกัษณ (Self-image) 
และบทบาททางสังคม (Social Role) สวน Spencer & Spencer (1993) ไดจําแนกคุณลักษณะเชิง
จิตวิทยาออกเปน แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตมโนทัศน (Self-Concept)  ในขณะที่ Parry 
(1996) กําหนดใชเพียงคําวา คุณลักษณะ (Attributes) เพ่ือครอบคลุมคณุลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ความรูและทกัษะ และ Good (1973) กําหนดใชเพียงคําวาความคดิรวบยอด (Concept) กับเจตคติ 
(Attitude) 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการวิจัยน้ี ผูวิจัยขอกาํหนดองคประกอบของสมรรถนะเปน 3 ประการ 
ดังนี้ 
   1. ความรู (Knowledge) ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่จําเปนตองใชในการลงมือกระทํา
การตางๆ ซึ่งโดยมากไดจากการเรียนหรือจากสื่อภายนอก ในกรณีของผูประกอบการใหม ความรูที่พึงมี
ไดแก ความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย ความรูในเรื่องการบริหารการเงิน ความรูในเรื่องการบริหาร
การตลาด เปนตน 
   2. ทักษะ (Skill) ในที่นี้หมายถึง ความสามารถที่ไดมาจากการฝกฝน เปนความสามารถ
ที่จะนําเอาความรูมาลงมือปฏิบัติใหเกิดผลที่เปนรูปธรรม โดยมีการลงมือกระทําซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ 
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ในกรณีของผูประกอบการใหม ทักษะที่พึงมี ไดแก ทกัษะในการคิดเชิงกลยุทธ ทักษะในการสรางเครอืขาย
สายสัมพันธ ทักษะในการจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของงาน เปนตน 
   3. เจตคติ (Attitude) ในที่นี้หมายถึง ความคิดเห็นหรือทัศนะตอสิ่งตางๆ ที่สงผล
ตอการแสดงออกเชิงพฤติกรรมและตอความสําเร็จในการกระทําการใดๆ ในกรณีของผูประกอบการ
ใหม เจตคติทีพึ่งมี ไดแก การที่ยอมรับสภาพการแขงขันในปจจุบันวาจะตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอด การ
ยอมรับการทํางานหนัก เปนตน  
   สวนคุณลักษณะที่เปนพฤติกรรมที่สังเกตได เชน บคุลิกภาพ (Personality) หรือ
การทํางานเปนทีม (Team Player) นั้น แทที่จริงเปนเพียงผลลัพธ (Outcome) ของเจตคติเทานั้น เชน
การมีบุคลิกทีดี่มาจากเจตคติทีว่า คนเราตองรูจักปรับตัวใหเขากับสงัคม หรือการทํางานเปนทมีน้ัน
มาจากเจตคตทิี่วากิจการใหญๆ ทั้งหลายไมอาจสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว และการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตองรูจักใชคนที่มีความสามารถเหมาะสมทํางานที่เหมาะสม ไมใชแบกทุกอยางไวทําคนเดียว 
ดังนั้น แทนทีจ่ะกลาววาการมีบุคลกิภาพดีหรือการรูจักทํางานเปนทีมเปนสิ่งทีท่ําใหประสบความสาํเร็จ
ในการทาํงาน ที่ถูกตองจะตองกลาววาการมีเจตคติที่ดีตอการปรบัตวัใหเขากบัสังคมหรือตอการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนตางหากที่ทําใหคนๆ นั้น มีบุคลิกภาพทีดี่หรือสามารถทํางานเปนทีมได แลวพฤติกรรม
นั้นแหละที่สงผลทําใหบคุคลนั้นๆ ทํางานประสบความสําเร็จอีกทอดหนึ่ง 
  1.3 วิธีการกําหนดสมรรถนะ 
   องคประกอบของสมรรถนะ 3 ประการทีไ่ดสรุปมาแลวขางตนเปนเพียงกรอบกวางๆ 
เทานั้น ในการกําหนดวาคุณลักษณะใดที่พึงปรารถนาสําหรับหนาที่การงานหนึ่งๆ อยางมีรายละเอียด
เจาะจงและเปนรูปธรรมนั้น จําเปนตองมีวิธีการที่แนนอนและเชื่อถือไดในการหาคําตอบดังกลาว 
   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537: 46) ไดเสนอวิธีการตางๆ ในการกําหนดสมรรถนะที่
พึงประสงค ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 
    การสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญในกลุมวิชาชีพตางๆ วา บุคคลในวิชาชีพนั้น ควร
ตองมีความรู ทักษะ เจตคติ หรือ พฤติกรรมเชนไร (Expert Judgment) 
    1. การประเมินตามความตองการขององคกรหรือสังคม (Needs Assessment) 
    2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานในชีวติประจําวัน ที่ได
จากการสังเกต หรือการประเมิน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงาน ผูรวมงาน หรือผูอ่ืน 
    3. การกําหนดจําแนกเนื้อหา และเปาหมายของงานใหอยูในรูปของงานยอยๆ 
ที่จะตองปฏิบัติในแตละขั้นตอน (Task Analysis/Role Analysis) 
    4. การวิเคราะหสมรรถนะเชิงระบบ (System Competence Analysis) โดย
จําแนกสวนตางๆ ของเนื้องานใหเปนหนวยยอยที่ชัดเจน  
    5. การวิเคราะหตามทฤษฏีผานการกําหนดสมมติฐานวา การบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการนั้น จะตองอาศัยคณุลักษณะอยางใดบาง  



 169 

    6. การศึกษาจากสภาพความเปนจริงในสังคม สภาพเศรษฐกิจและการเมือง
ปจจุบัน 
  1.4 การประเมินสมรรถนะในรูปแบบตางๆ 
   การประเมินสมรรถนะหมายถึงกระบวนการตัดสิน ตีคา หาคุณภาพของความรู ทักษะ 
และเจตคติที่แสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัต ิ เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด 
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับความตองการ การประเมินสมรรถนะสามารถ
ทําไดสามรูปแบบ ไดแก 
   Test of Performance เปนการประเมินโดยใหผูรับการทดสอบ ทํางานบางอยาง
ตามคําสั่ง เชน การเขียนอธิบายคําตอบ  
    1. การเลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุด ตัวอยางแบบทดสอบประเภทนี้ ไดแก แบบทดสอบ
วัดวามสามารถทางสมองโดยทัว่ไป แบบทดสอบวัดความสามารถเฉพาะทาง และแบบทดสอบวดัทักษะ
หรือความสามารถทางดานรางกาย 
    2. Behavior Observation เปนการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูรับ
การทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ใชการสังเกตและประเมินในสถานการณที่กําหนด 
เชน พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็จัดอยูในรูปแบบนี้ดวย 
    3. Self Report เปนการประเมินโดยใหผูรับการทดสอบตอบคําถามเกี่ยวกับ
ตนเอง เชน ความรูสึก ทศันคต ิความเชื่อ ความสนใจ ตัวอยางของการประเมินในรูปแบบนี ้ ไดแก 
แบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็นตางๆ  
   อยางที่ไดกลาวมาแลววา คุณลักษณะดานความรู และทักษะนั้น สามารถวัดไดจาก
แบบทดสอบ ดังนั้นการประเมินสมรรถนะดวยการทําแบบทดสอบ (Test of Performance) นั้น จึงใช
วัดสมรรถนะดานความรูและทักษะได อยางไรก็ดีการประเมินคุณลักษณะดานเจตคตินั้น จําเปนตองใช
วิธีแบบที่ 2) หรือ 3) ในการประเมินพฤติกรรมและความนึกคิดของผูรับการทดสอบ การประเมินพฤติกรรม
นั้น มีขอควรปฏิบัต ิ 2 ประการ 1) ผูสังเกตและประเมินตองทําดวยความตรงไปตรงมา 2) ผูที่สังเกต 
และประเมินตองใกลชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได  
   ในกรณีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่ทํางานอยูในองคกร อาจใชวิธีการประเมิน
ในรูปแบบตางๆ ดังตอไปน้ี (เทื้อน ทองแกว.  2552: ออนไลน) 
    1. ประเมินจากประวตัิการทํางานของบุคคลวามีความรู ทักษะ หรือความสามารถ
อะไร เคยมีประสบการณอะไรมาบาง 
    2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Task Performance)   
    3. ประเมินจากผลการปฏิบัติที่ไมใชเน้ืองาน แตเปนบริบทของเนื้องาน (Contextual 
Performance) ไดแก พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เชน มีน้ําใจเสียสละชวยเหลือคนอ่ืน เปนตน 
    4. ประเมินจากผลการสัมภาษณ (Interview)  
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    5. การใชศูนยประเมิน (Assessment Center) ซึ่งเปนศูนยรวมเทคนิคการวัด
ทางจิตวิทยาหลายๆ อยางเขาดวยกัน รวมทั้งการสนทนากลุมแบบไมมีหัวหนากลุมรวมอยูดวย 
    6. การประเมินรอบดาน (360° Feedback) คือ ใชผูประเมินรอบดานทั้งจาก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และลูกคา  
  อยางไรก็ตามการเลือกใชวิธกีารประเมินสมรรถนะของบคุลากรที่ทํางานอยูภายในองคกร
นั้น อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับขนาดขององคกร วัฒนธรรมองคกรและความพรอมในการแบกรบัภาระ
คาใชจายและเวลาในการประเมิน ซึ่งมีวิธีตางๆ ใหเลือกดังนี้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
2553: ออนไลน)  
    1. การประเมินโดยผูบังคับบญัชา (Boss Assessment) วิธีนีเ้กิดจากความเชื่อ
ที่วาผูบังคับบญัชาจะรูจักผูใตบังคบับญัชามากที่สุด และตองรับผิดชอบการทาํงานของผูใตบังคับบัญชา 
ขอจํากัดคือ ผูบังคับบญัชาอาจไมเห็นพฤติกรรมของผูใตบังคับบญัชาตลอดเวลา การประเมนิจาก
ผูบังคบับญัชา แตเพียงฝายเดียว อาจไมสามารถใหคําแนะนาํที่เปนประโยชนตอการทํางาน และอาจมี
ความเอนเอียงหรืออคติกับลูกนองบางคนได 
    2. การประเมินโดยตนเองและผูบังคบับญัชา (Self & Boss Assessment) วิธีนี้
ทําไดงาย ประหยัด แตมีขอจํากัดคือบางครั้งผลที่พนักงานประเมินตนเอง อาจไมตรงกับที่ผูบังคับบญัชา
ประเมิน วิธีแกไขคือ พนักงานและ ผูบังคับบัญชาตองบันทึกพฤติกรรมระหวางชวงเวลาการประเมิน
ไวใหชัดเจนและนํามาใชประกอบในชวงการสรุประดับสมรรถนะรวมกัน  
    3. การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test: Knowledge & Skill) เพ่ือวัดความรู
หรือทักษะตามสมรรถนะที่กําหนด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล 
(Can do) ภายใตเง่ือนไขของการทดสอบ ตัวอยางเชน แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป 
แบบทดสอบที่วัดความความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก แบบทดสอบที่วัดทักษะทางดานรางกาย เปนตน 
    4. การประเมินจากเหตุการณหรือสถานการณที่สําคัญๆ (Critical Incident) เปน
เทคนิคการประเมินสมรรถนะที่มุงเนนใหผูประเมินพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมหลักๆ จาก เหตุการณ
หรือสถานการณที่ผูถูกประเมินแสดงพฤติกรรมและนํามาเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังวา
สูงหรือต่ํากวา 
    5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เปนการใหผูถูกประเมินเขียนบรรยาย
ผลการปฏิบตัิงานในชวงเวลาที่ผานมาวาตนใชความรู ทกัษะและพฤติกรรมอะไรบาง หลังจากนัน้ผูประเมิน
จะวิเคราะหพฤติกรรมจากเรียงความวา ผูถูกประเมินมีสมรรถนะแตละตวัอยูในระดับใด 
    6. ประเมินโดยการสัมภาษณ (Interview) เปนการใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมิน
ทําการสัมภาษณผูใตบังคบับัญชาแลว ประเมินวา เขามีสมรรถนะอยูระดับใด การใชเทคนิคนีต้องใช
เวลามากในกรณีที่มีผูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก 
    7. การประเมินโดยใชแบบสอบถาม (Rating Scale) เปนการสรางแบบประเมิน
โดยใชมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบบประเมินพฤติกรรมนี้ สรางไดหลายแบบ ที่นิยมกันแพรหลาย ไดแก 
แบบที่ใชความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert Scale) 
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    8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behaviorally Anchored Rating: 
BARS) เปนเทคนิคที่มุงประเมินพฤติกรรมหลักที่คาดหวัง (Key Result Areas) ในสมรรถนะตัวน้ันๆ 
โดยแบงชวงการใหคะแนนของแตละพฤตกิรรมที่แสดงออกระหวาง 1 – 9 ชวง ตามแนวดิ่งลงมา สําหรับ
ผูประเมินอาจเปนไดทั้งผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือรวมกันทั้ง 3 ฝายเพื่อประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร 
    9. ประเมินแบบสามรอยหกสิบองศา (360° Evaluation) เปนการประเมินโดย
ใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมินจากพฤติกรรม การปฏิบัติงาน (Behaviorally 
Anchored Rating : BARS) โดยใหผูที่เก่ียวของกับผูถูกประเมินเปนผูประเมินสมรรถนะ เชน ผูบังคับบญัชา 
เพ่ือนรวมงาน ลูกนอง ลูกคา เปนตน แลวหาขอสรุปวา ผูถูกประเมินมีสมรรถนะอยูในระดับใด ขอดี
คือ ทําใหมีหลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอจํากัดคือมีภาระเอกสารจํานวนมาก 
บางครั้งผูประเมินมีความเกรงใจทําใหประเมินสูงกวาความเปนจริง หรือเกิดการรวมหัวกันใหคะแนน
ประเมิน เปนตน 
    10. การประเมินแบบศูนยทดสอบ (Assessment Center) เปนการใชเทคนิค
หลายๆ วิธีรวมกันและใชบุคคลหลายคนรวมกันประเมิน เชน แบบสอบถาม การสังเกต พฤติกรรม 
การสัมภาษณ การทดสอบ การใชแบบวัดทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เปนตน ขอดีคือผลการประเมินมี
ความเที่ยงและความเชื่อถือไดสูง สวนขอจํากัดก็คือตองเสียคาใชจายสูง ใชเวลามาก เปนตน 
  1.5 บทบาทของผูประเมิน 
   บทบาทของผูประเมินสมรรถนะ ไดแก การพิจารณาหลักฐานของพฤติกรรมการทํางาน 
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะของแตละบุคคลในบทบาทที่เกี่ยวของกับงาน ดังนั้น ผูประเมินสมรรถนะ จึง
จําเปนตองทราบใหไดวา สมรรถนะที่ตองการประเมินนั้นมีอะไรบาง จะนําอะไรมาเปนหลักฐานของ
พฤติกรรมการทํางานเพื่อพิจารณาไดบาง และควรจะเลอืกใชวิธกีารประเมินอยางไร 
   การประเมินสมรรถนะใหไดผลเที่ยงตรงนั้น เปนเรื่องที่สําคญัมาก เน่ืองจากการประเมิน
สมรรถนะนั้น โดยเนื้อแทก็คือ การวัดผลจากพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งตองอาศัยวิจารณญาณของตัวผู
ประเมินอยูมาก และเนื่องจากการประเมินสมรรถนะไมใชเปนเพียงแคการวัดพฤติกรรมที่เห็นจากภายนอก
ไดงาย อยางการทดสอบความรูหรือทักษะ จึงตองอาศัยทักษะในการสื่อสารของผูประเมินในการทําให
ผูถูกประเมินเขาใจตรงกบัผูประเมินวา “พฤตกิรรมที่พึงประสงค” นั้น มีขอบเขตความหมายอยางไรบาง 
รวมถึงความคิดสรางสรรคของผูประเมินในการนําเอาวิธีการตางๆ ในการประเมินมาปรับใชใหเหมาะ
กับโจทยที่ตองการ (ตองการประเมินเรื่องใด) ภายใตขอจํากัดตางๆ (เวลา เงินทุน ความสามารถใน
การเขาถึงผูถูกประเมิน ฯลฯ)  
   การกําหนดนยิามหรือความหมายของสมรรถนะนั้นๆ เพ่ือสื่อสารใหเขาใจมากยิ่งขึน้ 
และเปนกลไกที่ทําใหทราบวาสมรรถนะนั้นๆ มีขอบเขต หรือครอบคลุมพฤติกรรมอะไรบางที่ สําคัญ 
และจําเปนตอการพัฒนางานดานตางๆ ใหผูประกอบการทําใหประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี สมรรถนะชื่อ
เรียกอยางเดียวกัน อาจมีนิยามที่แตกตางกนัได หากเปนการกําหนดในงานที่มีลักษณะแตกตางกัน หรือ
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ในงานเดียวกัน แตในสวนของภาคเอกชนที่แตกตางกัน และเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการประเมินสมรรถนะ 
การนําสมรรถนะมาใชเปนการกําหนดกฎกติกาแบบใหมขึน้ใชในองคกร จึงจําเปนตองเตรียมการ ใหทุกคน
ในองคกรมีความรู ทักษะ และเจตคติ เพ่ือใหความเขาใจในความหมายของสมรรถนะใหตรงกันกอน
ซึ่งพฤติกรรมตัวอยางนั้นเปนเพียงตัวอยางที่จะทําใหเขาใจระดับสมรรถนะไดดีขึ้นเทานั้น 
 1. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร หมายถึง มีการกําหนด
หลักการ ภารกิจ และนํามาตรฐานสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการทํางานในองคกร รวมทั้ง
กําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทาํงานที่ชัดเจนและสามารถสรางความรวมมือเพ่ือใหภารกจิบรรลุ
วัตถุประสงค 
  ระดับที ่ 1 ยังไมมีหลักการ ภารกิจ และมาตรฐานการดาํเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
  ระดับที ่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และภารกิจทั้งหมด มีมาตรฐานเปนลายลกัษณ
อักษรและการปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานอยางครบถวน 
  ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และภารกิจทั้งหมดมีมาตรฐานชัดเจนและการปฏบิัตงิาน
เปนไปตามมาตรฐานอยางครบถวน 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และภารกิจองคกร มีคุณสมบัติตามระดับ 3 และมี
หลักการในการพัฒนาการทํางานภายในองคกรและนอกองคกร และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และองคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และมีความรวมมือ
กับพนักงาน หรือผูบริหารและมีหลักการในการพัฒนาการดําเนินงานรวมกัน 
  1.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร 

   1.1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 
   1.1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 
   1.1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 
   1.1.4 การสื่อสารภายในองคกร 
   1.1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 
   1.1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   1.1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน 
   1.1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทัศน ภารกิจที่จะสนบัสนุนการปรับปรุง ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 
   1.1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 
   1.1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 
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 2. เกณฑสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุงม่ัน ใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคณุภาพ ถูกตองครบถวนสมบรูณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยมีการวางแผน 
กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และผลงาน
อยางตอเน่ืองตามเปาหมายที่ยากและทาทาย 
  ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติงานใหดี พยายามทํางานในหนาที่ให
ถูกตองแลวเสร็จตามกาํหนดเวลา โดยมีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทาํงาน และแสดงออก
วาตองการทํางานใหดีขึ้น พรอมทั้งแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลา หรือ
หยอนประสิทธิภาพในงาน 
  ระดบัที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถทาํงานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 
กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี ตดิตาม และประเมินผลงานของตน 
โดยเทียบเคยีงกับเกณฑมาตรฐาน ทํางานไดตามเปาหมายที่กําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่
รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานที่มีคุณภาพ 
  ระดับที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวา จะทํา
ใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน 
เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และเปนไปไดยาก 
เพ่ือใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัดพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธกีารทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดด
เดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทําไดมากอน 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และกลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน บริหาร
จัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสดุตอภารกิจของหนวยงานตามที่
วางแผนไว 
  2.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
   2.1.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 
   2.1.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 
   2.1.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 
   2.1.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่ปฏบิัต ิ
   2.1.5 ความริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
   2.1.6 การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ เฉพาะทาง 
   2.1.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
   2.1.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 
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   2.1.9 หลักการทํางานเชิงรุก 
 3. เกณฑสมรรถนะดานกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ หมายถึง ความรูดานกฎหมาย
ในการทําธุกิจและสามารถปฏิบัตติามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ตามกฎหมายตางๆ ไดอยาง
ถูกตองและแมนยํา รวมถึงกฎระเบียบในการปรับ ฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
  ระดับที ่1 เขาใจ และปฏบิัต ิตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เขาใจและปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสามารถอธิบายงานในรายละเอยีดบางสวนใหผูอ่ืนดําเนินการแทน
ไดเพ่ือใหตนเองปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ไดมากขึ้น 
  ระดับที ่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 1 และกําหนดขอบเขตขอจํากัดในการกระทําการใดๆ 
ปฏิเสธคําขอของผูอ่ืน ที่ไมสมเหตุสมผลหรอืไมเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ กําหนด
ลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติหนาที่ไวเปนมาตรฐาน และสรางเง่ือนไขเพื่อใหผูอ่ืนปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบ 
  ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรบัมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏบิตัิงาน
ใหดีขึ้น กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือสูงขึ้น และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปน 
ไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
  ระดับที ่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และติดตามควบคุมใหปฏิบตัติามมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบขอบังคับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎระเบียบ ขอบังคับและ เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตาม
มาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบงัคับ 
  ระดบัที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัตไิมเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใชวิธีเผชิญหนาอยางเปดเผยตรงไปตรงมาใน
กรณีที่มีปญหา หรือมีการปฏิบัตทิี่ไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหรือ
ขัดตอกฎหมายกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
  3.1 กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
   3.1 ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดตั้งธุรกิจ 
   3.2 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยมื เชาซื้อและการละเมิด 
และ พรบ. เชค็ ตั๋วเงิน 
   3.3 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับแรงงาน 
   3.4 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี
   3.5 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
   3.6 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย 
   3.7 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 
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 4. เกณฑสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ หมายถึง 
การพัฒนาผูปฏิบัติงาน ใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆ  และองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพธุรกิจ พรอมจัดทําแผนธุรกิจได และผูปฏิบัติงาน สามารถนาํ
ความรูมาประยุกตใชกับกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจทํางานได 
  ระดับที่ 1 แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพธุรกิจของตนหรือที่
เกี่ยวของ ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพธุรกจิของตนและ พัฒนา
ความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้นพรอมทั้ง ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหม  ๆอยูเสมอดวยการสืบคน
ขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
  ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรูในวชิาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ใน
สาขาอาชีพธุรกิจของตน รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่งานของตนและรบัรูถึงแนวโนมวิทยาการทีท่นัสมัย และเกีย่วของ
กับงานของตน อยางตอเน่ือง 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถนําความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยี
ใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่งานของตน สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนางานของตน และสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมา
ใชในการปฏิบัติหนาที่งานได 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยางตอเนื่อง มีความรูความเชี่ยวชาญในเรือ่งที่มีลักษณะเปน 
สหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวางและ สามารถนําความรูเชิงบูรณาการ
ของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสนับสนุนการทํางานของคนอื่น ที่เนนความ
เชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร 
ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา บริหารจัดการใหองคกร นาํเทคโนโลยี 
ความรู หรือวทิยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติหนาทีใ่นงานอยางตอเน่ือง 
  4.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
   4.1.1 การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 
   4.1. 2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรียนรู 
   4.1.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 
   4.1.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 
   4.1.5 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ 
   4.1.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่ 
   4.1.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 
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   4.1.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 
 5. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร หมายถึง 
ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลอง และเปนระบบ 
ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ี และการวัด ประเมินผล การเขาอบรม เพ่ือพัฒนาผูเขาอบรม 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  ระดับที่ 1 ใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร สนับสนุนให
บุคลากรพัฒนาศักยภาพทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจทีดี่และแสดงความเชื่อม่ันวาการอบรมมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นได 
  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาใหบุคคลากร
มีศักยภาพทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี สาธิต หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อยางยั่งยืนและ มุงม่ันที่จะสนับสนุน โดยชี้แนะแหลงขอมูล หรือทรัพยากรทีจํ่าเปนตอการพัฒนา
ของผูอ่ืน 
  ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะที ่2 และใสใจในการใหเหตผุลประกอบการแนะนาํ หรือมีสวน
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือใหบุคคลากรมั่นใจวา
สามารถพัฒนาศักยภาพที่ดีอยางยั่งยืนไดและสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือประสบการณ 
เพ่ือใหผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและเรียนรูวิธีการพัฒนาศักยภาพที่ดีอยางยั่งยืน พรอมทั้งสนับสนุนดวย
อุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจวาตนสามารถพัฒนาศักยภาพที่ดีอยางยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพสูงสุดได 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และติดตาม และใหคําติชมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
อยางตอเน่ือง ติดตามผลการพัฒนาของบุคคลากรรวมทั้งใหคําติชมที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง
และใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่ดีของแตละบุคคล 
  ระดับที ่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และมุงเนนการพัฒนาจากรากของปญหา หรือ
ความตองการที่แทจริง พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริงของบุคคลากร เพ่ือให
สามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพที่ดีอยางยั่งยืนได และคนควา สรางสรรควธิีการใหมๆ 
ในการพัฒนาศักยภาพที่ดี ซึ่งตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของบุคลากร 
  5.1 การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
   5.1.1 การใชรูปแบบ เทคนิควธิีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
   5.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค และ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกร 
   5.1.3 การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข 
และพัฒนาเตม็ศักยภาพ 
   5.1.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 



 177 

   5.1.5  การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง 
   5.1.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงบุคลากร 
 6. เกณฑสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน หมายถึง ความใสใจที่จะปฏิบัติงาน
ดานการเงินใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิด
จากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางาน หรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบ
เพ่ือความถูกตองของกระบวนงาน 
  ระดับที่ 1 ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ ตองการใหขอมูล 
และบทบาทในการปฏิบัติงานดานการเงิน มีความถูกตอง ชัดเจน ดูแลใหเกิดความเปนระเบียบใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและ ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ที่กําหนด อยางเครงครัด 
  ระดบัที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกตองของงานทีต่นรบัผิดชอบ 
ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพ่ือความถูกตอง 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ่ืน
ที่อยูในความรับผิดชอบของตน ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรบัผิดชอบของตนเอง 
และตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ที่เก่ียวของ และตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่
บันทึกรายละเอียดของงบการเงินในงานทั้งของตนเองและของผูอ่ืน เพ่ือความถูกตองของงาน 
  ระดับที ่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของ
ขอมูลหรือโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา ตรวจสอบความถกูตอง 
ครบถวน และคุณภาพของขอมูลและ สามารถระบขุอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติมใหครบถวน
เพ่ือความถูกตองของงาน 
  ระดับที ่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบ ดานการเงิน เพ่ือความถูกตองตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพ
ของขอมูล 
  6.1 การบริหารดานการเงิน 
   6.1.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 
   6.1.2 การประมาณความตองการเงินทุน 
   6.1.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 
   6.1.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 
   6.1.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 
   6.1.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
   6.1.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 
   6.1.8 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 
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 7. เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการตลาด หมายถึง มีความเขาใจในหลักการตลาด 
ในแตละชวงของเศรษฐกิจ และทศิทางของตลาดสินคา การพยากรณแนวโนมของตลาดสินคา และ
การพยากรณความตองการของลูกคา จากขอมูลในอดีตตลอดจนใชวิธีการทางสถิติมาชวยในการพยากรณ 
และนําผลของการพยากรณ มาใชประโยชนอ่ืนๆ เชน การวางแผนการตลาด การวางแผนการขาย 
การวางแผนการทํางานที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนความรวมมือใน
องคกรเพ่ือใหการพยากรณมีความแมนยาํขึ้น และกาวไปสูความรวมมือดานขอมูลกับลกูคาดวยและใช
วิธีการทางสถิติในการพยากรณความตองการของลูกคาได 
  ระดับที่ 1 ไมมีหลักการบริหารการตลาด และการพยากรณการขายและความตองการ
ของลูกคา 
  ระดับที ่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 1 และมีหลักการบริหารการตลาด การพยากรณ
ความตองการของลูกคา โดยอาศัยประสบการณของการขาย โดยไดระบุความตองการของลูกคาที่
พยากรณไวกาํหนดเปนลายลักษณอักษร 
  ระดับที ่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และมีหลักการบริหารการตลาด การพยากรณ
ความตองการของลูกคา โดยอาศัยขอมูลในอดีต และวธิกีารทางสถิติ ความตองการของลูกคาที่พยากรณ
ไวกําหนดเปนลายลักษณอักษร และนําผลจากการพยากรณไปใชประโยชนดานตางๆ เชน การวางแผน
การตลาด การวางแผนยอดขาย 
  ระดับที ่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และมีหลักการบริหารการตลาด  การพยากรณ
ความตองการของลกูคา และแนวโนมทางการตลาด โดยอาศยัวธิีการทางสถิติ ความตองการของลูกคา
ที่พยากรณไวกําหนดเปนลายลักษณอักษรและนําผลจากการพยากรณไปใชประโยชนดานตางๆ เชน 
การวางแผนการตลาด การวางแผนยอดขาย 
  ระดับ 5 ที่ แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ มีคุณสมบัติตามระดับ 4 และมีความรวมมือ
กับลูกคา ในการพยากรณแนวโนมทางของตลาดรวมกัน และมีระบบในการประเมินและทบทวนการ
พยากรณ เพ่ือใชในการปรบัเปลี่ยนแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
  7.1 การบริหารดานการตลาด 
   7.1.1 หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 
   7.1.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 
   7.1.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 
   7.1.4 การรักษาภาพพจนของยี่หอ  
   7.1.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 
   7.1.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 
   7.1.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 
   7.1.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 
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   7.1.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกร
กับคูแขง 
   7.1.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 
   7.1.11 หลักการบริหารความเสี่ยง 
   7.1.12 หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 
 8. เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธรุกิจ หมายถงึ การพัฒนาความรูเฉพาะ
ธุรกิจใหกับบคุลากร ใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
ทางดานการออกแบบปฏิสัมพันธและมัลตมีิเดียเพ่ือใหบคุลากรในองคกรสามารถนําความรูมาประยุกต 
ใชกับกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการทํางานได 
  ระดับที ่ 1 ไมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากรดานการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
  ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
ดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย มี
บุคลากรทางดานนี้อยางเพียงพอ 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และมีคุณสมบัตติามระดับ 2 และมีแผนสงเสริม
การฝกอบรมดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบปฏิสัมพันธ และ
มัลติมีเดีย 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และ มีคุณสมบัติตามระดับ 3 และมีการปฏิบัติตาม
แผนบางสวน 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ มีคุณสมบัติตามระดับ 4 และมีการปฏิบัติตาม
แผนทุกสวน 
  8.1 ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏสิัมพันธ และมัลติมีเดีย 
   8.1.1 หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ 
   8.1.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
   8.1.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 
   8.1.4 การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
   8.1.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค 
   8.1.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 
   8.1.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 
   8.1.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 
   8.1.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 
   8.1.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 
   8.1.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 
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   8.1.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 
   8.1.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 
 9. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค หมายถึง การทําความเขาใจ
และวเิคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือ
ทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตางๆ  สามารถลําดับ 
ความสําคัญ ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ ได 
  ระดับที ่ 1 แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ แยกแยะปญหาออกเปน
รายการอยางงายๆ ไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญและวางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหาออกเปน
สวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 
  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเขาใจความสัมพันธขั้นพ้ืนฐานของปญหาหรืองาน 
ระบเุหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได และ วางแผนงาน
โดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนได 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเขาใจความสัมพันธที่ซับซอน ของปญหาหรืองาน 
เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเก่ียวของหลายฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ
เกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอน
ได เขาใจประเด็นปญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธของปญหากับสถานการณหน่ึงๆ ไดและวางแผนงานทีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค 
และวางแนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 
  ระดับที ่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และใชเทคนิค และรูปแบบตางๆ ในการกําหนด
แผนงานหรือขั้นตอนการทาํงาน เพ่ือเตรยีมทางเลือกสาํหรับการปองกัน หรือแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้ ใช
เทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปนสวนๆ ใชเทคนิคการวิเคราะห
หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทาง
และวางแผนงานที่ซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ
หลายฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและขอดี
ขอเสียไวให 
  9.1 ทักษะในความคิดและรบัรูวัตถุประสงค 
   9.1.1 ความคิดเชิงสรางสรรค 
   9.1.2 การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
   9.1.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 
   9.1.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ
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   9.1.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  
   9.1.6 ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  
   9.1.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 
   9.1.8 ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 
   9.1.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 
   9.1.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 
   9.1.11 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 10. เกณฑสมรรถนะดานทกัษะในการคิดและลงมือปฏบิัต ิหมายถงึ  การเลง็เห็นปญหา
หรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอและอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้น
ใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพ่ือแกปญหา ปองกัน
ปญหา หรือสรางโอกาสดวย 
  ระดับที่ 1 เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ เล็งเห็นปญหา อุปสรรค 
และหาวิธีแกไขโดยไมรอชา เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนในงาน 
  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวิกฤต ิลงมือ
ทันทีเม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤต ิ โดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ แกไขปญหา
อยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหาคลี่คลายไปเอง 
  ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลกีเลีย่ง
ปญหาระยะสัน้ คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ไดในระยะสั้นและ ทดลองใชวิธีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกิดขึ้น 
  ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลกีเลีย่ง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลกีเลีย่ง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลาง และคิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรค
ในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ระดบัที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลกีเลีย่ง 
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว คาดการณและเตรยีมการลวงหนาเพือ่สรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตและสรางบรรยากาศของการคิดริเริ่มใหเกดิขึ้นในหนวยงาน และกระตุนให
เพ่ือนรวมงานเสนอความคดิใหมๆ ในการทํางาน เพ่ือแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 
  10.1 ทักษะในการลงมือปฏิบัต ิ
   10.1.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญักอน/หลงัของปญหา 
   10.1.2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาไดอยางถูกตอง 
   10.1.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 
   10.1.4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  
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 11. เกณฑสมรรถนะดานบรกิารท่ีด ีหมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของผูประกอบการ
ในการใหบริการตอผูรับบรกิารหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  ระดับที่ 1 สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ ใหการบริการที่
เปนมิตร สุภาพ ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอชัดเจนแกผูรับบริการ แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนา
ในการดําเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานตาง  ๆที่ใหบริการอยู และประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่น
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว 
  ระดับที ่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ รับเปนธุระ 
ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัว 
หรือปดภาระและดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไปพัฒนา 
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา
หรือความพยายามอยางมาก ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ ให
ขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแกผูรับบรกิาร แมวาผูรบับริการ
จะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอนและ นําเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชน
สูงสุด 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่
แทจริงของผูรบับริการได เขาใจหรือพยายามทําความเขาใจดวยวธิีการตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรงตาม
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริง ใหแก
ผูรับบริการ คดิถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวธิหีรือขั้นตอนการให 
บริการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ เปนทีป่รึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจทีผู่รับบริการไววางใจ
และสามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน 
ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ 
  11.1 การบริการที่ดี 
   11.1.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 
   11.1.2 มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 
   11.1.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ 
   11.1.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 
   11.1.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 
   11.1.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก 
   11.1.7 การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 
   11.1.8 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
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 12. เกณฑสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพนัธทางสงัคม หมายถึง การสราง
หรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน 
  ระดับที่ 1 สรางหรือรักษาการติดตอกับผูที่ตองเก่ียวของกับงาน สรางหรือรักษาการติดตอ
กับผูที่ตองเก่ียวของกับงานเพื่อประโยชนในงาน 
  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกับผูที่ตอง
เกี่ยวของกับงานอยางใกลชดิ สรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกบัผูที่ตองเก่ียวของกับงานอยางใกลชิด
และเสริมสรางมิตรภาพกับเพ่ือนรวมงาน ผูรับบริการ หรือผูอ่ืน 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสรางหรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม 
ริเร่ิมกิจกรรมเพื่อใหมีการตดิตอสัมพันธทางสังคมกบัผูที่ตองเก่ียวของกับงาน และเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมในวงกวางเพ่ือประโยชนในงาน 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสรางหรือรักษาความสัมพันธฉันมิตรสรางหรือ
รักษามิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากขึ้น 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว รักษา
ความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเนื่อง แมอาจจะไมไดมีการติดตอสัมพันธในงานกันแลวก็ตาม แต
ยังอาจมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 
  12.1 ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม 
   12.1.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  
   12.1.2 การสรางทีมงาน  
   12.1.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 
   12.1.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 
 13. เกณฑสมรรถนะดานการเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบท
ในการเปนผูนาํของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมายวิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น 
เต็มประสทิธภิาพและบรรลุวตัถุประสงค 
  ระดับที ่ 1 ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอดดําเนนิการ
ประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมาย งานใหแก บุคคลในกลุมได
และแจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจรับทราบอยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตอง
กระทํา อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใหผูที่เก่ียวของทราบ 
  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจ
อยางยุตธิรรม สงเสริมและกระทําการเพื่อใหกลุมปฏิบตัิหนาที่ไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมาย 
ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลือกคนใหเหมาะกบังาน หรือกําหนดวิธกีารที่จะทาํใหกลุมทาํงานไดดีขึ้น 
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงาน ปฏิบัตติอสมาชกิในทีมดวยความยตุธิรรม 
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  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และใหการดูแลและชวยเหลือทีมงาน เปนที่ปรึกษา
และชวยเหลือทีมงาน ปกปองทีมงาน และชื่อเสียง และจัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือขอมูลที่สําคัญ
มาใหทีมงาน 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และประพฤติตนสมกับเปนผูนํา กําหนดธรรมเนียม
ปฏิบัติประจํากลุมและประพฤติตนอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี และ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 
สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
และเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทศันในการสรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
นั้น 
  13.1 การเปนผูนํา  
   13.1.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็นหรือผลงาน และใหเกยีรติแก
ผูอ่ืน 
   13.1.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิด และการกระทําของผูอ่ืนใหมีความ
ผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 
   13.1.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคาํถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับ
ทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
   13.1.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบันโดยมีการวางแผน
วิสัยทศัน ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 
   13.1.5 การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซ่ึงเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อน
รวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 
   13.1.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และผลการดําเนินงาน 
   13.1.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏบิัติงานที่ทาทายความสามารถ
ของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 
 14. เกณฑสมรรถนะการทํางานเปนทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปน
สวนหนึ่งของทีม หนวยงาน โดยผูปฏิบตัิมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
  ระดับที่ 1 ทําหนาที่ของตนในทีมใหสําเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานใน
สวนที่ตนไดรับมอบหมาย รายงานใหสมาชิกทราบความคืบหนาของการดําเนินงานของตนในทีม ใหขอมูล 
ที่เปนประโยชนตอการทํางานของทีม 
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  ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน 
สรางสัมพันธ เขากับผูอ่ืนในกลุมไดดี ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยดี และกลาวถึงเพ่ือนรวมงาน
ในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนรวมทีมทั้งตอหนาและลับหลัง 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม รับฟง
ความเห็นของสมาชิกในทีมและเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน ตัดสินใจหรือวางแผนงานรวมกันในทีมจากความคิดเห็น
ของเพ่ือนรวมทีมประสาน และสงเสริมสมัพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุนชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงาน
ประสบความสําเร็จ ยกยองและใหกําลังใจเพื่อนรวมทีมอยางจริงใจ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกเพ่ือน
รวมทีม แมไมมีการรองขอและรักษามติรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตางๆ 
ใหงานสําเร็จ  
  ระดับที่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถนําทีมใหปฏิบัติภารกิจใหไดผลสําเร็จ 
เสริมสรางความสามัคคีในทมี โดยไมคํานึงความชอบหรอืไมชอบสวนตน คลี่คลาย หรือแกไขขอขดัแยง
ที่เกิดขึ้นในทมีและประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทีม เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสวนราชการให
บรรลุผล 
  14.1 การทํางานเปนทีม  
   14.1.1 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   14.1.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
   14.1.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพื่อนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จ
รวมกัน 
   14.1.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
   14.1.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกและในทุกสถานการณ 
   14.1.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมใน
ทุกโอกาส 
   14.1.7 การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน 
   14.1.8 การรวมกบัเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกดิขึ้น 
 15. เกณฑสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเองและการพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา
หาความรู ติดตามและแลกเปลี่ยนความรู รวมทั้งมีความมั่นใจในความสามารถ ศักยภาพ พรอมทั้งมี
การพัฒนาในการตัดสินใจของตนที่จะปฏบิัตงิานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธทีี่มีประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน
หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง 



 186 

  ระดบัที ่1 ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการกํากบัดูแล ปฏิบตัิงานไดโดย
อาจไมตองมีการกํากับดูแลใกลชิด และตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
ของตน 
  ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏิบัติงานในหนาที่อยางม่ันใจ กลาตัดสินใจ
เร่ืองที่เห็นวา ถูกตองแลวในหนาที่ แมจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตาม และแสดงออกอยางมั่นใจในการปฏิบัติ
หนาที่ แมอยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน 
  ระดับที ่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 2 และม่ันใจในความสามารถของตน เชื่อม่ันในความรู
ความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏิบตัิหนาทีใ่หประสบผลสาํเร็จได แสดงความมั่นใจ
อยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 
  ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และมั่นใจในการทาํงานทีท่าทาย ชอบงานที่ทาทาย
ความสามารถ แสดงความคิดเห็นของตนเม่ือไมเห็นดวยกับผูบังคับบญัชา หรือผูมีอํานาจหรือในสถานการณ
ที่ขัดแยง 
  ระดับที ่ 5 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 4 และเต็มใจทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืน
ของตน เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง กลายืนหยัดเผชิญหนากับผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจ กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 
  15.1 ทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
   15.1.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 
   15.1.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี) 
   15.1.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 
   15.1.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
   15.1.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 
   15.1.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 
   15.1.7 การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 
   15.1.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 
   15.1.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที่ 
   15.1.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 
   15.1.11 การมองโลกทางบวก 
 16. เกณฑสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณ หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
  ระดบัที ่1 มีความสจุรติ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจรติ ไมเลือกปฏิบัต ิถูกตองตามกฎหมาย 
และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต 
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  ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และมีสัจจะเชื่อถือได รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถอืได 
และแสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนผูประกอบการ 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ และจรรยาบรรณไมเบี่ยงเบนดวยอคติ หรือผลประโยชน กลารับผิด และรับผิดชอบ และ
เสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชน 
  ระดบัที ่4 แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และยนืหยัดเพื่อความถูกตอง ยืนหยัดเพื่อความถกูตอง
โดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบากและกลาตัดสินใจ 
ปฏิบัติหนาทีด่วยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน 
  ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม ยืนหยัด พิทักษ
ผลประโยชนและชื่อเสียง แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมัน่คงในตําแหนงหนาที่การงาน หรือ
อาจเสี่ยงภัยตอชีวิต 
  16.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
   16.1.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 
   16.1.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใชทรัพยากร
อยางประหยัด 
   16.1.3 การปฏิบัติตนและดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
เหมาะสมกับสถานะของตน 
   16.1.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน 
   16.1.5 มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
   16.1.6 มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 
   16.1.7 การปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเรจ็ 
 17. เกณฑสมรรถนะดานทศันคติที่มตีอการดําเนินธุรกิจ หมายถึง มีความรู ความสามารถ
ในการปรับตัว และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความ
รวมถึงการยอมรับความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป 
  ระดับที่ 1 มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก 
หรือไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
  ระดับที ่2 แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน ยอมรับ
และเขาใจความเห็นของผูอ่ืน และเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคต ิเม่ือไดรับขอมูลใหม 
  ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบียบ มีวิจารณญาณ
ในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือผลสําเร็จของงานและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
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  ระดับที ่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที ่ 3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนนิงาน ปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏบิัติงาน ใหเขากบัสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไวและปรับขั้นตอนการทํางาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน 
  ระดับที ่5 แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ ปรับแผนงาน เปาหมาย 
หรือโครงการ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนาและ ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือกระบวนงาน 
เปนการเฉพาะกาล เพ่ือใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 
  17.1 ทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
   17.1.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 
   17.1.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  
   17.1.3 การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ  
   17.1.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  
   17.1.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได 
   17.1.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 
   17.1.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 
   17.1.8 การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน  
   17.1.9 การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  
   17.1.10 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลา 
   17.1.11 การติดตามดานแรงจูงใจ 
   17.1.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลายอุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 
 

ตอนที่ 2 การวัดผลและประเมินผล 
 1. บุคคลทีเ่ก่ียวของกับการประเมิน 
  บุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผูประกอบการ ประกอบดวย ผูประเมิน ผูรับการประเมิน  
  ผูประเมิน ผูประเมินผลของผูประกอบการโดยใชเกณฑสมรรถนะหลักของผูประกอบการใหม 
หมายถึง ผูทําหนาที่เปนผูนาํแบบฟอรมประเมินผลของผูประกอบการไปใชในการประเมิน ประกอบดวย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธาน เจาหนาที่บริษัท ทีซีเจ เอเชีย 
จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  ผูรับการประเมิน หมายถึง ผูเขารับการฝกอบรมที่สําเร็จหลักสูตร “เสริมสรางผูประกอบการ
ใหม” (New Entrepreneurs Creation : NEC) สาขาธรุกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ
และมัลติมีเดีย รุนที่ 4/2554 (ผูประกอบการใหม)  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
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 2. ข้ันตอนการประเมิน 
  2.1 คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลชี้แจงรายละเอียดใหผูรับการประเมินทราบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการประเมิน วิธีการประเมิน การสรุปผลการประเมิน การรายงานผลการประเมิน 
และการใชผลที่ไดจากการประเมิน เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
ของผูประกอบการใหม 
  2.2 ดําเนินการประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนด โดยผูประกอบการใหมทุกคนประเมินผล
ตนเอง และคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ประเมิน 
  2.3 คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชีย่วชาญดานตางๆ รวบรวมคะแนนการประเมินผล
ของผูประกอบการจากนั้น ดําเนินการกรอกคะแนนการประเมินลงในแบบสรุปการประเมินผลผูประกอบการ
รายบุคคล และมาหาคาฐานนิยม หรือคามัธยฐานในแตละขอรายการ มาคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย แลว
นํามาเทียบกับเกณฑในการแปลผลการประเมิน เพ่ือสรุปผลรายบุคคล พรอมการแปลผลการประเมิน
สมรรถนะ 
 3. ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมิน ชวงเวลาและความถี่ที่ใชในการประเมิน หมายถึง 
การกําหนดชวงเวลาที่จะประเมินสมรรถนะ กําหนดประเมินผลผูประกอบการปละ 2 ครั้ง คือ ประเมินผล
ครั้งที่ 1 ชวงเดือนเมษายน และประเมินผลครั้งที่ 2 ชวงเดือนกันยายน 
 4. วิธีการใหขอมูลปอนกลับ การใหขอมูลปอนกลบัของผูประกอบการรายบคุคล เปนการนํา
ผลการประเมินบุคคล ไปชี้แจงใหผูรับการประเมินไดรับทราบ โดยใหคณะกรรมการ ผูทรงคุณวฒิุ และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เปนผูใหขอมูลปอนกลับรายบุคคล การประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการ
ใหม สาขาธุรกิจไซเบอร และสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 5. วิธีนําผลการประเมนิไปพฒันา วิธีนาํผลการประเมินไปพัฒนา คณะกรรมการตองสรุปผล
การประเมินที่เปนจุดแข็งจุดออนและแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียด คือ 
  5.1 สมรรถนะที่เปนจุดแข็ง 
  5.2 สมรรถนะที่เปนจุดออน 
  5.3 สมรรถนะทีต่องพัฒนา 
  5.4 สาเหตุทีต่องพัฒนา 
  5.5 วิธีการพัฒนา 
  5.6 วิธีการติดตามผลการพัฒนา 
 6. หลักเกณฑการประเมินบคุคล 
  ผูประเมินจะตองประเมินสมรรถนะทั้ง 5 สมรรถนะหลัก และ 12 สมรรถนะผูประกอบการ 
โดยมีแนวการประเมินของแตละเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทั้งหมด 144 รายการในแตละสมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะ
แตละตัวจะแบงออกเปน 5 ระดับ 
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ตอนที่ 3 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 
 แบบฟอรมที่ใชในการประเมนิคุณลักษณะของผูประกอบการใหมสาขาธุรกิจไซเบอร และสาขา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โดยใชเกณฑสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของครู สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 
 1. แบบประเมินสมรรถนะดานความรู การบริการจัดการทรัพยากรบคุคลและองคกร 
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ(Proficiency Level Description)  
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

องคกรยังไมมีหลักการ, ภารกิจ และมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และภารกิจทั้งหมดมีมาตรฐานเปนลายลักษณอักษรและ
การปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานอยางครบถวน 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และภารกิจทั้งหมดมีมาตรฐานชัดเจนและการปฏบิัตงิาน
เปนไปตามมาตรฐานอยางครบถวน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และภารกิจองคกรมีคุณสมบัตติามระดับ 3 และมีหลกัการ
ในการพัฒนาการทํางานภายในองคกรและนอกองคกร และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และองคกรมีคณุสมบัติตามระดับ 4 และมีความรวมมือกับ
พนักงาน หรือผูบริหารและมีหลักการในการพัฒนาการดําเนินงานรวมกัน 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร         
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร         
1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลอง

กับแผนธุรกิจ 
        

1.4 การสื่อสารภายในองคกร         
1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

การประกอบธรุกิจ 
        

1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

        

1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน         
1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วสิัยทัศน ภารกิจ 

ที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

        

1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปน
ที่รูจัก 

        

1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ
บรรษัทภบิาลที่ดี 

        

รวม         
 
 
 
         ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 2. แบบประเมนิสมรรถนะ ดานความรู การมุงผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

แสดงความพยายามในการปฏิบัติงานใหดี พยายามทํางานในหนาที่ใหถูกตองแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา โดยมีความ มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน และ
แสดงออกวาตองการทํางานใหดีขึ้น พรอมทั้งแสดงความเห็นในเชงิปรับปรุงพัฒนา
เม่ือเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสามารถทาํงานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 
กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี ติดตาม และ
ประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน ทํางานไดตามเปาหมายที่
กําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รบัผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส 
ตรวจตราความถูกตอง เพ่ือใหไดงานที่มีคุณภาพ 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรับปรุงวธิีการทํางานเพื่อใหไดผลงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงวธิีการที่ทําใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดี
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น เสนอหรือทดลอง
วิธีการทํางานแบบใหมที่คาดวาจะทําใหงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถกาํหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพ่ือให 
ไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางอยางมีนัยสําคัญ กําหนดเปาหมายที่ทาทาย และ
เปนไปไดยาก เพ่ือใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัดพัฒนาระบบ ขั้นตอน 
วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมีผูใดทาํไดมากอน 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และกลาตัดสนิใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตดัสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสยีอยาง
ชัดเจน บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไดประโยชนสูงสดุ
ตอภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวาง
แผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

        

2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

        

2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยาง
เปนขั้นตอน 

        

2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและ
ในงานที่ปฏิบตั ิ

        

2.5 ความริเริ่มสรางสรรค         
2.6 การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ 

เฉพาะทาง 
        

2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกัน 

        

2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม         
2.9 หลักการทํางานเชิงรุก         

รวม         

 
 
 
        ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 3. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู กฎหมายที่ควรรูในการทาํธุรกิจ 
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 

ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

เขาใจ และปฏบิัติ ตามมาตรฐาน กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ เขาใจและปฏบิัต ิตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสามารถอธิบายงานในรายละเอียดบางสวนให
ผูอ่ืนดําเนินการแทนไดเพ่ือใหตนเองปฏบิัติงานตามตาํแหนงหนาที่ไดมากขึ้น 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และกําหนดขอบเขตขอจํากัดในการกระทาํการใดๆ ปฏิเสธ
คําขอของผูอ่ืน ที่ไมสมเหตสุมผลหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และ กําหนดลกัษณะเชิงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบตัหินาที่ไวเปนมาตรฐานและ
สรางเง่ือนไขเพ่ือใหผูอ่ืนปฏิบัตติามกฎหมายหรือระเบียบ 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถปรับมาตรฐาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให
ดีขึ้นกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ใหแตกตาง หรือสูงขึ้น และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และติดตามควบคุมใหปฏิบตัิตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหนวยงานภายใตการกํากับดูแลใหปฏิบตัติาม
มาตรฐานกฎระเบียบ ขอบงัคับและ เตือนใหทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัตติามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และดําเนินการในกรณีที่มีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
มาตรฐาน หรือขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ใชวิธเีผชิญหนาอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปญหา หรือมีการปฏิบัตทิี่ไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือขัด
ตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยาง
เครงครัด กรณีที่มีการปฏิบัตไิมเปนไปตามมาตรฐานหรือขัดตอกฎหมายกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

3.1 ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง
ธุรกิจ 

        

3.2 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด 
และพรบ.เชค็ ตั๋วเงิน 

        

3.3 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิ
เกี่ยวกับแรงงาน 

        

3.4 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่
เกี่ยวกับภาษ ี

        

3.5 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา 

        

3.6 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย         
3.7 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน         

รวม         

 
 
 
 
 
         ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 4. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทํา
แผนธุรกิจ 
 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 

ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

แสดงความสนใจและติดตามความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพธุรกิจของตนหรือที่เกี่ยวของ 
ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ  ในสาขาอาชีพธุรกิจของตน
และ พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้นพรอมทั้ง ติดตามเทคโนโลย ีและ
ความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับที ่2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยใีหมๆ ในสาขา
อาชีพธุรกิจของตนรอบรูในเทคโนโลยีหรอืองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน 
หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่งานของตนและ รับรูถึง
แนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตน อยางตอเน่ือง 

ระดับที ่3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถนาํความรู วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหมๆ 
มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่งานของตนสามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยี
ใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนางานของตน และ สามารถแกไขปญหาที่อาจ
เกิดจากการนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาทีง่านได 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชีย่วชาญ 
ในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลกึ และเชิงกวางอยางตอเน่ือง มีความรูความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนําความรูไปปรับใชไดอยางกวางขวาง
และ สามารถนําความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทศัน เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสนับสนุนการทํางานของคนอื่น ที่เนนความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการดานตางๆ สนบัสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
องคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณที่เอ้ือตอการพัฒนา บริหาร
จัดการใหองคกร นําเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติ
หนาที่ในงานอยางตอเน่ือง 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

4.1 การใชสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยี
หลากหลาย 

        

4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิต
สื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรยีนรู 

        

4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเนต็         
4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

        

4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจ
และกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ 

        

4.6 วิธีการวางกลยุทธระดบัองคกร/ระดับ
หนาที่ 

        

4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและ
การนําเสนอแผน 

        

4.8 วิธีการโอนเงนิทางมือถือ/อินเตอรเน็ต         
4.9 การใชสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยี

หลากหลายและเหมาะสมกบัเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

        

4.10 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิต
สื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรยีนรู 

        

4.11 การใชอีเมลและอินเตอรเนต็         
4.12 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 

        

รวม         
 
 
 

  
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 5. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรู
ของบุคลากร 
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 

ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ใหความสําคญัในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูบุคลากร สนับสนุนให
บุคคลากรพัฒนาศักยภาพหรือสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดีและแสดง
ความเชื่อม่ันวาการอบรมมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นได 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสอนหรือใหคําแนะนําเพื่อพัฒนาใหบุคคลากรมี
ศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจที่ดี สาธิต หรือใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัตติน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะทีดี่อยางยั่งยืนและ มุงม่ันที่จะ
สนับสนุน โดยชี้แนะแหลงขอมูล หรือทรัพยากรที่จําเปนตอการพัฒนาของผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะที ่2 และใสใจในการใหเหตุผลประกอบการแนะนํา หรือมีสวน
สนับสนุนในการพัฒนาบุคคลากร ใหแนวทางพรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เพ่ือให
บุคคลากรมั่นใจวาสามารถพัฒนาศักยภาพสุขภาวะทีดี่อยางยั่งยืนไดและ สงเสรมิให
มีการแลกเปลีย่นการเรียนรูหรือประสบการณ เพ่ือใหผูอ่ืนมีโอกาสไดถายทอดและ
เรียนรูวธิีการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสุขภาวะทีดี่อยางยั่งยืน พรอมทั้ง
สนับสนุนดวยอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีการในภาคปฏบิัติเพื่อใหม่ันใจวาตนสามารถ
พัฒนาศักยภาพ สุขภาวะทีดี่อยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดได 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และติดตามและใหคําติชมเพื่อสงเสริมการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ติดตามผลการพัฒนาของบุคคลากรรวมทั้งใหคําติชมที่จะสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองและใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพสุขภาวะที่ดีของแตละบุคคล 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และมุงเนนการพัฒนาจากรากของปญหา หรือความ 
ตองการที่แทจริง พยายามทําความเขาใจปญหาหรือความตองการทีแ่ทจริงของ
บุคคลากร เพ่ือใหสามารถจัดทําแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะที่ดีอยาง
ยั่งยืนได และ คนควา สรางสรรควธิีการใหมๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะทีดี่ 
ซึ่งตรงกับปญหาหรือความตองการที่แทจริงของบุคคลากร 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

5.1 การใชรูปแบบ เทคนิควธิกีารอบรมอยาง
หลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

        

5.2 
 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง 
สงเสริมคุณลกัษณะพึงประสงคและ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

        

5.3 การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูให
บุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข และ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

        

5.4 
 

การสรางและนําเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 

        

5.5 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพ
จริง 

        

5.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
บุคลากร 

        

รวม         
 
 

 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 6. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู การบริหารการเงิน 
 

 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ตองการความถูกตอง ชัดเจนในงาน และรักษากฎระเบยีบ ตองการใหขอมูล และ
บทบาทในการปฏิบัติงานดานการเงิน มีความถูกตอง ชัดเจน ดูแลใหเกิดความเปน
ระเบียบในสภาพแวดลอมของการทํางานและปฏบิัตติามกฎระเบียบ และขั้นตอนที่
กําหนดอยางเครงครัด 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และตรวจทานความถูกตองของงานที่ตนรับผิดชอบ 
ตรวจทานงานในหนาที่ ความรับผิดชอบอยางละเอียด เพ่ือความถูกตอง 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และดูแลความถูกตองของงานทั้งของตนและผูอ่ืนที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน ตรวจสอบความถูกตองของงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง ตรวจสอบความถูกตองงานของผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของและ ตรวจความถูกตองตามขั้นตอนและ
กระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ่ืน ตามอํานาจหนาที่บันทึกรายละเอียดของงบ
การเงินในงานทั้งของตนเองและของผูอ่ืน เพ่ือความถกูตองของงาน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และตรวจสอบความถูกตองรวมถึงคุณภาพของขอมูลหรือ
โครงการ ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหนาของโครงการตามกําหนดเวลา 
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และคณุภาพของขอมูลและ สามารถระบุ
ขอบกพรองหรือขอมูลที่หายไป และเพิ่มเติมใหครบถวนเพ่ือความถกูตองของงาน 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบ ดานการเงิน เพ่ือความถูกตองตามขั้นตอน 
และเพ่ิมคุณภาพของขอมูล 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลง
เงินทุน 

        

6.2 การประมาณความตองการเงินทุน         
6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการ

ตัดสินใจลงทนุในธุรกิจ 
        

6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลอง
ทางการเงิน 

        

6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
ของโครงการ 

        

6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
และอัตรา แลกเปลี่ยน 

        

6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม         
6.8 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและ

ไววางใจ 
        

รวม         
 

 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 7. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู การบริหารการตลาด 
 

 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ไมมีหลักการบริหารการตลาด และการพยากรณการขายและความตองการของลูกคา 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และ มีหลักการบริหารการตลาด การพยากรณความ
ตองการของลูกคา โดยอาศัยประสบการณของการขาย โดยไดระบุความตองการของ
ลูกคาที่พยากรณไวกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมีหลักการบริหารการตลาด  การพยากรณความ
ตองการของลูกคา โดยอาศัยขอมูลในอดีตและวิธีการทางสถิติ ความตองการของ
ลูกคาที่พยากรณไวกําหนดเปนลายลักษณอักษร และนําผลจากการพยากรณไปใช
ประโยชนดานตางๆ เชน การวางแผนการตลาด การวางแผนยอดขาย 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และมีหลักการบริหารการตลาด  การพยากรณความ
ตองการของลูกคา และแนวโนมทางการตลาด โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ความ
ตองการของลูกคาที่พยากรณไวกําหนดเปนลายลักษณอักษรและนาํผลจากการ
พยากรณไปใชประโยชนดานตางๆ เชน การวางแผนการตลาด การวางแผนยอดขาย 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ มีคุณสมบัตติามระดับ 4 และมีความรวมมือกับลูกคา 
ในการพยากรณแนวโนมทางของตลาดรวมกัน และมีระบบในการประเมินและ
ทบทวนการพยากรณ เพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

7.1 หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง         
7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด         
7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและ

การตลาด 
        

7.4 การรักษาภาพพจนของยี่หอ         
7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึน้         
7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของ

ลูกคา 
        

7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑ
และออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 

        

7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย         
7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความ

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับ
คูแขง 

        

7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิง
จริยธรรม 

        

7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง         
7.12 หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง         

รวม         
 

 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 8. แบบประเมนิสมรรถนะดานความรู เฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 
 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ไมตระหนักถงึความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากรดานการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 

ระดับที ่2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที1่และ ตระหนักถงึความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากรดาน
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบปฏิสัมพันธและ
มัลติมีเดียมีบคุคลกรทางดานนี้อยางเพียงพอ 

ระดับที ่3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และ มีคุณสมบัตติามระดับ 2 และมีแผนสงเสริมการ
ฝกอบรมดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการออกแบบ
ปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และ มีคุณสมบัตติามระดับ 3 และมีการปฏิบัตติามแผน
บางสวน 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และ มีคุณสมบัตติามระดับ 4 และมีการปฏิบัตติามแผนได
ทุกสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205 

ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

8.1 หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนา
ธุรกิจ 

        

8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนใน
ปจจุบัน 

        

8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาด
ออนไลน 

        

8.4 การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกล
ยุทธการตลาด 

        

8.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค         
8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ         
8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน         
8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย         
8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอ

ผลงาน 
        

8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค         
8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟ

ทีฟ 
        

8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน         
8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน         

รวม         
 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 9. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ ในความคิดและรับรูวตัถปุระสงค 
 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

แยกแยะประเด็นปญหา หรืองานออกเปนสวนยอยๆ แยกแยะปญหาออกเปนรายการ
อยางงายๆ ไดโดยไมเรียงลําดับความสําคัญและวางแผนงานโดยแตกประเด็นปญหา
ออกเปนสวนๆ หรือเปนกิจกรรมตางๆ ได 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเขาใจความสัมพันธขั้นพ้ืนฐานของปญหาหรืองาน 
ระบุเหตุและผล ในแตละสถานการณตางๆ ได ระบุขอดีขอเสียของประเด็นตางๆ ได 
และวางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญหรือความ
เรงดวนได 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเขาใจความสัมพันธที่ซบัซอน ของปญหาหรืองาน 
เชื่อมโยงเหตุปจจัยที่ซับซอนของแตละสถานการณ หรือเหตุการณ วางแผนงานโดย
กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีผูเกีย่วของหลายฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสามารถวเิคราะห หรือวางแผนงานที่ซับซอนได 
เขาใจประเด็นปญหาในระดบัที่สามารถแยกแยะเหตุปจจัยเชื่อมโยงซับซอนใน
รายละเอียดและสามารถวิเคราะหความสมัพันธของปญหากับสถานการณหน่ึงๆ ได
และวางแผนงานทีซับซอนโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มี
หนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมถึงคาดการณปญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางการปองกันแกไขไวลวงหนา 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใชเทคนคิ และรูปแบบตางๆ ในการกําหนดแผนงาน 
หรือขั้นตอนการทํางาน เพ่ือเตรียมทางเลือกสําหรับการปองกัน หรือแกไขปญหา ที่
เกิดขึ้นใชเทคนิคการวิเคราะหที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปญหาที่ซับซอนเปน
สวนๆ ใชเทคนิคการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือก ในการแกปญหา 
รวมถึงพิจารณาขอดีขอเสียของทางเลือกแตละทางและวางแผนงานที่ซับซอนโดย
กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ที่มีหนวยงานหรือผูเกี่ยวของหลาย
ฝาย คาดการณปญหา อุปสรรค แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือก
และขอดีขอเสยีไวให 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค          
9.2 การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ         
9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้ง

ธุรกิจใหม 
        

9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ           
9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ          
9.6 ความคิดเชิงสญัชาตญาณ          
9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม         
9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมี

ประสิทธิภาพ 
        

9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยาง
ถูกตอง 

        

9.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใช
หลักการ 

        

9.11 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ         
รวม         

 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 10. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ ในการคิดและลงมือปฏิบตัิ 
 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

เห็นปญหาหรือโอกาสระยะสั้นและลงมือดําเนินการ เล็งเห็นปญหา อุปสรรค และหา
วิธีแกไขโดยไมรอชา เล็งเห็นโอกาสและไมรีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใชประโยชนใน
งาน 

ระดับที ่2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และจัดการปญหาเฉพาะหนาหรือเหตุวกิฤติ ลงมือทนัทีเม่ือ
เกิดปญหาเฉพาะหนาหรือในเวลาวิกฤต ิโดยอาจไมมีใครรองขอ และไมยอทอ แกไข
ปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่คนสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณและรอใหปญหา
คลี่คลายไปเอง 

ระดับที ่3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง 
ปญหาระยะสัน้ คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะสั้นและทดลองใชวธิีการที่แปลกใหมในการแกไขปญหา
หรือสรางสรรคสิ่งใหมใหเกดิขึ้น 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง 
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะปานกลาง คาดการณและเตรียมการลวงหนาเพื่อสราง
โอกาส หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะปานกลางและ คิดนอกกรอบเพื่อ
หาวิธีการที่แปลกใหมและสรางสรรคในการแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเตรียมการลวงหนา เพ่ือสรางโอกาส หรือหลีกเลี่ยง 
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว คาดการณและเตรยีมการลวงหนาเพื่อสรางโอกาส 
หรือหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตและสรางบรรยากาศของการคิดริเริ่ม
ใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพ่ือนรวมงานเสนอความคิดใหมๆ ในการ
ทํางาน เพ่ือแกปญหาหรือสรางโอกาสในระยะยาว 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญั
กอน/หลังของปญหา 

        

10.2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูล
ขาวสารเพื่อการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

        

10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทํา
ไดอยางเหมาะสม 

        

10.4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน          
รวม         

 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 11. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ บริการที่ดี  
 
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

สามารถใหบรกิารที่ผูรับบรกิารตองการไดดวยความเตม็ใจ ใหการบริการที่เปนมิตร 
สุภาพ ใหขอมูล ขาวสารทีถู่กตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ แจงใหผูรับบริการทราบความ
คืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่ใหบริการอยูและ ประสานงาน
ภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการทีต่อเน่ือง
และรวดเรว็ 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ รับเปนธุระ ชวยแกปญหา
หรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการอยางรวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัว 
หรือปดภาระและ ดูแลใหผูรับบริการไดรบัความพึงพอใจ และนําขอขัดของใดๆ ในการ
ใหบริการไปพฒันาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความ
พยายามอยางมากใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพ่ือชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 
ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแก
ผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึง หรือไมทราบมากอนและ นําเสนอวิธีการใน
การใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และเขาใจและใหบริการทีต่รงตามความตองการที่แทจริงของ
ผูรับบริการได เขาใจ หรือพยายามทําความเขาใจดวยวธิีการตางๆ เพ่ือใหบริการไดตรง
ตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการและ ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแก
ผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบรกิาร
คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ
ใหบริการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ  เปนที่ปรึกษาที่มีสวนชวยในการตัดสินใจ
ที่ผูรับบริการไววางใจและ สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่
ผูรับบริการตองการใหสอดคลองกับความจําเปน ปญหา โอกาส เพ่ือเปนประโยชนอยาง
แทจริงของผูรับบริการ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส 
เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 

        

11.2 มีความสามารถในการใหบรกิารอยาง
รวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 

        

11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง 
ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ 

        

11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและ
เต็มอกเต็มใจ 

        

11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของ
ผูรับบริการเปนหลัก 

        

11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใช
เวลา หรือความพยายามอยางมาก 

        

11.7 การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและ
การบริการที่เปนเลิศ 

        

รวม         
 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 12. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ ในการติดตอและปฏิสัมพนัธทางสังคม 
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

สรางหรือรักษาการติดตอกบัผูที่ตองเก่ียวของกับงาน สรางหรือรักษาการติดตอกบัผู
ที่ตองเก่ียวของกับงานเพื่อประโยชนในงาน 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และสรางหรือรักษาความสมัพันธที่ดีกับผูที่ตองเก่ียวของ
กับงานอยางใกลชิดสรางหรือรักษาความสัมพันธที่ดีกบัผูที่ตองเก่ียวของกับงาน
อยางใกลชิดและเสริมสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หรือผูอ่ืน 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสรางหรือรักษาการติดตอสัมพันธทางสังคม ริเร่ิม
กิจกรรมเพื่อใหมีการติดตอสัมพันธทางสงัคมกับผูที่ตองเกี่ยวของกับงานและเขารวม
กิจกรรมทางสังคมในวงกวางเพ่ือประโยชนในงาน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสรางหรือรักษาความสมัพันธฉันมิตร สรางหรือรักษา
มิตรภาพโดยมีลักษณะเปนความสัมพันธในทางสวนตัวมากขึ้น 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และรักษาความสัมพันธฉันมิตรในระยะยาว รักษา
ความสัมพันธฉันมิตรไวไดอยางตอเน่ือง แมอาจจะไมไดมีการติดตอสัมพันธในงาน
กันแลวกต็าม แตยังอาจมีโอกาสที่จะติดตอสัมพันธในงานไดอีกในอนาคต 

 
ระดับคะแนน 

เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 
น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสาย
สัมพันธ  

        

12.2 การสรางทีมงาน          
12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง         
12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน         

รวม         
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 13. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ การเปนผูนํา  
 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ดําเนินการประชุมไดดีและคอยแจงขาวสารความเปนไปโดยตลอด ดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามระเบียบ วัตถุประสงค และเวลาตลอดจนมอบหมาย งานใหแก
บุคคลในกลุมไดและ แจงขาวสารใหผูที่จะไดรับผลกระทบจากการตดัสินใจรับทราบ
อยูเสมอ แมไมไดถูกกําหนดใหตองกระทาํ อธิบายเหตผุลในการตัดสินใจใหผูที่
เกี่ยวของทราบ 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และเปนผูนําในการทํางานของกลุมและใชอํานาจอยาง
ยุติธรรม สงเสริมและกระทาํการเพื่อใหกลุมปฏิบตัิหนาที่ไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 
กําหนดเปาหมาย ทิศทางที่ชัดเจน จัดกลุมงานและเลอืกคนใหเหมาะกับงาน หรือ
กําหนด วิธกีารที่จะทําใหกลุมทํางานไดดีขึ้น รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางขวญั
กําลงัใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัตติอสมาชิกในทีมดวยความยุตธิรรม 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และใหการดูแลและชวยเหลอืทีมงาน เปนที่ปรึกษาและ
ชวยเหลือทีมงาน ปกปองทมีงาน และชื่อเสียงและ จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือ
ขอมูลที่สําคัญมาใหทีมงาน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และประพฤตตินสมกับเปนผูนํา กําหนดธรรมเนียมปฏิบัติ
ประจํากลุมและประพฤตตินอยูในกรอบของธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ประพฤตปิฏิบตัติน
เปนแบบอยางที่ดีและ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และนําทีมงานใหกาวไปสูพันธกิจระยะยาวขององคกร 
สามารถรวมใจคนและสรางแรงบันดาลใจใหทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
ภารกิจใหสําเร็จลุลวงและ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทศันในการ
สรางกลยุทธเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

13.1 
 

การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความ
คิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 

        

13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและ
การกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพันและ
มุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

        

13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้ง
คําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะ
ที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทาง
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

        

13.4 
 

การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่
เปนปจจุบันโดยมีการวางแผนวิสัยทศัน 
ซึ่งเชื่อมโยงกับ วิสัยทศัน เปาหมาย และ
พันธกิจขององคกร 

        

13.5 
 

การสนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการ
พิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมี
สวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

        

13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการ
ตรวจสอบประเมินการปฏิบตัิงานของ
ตนเอง และผลการดําเนินงาน 

        

13.7 
 

การกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถของ
ตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัตใิห
บรรลุผลสําเรจ็ได 

        

รวม         
 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 14. แบบประเมนิสมรรถนะดานทักษะ การทํางานเปนทีม  
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ทําหนาที่ของตนในทีมใหสาํเร็จ สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในสวนที่
ตนไดรับมอบหมาย รายงานใหสมาชิกทราบความคบืหนาของการดําเนินงานของตน
ในทีม ใหขอมูล ที่เปนประโยชนตอการทาํงานของทีม 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และใหความรวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน สราง
สัมพันธ เขากบัผูอ่ืนในกลุมไดดี ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในทีมดวยด ีและกลาวถึง
เพ่ือนรวมงานในเชิงสรางสรรคและแสดงความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพื่อนรวมทีม
ทั้งตอหนาและลับหลัง 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประสานความรวมมือของสมาชิกในทีม รับฟง
ความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรูจากผูอ่ืน ตดัสินใจหรือวางแผนงาน
รวมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนรวมทีม ประสานและสงเสรมิสัมพันธภาพอัน
ดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการทาํงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสนับสนุน ชวยเหลือเพ่ือนรวมทีม เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ ยกยอง และใหกําลังใจเพ่ือนรวมทีมอยางจริงใจ ใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลแกเพื่อนรวมทีม แมไมมีการรองขอและรักษามติรภาพอันดีกับเพื่อนรวมทีม 
เพ่ือชวยเหลือกันในวาระตางๆ ใหงานสําเร็จ 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถนาํทีมใหปฏิบตัภิารกิจใหไดผลสําเร็จ
เสริมสรางความสามัคคีในทีม โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน คลี่คลาย 
หรือแกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในทีมและ ประสานสัมพันธ สรางขวัญกําลังใจของทมี
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผล 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

14.1 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

        

14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย 

        

14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน
เพ่ือสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

        

14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแก
เพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

        

14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและใน
ทุกสถานการณ 

        

14.6 
 

การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุก
โอกาส 

        

14.7 การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและ
ประสบการณภายในทีมงาน 

        

14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสราง
วัฒนธรรมการทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 

        

รวม         
 
 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 15. แบบประเมนิสมรรถนะดานทัศนคต ิที่มีตอตนเอง และการพฒันาตนเอง 
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาที่โดยไมตองมีการกํากับดูแล ปฏิบตังิานไดโดยอาจไม
ตองมีการกํากับดูแลใกลชิดและ ตัดสินใจเองไดในภารกิจภายใตขอบเขตอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบของตน 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และปฏบิัติงานในหนาที่อยางม่ันใจ กลาตัดสินใจเรื่องที่
เห็นวาถูกตองแลวในหนาที ่แมจะมีผูไมเห็นดวยอยูบางก็ตามและ แสดงออกอยาง
ม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่แมอยูในสถานการณที่มีความไมแนนอน 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และม่ันใจในความสามารถของตน เชื่อม่ันในความรู
ความสามารถ และศักยภาพของตนวาจะสามารถปฏบิัติหนาทีใ่หประสบผลสําเรจ็ได 
แสดงความมั่นใจอยางเปดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และม่ันใจในการทํางานที่ทาทาย ชอบงานที่ทาทาย
ความสามารถ แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไมเห็นดวยกับผูบังคบับญัชา หรือผูมี
อํานาจ หรือในสถานการณที่ขัดแยง 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และเต็มใจทํางานที่ทาทายมากและกลาแสดงจุดยืนของตน 
เต็มใจและรบัอาสาปฏิบัติงานที่ทาทาย หรือมีความเสี่ยงสูง กลายืนหยัดเผชิญหนา
กับผูบังคับบญัชาหรือผูมีอํานาจ กลาแสดงจุดยืนของตนอยางตรงไปตรงมาใน
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

15.1 การมีความเชือ่ม่ันในตนเอง (มองวา
ตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 

        

15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มอง
วาความใฝรูเปนสิ่งดี)  

        

15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไป
แกไข 

        

15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและ
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

        

15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 

        

15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ 
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 

        

15.7 การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการ
พัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 

        

15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
จากหนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 

        

15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที ่

        

15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอ
ลูกคาเสมอ 

        

15.11 การมองโลกทางบวก         
รวม         

 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 16. แบบประเมนิสมรรถนะดานทัศนคต ิจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 
ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

มีความสุจริต ปฏิบัติหนาทีด่วยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัต ิถูกตองตามกฎหมาย และ 
แสดงความคดิเห็นตามหลกัวิชาชีพอยางสุจริต 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเชือ่ถือได รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได
และ แสดงใหปรากฏถึงความมีจิตสํานึกในความเปนผูประกอบการ 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักการ จรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ และจรรยาบรรณไมเบี่ยงเบนดวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิด และ
รับผิดชอบและเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และยืนหยัดเพื่อความถูกตอง ยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดย
มุงพิทักษผลประโยชน แมตกอยูในสถานการณที่อาจยากลําบากและ กลาตัดสินใจ 
ปฏิบัติหนาทีด่วยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสีย
ประโยชน 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และอุทิศตนเพื่อความยุตธิรรม ยืนหยัดพิทักษผลประโยชน
และชื่อเสียง แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมัน่คงในตําแหนงหนาที่การงาน 
หรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวติ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบ
ความสําเร็จ 

        

16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วาง
แผนการใชจายและใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด 

        

16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชวีติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
เหมาะสมกับสถานะของตน 

        

16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และ
ไมละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน 

        

16.5 มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไม
เบียดเบียนผูอ่ืน 

        

16.6 มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือน
รวมงานและผูรับบริการ 

        

16.7 การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน 
ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเรจ็ 

        

รวม         
 
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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 17. แบบประเมนิสมรรถนะดานทัศนคต ิที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

 

ผูรับการประเมิน : ชื่อ ................................................ นามสกุล ................................................... 
สวน/ฝาย ...................................................................................................................................... 
วันที ่.............. เดือน ................................................. พ.ศ. .......................................................... 
คําอธิบายระดับสมรรถนะ (Proficiency Level Description) 
ระดับที่ 1 
ขั้นเรียนรู 

มีความคลองตัวในการปฏบิัติงาน ปรับตัวเขากับสภาพการทํางานที่ยากลําบาก 
หรือไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ 2 
ขั้นปฏิบตั ิ

แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลีย่น ยอมรับและ
เขาใจความเห็นของผูอ่ืน และเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคดิ ทัศนคต ิเม่ือไดรับขอมูล
ใหม 

ระดับที่ 3 
ขั้นพัฒนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และมีวิจารณญาณในการปรับใชกฎระเบยีบ มีวิจารณญาณ
ในการปรับใชกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือผลสําเร็จของงานและ
วัตถุประสงคของหนวยงาน 

ระดับที่ 4 
ขั้นกาวหนา 

แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนนิงาน ปรับเปลี่ยนวธิีการ
ปฏิบัติงาน ใหเขากับสถานการณ หรือบุคคลแตยังคงเปาหมายเดิมไวและปรับ
ขั้นตอนการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน 

ระดับที่ 5 
ขั้นเชี่ยวชาญ 

แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ ปรับแผนงาน เปาหมาย หรือ
โครงการ เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะหนาและปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือ
กระบวนงาน เปนการเฉพาะกาล เพ่ือใหรับกับสถานการณเฉพาะหนา 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

น้ําหนัก 
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

          

17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะ
ดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ  

        

17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก          
17.3 การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ          
17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน          
17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือ

กับมันได  
        

17.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใช
อารมณในการบริหารงาน 

        

17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา         
17.8 การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน          
17.9 การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง          
17.10 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตลอดเวลา 

        

17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ         
17.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวั

และทลายอุปสรรคตางๆ ทีข่วางกั้น 
        

รวม         
 
 
 
          ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
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วิธีการสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมิน 
 ผูคณะกรรมการ ผูทรงคุณวฒิุ และผูเชีย่วชาญดานตางๆ รวบรวมคะแนนการประเมินผลของ
ผูประกอบการจากนั้น ดําเนินการกรอกคะแนนการประเมินลงในแบบสรุปการประเมินผลผูประกอบการ
รายบุคคล และมาหาคาฐานนิยม หรือคามัธยฐานในแตละขอรายการ มาคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย  
แลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลผลการประเมินเพ่ือสรุปผลรายบคุคล พรอมการแปลผลการประเมิน
สมรรถนะ 
 

แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 1 การบริการจัดการทรัพยากรบคุคลและองคกร 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร      
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร      
1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับ
แผนธุรกิจ 

     

1.4 การสื่อสารภายในองคกร      
1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกจิ 

     

1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

     

1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน      
1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทัศน ภารกิจที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

     

1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่
รูจัก 

     

1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ
บรรษัทภบิาลที่ดี 

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 2 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิงาน  
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 

     

2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน      
2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปน
ขั้นตอน 

     

2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและใน
งานที่ปฏิบัต ิ

     

2.5 ความริเริม่สรางสรรค      
2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง      
2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน      
2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม      
2.9 หลักการทํางานเชิงรุก      

ระดับคุณภาพ      
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  แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 3 กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

3.1 ความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและ
กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 

     

3.2 ความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ 
ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด และ พรบ. เช็ค  
ตั๋วเงิน 

     

3.3 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิเกี่ยวกับ
แรงงาน 

     

3.4 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิที่
เกี่ยวกับภาษ ี

     

3.5 ความรูเกีย่วกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา      
3.6 ความรูเกีย่วกับกฎหมายแพงและพาณิชย      
3.7 ความรูเกีย่วกับกฎหมายธุรกิจออนไลน      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธรุกิจ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

4.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
หลากหลาย 

     

4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 

     

4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต      
4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา 

     

4.5. หลักการขององคประกอบของแผนธรุกิจและ
กระบวนการจดัทําแผนธุรกจิ 

     

4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที ่      
4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอแผน 

     

4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต      
ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 5 การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 

 
ผลการประเมนิ 

เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 
ทรงคุณวุฒิ 

ผู 
เชี่ยวชาญ 

ผู 
เขาอบรม 

คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

5.1 การใชรูปแบบ เทคนคิวิธีการอบรมอยาง
หลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

     

5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริม
คุณลักษณะพงึประสงคและสมรรถนะของบุคลากร
ในองคกร 

     

5.3 การใชหลกัจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูให
บุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

     

5.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไป
ใชอยางถูกตองเหมาะสม 

     

5.5 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง      
5.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุง
บุคลากร  

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 6 เกณฑสมรรถนะดานความรูการบรหิารการเงิน 

 
ผลการประเมนิ 

เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 
ทรงคุณวุฒิ 

ผู 
เชี่ยวชาญ 

ผู 
เขาอบรม 

คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลง
เงินทุน 

     

6.2 การประมาณความตองการเงินทุน      
6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจ
ลงทุนในธรุกิจ 

     

6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทาง
การเงิน 

     

6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการ 

     

6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ
อัตรา แลกเปลี่ยน 

     

6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม      
6.8 การเปนบคุคลทีธ่นาคารเชื่อถือและไววางใจ      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะที่ 7 เกณฑสมรรถนะดานการบริหารการตลาด 

 
ผลการประเมนิ 

เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 
ทรงคุณวุฒิ 

ผู 
เชี่ยวชาญ 

ผู 
เขาอบรม 

คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

7.1 หลักการหาทําเลทีต่ั้ง      
7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด      
7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและ
การตลาด 

     

7.4 การรักษาภาพพจนของย่ีหอ       
7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึ้น      
7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา      
7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและ
ออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 

     

7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย      
7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 

     

7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม      
7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง      
7.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 8 เกณฑสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

8.1 หลักและกระบวนการจดัตั้งและพัฒนาธุรกิจ      
8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน      
8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน      
8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธ
การตลาด 

     

8.5 หลักการวิเคราะหผูบรโิภค      
8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ      
8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน      
8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย      
8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอ
ผลงาน 

     

8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค      
8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอร แอฟทีฟ      
8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน      
8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 9 เกณฑสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค       
9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ      
9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม      
9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ      
9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ       
 9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ       
 9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม      
 9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

 9.9 ความคิดในการประเมนิตนเองอยางถูกตอง      
 9.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ      
 9.11 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะที่ 10 เกณฑสมรรถนะดานทกัษะในการคดิและลงมือปฏิบัต ิ
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

 10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญ
กอน/หลังของปญหา 

     

 10.2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสาร
เพ่ือการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

     

 10.3 การจับจังหวะ การตดัสินใจ และลงมือทําได
อยางเหมาะสม 

     

 10.4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน       
ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที ่11 บริการที่ดี 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็น
อกเห็นใจผูมารับบริการ 

     

11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว 
ทันใจ ไมลาชา 

     

11.3 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็ม
อกเต็มใจ 

     

11.4 การใหบริการโดยยึดความตองการของ
ผูรับบริการเปนหลัก 

     

 11.5 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใช
เวลา หรือความพยายามอยางมาก 

     

11.6 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
บริการที่เปนเลิศ 

     

11.7 มีความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ 

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 12 เกณฑดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ       
12.2 การสรางทีมงาน       
12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง      
12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน      

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที่ 13 การเปนผูนํา 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความ
คิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 

     

13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคดิและการ
กระทําของผูอ่ืนใหมีความผกูพันและมุงม่ันตอ
เปาหมายในการทํางานรวมกัน 

     

13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้ง
คําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่
หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

     

13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปน
ปจจุบันโดยมีการวางแผนวสิัยทัศน ซึ่งเชือ่มโยงกับ 
วิสัยทศัน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

     

13.5 การสนับสนุนความคดิริเริ่มซ่ึงเกิดจากการ
พิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวม
ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

     

13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการ
ตรวจสอบประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง และ
ผลการดําเนินงาน 

     

13.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทีท่าทายความสามารถของตนเองตาม
สภาพจริงและปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได 

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะที ่14 การทํางานเปนทีม 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

     

14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 

     

14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสู
เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

     

14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแก
เพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

     

14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุก
สถานการณ 

     

14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 

     

14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและ
ประสบการณภายในทีมงาน 

     

14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสราง
วัฒนธรรมการทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะที ่15 เกณฑสมรรถนะดานทศันคติที่มตีอตนเองและการพฒันา
ตนเอง 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 

     

15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวา
ความใฝรูเปนสิ่งดี) 

     

15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข      
15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและ
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

     

15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเอง
อยางตอเน่ือง 

     

15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 

     

15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนา
ตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 

     

15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจาก
หนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 

     

15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา
ตนเองทั้งในและนอกสถานที่ 

     

15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอ
ลูกคาเสมอ 

     

15.11 การมองโลกทางบวก      
ระดับคุณภาพ      
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แบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะที ่16 จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ      
16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา  
วางแผนการใชจายและใชทรัพยากรอยางประหยัด 

     

16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชีวติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับ
สถานะของตน 

     

16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และ 
ไมละเมิดสิทธขิองผูอ่ืน 

     

16.5 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และ 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

     

16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือน
รวมงานและผูรับบริการ 

     

16.7 การปฏิบัตตินตามหลกัการครองตน           
ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จ 

     

ระดับคุณภาพ      
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แบบสรปุผลการประเมินสมรรถนะที่ 17 เกณฑสมรรถนะดานทศันคตทิี่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

ผลการประเมนิ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ ผู 

ทรงคุณวุฒิ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 
ผู 

เขาอบรม 
คะแนน 
ฐานนิยม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

      

17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนิน
ธุรกิจใหสําเรจ็ 

     

17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก       
17.3 การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ       
17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน       
17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับ
มันได  

     

17.6 การรับมือกับความเครยีดได และไมใช
อารมณในการบริหารงาน 

     

17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา      
17.8 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน       
17.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง       
17.10 ความเปนมิตรกับลกูคาและสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 

     

17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ      
17.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและ
ทลายอุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 

     

ระดับคุณภาพ      
 

การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ย 
 เกณฑในการแปลผลการประเมินรายสมรรถนะ การนําคะแนนเฉลีย่ที่คํานวณได ในแตละ
สมรรถนะมาเปรียบเทยีบกบัเกณฑในการแปลผลที่กําหนดไว ดังนี้ 
 ในการแปลผลคะแนน ใหแปลผลจากคาคะแนนเฉลี่ยเทียบกับเกณฑทีก่ําหนดไว ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  ระดับคุณภาพสมรรถนะอยูในระดับสูงมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  ระดับคุณภาพสมรรถนะอยูในระดับสูง 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  ระดับคุณภาพสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  ระดับคุณภาพสมรรถนะอยูในระดับต่ํา 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพสมรรถนะอยูในระดับต่ํามาก 
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 นําผลสรุปคะแนนมาแปลผลตามเกณฑที่กําหนดในแบบสรุปวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 

แบบสรุปวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

สมรรถนะหลัก    
    1. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน   
    2. การบริการที่ดี   
    3. การพัฒนาตนเอง   
    4. การทํางานเปนทีม   

    5. จริยธรรมและจรรยาบรรณ   
สมรรถนะผูประกอบการ   
    1. การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร   
    2. กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ   
    3. การบริหารดานการเงิน   
    4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําธุรกิจ   
    5. การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบคุลากร   
    6. การบริหารดานการตลาด   
    7. ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย   
    8. ทักษะในความคิดและรับรูวตัถุประสงค   
    9. ทักษะในการลงมือปฏิบัต ิ   
    10. ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม   
    11. การเปนผูนํา   
    12. ทัศนคติที่มีตอการดาํเนินธุรกิจ   

 
สรุปผล 
 สมรรถนะอยูในระดับสูงมาก   จํานวน………………..สมรรถนะ 
 สมรรถนะอยูในระดับสูง    จํานวน………………..สมรรถนะ 
 สมรรถนะอยูในระดับปานกลาง  จํานวน………………..สมรรถนะ 
 สมรรถนะอยูในระดับต่ํา    จํานวน………………..สมรรถนะ 
 สมรรถนะอยูในระดับต่ํามาก   จํานวน………………..สมรรถนะ 
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แบบสรุปแนวทางการใหขอมูลปอนกลับและขอเสนอแนะในการพัฒนา 
 

สมรรถนะที่ระดับสูง สมรรถนะที่ระดับต่ํา 

  

  

  

  

  

  

 
 การวางแผนและการปรับปรุง 
 

สมรรถนะทีต่องปรับปรุง สาเหตุทีต่องปรับปรุง 

  

  

  

  

  

  

 
 การพัฒนาและการติดตามผล 
 

ขั้นตอนการพฒันา ขั้นตอนการตดิตามผล 
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ภาคผนวก ข 
 
-  แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบประเมินความสัมพันธระดับสมรรถนะเพื่อเปนเกณฑมาตรฐาน 
-  แบบสอบถามชุดที ่2 แบบประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชของเกณฑสมรรถนะ 
-  แบบสอบถามชุดที ่3 แบบประเมินคุณภาพของคูมือในดานตางๆ 
-  แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 
แบบประเมินความสัมพันธระดับสมรรถนะเพื่อเปนเกณฑมาตรฐาน 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวตัถปุระสงคสอบถามความคิดเห็นของทานผูเชี่ยวชาญ เพ่ือกําหนด
เกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม โดยคําตอบของทานจะนําไปประมวลผลเปนภาพรวมความ
สอดคลองความคิดเห็นรวมกับผูตอบทานอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือกําหนดเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม
ตอไป 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 

คําชี้แจง: โปรดเติมคําหรอืขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย ลงในชอง       
ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. ชื่อ ………………………………….......................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ……………………………………………................................................................. 
2. ตําแหนงและหนาที่ปจจุบันของทาน ……………………………………………………………..... 
 
3. เพศ     
   หญิง            ชาย 
 
4. อายุ   ตั้งแต 30 – 40 ป          ตั้งแต 41 – 50 ป              
  ตั้งแต 51 – 60 ป 
 
5. วุฒิทางการศึกษา………………………สาขา……………………………………………………. 
    จากสถาบัน………………………………………....…………………………………………….. 
 
6. ระยะเวลาในการทํางาน (ระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกิจ หรือเขารับผิดชอบธุรกิจ) 
  ตั้งแต 1 – 5 ป                  ตั้งแต 6 – 10 ป 
  ตั้งแต 11 – 15 ป                       มากกวา 15 ป 
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ตอนที่ 2 ความสอดคลองของเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม 
 คําชีแ้จง: “เกณฑสมรรถนะ” ดังตอไปน้ีผูวิจัยไดสรางขึน้ เพ่ือใชในการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม โดยแบงเปน 3 กลุม คือ  
  กลุมที่ 1. หมวด A-B เปนเกณฑสมรรถนะดานความรู  
  กลุมที่ 2. หมวด C-E เปนเกณฑสมรรถนะดานทักษะ 
  กลุมที่ 3. หมวด F-G เปนเกณฑสมรรถนะดานเจตคต ิ
 ขอใหทานในฐานะผูเชี่ยวชาญโปรดแสดงความคิดเห็นตอ “เกณฑสมรรถนะ” ในทุกๆ ขอ
โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน โดยจะมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  ใหคะแนน +1  ถาทานเห็นวาเกณฑสมรรถนะนั้นมีความสอดคลองที่จะนําไปใชใน 
      การประเมินสมรรถนะได 
  ใหคะแนน 0  ถาทานไมแนใจวาเกณฑสมรรถนะนั้นมีความสอดคลองที่จะนําไปใช 
      ในการประเมนิสมรรถนะได 
  ใหคะแนน -1  ถาทานเห็นวาเกณฑสมรรถนะนั้นไมมีความสอดคลองที่จะนําไปใชใน 
      การประเมินสมรรถนะได 
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 เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด A ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร    
A-1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร    
A-2 การจัดทําแผนบริหารองคกร    
A-3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ    
A-4 การบริหารองคกรระดับครอบครัว    
A-5 การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน    
A-6 การสื่อสารภายในองคกร    
A-7 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ    
A-8 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย    
A-9 หลักการบริหารคาตอบแทน    
A-10 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร 
   

A-11 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก    
A-12 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี    
การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน    
A-13 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ    
A-14 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน    
A-15 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน    
A-16 ความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัติ    
A-17 ความริเร่ิมสรางสรรค    
A-18 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง    
A-19 หลักการใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน    
A-20 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม    
A-21 หลักการทํางานเชิงรุก    
กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ    
A-22 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 

การจัดตั้งธุรกิจ 
   

A-23 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด 
และพรบ. เช็ค ตั๋วเงิน 

   

A-24 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน    
A-25 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี    
A-26 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา    
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ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
การบริหารดานการเงิน    
A-27 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน    
A-28 การประมาณความตองการเงินทุน    
A-29 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ    
A-30 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน    
A-31 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ    
A-32 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน    
A-33 การลดตนทุนเงินกู    
A-34 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม    
A-35 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ    
A-36 การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย    
A-37 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตส่ือ นวัตกรรมที่ใชในการเรียนรู    
A-38 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต    
A-39 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 
   

A-40 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ    

A-41 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่    
A-42 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน    
การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร    
A-43 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อสอดคลองกับวัยความ

ตองการของบุคลากร 
   

A-44 
 

การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผล
ของผูสอน 

   

A-45 การใชรูปแบบเทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ    
A-46 
 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและ
สมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

   

A-47 การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข 
และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   

A-48 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย    
A-49 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม    
A-50 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง    
A-51 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงบุคลากร    
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ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
การบริหารดานการตลาด    
A-52 หลักการมองหาตลาดใหม    
A-53 หลักการหาทําเลที่ตั้ง    
A-54 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด    
A-55 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด    
A-56 การรักษาภาพพจนของยี่หอ    
A-57 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น    
A-58 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา    
A-59 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับ 

ความนาเชื่อถือ 
   

A-60 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย    
A-61 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกร

กับคูแขง 
   

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด B ความรูเฉพาะประเภทธรุกิจ 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย    

B-1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ    

B-2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน    
B-3 หลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน    
B-4 การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด    
B-5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค    
B-6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ    
B-7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน    
B-8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย    
B-9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน    
B-10 หลักการออกแบบกราฟฟค    
B-11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ    
B-12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน    

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด C ทักษะในความคิดและรบัรูวัตถุประสงค 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค    
C-1 ความคิดเชิงสรางสรรค     
C-2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ    
C-3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม    
C-4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ      
C-5 ความคิดเชิงกลยุทธ     
C-6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ     
C-7 ความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิม    
C-8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ    
C-9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง    
C-10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ    
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 เกณฑสมรรถนะดานทักษะหมวด D ทักษะในการคิดและลงมอืปฏิบัต ิ
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ทักษะในการลงมือปฏิบัติ    
D-1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลังของปญหา    
D-2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาไดอยางถูกตอง    
D-3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม    
D-4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน     
D-5 ความสามารถในการแบงเวลาทํางานและพักผอนใหเหมาะสม    
การบริการท่ีดี    
D-6 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ    
D-7 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา    
D-8 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ    
D-9 การใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ    
D-10 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก    
D-11 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายามอยางมาก    
D-12 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ    
D-13 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ    
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 เกณฑสมรรถนะดานทักษะหมวด E ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสงัคม 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม    
E-1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ     
E-2 การสรางทีมงาน     
E-3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง    
E-4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน    
E-5 การหาหุนสวนงาย และคาใชจายต่ํา    
การเปนผูนํา     
E-6 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอื่น    
E-7 การกระตุนจูงใจปรับเปล่ียนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมีความผูกพัน

และมุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 
   

E-8 
 

การมีปฏิสัมพันธในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่นโดยมุงเนนการเรียนรู 
และการพัฒนา 

   

E-9 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับ
ทัศนะที่หลากหลายของผูอื่น เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

   

E-10 
 

การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบันโดยมีการวางแผน
วิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

   

E-11 ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม    
E-12 
 

การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อน
รวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

   

E-13 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และผลการดําเนินงาน 

   

E-14 
 

การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทาทายความสามารถของ
ตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

   

การทํางานเปนทีม     
E-15 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น    
E-16 การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย    
E-17 ความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน    
E-18 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม    
E-19 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอก

และในทุกสถานการณ 
   

E-20 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเหมาะสมในทุกโอกาส    
E-21 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน    
E-22 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้น    
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เกณฑสมรรถนะดานเจตคติหมวด F ทัศนคตทิี่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ทัศนคติท่ีมีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง    
F-1 การมีความเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได)    
F-2 การมีความใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ (มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี)     
F-3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข    
F-4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการ

ที่หลากหลาย 
   

F-5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเนื่อง    
F-6 การศึกษาคนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง    
F-7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส    
F-8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง    
F-9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที่    
F-10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ    
F-11 การมองโลกทางบวก    
จริยธรรม และจรรยาบรรณ     
F-12 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ    
F-13 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด 
   

F-14 การปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
เหมาะสมกับสถานะของตน 

   

F-15 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น    
F-16 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น    
F-17 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ    
F-18 การปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสําเร็จ 
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เกณฑสมรรถนะดานเจตคติหมวด G ทัศนคตทิี่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

ใหคะแนน 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

ใชได ไมแนใจ ใชไมได 
ทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ    
G-1 การมีความตั้งใจมุงมั่น เชื่อมั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ     
G-2 การมีความอดทนทํางานหนัก     
G-3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ     
G-4 การใสใจคุณภาพของผลงาน     
G-5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได     
G-6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน    
G-7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา    
G-8 การตอบแทนสังคม    
G-9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน     
G-10 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง     
G-11 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

ตลอดเวลา 
   

G-12 การติดตามดานแรงจูงใจ    
G-13 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น    
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แบบสอบถามชุดที่ 2 
แบบประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชของเกณฑสมรรถนะ 

 
 ผูวิจัยไดรวบรวมจากคําตอบของผูประกอบการในรอบที่ 1 และสรางเปนแบบสอบถามรอบที่ 2 
โดยมีวตัถปุระสงคจะกําหนดระดบัความสําคัญของเกณฑสมรรถนะของผูประกอบการใหม โดยคําตอบ
ของทานจะนําไปประมวลผล เปนภาพรวมและรายสมรรถนะ รวมกบัผูตอบทานอ่ืนๆ และสงผลใหทาน
พิจารณาอีกครั้ง ในแบบสอบถามรอบที่ 3 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 

 คําชี้แจง: โปรดเติมคําหรอืขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย ลงในชอง             
ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. ชื่อ ………………………………….......................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ……………………………………………................................................................. 
2. ตําแหนงและหนาที่ปจจุบันของทาน ……………………………………………………………..... 
 
3. เพศ     
   หญิง            ชาย 
 
4. อายุ   ตั้งแต 30 – 40 ป          ตั้งแต 41 – 50 ป              
  ตั้งแต 51 – 60 ป 
 
5. วุฒิทางการศึกษา………………………สาขา……………………………………………………. 
    จากสถาบัน………………………………………....…………………………………………….. 
 
6. ระยะเวลาในการทํางาน (ระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกิจ หรือเขารับผิดชอบธุรกิจ) 
  ตั้งแต 1 – 5 ป                  ตั้งแต 6 – 10 ป 
  ตั้งแต 11 – 15 ป                       มากกวา 15 ป 
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ตอนที่ 2: แบบประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชของเกณฑสมรรถนะ 
 คําชี้แจง: “เกณฑสมรรถนะ” ดังตอไปน้ีผูวิจัยไดสรางขึ้น เพ่ือใชในการประเมินคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใหม โดยแบงเปน 3 กลุม คือ  
  กลุมที่ 1. หมวด A-B เปนเกณฑสมรรถนะดานความรู  
  กลุมที่ 2. หมวด C-E เปนเกณฑสมรรถนะดานทักษะ 
  กลุมที่ 3. หมวด F-G เปนเกณฑสมรรถนะดานเจตคต ิ

 
 ขอใหทานกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน วาทานเห็นวาเกณฑ
สมรรถนะตอไปนี้สามารถใชในการประเมินสมรรถนะของผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จ ไว 5 ระดับ 
และขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากทานดวยวาควรจะมีการแกไขเพิ่มเติมอยางไรบาง  
  ระดับ 5  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะนอย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะนอยที่สุด 
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 เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด A ความรูทั่วไปที่จําเปนในการทําธุรกิจ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร       
A-1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร       
A-2 การจัดทําแผนบริหารองคกร       
A-3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ       
A-4 การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆ อยางชัดเจน       
A-5 การสื่อสารภายในองคกร       
A-6 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ       
A-7 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย       
A-8 หลักการบริหารคาตอบแทน       
A-9 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจที่จะสนับสนุนการ

ปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 
      

A-10 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก       
A-11 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี       
การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน       
A-12 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ       
A-13 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน       
A-14 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน       
A-15 ความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัติ       
A-16 ความริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู       
A-17 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง       
A-18 หลักการใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน       
A-19 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม       
A-20 หลักการทํางานเชิงรุก       
กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ       
A-21 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 
      

A-22 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและ
การละเมิด และ พรบ. เช็ค ตั๋วเงิน 

      

A-23 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน       
A-24 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี       
A-25 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา       
A-26 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย       
A-27 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจออนไลน       
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ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

การบริหารดานการเงิน       
A-28 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน       
A-29 การประมาณความตองการเงินทุน       
A-30 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ       
A-31 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน       
A-32 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ       
A-33 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน       
A-34 การลดตนทุนเงินกู       
A-35 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม       
A-36 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ       
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ       

A-37 การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย       
A-38 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตส่ือนวัตกรรมที่ใชในการเรียนรู       
A-39 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต       
A-40 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
      

A-41 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทํา
แผนธุรกิจ 

      

A-42 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่       
A-43 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน       
A-44 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต       
การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร       

A-45 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อสอดคลองกับ
วัยความตองการของบุคลากร 

      

A-46 
 

การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและ
การประเมินผลของผูสอน 

      

A-47 การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อให
บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      

A-48 
 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

      

   A-
49 

การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมี
ความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      

A-50 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย       
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ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร (ตอ)       

A-51 
 

การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตอง
เหมาะสม 

      

A-52 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง       
A-53 การนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูของบุคลากร 
      

การบริหารดานการตลาด       
A-54 หลักการมองหาตลาดใหม       
A-55 หลักการหาทําเลที่ตั้ง       
A-56 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด       
A-57 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด       
A-58 การรักษาภาพพจนของยี่หอ       
A-59 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น       
A-60 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา       
A-61 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับ

ความนาเชื่อถือ 
      

A-62 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย       
A-63 หลักการใหขอมูลแกพนักงานในดานความไดเปรียบเสียเปรียบ

ระหวางองคกรกับคูแขง 
      

A-64 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม       
A-65 หลักการบริหารความเสี่ยง       
A-66 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง       
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เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด B ความรูเฉพาะประเภทธรุกิจ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย       
B-1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ       
B-2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน       
B-3 หลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน       
B-4 การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด       
B-5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค       
B-6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ       
B-7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน       
B-8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย       
B-9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน       
B-10 หลักการออกแบบกราฟฟค       
B-11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ       
B-12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน       
B-13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน       

 
เกณฑสมรรถนะดานความรูหมวด C ทักษะในความคิดและรบัรูวัตถุประสงค 

 
ระดับความสําคัญ 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

ทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค       
C-1 ความคิดเชิงสรางสรรค        
C-2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ       
C-3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม       
C-4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ         
C-5 ความคิดเชิงกลยุทธ        
C-6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ        
C-7 ความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิม       
C-8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ       
C-9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง       
C-10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ       
C-11 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ       
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เกณฑสมรรถนะดานทักษะหมวด D ทักษะในการคิดและลงมอืปฏิบัต ิ
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

ทักษะในการลงมือปฏิบัติ       
D-1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลังของปญหา       
D-2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาได

อยางถูกตอง 
      

D-3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม       
D-4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน        
การบริการท่ีดี       
D-5 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับ

บริการ 
      

D-6 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา       
D-7 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติ

ผูรับบริการ 
      

D-8 การใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ       
D-9 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก       
D-10 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความ

พยายามอยางมาก 
      

D-11 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ       
D-12 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 263 

เกณฑสมรรถนะดานทักษะหมวด E ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม 
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม       
E-1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ        
E-2 การสรางทีมงาน        
E-3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง       
E-4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน       
การเปนผูนํา        
E-5 
 

การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให
เกียรติแกผูอื่น 

      

E-6 การกระตุนจูงใจปรับเปล่ียนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมี
ความผูกพันและมุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

      

E-7 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุน
ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอื่น เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

      

E-8 
 

การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบันโดยมีการ
วางแผนวิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และ     
พันธกิจขององคกร 

      

E-9 ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงและการ
พัฒนานวัตกรรม 

      

 E-10 
 

การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของ
เพ่ือนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

      

E-11 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 

      

E-12 
 

การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทาทายความ 
สามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

      

การทํางานเปนทีม        
E-13 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น       
E-14 การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย       
E-15 ความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย

ความสําเร็จรวมกัน 
      

E-16 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาส
ที่เหมาะสม 
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ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

การทํางานเปนทีม (ตอ)       

E-17 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายใน นอกและในทุกสถานการณ 

      

E-18 
 

การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นได
เหมาะสมในทุกโอกาส 

      

E-19 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน       
E-20 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม

ใหเกิดขึ้น 
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เกณฑสมรรถนะดานเจตคติหมวด F ทัศนคตทิี่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

ทัศนคติท่ีมีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง       
F-1 การมีความเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทํา

ธุรกิจได) 
      

F-2 การมีความใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ (มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี)        
F-3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข       
F-4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนา

ตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย 
      

F-5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเนื่อง       
F-6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
      

F-7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มี
โอกาส 

      

F-8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 

      

F-9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอก
สถานที่ 

      

F-10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ       
F-11 การมองโลกทางบวก       
จริยธรรม และจรรยาบรรณ        
F-12 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ       
F-13 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใช

ทรัพยากรอยางประหยัด 
      

F-14 การปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 

      

F-15 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น       
F-16 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น       
F-17 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ       
F-18 การปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
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เกณฑสมรรถนะดานเจตคติหมวด G ทัศนคตทิี่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

ระดับความสําคัญ 
ดัชนี เกณฑสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

ทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ       
G-1 การมีความตั้งใจมุงมั่น เชื่อมั่น ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ        
G-2 การมีความอดทนทํางานหนัก        
G-3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ        
G-4 การใสใจคุณภาพของผลงาน        
G-5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได        
G-6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน       
G-7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา       
G-8 การตอบแทนสังคม       
G-9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน        
G-10 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง        
G-11 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดตลอดเวลา 
      

G-12 การติดตามดานแรงจูงใจ       
G-13 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ ที่

ขวางกั้น 
      

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

☺ ขอขอบพระคุณทีต่อบแบบสอบถาม ☺ 
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แบบสอบถามชุดที่ 3 
แบบประเมินคุณภาพของคูมือในดานตางๆ 

 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 

 คําชี้แจง: โปรดเติมคําหรอืขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย ลงในชอง             
ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. ชื่อ ………………………………….......................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ……………………………………………................................................................. 
2. ตําแหนงและหนาที่ปจจุบันของทาน ……………………………………………………………..... 
 
3. เพศ     
   หญิง            ชาย 
 
4. อายุ   ตั้งแต 30 – 40 ป          ตั้งแต 41 – 50 ป              
  ตั้งแต 51 – 60 ป 
 
5. วุฒิทางการศึกษา………………………สาขา……………………………………………………. 
    จากสถาบัน………………………………………....…………………………………………….. 
 
6. ระยะเวลาในการทํางาน (ระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกิจ หรือเขารับผิดชอบธุรกิจ) 
  ตั้งแต 1 – 5 ป                  ตั้งแต 6 – 10 ป 
  ตั้งแต 11 – 15 ป                       มากกวา 15 ป 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม สาขา
ธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 คําชี้แจง: ขอใหทานกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งได
กําหนดระดับความเหมาะสมไว 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง คูมือมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในเกณฑมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง คูมือมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในเกณฑมาก 
ระดับ 3 หมายถึง คูมือมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในเกณฑปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง คูมือมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในเกณฑนอย 
ระดับ 1 หมายถึง คูมือมีความเปนไปไดในการนําไปใชอยูในเกณฑนอยที่สุด 
 

(โปรดอานคูมือกอนตอบ) 
 

ระดับความเปนไปได ขอเสนอแนะ 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5  

โครงสรางคูมือ       

1. สวนประกอบของคูมือครบถวน       

2. จํานวนหนาเหมาะสมเพียงใด       
3. ขนาดของตัวอักษร       

4. รูปแบบการพิมพ       

วัตถุประสงค 
1. วัตถุประสงคของคูมือมีความชัดเจน 

      

2. ภาษาที่ใชในการเขียนวัตถุประสงค       
3. ครอบคลุมสาระที่จําเปน       
4. มีความเปนไปได       
5. เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย       
เน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองวัตถุประสงค 

      

2. เน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงค       
3. การจัดเรียงลําดับเนื้อหา       
4. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูใช       
5. เน้ือหามีความชัดเจน       
6. เน้ือหานาสนใจ       
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ระดับความเปนไปได ขอเสนอแนะ 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5  

เน้ือหา (ตอ) 
7. ใชภาษาไดกระชับชัดเจนเขาใจงาย 

      

8. ยกตัวอยางประกอบไดชัดเจนเหมาะสม       
9. เน้ือหาสามารถนําไปใชได       
การประเมินผล 
1. การวิเคราะหผลและการประเมินผลมีความชัดเจน 

      

2. การแปลผลการประเมินและการนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมส่ิงที่
ตองการประเมิน 

      

3. การสรุปผลการประเมิน       

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 คําชี้แจง: ทานมีความคดิเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคูมือการประเมินคุณลักษณะของ
ผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย โปรดเขียน
ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของทาน 
 
 1. ภาพรวมของคูมือ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
 2. เน้ือหาและรูปแบบการนาํเสนอ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
 3. ประโยชนที่ไดรับจากการใชคูมือ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
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ตอนที่ 4 ประสิทธิผลของการใชคูมือ 

 คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็น
ของทาน ซึ่งไดกําหนดระดับความคิดเห็นไว 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  อยูในเกณฑดีมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  อยูในเกณฑดีมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  อยูในเกณฑปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  อยูในเกณฑพอใช 
  ระดับ 1  หมายถึง  อยูในเกณฑไมดี 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน 

1 2 3 4 5 

1. มีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม       
2. สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม       
3. สามารถนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม  
ไปแนะนําผูประกอบการอื่นได 

     

4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………..................      
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………........ 
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แบบสอบถามชุดที่ 4 
แบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว 

 คําชี้แจง: โปรดเติมคําหรอืขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย ลงในชอง            
ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. ชื่อ ………………………………….......................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ……………………………………………................................................................. 
2. ตําแหนงและหนาที่ปจจุบันของทาน ……………………………………………………………..... 
 
3. เพศ     
   หญิง            ชาย 
 
4. อายุ   ตั้งแต 30 – 40 ป          ตั้งแต 41 – 50 ป              
  ตั้งแต 51 – 60 ป 
 
5. วุฒิทางการศึกษา………………………สาขา……………………………………………………. 
    จากสถาบัน………………………………………....…………………………………………….. 
 
6. ระยะเวลาในการทํางาน (ระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกิจ หรือเขารับผิดชอบธุรกิจ) 
  ตั้งแต 1 – 5 ป                  ตั้งแต 6 – 10 ป 
  ตั้งแต 11 – 15 ป                       มากกวา 15 ป 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความเปนไปไดในการนําคูมือไปใช 

 คําชี้แจง: ขอใหทานกาเครือ่งหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน วาทาน
เห็นวาเกณฑสมรรถนะตอไปน้ีสามารถใชในการประเมนิสมรรถนะของผูประกอบการที่ประผลสําเร็จ
ไว 5 ระดับ และขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากทานดวยวาควรจะมีการแกไขเพิ่มเติม
อยางไรบาง  
  ระดับ 5  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะนอย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ความสําคัญของสมรรถนะนอยที่สุด 
 

ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 1 ดานความรู การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 
    1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 

      

    1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร       
    1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ       

    1.4 การสื่อสารภายในองคกร       
    1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ       
    1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย       
    1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน       
    1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะสนับสนุนการปรับปรุง
ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

      

    1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก       
    1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี       
สมรรถนะที่ 2 ดานความรู การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
    2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

      

    2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน       

    2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน       

    2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัติ       

    2.5 ความริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู       

    2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง       

    2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน       

    2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม       

    2.9 หลักการทํางานเชิงรุก       
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 3 ดานความรู กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
    3.1 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดตั้งธุรกิจ 

      

    3.2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการ
ละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 

      

    3.3 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน       
    3.4 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี       
    3.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา       
    3.6 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย       
    3.7 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจออนไลน       
สมรรถนะที่ 4 ดานความรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
    4.1 การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 

      

    4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตส่ือ นวัตกรรมที่ใชในการเรียนรู       
    4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต       
    4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

      

    4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ       
    4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่       
    4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน       
    4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต       
สมรรถนะที่ 5  ดานความรู การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
    5.1 การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากร
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

      

    5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค
และสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 

      

    5.3 การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมี
ความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

      

    5.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม       
    5.5 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง       
    5.6 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงบุคลากร       
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 6 ดานความรู การบริหารการเงิน 
    6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 

      

    6.2 การประมาณความตองการเงินทุน       

    6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ       

    6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน       

    6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ       

    6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปล่ียน       

    6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม       

    6.8 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ       

สมรรถนะที่ 7 ดานความรู การบริหารการตลาด 
    7.1 หลักการหาทําเลที่ตั้ง 

      

    7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด       

    7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด       

    7.4 การรักษาภาพพจนของยี่หอ       

    7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น       

    7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา       

    7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับความ
นาเชื่อถือ 

      

    7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย       

    7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
องคกรกับคูแขง 

      

    7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม       

    7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง       

    7.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง       

สมรรถนะที่ 8 ดานความรู เฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 
    8.1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 

      

    8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน       

    8.3 หลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน       

    8.4 การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด       

    8.5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค       
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

    8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ       

    8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน       

    8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย       

    8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน       

    8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค       

    8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ       

    8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน       

    8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน       

สมรรถนะที่ 9 ดานทักษะ ในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 
    9.1 ความคดิเชิงสรางสรรค  

      

    9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ       

    9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม       

    9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ         

    9.5 ความคดิเชิงกลยุทธ        

    9.6 ความคดิเชิงสัญชาตญาณ        

    9.7 ความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิม       

    9.8 ความคดิที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ       

    9.9 ความคดิในการประเมินตนเองอยางถูกตอง       

    9.10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ       

    9.11 ความคดิอยางมีวิจารณญาณ       

สมรรถนะที่ 10 ดานทักษะ ในการคิดและลงมือปฏิบัติ 
    10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง ของปญหา 

      

    10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาได 
อยางถูกตอง 

      

    10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม       

    10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน        

สมรรถนะที่ 11 ดานทักษะ บริการที่ดี  
    11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 

      

    11.2 มคีวามสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา       

    11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ       

11.4 การใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ       
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ระดับคะแนน ขอเสนอแนะ 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5  
    11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก       

    11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายาม
อยางมาก 

      

    11.7 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ       

สมรรถนะที่ 12 ดานทักษะ ในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
    12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  

      

    12.2 การสรางทีมงาน        

    12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง       

    12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน       

สมรรถนะที่ 13 ดานทักษะ การเปนผูนํา  
    13.1 การเหน็คุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให
เกียรติแกผูอื่น 

      

    13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปล่ียนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมีความ
ผูกพันและมุงมั่นตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

      

    13.3 การมีทกัษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุน
ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอื่น เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

      

    13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบันโดยมีการวางแผน
วิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

      

    13.5 การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อน
รวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

      

    13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 

      

    13.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

      

สมรรถนะที่ 14 ดานทักษะ การทํางานเปนทีม  
    14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอื่น 

      

    14.2 การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย       

    14.3 ความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จ
รวมกัน 

      

    14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่
เหมาะสม 

      

    14.5 การมีทกัษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายใน นอกและในทุกสถานการณ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

    14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเหมาะสม
ในทุกโอกาส 

      

    14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน       

    14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมให
เกิดขึ้น 

      

สมรรถนะที่ 15 ดานทัศนคติ ท่ีมีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
    15.1 การมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทํา
ธุรกิจได) 

      

    15.2 การมคีวามใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ (มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี)        

    15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข       

    15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

      

    15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของตนเอง
อยางตอเนื่อง 

      

    15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง       

    15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส       

    15.8 การเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 

      

    15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอก
สถานที่ 

      

    15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ       

    15.11 การมองโลกทางบวก       

สมรรถนะที่ 16 ดานทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
    16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 

      

    16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใช
ทรัพยากรอยางประหยัด 

      

    16.3 การปฏบัิติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดเหมาะสมกับสถานะของตน 

      

    16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น       

    16.5 มคีวามเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น       

    16.6 มคีวามเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ       

    16.7 การปฏบัิติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
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ระดับคะแนน 
เกณฑพฤติกรรมบงชี้ 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอแนะ 

สมรรถนะที่ 17 ดานทัศนคติ ท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ 
    17.1 การมคีวามตั้งใจมุงมั่น เชื่อมั่น ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 

      

    17.2 การมคีวามอดทนทํางานหนัก        

    17.3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ        

    17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน        

    17.5 การยอมรับความเปล่ียนแปลงและรับมือกับมันได        

    17.6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน       

    17.7 การมคีวามชอบในงานที่ตนเองทํา       

    17.8 การมคีวามรับผิดชอบตอสัญญางาน        

    17.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง        

    17.10 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดตลอดเวลา 

      

    17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ       

    17.12 การมแีรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ ที่
ขวางกั้น 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและสาํเนาหนังสือเชิญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
ชวลติ  โพธิ์นคร        ผูอํานวยการ  
          สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ทรงวุฒิ  ไกรภัสสรพงษ      ประธานเจาหนาที่บริหาร  
          บริษัท ทีซเีจ จํากัด (มหาชน) 
 
ประยุทธ  นามสุบิน        ที่ปรึกษาโครงการ  
           สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย  
           หอการคาไทย 
 
บุญเจือ  วงศเกษม       ผูอํานวยการ  
          สํานักพัฒนาผูประกอบการ  
          กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคูมือ 
คูมือประเมินคุณลักษณะของผูประกอบการใหม 

สาขาธุรกิจไซเบอรและสาขาการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธและมัลติมีเดีย 
 
ชัยพร  เขมะภาตะพันธ      รองคณบดีฝายบริหาร  
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
พิธาน  พ้ืนทอง        ผูอํานวยการ 
          สํานักติดตามและประเมินผล 
          การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
วรวุฒิ  ทวปีวรเดช       กรรมการผูจัดการ  
          บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 
 
วิฤทธิ์  วิเศษสินธุ        ผูอํานวยการ 
          สวนเสริมสรางผูประกอบการใหม  
          สํานักพัฒนาผูประกอบการ 
 
อาจารยสุนิมนต  ตั้งสกุล      นักวิชาการอตุสาหกรรมชาํนาญการพิเศษ  
          สํานักพัฒนาผูประกอบการ 
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ภาคผนวก ง 
 
    - ผลการวิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลอง 
    - ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร  
A-1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 0.50 
A-2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 0.50 
A-3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 1.00 
A-4 การบริหารองคกรระดับครอบครัว 0.00 
A-5 การแบงหนาที่หรือการแบงงาน เปนฝายตางๆอยางชัดเจน 0.75 
A-6 การสื่อสารภายในองคกร 1.00 
A-7 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 0.50 
A-8 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษย 0.50 
A-9 หลักการบริหารคาตอบแทน 1.00 
A-10 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก

องคกร 
 

0.75 
A-11 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 1.00 
A-12 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี 0.50 
การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
A-13 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการแกปญหาอยางเปนระบบ 0.50 
A-14 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 1.00 
A-15 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 1.00 
A-16 ความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัติ 0.75 
A-17 ความริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 0.50 
A-18 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 1.00 
A-19 หลักการใชพลังความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 1.00 
A-20 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 0.50 
A-21 หลักการทํางานเชิงรุก 1.00 
กฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ  
A-22 ความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 1.00 
A-23 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.

เช็ค ตั๋วเงิน 
 

1.00 
A-24 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน 1.00 
A-25 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษี 1.00 
A-26 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 0.75 
   

 
 



 293 

ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

การบริหารดานการเงิน  
A-27 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 1.00 
A-28 การประมาณความตองการเงินทุน 1.00 
A-29 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ 0.75 
A-30 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 1.00 
A-31 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 0.75 
A-32 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปล่ียน 0.75 
A-33 การลดตนทุนเงินกู 0.75 
A-34 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 0.75 
A-35 การเปนบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือและไววางใจ 1.00 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ  
A-36 การใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 0.75 
A-37 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตส่ือ นวัตกรรมที่ใชในการเรียนรู 0.75 
A-38 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 0.75 
A-39 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 
 

1.00 
A-40 หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจ 1.00 
A-41 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที่ 0.50 
A-42 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 0.50 
การบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร  
A-43 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อสอดคลองกับวัยความตองการของ

บุคลากร 
 

0.50 
A-44 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลของผูสอน 1.00 
A-45 การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 1.00 
A-46 
 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของ
บุคลากรในองคกร 

 
0.50 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

A-47 การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 
0.50 

A-48 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู 

 
0.50 

A-49 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 0.50 
A-50 การวัดและประเมินผลบุคลากรตามสภาพจริง 0.50 
A-51 การนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 0.50 
การบริหารดานการตลาด  
A-52 หลักการมองหาตลาดใหม 1.00 
A-53 หลักการหาทําเลที่ตั้ง 0.50 
A-54 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 1.00 
A-55 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 1.00 
A-56 การรักษาภาพพจนของยี่หอ 1.00 
A-57 การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึ้น 1.00 
A-58 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 1.00 
A-59 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 1.00 
A-60 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 1.00 
A-61 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 0.75 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย  
B-1 หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 0.75 
B-2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 1.00 
B-3 หลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน 1.00 
B-4 การเลือกใชส่ือออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 0.75 
B-5 หลักการวิเคราะหผูบริโภค 1.00 
B-6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 1.00 
B-7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 1.00 
B-8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 0.50 
B-9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 0.75 
B-10 หลักการออกแบบกราฟฟค 1.00 
B-11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 1.00 
B-12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 0.75 
   

 
 

ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

ทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค  
C-1 ความคิดเชิงสรางสรรค  1.00 
C-2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 1.00 
C-3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 0.75 
C-4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   1.00 
C-5 ความคิดเชิงกลยุทธ  0.75 
C-6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  1.00 
C-7 ความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิม 0.75 
C-8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 0.75 
C-9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 0.75 
C-10 ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 0.50 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

ทักษะในการลงมือปฏิบัติ  
D-1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง ของปญหา 1.00 
D-2 ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหาไดอยางถูกตอง 0.75 
D-3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 1.00 
D-4 ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  0.75 
D-5 ความสามารถในการแบงเวลาทํางานและพักผอนใหเหมาะสม 0.25 
การบริการท่ีดี  
D-6 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูมารับบริการ 0.75 
D-7 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไมลาชา 1.00 
D-8 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ 0.75 
D-9 การใหบริการดวยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 1.00 
D-10 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 1.00 
D-11 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายามอยางมาก 0.75 
D-12 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 0.75 
D-13 มีความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 0.75 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

  

ทักษะในการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธทางสังคม  
E-1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  1.00 
E-2 การสรางทีมงาน  1.00 
E-3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 0.75 
E-4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 0.75 
E-5 การหาหุนสวนงาย และคาใชจายต่ํา -0.25 

การเปนผูนํา   
E-6 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอื่น 0.75 
E-7 การกระตุนจูงใจปรับเปล่ียนความคิดและการกระทําของผูอื่นใหมีความผูกพันและมุงมั่นตอ

เปาหมายในการทํางานรวมกัน 
 

1.00 
E-8 การมีปฏิสัมพันธในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่นโดยมุงเนนการเรียนรูและการพัฒนา 0.25 
E-9 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลาย

ของผูอื่น เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

1.00 
E-10 
 

การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบันโดยมีการวางแผนวิสัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยง
กับ วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

 
0.75 

E-11 ความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 0.50 
E-12 
 

การสนับสนุนความคิดริเร่ิมซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวม
ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 

 
0.75 

E-13 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผล
การดําเนินงาน 

 
0.75 

E-14 
 

การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพ
จริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 

 
0.50 

การทํางานเปนทีม   
E-15 ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น 1.00 
E-16 การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 0.75 
E-17 ความมุงมั่นที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 0.75 
E-18 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 0.75 
E-19 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุก

สถานการณ 
 

1.00 
E-20 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอื่นไดเหมาะสมในทุกโอกาส 0.75 
E-21 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายในทีมงาน 0.75 
E-22 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้น 1.00 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

ทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง  
F-1 การมีความเชื่อมั่นในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 1.00 
F-2 การมีความใฝรู สนใจใครรูส่ิงตางๆ (มองวาความใฝรูเปนส่ิงดี)  0.50 
F-3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 1.00 
F-4 การศึกษาคนควาหาความรูมุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่

หลากหลาย 
 

0.50 
F-5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเนื่อง 0.50 
F-6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 0.75 
F-7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือการพัฒนาตนเองทุกครั้งที่มีโอกาส 1.00 
F-8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง 0.75 
F-9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกสถานที่ 0.50 
F-10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 0.75 
F-11 การมองโลกทางบวก 1.00 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ   
F-12 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 0.50 
F-13 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใชทรัพยากรอยางประหยัด 1.00 
F-14 การปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับ

สถานะของตน 
 

0.50 
F-15 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 0.50 
F-16 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอื่น 0.50 
F-17 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น เพ่ือนรวมงานและผูรับบริการ 0.50 
F-18 การปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล

สําเร็จ 
 

0.50 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ดัชนี เกณฑสมรรถนะ คา IOC 

   

ทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจ  
G-1 การมีความตั้งใจมุงมั่น เชื่อมั่น ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ  1.00 
G-2 การมีความอดทนทํางานหนัก  1.00 
G-3 การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ  1.00 
G-4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  1.00 
G-5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับมันได  0.75 
G-6 การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการบริหารงาน 1.00 
G-7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 1.00 
G-8 การตอบแทนสังคม 0.75 
G-9 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  1.00 
G-10 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง  0.75 
G-11 ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 0.75 
G-12 การติดตามดานแรงจูงใจ 0.50 
G-13 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 0.50 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
    - ผลการวิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลอง 
    - ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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Descriptive Statistics 
 

EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 3 5 4.53 .685 
การจัดทําแผนบริหารองคกร 2 5 4.47 .673 
การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจ 

 
3 

 
5 

 
4.58 

 
.559 

การสื่อสารภายในองคกร 2 5 4.42 .762 
หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกจิ 

 
1 

 
5 

 
4.32 

 
.778 

หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

 
3 

 
5 

 
4.62 

 
.611 

หลักการบริหารคาตอบแทน 2 5 4.44 .708 
หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 
3 5 

 
4.68 

 
.565 

หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 3 5 4.34 .761 
การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ บรรษทัภิ
บาลที่ดี 3 5 4.20 .826 
หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผน การแกปญหา
อยางเปนระบบ 

 
2 

 
5 

 
4.44 

 
.696 

หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 2 5 4.42 .741 
หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 2 5 4.48 .635 
ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่
ปฏิบัต ิ

 
1 

 
5 

 
4.54 

 
.755 

ความริเริ่มสรางสรรค 2 5 4.37 .777 
การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ เฉพาะทาง 2 5 4.34 .825 
หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 2 5 4.20 .940 
หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 2 5 4.30 .836 
หลักการทํางานเชิงรุก 3 5 4.29 .703 
ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 

 
2 

 
5 

 
4.62 

 
.624 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย 
ยืม เชาซื้อและการละเมิด และ พรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 

 
2 

 
5 

 
4.52 

 
.673 

ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับ
แรงงาน 

 
2 

 
5 

 
4.22 

 
.918 

ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 2 5 4.48 .661 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 5 4.43 .730 
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย 2 5 4.45 .720 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 1 5 4.29 .911 
การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 3 5 4.40 .679 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 

 
2 

 
5 

 
4.55 

 
.672 

การใชอีเมลและอินเตอรเนต็ 2 5 4.17 .892 
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและพฒันาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 

 
 
3 

 
 
5 

 
 

4.62 

 
 

.611 
หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและ
กระบวนการจดัทําแผนธุรกจิ 

 
2 

 
5 

 
4.42 

 
.729 

วิธีการวางกลยทุธระดับองคกร/ระดับหนาที่ 3 5 4.35 .774 
หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอแผน 

 
1 

 
5 

 
4.32 

 
.869 

 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 2 5 4.27 .869 
การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลาย
เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
3 

 
5 

 
4.53 

 
.721 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริม
คุณลักษณะพงึประสงคและสมรรถนะของบุคลากรใน
องคกร 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

4.48 

 
 

.722 
การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
2 

 
5 

 
4.46 

 
.709 

การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 

 
2 

 
5 

 
4.40 

 
.771 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 2 5 4.33 .832 
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 2 5 4.16 .970 
หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 2 5 4.47 .697 
การประมาณความตองการเงินทุน 2 5 4.51 .674 
หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนใน
ธุรกิจ 

 
3 

 
5 

 
4.54 

 
.607 

การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 2 5 4.38 .801 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 2 5 4.63 .674 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 

 
2 

 
5 

 
4.21 

 
.888 

การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 1 5 4.29 .814 
การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 2 5 4.22 .900 
หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 2 5 4.33 .676 
การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 3 5 4.45 .672 
หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 3 5 4.65 .545 
การรักษาภาพพจนของยี่หอ 1 5 4.41 .794 
การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึ้น 2 5 4.38 .780 
การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 2 5 4.57 .707 
การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิต ภัณฑ และออกแบบ
เพ่ือใหไดรับความนาเชื่อ ถือ 2 5 4.57 .752 
หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 2 5 4.61 .677 
หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 

 
2 

 
5 

 
4.50 

 
.661 

หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 2 5 4.52 .698 
หลักการบริหารความเสี่ยง 2 5 4.15 .967 
หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 2 5 4.23 .867 
หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 2 5 4.56 .658 
การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 2 5 4.35 .958 
หลักการและวิธกีารเขาสูการตลาดออนไลน 3 5 4.77 .480 
การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธ
การตลาด 

 
2 

 
5 

 
4.66 

 
.601 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักการวิเคราะหผูบริโภค 2 5 4.37 .851 
หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 3 5 4.43 .669 
หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 1 5 4.39 .882 
หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 2 5 4.46 .647 
หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 3 5 4.53 .648 
หลักการออกแบบกราฟฟค 2 5 4.47 .788 
หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 2 5 4.50 .648 
หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 2 5 4.29 .956 
หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 2 5 4.24 .698 
ความคิดเชิงสรางสรรค 2 5 4.59 .692 
การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 3 5 4.44 .646 
การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 2 5 4.37 .788 
ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ 2 5 4.36 .719 
ความคิดเชิงกลยุทธ 1 5 4.48 .722 
ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  2 5 4.19 .990 
ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 2 5 4.14 .973 
ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 2 5 4.23 .932 
ความคิดในการประเมนิตนเองอยางถูกตอง 2 5 4.28 .812 
ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 2 5 4.48 .744 
ความคิดอยางมีวิจารณญาน 2 5 4.41 .772 
ความสามารถในการจัดอันดับความ สําคัญกอน/หลังของ
ปญหา 

 
2 

 
5 

 
4.17 

 
.863 

ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 

 
2 

 
5 

 
4.30 

 
.816 

การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยาง
เหมาะสม 

 
2 

 
5 

 
4.28 

 
.822 

ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  2 5 4.38 .821 
การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจ
ผูมารับบริการ 

 
2 

 
5 

 
4.37 

 
.777 

มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา 

 
3 

 
5 

 
4.38 

 
.676 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 

 
2 

 
5 

 
4.42 

 
.751 

การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 2 5 4.45 .787 
การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการ
เปนหลัก 

 
2 

 
5 

 
4.48 

 
.673 

การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือ
ความพยายามอยางมาก 

 
2 

 
5 

 
4.28 

 
.780 

การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการที่
เปนเลศิ 

 
1 

 
5 

 
4.28 

 
.780 

มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  2 5 4.45 .684 
การสรางทีมงาน  2 5 4.28 .822 
การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 2 5 4.23 .761 
ความสามารถในการโนมนาวใจคน 2 5 4.44 .696 
การเห็นคุณคา ใหความสําคญัในความคิดเห็นหรือ
ผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 

 
2 

 
5 

 
4.27 

 
.959 

การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของ
ผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

4.53 

 
 

.635 
การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคาํถามเปดใจ
กวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน 
เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

4.53 

 
 

.660 
การใหความสนใจตอสถานการณตางๆทีเ่ปนปจจุบัน
โดยมีการวางแผนวิสัยทัศน  ซึ่งเชื่อมโยงกับ วิสัยทศัน 
เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

4.44 

 
 

.731 
การสนบัสนุนความคิดริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพจิารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนา
นวตักรรมตางๆ 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

4.49 

 
 

.686 
การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
2 

 
 
5 

 
 

4.29 

 
 

.803 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและ
ปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได 

 
 
3 

 
 
5 

 
 

4.58 

 
 

.616 
ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
2 

 
5 

 
4.36 

 
.742 

การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
2 

 
5 

 
4.34 

 
.855 

ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสู
เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

 
1 

 
5 

 
4.43 

 
.786 

การใหเกียรต ิยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

 
1 

 
5 

 
4.38 

 
.801 

การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 

 
2 

 
5 

 
4.47 

 
.709 

การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 

 
2 

 
5 

 
4.52 

 
.594 

การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและประสบการณ
ภายในทีมงาน 2 5 4.28 .812 
การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 1 5 4.22 .884 
การมีความเชือ่ม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 2 5 4.68 .624 
การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรู
เปนสิ่งดี) 2 5 4.63 .697 
การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 2 5 4.32 .860 
การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองดวยวธิีการทีห่ลากหลาย 2 5 4.60 .691 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเอง อยางตอเน่ือง 2 5 4.49 .722 
การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเอง 2 5 4.57 .657 
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทุกครั้งที่มีโอกาส 2 5 4.43 .796 
 



 307 

EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง 2 5 4.39 .770 
การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้ง
ในและนอกสถานที ่ 2 5 4.39 .770 
การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 2 5 4.34 .874 
การมองโลกทางบวก 2 5 4.36 .848 
การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 1 5 4.27 .896 
ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใช
จายและใชทรพัยากรอยางประหยัด 3 5 4.47 .621 
การปฏิบัตตินและดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 3 5 4.52 .673 
การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ืน 2 5 4.38 .735 
มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน 2 5 4.29 .824 
มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 2 5 4.33 .832 
การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 3 5 4.54 .660 
การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจให
สําเร็จ 3 5 4.87 .448 
การมีความอดทนทํางานหนัก 2 5 4.52 .661 
การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ 2 5 4.69 .683 
การใสใจคุณภาพของผลงาน 2 5 4.45 .708 
การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได 1 5 4.63 .674 
การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 2 5 4.46 .634 
การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 2 5 4.56 .671 
การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน 2 5 4.43 .718 
การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง 2 5 4.25 .781 
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EVALUATION LIIST (N = 120) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบ สนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 2 5 4.39 .714 
การติดตามดานแรงจูงใจ 2 5 4.31 .776 
การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลาย
อุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 2 5 4.61 .598 
T1 3.30 5.00 4.4600 .41554 
T2 2.89 5.00 4.3769 .49445 
T3 3.00 5.00 4.4310 .48223 
T4 2.88 5.00 4.3865 .51780 
T5 2.67 5.00 4.3917 .53393 
T6 2.88 5.00 4.4052 .50418 
T7 3.33 5.00 4.4472 .43829 
T8 3.46 5.00 4.4622 .43060 
T9 3.18 5.00 4.3614 .54437 
T10 2.25 5.00 4.2813 .61798 
T11 3.14 5.00 4.3810 .54101 
T12 2.75 5.00 4.3500 .55231 
T13 2.71 5.00 4.4476 .48257 
T14 3.13 5.00 4.3760 .53587 
T15 3.27 5.00 4.4735 .45932 
T16 3.29 5.00 4.3988 .51120 
T17 3.08 5.00 4.5125 .40576 
TT 3.47 5.00 4.4084 .42059 
Valid N (listwise)     
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ผูทรงคุณวุฒิ 
 
Descriptive Statistics 
 

EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักและกระบวนการในการจดัการองคกร 3 5 4.58 .549 
การจัดทําแผนบริหารองคกร 3 5 4.55 .597 
การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจ 3 5 4.25 .809 
การสื่อสารภายในองคกร 1 5 4.23 .920 
หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกจิ 3 5 4.18 .903 
หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 3 5 4.50 .679 
หลักการบริหารคาตอบแทน 3 5 4.40 .672 
หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 3 5 4.45 .714 
หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 3 5 4.73 .599 
การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 2 5 4.37 .807 
หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 3 5 4.43 .675 
หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 4 5 4.45 .504 
หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 2 5 4.45 .783 
ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่
ปฏิบัต ิ 2 5 4.15 1.001 
ความริเริ่มสรางสรรค 2 5 4.27 .716 
การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ เฉพาะทาง 3 5 4.30 .853 
หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 2 5 4.43 .675 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 1 5 4.53 .933 
หลักการทํางานเชิงรุก 2 5 4.35 .834 
ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 3 5 4.20 .758 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย 
ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 2 5 4.70 .687 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับ
แรงงาน 3 5 4.73 .554 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 3 5 4.65 .622 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 5 4.47 .716 
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชย 2 5 4.48 .716 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 2 5 4.55 .714 
การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 3 5 4.68 .572 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 3 5 4.38 .774 
การใชอีเมลและอินเตอรเนต็ 2 5 4.40 .778 
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและพฒันาเพื่อตอบ สนองความตองการของ
ลูกคา 2 5 4.20 .883 
หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและ
กระบวนการจดัทําแผนธุรกจิ 2 5 4.22 .832 
วิธีการวางกลยุทธระดบัองคกร/ระดับหนาที่ 3 5 4.48 .679 
หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอแผน 1 5 4.30 .939 
 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 3 5 4.68 .526 
การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลาย
เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 2 5 4.18 1.059 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริม
คุณลักษณะพงึประสงคและสมรรถนะของบุคลากรใน
องคกร 2 5 4.48 .847 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 2 5 4.45 .783 
การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 3 5 4.30 .687 
การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 3 5 4.55 .749 
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 2 5 4.53 .751 
หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 2 5 4.27 .716 
การประมาณความตองการเงินทุน 2 5 4.52 .716 
หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุน
ในธุรกิจ 2 5 4.43 .712 
การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 2 5 4.60 .841 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 1 5 4.40 .871 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 2 5 4.58 .747 
การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 3 5 4.58 .594 
การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 4 5 4.75 .439 
หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 3 5 4.37 .705 
การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 2 5 4.20 .687 
หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 1 5 4.35 .921 
การรักษาภาพพจนของยี่หอ 3 5 4.30 .883 
การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึ้น 4 5 4.63 .490 
การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 3 5 4.58 .675 
การสรางลักษณะเฉพาะใหกบัผลติภัณฑ และออกแบบ
เพ่ือใหไดรับความนาเชื่อถือ 2 5 4.18 .931 
หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 3 5 4.60 .744 
หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 2 5 4.52 .816 
หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 2 5 4.13 1.137 
หลักการบริหารความเสี่ยง 2 5 4.47 .716 
หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 2 5 4.47 .751 
หลักและกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ 2 5 4.10 1.150 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การรบัรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบนั 3 5 4.53 .599 
หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 2 5 4.35 1.001 
การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธ
การตลาด 2 5 4.07 .917 
หลักการวิเคราะหผูบริโภค 2 5 4.08 1.289 
หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 3 5 4.18 .844 
หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 1 5 4.37 .979 
หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 3 5 4.60 .591 
หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 3 5 4.25 .840 
หลักการออกแบบกราฟฟค 3 5 4.25 .840 
หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 3 5 4.45 .597 
หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 3 5 4.60 .545 
หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 3 5 4.43 .712 
ความคิดเชิงสรางสรรค  3 5 4.33 .829 
การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 2 5 4.60 .778 
การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 2 5 4.20 .966 
ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ 2 5 4.37 .897 
ความคิดเชิงกลยุทธ  3 5 4.32 .656 
ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  2 5 4.20 .723 
ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 3 5 4.40 .744 
ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 2 5 4.50 .784 
ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 2 5 4.13 .853 
ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 3 5 4.25 .899 
ความคิดอยางมีวิจารณญาน 1 5 4.38 .774 
ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญักอน/หลัง 
ของปญหา 2 5 4.27 .640 
ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาว สารเพื่อการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 2 5 4.32 .917 
การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยาง
เหมาะสม 2 5 4.63 .774 
ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  3 5 4.73 .506 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็น
ใจผูมารับบริการ 3 5 4.32 .616 
มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา 2 5 4.32 .694 
การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 3 5 4.25 .870 
การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 3 5 4.30 .883 
การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการ
เปนหลัก 2 5 4.23 .920 
การใหบริการเกินความคาดหวังแมตองใชเวลา หรือ
ความพยายามอยางมาก 2 5 4.33 .859 
การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการที่
เปนเลศิ 2 5 4.35 .736 
มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  3 5 4.50 .599 
การสรางทีมงาน  2 5 4.30 .823 
การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 3 5 4.08 .797 
ความสามารถในการโนมนาวใจคน 3 5 4.53 .640 
การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็นหรือ
ผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 1 5 4.50 .784 
การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของ
ผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน 3 5 4.55 .552 
การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจ
กวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะ ที่หลากหลายของผูอ่ืน 
เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 1 5 4.48 .847 
การใหความสนใจตอสถานการณตางๆทีเ่ปนปจจุบัน
โดยมีการวางแผนวิสยั ทศัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน 
เปาหมาย และ พันธกิจขององคกร 3 5 4.40 .709 
การสนบัสนุนความคิดริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพจิารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ 2 5 4.45 .749 
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การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ดําเนินงาน 3 5 4.70 .564 
การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและ
ปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได 2 5 4.53 .716 
ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 3 5 4.55 .552 
การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 2 5 4.20 .853 
ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสู
เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 1 5 4.15 .975 
การใหเกียรต ิยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 2 5 4.25 .899 
การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทัง้ภายใน นอก และในทุกสถานการณ 2 5 4.27 .816 
การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 1 5 4.42 .931 
การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและประสบการณ
ภายในทีมงาน 2 5 4.30 .883 
การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 2 5 4.50 .784 
การมีความเชือ่ม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 2 5 4.27 .816 
การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรู
เปนสิ่งดี) 3 5 4.33 .829 
การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 3 5 4.45 .783 
การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย 2 5 4.60 .810 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 2 5 4.23 .920 
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การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเอง 2 5 4.20 1.018 
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทุกครั้งที่มีโอกาส 2 5 4.35 .864 
การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง 2 5 4.38 .807 
การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ทั้งในและนอกสถานที ่ 2 5 4.35 .893 
การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 2 5 4.35 .864 
การมองโลกทางบวก 2 5 4.32 .730 
การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 3 5 4.43 .549 
ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใช
จายและใชทรพัยากรอยางประหยัด 2 5 4.33 .730 
การปฏิบัตตินและดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 3 5 4.63 .667 
การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน 3 5 4.60 .672 
มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน 2 5 4.30 .853 
มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 3 5 4.53 .640 
การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 3 5 4.55 .639 
การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจให
สําเร็จ 2 5 4.40 .709 
การมีความอดทนทํางานหนัก  2 5 4.15 1.027 
การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ  2 5 4.10 .841 
การใสใจคุณภาพของผลงาน  2 5 4.18 .958 
การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  2 5 4.30 .853 
การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 2 5 4.15 .893 
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การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 2 5 4.30 .823 
การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน  3 5 4.43 .549 
การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  2 5 4.30 .648 
ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 3 5 4.58 .594 
การติดตามดานแรงจูงใจ 3 5 4.88 .404 
การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลาย
อุปสรรคตางๆที่ขวางกั้น 3 5 4.85 .533 
T1 3.30 5.00 4.4225 .45035 
T2 3.00 5.00 4.3722 .53290 
T3 3.14 5.00 4.5393 .42488 
T4 3.13 5.00 4.4156 .46804 
T5 2.67 5.00 4.4125 .56863 
T6 3.00 5.00 4.5156 .46872 
T7 3.33 5.00 4.4000 .47148 
T8 3.23 5.00 4.3269 .54996 
T9 3.09 5.00 4.3341 .54599 
T10 3.00 5.00 4.4875 .45976 
T11 3.14 5.00 4.3000 .61193 
T12 3.25 5.00 4.3500 .55412 
T13 2.71 5.00 4.5143 .47853 
T14 3.13 5.00 4.3312 .62439 
T15 3.27 5.00 4.3477 .57196 
T16 3.57 5.00 4.4786 .45355 
T17 3.50 5.00 4.3833 .49348 
Valid N (listwise)     
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ผูประกอบการ 
 
Descriptive Statistics 
 

EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักและกระบวนการในการจดัการองคกร 4 5 4.62 .490 
การจัดทําแผนบริหารองคกร 3 5 4.50 .555 
การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจ 3 5 4.50 .641 
การสื่อสารภายในองคกร 2 5 4.48 .816 
หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกจิ 3 5 4.43 .712 
หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 3 5 4.65 .533 
หลักการบริหารคาตอบแทน 3 5 4.63 .628 
หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 3 5 4.58 .675 
หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 3 5 4.68 .572 
การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 3 5 4.42 .712 
หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 3 5 4.55 .597 
หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 3 5 4.30 .687 
หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 2 5 4.38 .740 
ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่
ปฏิบัต ิ 2 5 4.52 .784 
ความริเริ่มสรางสรรค 3 5 4.37 .667 
การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ เฉพาะทาง 3 5 4.43 .747 
หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4 5 4.55 .504 
หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 2 5 4.58 .747 
หลักการทํางานเชิงรุก 2 5 4.50 .751 
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ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 2 5 4.30 .853 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย 
ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 3 5 4.43 .712 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับ
แรงงาน 3 5 4.50 .599 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 3 5 4.53 .640 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3 5 4.53 .679 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย 3 5 4.68 .572 
ความรูเกี่ยวกบักฏหมายธุรกิจออนไลน 3 5 4.58 .549 
การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 3 5 4.55 .597 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 3 5 4.35 .622 
การใชอีเมลและอินเตอรเนต็ 2 5 4.50 .679 
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและพฒันาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 3 5 4.35 .864 
หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและ
กระบวนการจดัทําแผนธุรกจิ 3 5 4.20 .823 
วิธีการวางกลยุทธระดบัองคกร/ระดับหนาที่ 3 5 4.35 .802 
หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอแผน 2 5 4.33 .730 
วิธีการโอนเงนิทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 3 5 4.60 .672 
การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลาย
เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 2 5 4.08 .917 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริม
คุณลักษณะพงึประสงคและสมรรถนะของบุคลากรใน
องคกร 3 5 4.55 .597 
การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 3 5 4.50 .641 
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การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 3 5 4.48 .554 
การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 3 5 4.37 .807 
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 3 5 4.38 .774 
หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 3 5 4.28 .784 
การประมาณความตองการเงินทุน 3 5 4.33 .829 
หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุน
ในธุรกิจ 2 5 4.22 .800 
การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 3 5 4.43 .636 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการ 3 5 4.50 .555 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 3 5 4.55 .552 
การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 3 5 4.38 .586 
การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 3 5 4.60 .591 
หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 3 5 4.53 .599 
การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 3 5 4.60 .545 
หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 3 5 4.45 .552 
การรักษาภาพพจนของยี่หอ 3 5 4.18 .844 
การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึน้ 2 5 4.63 .705 
การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 4 5 4.88 .335 
การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑและ
ออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 2 5 4.50 .716 
หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 3 5 4.73 .554 
หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 3 5 4.68 .526 
หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 2 5 4.62 .740 
หลักการบริหารความเสี่ยง 3 5 4.55 .597 
หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 3 5 4.50 .641 
หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ 2 5 4.10 1.105 
การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 3 5 4.48 .554 
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หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 3 5 4.35 .802 
การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธ
การตลาด 3 5 4.22 .891 
หลักการวิเคราะหผูบริโภค 2 5 4.30 1.091 
หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 3 5 4.10 .871 
หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 2 5 4.43 .874 
หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 3 5 4.45 .552 
หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 2 5 4.40 .778 
หลักการออกแบบกราฟฟค 3 5 4.23 .800 
หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 3 5 4.37 .774 
หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 3 5 4.43 .594 
หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 3 5 4.25 .494 
ความคิดเชิงสรางสรรค  3 5 4.25 .809 
การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 2 5 4.53 .679 
การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 2 5 4.20 1.114 
ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ 3 5 4.47 .716 
ความคิดเชิงกลยุทธ  3 5 4.47 .554 
ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  2 5 4.32 .730 
ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 3 5 4.53 .640 
ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 3 5 4.37 .774 
ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 3 5 4.58 .636 
ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 3 5 4.48 .679 
ความคิดอยางมีวิจารณญาน 3 5 4.48 .679 
ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญักอน/หลัง  
ของปญหา 3 5 4.48 .640 
ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 3 5 4.55 .714 
การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยาง
เหมาะสม 3 5 4.58 .549 
ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  2 5 4.60 .672 
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การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็น
ใจผูมารับบริการ 2 5 4.38 .705 
มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา 2 5 4.45 .714 
การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 3 5 4.28 .847 
การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 2 5 4.28 .679 
การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการ
เปนหลัก 3 5 4.40 .778 
การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือ
ความพยายามอยางมาก 3 5 4.55 .639 
การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการที่
เปนเลศิ 2 5 4.53 .816 
มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  3 5 4.47 .679 
การสรางทีมงาน  3 5 4.40 .672 
การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 3 5 4.40 .672 
ความสามารถในการโนมนาวใจคน 3 5 4.47 .599 
การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็นหรือ
ผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 3 5 4.52 .640 
การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทํา
ของผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายใน
การทํางานรวมกัน 3 5 4.47 .599 
การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคาํถามเปดใจ
กวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน 
เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 2 5 4.57 .712 
การใหความสนใจตอสถานการณตางๆทีเ่ปนปจจุบัน
โดยมีการวางแผนวิสัยทศัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
วิสัยทศัน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 3 5 4.75 .543 
การสนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ 3 5 4.53 .640 
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การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ดําเนินงาน 3 5 4.53 .640 
การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและ
ปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได 2 5 4.47 .679 
ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 2 5 4.45 .677 
การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 2 5 4.38 .774 
ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสู
เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 3 5 4.45 .639 
การใหเกียรต ิยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 3 5 4.40 .632 
การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 2 5 4.52 .716 
การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 2 5 4.40 .778 
การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและประสบการณ
ภายในทีมงาน 3 5 4.32 .829 
การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 3 5 4.43 .594 
การมีความเชือ่ม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 3 5 4.43 .712 
การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝรู
เปนสิ่งดี) 3 5 4.43 .781 
การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 3 5 4.50 .751 
การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย 3 5 4.50 .716 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 2 5 4.33 .888 
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การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเอง 2 5 4.40 1.033 
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทุกครั้งที่มีโอกาส 2 5 4.65 .700 
การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง 3 5 4.55 .677 
การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ทั้งในและนอกสถานที ่ 3 5 4.32 .888 
การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 3 5 4.60 .591 
การมองโลกทางบวก 2 5 4.43 .844 
การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 3 5 4.38 .705 
ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใช
จายและใชทรพัยากรอยางประหยัด 2 5 4.43 .712 
การปฏิบัตตินและดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 3 5 4.55 .714 
การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน 3 5 4.55 .714 
มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน 3 5 4.35 .622 
มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 3 5 4.58 .594 
การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานเพื่อใหการปฏิบัติ งานบรรลุผลสําเรจ็ 3 5 4.68 .526 
การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจให
สําเร็จ 3 5 4.48 .640 
การมีความอดทนทํางานหนัก  2 5 4.28 .877 
การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ  3 5 4.45 .714 
การใสใจคุณภาพของผลงาน  2 5 4.38 .740 
การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  2 5 4.45 .749 
การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 3 5 4.43 .636 
 



 324 

EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 2 5 4.48 .751 
การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน  2 5 4.45 .677 
การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  3 5 4.50 .641 
ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 3 5 4.40 .591 
การติดตามดานแรงจูงใจ 2 5 4.53 .679 
การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลาย
อุปสรรคตางๆที่ขวางกั้น 3 5 4.88 .463 
T1 3.70 5.00 4.5475 .35373 
T2 3.56 5.00 4.4639 .41413 
T3 3.57 5.00 4.5036 .38139 
T4 3.25 5.00 4.4031 .46209 
T5 3.50 5.00 4.3917 .46463 
T6 3.50 5.00 4.4094 .44397 
T7 3.58 5.00 4.5688 .30714 
T8 3.23 5.00 4.3154 .50571 
T9 3.36 5.00 4.4250 .50779 
T10 3.50 5.00 4.5500 .45362 
T11 3.14 5.00 4.4071 .51105 
T12 3.50 5.00 4.4375 .48288 
T13 3.43 5.00 4.5500 .40606 
T14 3.50 5.00 4.4187 .45692 
T15 3.18 5.00 4.4659 .52655 
T16 3.29 5.00 4.5000 .47103 
T17 3.17 5.00 4.4729 .44192 
Valid N (listwise)     
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ผูเชี่ยวชาญ 
 
Descriptive Statistics 
 

EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 3 5 4.68 .572 
การจัดทําแผนบริหารองคกร 2 5 4.43 .813 
การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจ 2 5 4.30 .687 
การสื่อสารภายในองคกร 1 5 4.25 .981 
หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบธุรกจิ 3 5 4.20 .791 
หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 3 5 4.35 .770 
หลักการบริหารคาตอบแทน 3 5 4.55 .639 
หลักการกําหนด กลยุทธ วิสัยทัศน ภารกิจ ที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอก
องคกร 2 5 4.45 .749 
หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 3 5 4.68 .616 
การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 3 5 4.40 .672 
หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผนการ
แกปญหาอยางเปนระบบ 3 5 4.30 .687 
หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 3 5 4.53 .554 
หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปน
ขั้นตอน 2 5 4.35 .802 
ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานที่
ปฏิบัต ิ 2 5 4.18 .874 
ความริเริ่มสรางสรรค 2 5 4.23 .862 
การแสวงหาความรูความเชีย่วชาญ เฉพาะทาง 2 5 4.13 .883 
หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 2 5 4.15 1.075 
หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 2 5 4.25 1.032 
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หลักการทํางานเชิงรุก 2 5 4.15 1.099 
ความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 3 5 4.53 .716 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย 
ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน 3 5 4.45 .749 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิเกีย่วกับ
แรงงาน 3 5 4.45 .639 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายและขอปฏิบตัิที่เกี่ยวกับ
ภาษี 2 5 4.60 .672 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 5 4.35 .802 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชย 2 5 4.53 .679 
ความรูเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจออนไลน 2 5 4.35 .770 
การใชสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีหลากหลาย 3 5 4.58 .636 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมทีใ่ชในการเรียนรู 3 5 4.37 .740 
การใชอีเมลและอินเตอรเนต็ 2 5 4.43 .813 
การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การวิจัยและพฒันาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 3 5 4.35 .736 
หลักการขององคประกอบของแผนธุรกิจและ
กระบวนการจดัทําแผนธุรกจิ 2 5 4.27 1.037 
วิธีการวางกลยุทธระดบัองคกร/ระดับหนาที่ 3 5 4.33 .764 
หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการ
นําเสนอแผน 2 5 4.10 .982 
 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 3 5 4.30 .823 
การใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยาง
หลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็มศกัยภาพ 2 5 4.30 .992 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริม
คุณลักษณะพงึประสงคและสมรรถนะของบุคลากร
ในองคกร 2 5 4.23 .947 
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การใชหลักจิตวิทยาในการจดัการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 3 5 4.43 .712 
การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช
อยางถูกตองเหมาะสม 2 5 4.37 .774 
การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 3 5 4.43 .781 
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงบุคลากร 3 5 4.47 .816 
หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 2 5 4.35 1.051 
การประมาณความตองการเงินทุน 2 5 4.15 1.027 
หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุน
ในธุรกิจ 2 5 4.13 1.114 
การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทาง
การเงิน 3 5 4.45 .749 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการ 3 5 4.20 .791 
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 3 5 4.50 .679 
การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 2 5 4.45 .714 
การเปนบุคคลที่ธนาคารเชือ่ถือและไววางใจ 3 5 4.68 .572 
หลักการหาทาํเลทีต่ั้ง 3 5 4.48 .679 
การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 3 5 4.45 .714 
หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 2 5 4.15 .921 
การรักษาภาพพจนของยี่หอ 2 5 4.55 .749 
การบริหารทางดานหวงโซอุปทาน ใหดีขึน้ 2 5 4.48 .784 
การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 2 5 4.58 .712 
การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑและ
ออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 3 5 4.30 .791 
หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 3 5 4.50 .751 
หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 3 5 4.32 .764 
หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 2 5 4.35 .802 
หลักการบริหารความเสี่ยง 2 5 4.38 .740 
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หลักการบริหารความเปลีย่นแปลง 3 5 4.60 .591 
หลักและกระบวนการจัดตัง้และพัฒนาธรุกิจ 2 5 4.32 .944 
การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 3 5 4.48 .640 
หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 2 5 4.40 .900 
การเลือกใชสือ่ออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธ
การตลาด 3 5 4.50 .716 
หลักการวิเคราะหผูบริโภค 2 5 4.35 1.075 
หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 2 5 4.27 .877 
หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 2 5 4.15 .949 
หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 2 5 4.23 .733 
หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 2 5 4.48 .784 
หลักการออกแบบกราฟฟค 2 5 4.20 .791 
หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 2 5 4.38 .897 
หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 3 5 4.45 .677 
หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 2 5 4.48 .716 
ความคิดเชิงสรางสรรค  3 5 4.25 .809 
การคิดและวเิคราะหโอกาสทางธุรกิจ 3 5 4.53 .599 
การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกจิใหม 2 5 4.15 .893 
ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ิ 3 5 4.68 .616 
ความคิดเชิงกลยุทธ  3 5 4.43 .636 
ความคิดเชิงสญัชาตญาณ  2 5 4.50 .716 
ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 2 5 4.55 .714 
ความคิดที่เนนการใชตนทนุอยางมีประสิทธิภาพ 2 5 4.58 .747 
ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 2 5 4.40 .841 
ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ 3 5 4.35 .802 
ความคิดอยางมีวิจารณญาน 2 5 4.60 .672 
ความสามารถในการจัดอันดับความสําคญักอน/หลัง 
ของปญหา 2 5 4.32 .764 
ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 2 5 4.33 .764 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยาง
เหมาะสม 2 5 4.53 .679 
ความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  2 5 4.45 .846 
การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอก
เห็นใจผูมารับบริการ 3 5 4.43 .636 
มีความสามารถในการใหบรกิารอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา 3 5 4.35 .533 
การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 3 5 4.43 .747 
การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 1 5 4.33 .797 
การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการ
เปนหลัก 2 5 4.48 .847 
การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือ
ความพยายามอยางมาก 3 5 4.50 .679 
การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกและการบริการ
ที่เปนเลศิ 3 5 4.55 .639 
มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  2 5 4.37 .774 
การสรางทีมงาน  2 5 4.63 .667 
การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 2 5 4.33 .829 
ความสามารถในการโนมนาวใจคน 2 5 4.50 .784 
การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็นหรือ
ผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 2 5 4.37 .807 
การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทํา
ของผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายใน
การทํางานรวมกัน 2 5 4.50 .679 
การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคาํถามเปด
ใจกวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของ
ผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ  ในการปฏบิัติงาน 2 5 4.25 .981 
การใหความสนใจตอสถานการณตางๆทีเ่ปน
ปจจุบันโดยมีการวางแผนวสิัยทัศน ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
วิสัยทศัน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร 3 5 4.55 .639 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การสนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการ
พัฒนานวัตกรรมตางๆ 2 5 4.50 .716 
การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการ
ดําเนินงาน 3 5 4.53 .640 
การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ทาทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและ
ปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได 3 5 4.38 .667 
ความคิดในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 1 5 4.42 .903 
การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 2 5 4.40 .778 
ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสู
เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 4 5 4.48 .506 
การใหเกียรต ิยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือน
รวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 3 5 4.43 .781 
การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 2 5 4.20 .853 
การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 2 5 4.37 .897 
การแลกเปลีย่นรับฟงความคิดเห็นและ
ประสบการณภายในทีมงาน 2 5 4.27 .816 
การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 2 5 4.45 .677 
การมีความเชือ่ม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 2 5 4.43 .844 
การมีความใฝรู สนใจใครรูสิง่ตางๆ (มองวาความใฝ
รูเปนสิ่งดี) 3 5 4.30 .853 
การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 2 5 4.23 .920 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองดวยวธิกีารที่หลากหลาย 2 5 4.30 .853 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 2 5 4.25 1.006 
การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเอง 2 5 4.30 .883 
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเอง
ทุกครั้งที่มีโอกาส 2 5 4.63 .740 
การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจาก
หนวยงานตางๆ อยางตอเน่ือง 3 5 4.40 .672 
การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ทั้งในและนอกสถานที ่ 2 5 4.20 .883 
การพัฒนาใหมีความรูสึกรบัผิดชอบตอลกูคาเสมอ 2 5 4.58 .636 
การมองโลกทางบวก 3 5 4.40 .709 
การยกยอง ชื่นชมบุคคลทีป่ระสบความสําเร็จ 1 5 4.25 .899 
ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใช
จายและใชทรพัยากรอยางประหยัด 2 5 4.30 .939 
การปฏิบัตตินและดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 2 5 4.40 .778 
การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน 3 5 4.50 .751 
มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน 3 5 4.48 .679 
มีความเปนกลัยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 3 5 4.43 .594 
การปฏิบัตตินตามหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 3 5 4.65 .662 
การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจให
สําเร็จ 3 5 4.58 .549 
การมีความอดทนทํางานหนัก  2 5 4.20 .823 
การยอมรับความเสี่ยงในธรุกิจ  3 5 4.50 .716 
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EVALUATION LIIST (N = 40) Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

การใสใจคุณภาพของผลงาน  3 5 4.32 .694 
การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  2 5 4.50 .751 
การรับมือกับความเครียดได และไมใชอารมณใน
การบริหารงาน 2 5 4.50 .679 
การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 2 5 4.43 .747 
การมีความรับผิดชอบตอสญัญางาน 1 5 4.60 .778 
การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง  3 5 4.55 .597 
ความเปนมิตรกับลูกคาและสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 3 5 4.50 .555 
การติดตามดานแรงจูงใจ 2 5 4.63 .807 
การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลวัและทลาย
อุปสรรคตางๆที่ขวางกั้น 3 5 4.85 .483 
T1 3.20 5.00 4.4275 .47877 
T2 2.78 5.00 4.2500 .63791 
T3 3.14 5.00 4.4643 .45262 
T4 2.88 5.00 4.3406 .61822 
T5 3.00 5.00 4.3708 .57424 
T6 3.00 5.00 4.3625 .58821 
T7 3.42 5.00 4.4271 .49721 
T8 3.23 5.00 4.3596 .53390 
T9 3.55 5.00 4.4545 .45524 
T10 2.25 5.00 4.4062 .61417 
T11 3.14 5.00 4.4357 .49693 
T12 3.25 5.00 4.4562 .56298 
T13 3.43 5.00 4.4393 .51088 
T14 3.13 5.00 4.3781 .52309 
T15 3.27 5.00 4.3636 .50637 
T16 3.00 5.00 4.4286 .50946 
T17 3.42 5.00 4.5125 .40849 
Valid N (listwise)     
 
 



 333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
 - ความคิดเห็นของผูประกอบการ (จํานวน 40 คน) การจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
   สมรรถนะ 17 ดาน 
 - ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ (จํานวน 40 คน) การจัดลําดบัความสําคญั ของเกณฑ 
  สมรรถนะ 17 ดาน  
 - ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) การจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
   สมรรถนะ 17 ดาน  
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ตาราง 20 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 
 

สมรรถนะที่ 1 ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล
และองคกร (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 4.58 0.68 มากที่สุด 3 
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 4.50 0.55 มากที่สุด 4 
1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 4.63 0.49 มากที่สุด 2 
1.4 การสื่อสารภายในองคกร 4.48 0.82 มาก 5 
1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบ
ธุรกิจ 4.43 0.71 มาก 6 
1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรพัยากร
มนุษย 4.63 0.63 มากที่สุด 2 
1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน 4.50 0.64 มากที่สุด 4 
1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทัศน ภารกิจ ที่จะสนับสนุน
การปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 4.65 0.53 มากที่สุด 1 
1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 4.43 0.71 มาก 6 
1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาล
ที่ดี 4.23 0.80 มาก 7 

โดยภาพรวม 4.50 0.36 มากที่สุด 2 
     

 
 จากตาราง 20 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ในทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก – มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.65) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทศัน ภารกิจ ที่จะสนบัสนนุการปรบัปรุงทั้งภายในและภายนอก 
องคกร มีความสําคัญเปนลาํดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.65) รองลงมา คือ การออกแบบ
โครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกจิและหลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากร 
มนุษย ซึง่มีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.63) สวนการบริหารงานอยางโปรงใสบนพ้ืนฐานของบรรษทัภบิาล
ที่ดี มีความสําคัญอยูลําดับสดุทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 21 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะที่ 2 ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงาน 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหา
อยางเปนระบบ 4.55 0.60 มากที่สุด 2 
2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 4.53 0.78 มากที่สุด 3 
2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 4.55 0.50 มากที่สุด 2 
2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานทีป่ฏิบัต ิ 4.58 0.75 มากที่สุด 1 
2.5 ความริเริม่สรางสรรค 4.43 0.75 มาก 5 
2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 4.50 0.75 มากที่สุด 4 
2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4.30 0.69 มาก 7 
2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 4.38 0.74 มาก 6 
2.9 หลักการทํางานเชิงรุก 4.38 0.67 มาก 6 

โดยภาพรวม 4.46 0.41 มาก 4 
     

 
 จากตาราง 21 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะ
มีความสําคัญในระดับมาก – มากที่สุดที่ระดับคาเฉลีย่ ( X  = 4.30 – 4.58) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏิบัต ิมีความสําคัญเปน
ลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.58) รองลงมา คือ หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพื่อวางแผน 
การแกปญหาอยางเปนระบบ และหลักการกําหนดแผนการปฏิบตัิงานอยางเปนขัน้ตอน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
เทากัน ( X  = 4.55) สวนหลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 336 

ตาราง 22 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 3 ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ 
 (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

3.1 ความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 4.68 0.57 มากที่สุด 1 
3.2 ความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม 
เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน 4.58 0.55 มากที่สุด 2 
3.3 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิเกี่ยวกับแรงงาน 4.30 0.85 มาก 6 
3.4 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 4.53 0.64 มากที่สุด 3 
3.5 ความรูเกีย่วกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 4.50 0.60 มากที่สุด 4 
3.6 ความรูเกีย่วกับกฎหมายแพงและพาณิชย 4.53 0.68 มากที่สุด 3 
3.7 ความรูเกีย่วกับกฎหมายธุรกิจออนไลน 4.43 0.71 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.50 0.38 มากที่สุด 2 
     

 
 จากตาราง 22 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะ
มีความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.30 – 4.68) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดตั้ง
ธุรกิจ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกบั
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อ และการละเมิด และพรบ.เชค็ ตั๋วเงิน ( X  = 4.58) 
สวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงาน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( X  = 4.30) 
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ตาราง 23 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดทําแผนธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 4 ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดทําแผนธุรกิจ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

4.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยหีลากหลาย 4.35 0.62 มาก 4 
4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวตักรรมที่ใช
ในการเรียนรู 4.55 0.60 มากที่สุด 2 
4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 4.20 0.82 มาก 6 
4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การวิจัยและพฒันาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 4.60 0.67 มากที่สุด 1 
4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธรุกิจและกระบวนการ
จัดทําแผนธุรกิจ 4.50 0.68 มากที่สุด 3 
4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที ่ 4.35 0.80 มาก 4 
4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 4.35 0.86 มาก 4 
4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 4.33 0.73 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.40 0.46 มาก 10 
     

 
 จากตาราง 23 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.20 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.60) รองลงมา คือ 
การใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรในการผลติสื่อ นวตักรรมที่ใชในการเรียนรู ( X  = 4.55) สวนการใชอีเมล
และอินเตอรเน็ต มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.20) 
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ตาราง 24 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
 

สมรรถนะที่ 5 ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการ
เรียนรูของบุคลากร (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

5.1 การใชรูปแบบ เทคนคิวิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อให
บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.55 0.60 มากที่สุด 1 
5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะ
พึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 4.50 0.64 มากที่สุด 2 
5.3 การใชหลกัจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรู
อยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.48 0.55 มาก 3 
5.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยาง
ถูกตองเหมาะสม 4.38 0.77 มาก 4 
5.5 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 4.38 0.81 มาก 4 
5.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงบุคลากร 4.08 0.92 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.39 0.46 มาก 11 
     

 
 จากตาราง 24 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.08 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการใชรูปแบบ เทคนิควิธีการอบรมอยางหลากหลาย เพ่ือใหบุคลากรพัฒนา
เต็มศักยภาพ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.55) รองลงมา คือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร ( X  = 4.50) 
สวนการนาํผลการประเมินการเรยีนรูมาใชในการปรับปรงุการจัดการเรยีนรูของบคุลากร มีความสําคัญ
อยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.08) 
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ตาราง 25 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 
 

สมรรถนะที่ 6 ดานความรูการบริหารการเงิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 4.43 0.64 มาก 4 
6.2 การประมาณความตองการเงินทุน 4.50 0.55 มากที่สุด 3 
6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทนุในธุรกิจ 4.55 0.55 มากที่สุด 2 
6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 4.38 0.59 มาก  
6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 4.60 0.59 มากที่สุด 1 
6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 4.23 0.80 มาก 7 
6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 4.28 0.78 มาก 6 
6.8 การเปนบคุคลทีธ่นาคารเชื่อถือและไววางใจ 4.33 0.83 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.41 0.44 มาก 9 
     

 
 จากตาราง 25 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.60) รองลงมา คือ หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทุนใน
ธุรกิจ ( X  = 4.55) สวนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปลี่ยน มีความสําคัญ
อยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 26 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการตลาด 
 

สมรรถนะที่ 7 ดานความรูการบริหารการตลาด (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

7.1 หลักการหาทําเลทีต่ั้ง 4.45 0.55 มาก 8 
7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 4.53 0.60 มากที่สุด 6 
7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 4.73 0.55 มากที่สุด 1 
7.4 การรักษาภาพพจนของย่ีหอ 4.50 0.72 มากที่สุด 7 
7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 4.50 0.64 มากที่สุด 7 
7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 4.63 0.70 มากที่สุด 3 
7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบ
เพ่ือใหไดรับความนาเชื่อถือ 4.63 0.74 มากที่สุด 3 
7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 4.68 0.53 มากที่สุด 2 
7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 4.55 0.60 มากที่สุด 5 
7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 4.60 0.55 มากที่สุด 4 
7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง 4.18 0.84 มาก 10 
7.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง 4.23 0.89 มาก 9 

     

โดยภาพรวม 4.51 0.33 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 26 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.18 – 4.73) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X  = 4.73) รองลงมา คือ หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย ( X = 4.68) สวนหลักการบริหาร
ความเสี่ยง มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.18) 
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ตาราง 27 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธรุกิจ (ธุรกจิไซเบอรและการออกแบบ 
     สื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 
 

สมรรถนะที่ 8 ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกจิไซเบอร
และการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

8.1 หลักและกระบวนการจดัตั้งและพัฒนาธุรกิจ 4.58 0.71 มากที่สุด 4 
8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 4.35 0.80 มาก 10 
8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 4.88 0.33 มากที่สุด 1 
8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 4.75 0.54 มากที่สุด 2 
8.5 หลักการวิเคราะหผูบรโิภค 4.38 0.77 มาก 9 
8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 4.43 0.59 มาก 7 
8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 4.40 0.78 มาก 8 
8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 4.45 0.55 มาก 6 
8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 4.68 0.57 มากที่สุด 3 
8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 4.43 0.87 มาก 7 
8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 4.48 0.55 มาก 5 
8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 4.30 1.09 มาก 11 
8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 4.25 0.49 มาก 12 

     

โดยภาพรวม 4.49 0.37 มาก 3 
     

 
 จากตาราง 27 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะ
มีความสําคญัในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.25 – 4.88) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องหลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.88) รองลงมา คือ การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 
( X  = 4.75) สวนหลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน มีความสําคัญอยูลําดบัสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.25) 
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ตาราง 28 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 
 

สมรรถนะที่ 9 ดานทักษะในความคิดและรบัรูวตัถุประสงค  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค  4.58 0.64 มากที่สุด 1 
9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 4.48 0.68 มาก 3 
9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 4.48 0.72 มาก 3 
9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   4.48 0.55 มาก 3 
9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  4.53 0.68 มากที่สุด 2 
9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  4.25 0.81 มาก 6 
9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 4.20 1.11 มาก 7 
9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 4.33 0.73 มาก 5 
9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 4.38 0.77 มาก 4 
9.10 ความสามารถในการวนิิจฉัยโดยใชหลักการ 4.53 0.64 มากที่สุด 2 
9.11 ความคดิอยางมีวิจารณญาณ 4.48 0.68 มาก 3 

     

โดยภาพรวม 4.43 0.51 มาก 7 
     

 
 จากตาราง 28 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.20 – 4.58) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องความคิดเชิงสรางสรรค มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.58) 
รองลงมา คือ ความคิดเชิงกลยุทธ และความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
( X  = 4.53) สวนความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
( X  = 4.20) 
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ตาราง 29 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
 

สมรรถนะที่ 10 ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง 
(Priority) ของปญหา 4.28 0.88 มาก 4 
10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อ 
การแกปญหาไดอยางถูกตอง 4.48 0.64 มาก 2 
10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 4.38 0.74 มาก 3 
10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน (Initiative) 4.58 0.55 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.43 0.50 มาก 7 
     

 
 จากตาราง 29 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.28 – 4.58) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.58) รองลงมา คือ ความคิดรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหา
ไดอยางถูกตอง ( X  = 4.48) สวนความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง (Priority) ของ
ปญหา มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.28) 
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ตาราง 30 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี  
 

สมรรถนะที่ 11 ดานทักษะบริการที่ดี (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจ 
ผูมารับบริการ 4.38 0.70 มาก 5 
11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา 4.40 0.78 มาก 4 
11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติ
ผูรับบริการ 4.45 0.71 มาก 3 
11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเตม็ใจ 4.53 0.82 มากที่สุด 2 
11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 4.55 0.64 มากที่สุด 1 
11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความ
พยายามอยางมาก 4.28 0.85 มาก 6 
11.7 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 4.28 0.68 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.41 0.51 มาก 9 
     

 
 จากตาราง 30 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะ
มีความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ( X  = 4.28 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะ
ในเรื่องการใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.55) รองลงมา คือ การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 
( X  = 4.53) สวนการใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความพยายามอยางมาก และ
การปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวก และการบริการที่เปนเลิศ มีความสําคัญอยูลาํดับสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.28) 
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ตาราง 31 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
 

สมรรถนะที่ 12 ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  4.48 0.68 มาก 1 
12.2 การสรางทีมงาน  4.40 0.67 มาก 2 
12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 4.40 0.67 มาก 2 
12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 4.48 0.60 มาก 1 

     

โดยภาพรวม 4.44 0.48 มาก 6 
     

 
 จากตาราง 31 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.40 – 4.48) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องมีศกัยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ และความสามารถในการโนมนาว
ใจคน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.48) รองลงมา คือ การสรางทีมงาน 
และการทําขอตกลงและเจรจาตอรอง ( X  = 4.40)   
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ตาราง 32 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา  
 

สมรรถนะที่ 13 ดานทักษะการเปนผูนํา   
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน 
และใหเกียรตแิกผูอ่ืน 4.10 1.10 มาก 3 
13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคดิและการกระทําของ
ผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน 4.53 0.64 มากที่สุด 1 
13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทาง
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 4.53 0.64 มากที่สุด 1 
13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบันโดยมี
การวางแผนวสิัยทัศน ซึ่งเชือ่มโยงกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ
พันธกิจขององคกร 4.48 0.68 มาก 2 
13.5 การสนับสนุนความคดิริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ 4.48 0.60 มาก 2 
13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 4.10 0.87 มาก 3 
13.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทา
ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบตัิให
บรรลุผลสําเรจ็ได 4.53 0.64 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.39 0.46 มาก 11 
     

 
 จากตาราง 32 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะ
มีความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.10 – 4.53) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพัน
และมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน และการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏบิัติใหบรรลุผลสําเร็จได มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.53) รองลงมา คือ การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบัน



 347 

โดยมีการวางแผนวิสยัทศัน ซึ่งเชื่อมโยงกบั วิสยัทศัน เปาหมาย และพันธกิจขององคกร และการสนับสนนุ
ความคิดริเริ่ม ซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม 
ตางๆ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.48) สวนการเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคดิเห็น หรือผลงาน 
และใหเกียรติแกผูอ่ืน และการใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และผลการดําเนินงาน มีความสําคัญอยูลําดับสดุทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.10) 
 
ตาราง 33 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทาํงานเปนทีม  
 

สมรรถนะที่ 14 ดานทักษะการทํางานเปนทีม (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 4.40 0.63 มาก 4 
14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.40 0.78 มาก 4 
14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน 4.45 0.64 มาก 2 
14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 4.43 0.59 มาก 3 
14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 4.45 0.68 มาก 2 
14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เหมาะสมในทกุโอกาส 4.53 0.72 มากที่สุด 1 
14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายใน
ทีมงาน 4.38 0.77 มาก 5 
14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
เปนทีมใหเกิดขึ้น 4.33 0.83 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.42 0.46 มาก 8 
     

 
 จากตาราง 33 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.33 – 4.53) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 
มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.53) รองลงมา คือ ความมุงม่ันที่จะชวยเหลอื
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เพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน และการมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลไดอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.45) สวนการรวมกบั
เพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้น มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.33) 

 
ตาราง 34 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
 

สมรรถนะที่ 15 ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 4.68 0.53 มากที่สุด 1 
15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวาความใฝรูเปน
สิ่งดี)  4.65 0.70 มากที่สุด 2 
15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 4.33 0.89 มาก 8 
15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองดวยวธิีการทีห่ลากหลาย 4.60 0.59 มากที่สุด 3 
15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 4.50 0.72 มากที่สุด 5 
15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง 4.55 0.68 มากที่สุด 4 
15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุก
ครั้งที่มีโอกาส 4.50 0.75 มากที่สุด 5 
15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ 
อยางตอเน่ือง 4.43 0.78 มาก 6 
15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งใน
และนอกสถานที่ 4.43 0.71 มาก 6 
15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 4.40 1.03 มาก 7 
15.11 การมองโลกทางบวก 4.43 0.84 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.50 0.49 มากที่สุด 2 
     

 
 จากตาราง 34 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.33 – 4.68) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
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พบวา สมรรถนะในเรื่องการมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) มี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การมีความใฝรู สนใจใครรู
สิ่งตางๆ (มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี) ( X  = 4.65) สวนการยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข มี
ความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.33) 
 
ตาราง 35 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของ 
     เกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 

สมรรถนะที่ 16 ดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 4.33 0.89 มาก 6 
16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย
และใชทรัพยากรอยางประหยัด 4.55 0.71 มากที่สุด 2 
16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 4.55 0.71 มากที่สุด 2 
16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ืน 4.43 0.71 มาก 3 
16.5 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบยีนผูอ่ืน 4.35 0.62 มาก 5 
16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 4.38 0.70 มาก 4 
16.7 การปฏิบัตตินตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลผุลสําเร็จ 4.58 0.59 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.45 0.50 มาก 5 
     

 
 จากตาราง 35 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.33 – 4.58) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.58) รองลงมา คือ ความซื่อสัตย
ตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจายและใชทรพัยากรอยางประหยดั และการปฏบิัตตินและดําเนินชีวติ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกบัสถานะของตน ซึ่งมีคาเฉลีย่เทากัน ( X  = 4.55)  
สวนการยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จมีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
( X  = 4.33) 
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ตาราง 36 ความคิดเห็นของผูประกอบการใหม (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ   
    ของเกณฑพฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคตทิีมี่ตอการดําเนินธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 17 ดานทัศนคติที่มีตอการดาํเนินธุรกิจ (n 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 4.88 0.46 มากที่สุด 1 
17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  4.48 0.64 มาก 7 
17.3 การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ  4.60 0.67 มากที่สุด 2 
17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  4.45 0.71 มาก 8 
17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  4.55 0.71 มากที่สุด 4 
17.6 การรับมือกับความเครยีดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 4.45 0.68 มาก 8 
17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 4.50 0.64 มากที่สุด 6 
17.8 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  4.48 0.75 มาก 7 
17.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง  4.40 0.59 มาก 10 
17.10 ความเปนมิตรกับลกูคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 4.45 0.75 มาก 8 
17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ 4.43 0.64 มาก 9 
17.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรค
ตางๆ ที่ขวางกั้น 4.53 0.68 มากที่สุด 5 

     

โดยภาพรวม 4.51 0.43 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 36 พบวา ผูประกอบการใหมมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมี
ความสําคัญในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.40 – 4.88) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ 
พบวา สมรรถนะในเรื่องการมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ มีความสําคัญเปน
ลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.88) รองลงมา คือ การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ ( X  = 4.60) 
สวนการใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.40) 
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ตาราง 37 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 
 

สมรรถนะที่ 1 ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล
และองคกร (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 4.53 0.72 มากที่สุด 3 
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 4.45 0.75 มาก 4 
1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 4.55 0.64 มากที่สุด 2 
1.4 การสื่อสารภายในองคกร 4.40 0.67 มาก 6 
1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบ
ธุรกิจ 4.30 0.69 มาก 8 
1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรพัยากร
มนุษย 4.68 0.62 มากที่สุด 1 
1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน 4.43 0.81 มาก 5 
1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทัศน ภารกิจ ที่จะ
สนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 4.68 0.57 มากที่สุด 1 
1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 4.35 0.77 มาก 7 
1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 4.20 0.79 มาก 9 

     

โดยภาพรวม 4.46 0.44 มาก 2 
     

 
 จากตาราง 37 พบวา ผูเชีย่วชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.20 – 4.68) เม่ือ
พิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะในเรื่องหลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรัพยากร
มนุษย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจ ( X  = 4.55) สวนการบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี มีความสําคัญ
อยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.20) 
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ตาราง 38 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะที่ 2 ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงาน 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหา
อยางเปนระบบ 4.35 0.80 มาก 3 
2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 4.33 0.76 มาก 4 
2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 4.45 0.85 มาก 2 
2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานทีป่ฏิบัต ิ 4.53 0.55 มากที่สุด 1 
2.5 ความริเริม่สรางสรรค 4.33 0.76 มาก 4 
2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 4.23 0.86 มาก 7 
2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4.15 1.10 มาก 8 
2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 4.25 1.03 มาก 6 
2.9 หลักการทํางานเชิงรุก 4.30 0.69 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.32 0.52 มาก 11 
     

 
 จากตาราง 38 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4 .53) เม่ือ
พิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะในเรื่องความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่
ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53) รองลงมา คือ หลักการกําหนดแผนการปฏิบตัิงานอยางเปน
ขั้นตอน ( X  = 4.45) สวนหลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสําคญัอยูลําดับสุดทาย 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
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ตาราง 39 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ    
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทาํธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 3 ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

3.1 ความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 4.53 0.68 มากที่สุด 1 
3.2 ความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม 
เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน 4.45 0.75 มาก 2 
3.3 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิเกี่ยวกับแรงงาน 4.20 0.88 มาก 5 
3.4 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 4.45 0.64 มาก 2 
3.5 ความรูเกีย่วกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 4.35 0.80 มาก 3 
3.6 ความรูเกีย่วกับกฎหมายแพงและพาณิชย 4.35 0.77 มาก 3 
3.7 ความรูเกีย่วกับกฎหมายธุรกิจออนไลน 4.25 0.98 มาก 4 

     

โดยภาพรวม 4.37 0.51 มาก 8 
     

 
 จากตาราง 39 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดบัมาก-มากที่สุด ที่ระดบัคาเฉลีย่ ( X  = 4.20 – 4.53) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา สมรรถนะ
ในเรื่องความรูเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ มี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.53) รองลงมา คือ ความรูเกีย่วกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตั๋วเงิน และ ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
และขอปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับภาษี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.45) สวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกบัแรงงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.20) 
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ตาราง 40 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัทําแผนธุรกจิ 
 

สมรรถนะที่ 4 ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดทําแผนธุรกิจ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

4.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยหีลากหลาย 4.38 0.74 มาก 3 
4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวตักรรมที่ใช
ในการเรียนรู 4.43 0.81 มาก 2 
4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 4.10 0.98 มาก 8 
4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา 4.58 0.64 มากที่สุด 1 
4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธรุกิจและกระบวนการ
จัดทําแผนธุรกิจ 4.35 0.74 มาก 4 
4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที ่ 4.33 0.76 มาก 5 
4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 4.30 0.82 มาก 6 
4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 4.28 1.04 มาก 7 

     

โดยภาพรวม 4.34 0.62 มาก 10 
     

 
 จากตาราง 40 พบวา ผูเชีย่วชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.10 – 4.58) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.58) รองลงมา คือ 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรยีนรู ( X  = 4.43) สวน การใช
อีเมลและอินเตอรเน็ต มีความสําคัญอยูลาํดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.10) 
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ตาราง 41 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
 

สมรรถนะที่ 5 ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัด 
การเรียนรูของบุคลากร (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

5.1 การใชรูปแบบ เทคนคิวิธีการอบรมอยางหลากหลาย
เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.48 0.82 มาก 1 
5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะ
พึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 4.43 0.78 มาก 2 
5.3 การใชหลกัจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร 
เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.43 0.71 มาก 2 
5.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยาง
ถูกตองเหมาะสม 4.38 0.77 มาก 3 
5.5 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 4.30 0.99 มาก 4 
5.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงบุคลากร 4.23 0.95 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.37 0.57 มาก 8 
     

 
 จากตาราง 41 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.48) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการใชรูปแบบ เทคนิควธิกีารอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.48) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกรและการใชหลักจิตวิทยา
ในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ ( X  = 4.43) สวน
การนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูของบุคลากร มีความสําคัญอยู
ลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 42 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 
 

สมรรถนะที่ 6 ดานความรูการบริหารการเงิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 4.45 0.75 มาก 3 
6.2 การประมาณความตองการเงินทุน 4.45 0.71 มาก 3 
6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทนุใน
ธุรกิจ 4.50 0.68 มากที่สุด 2 
6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทางการเงิน 4.35 1.05 มาก 4 
6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 4.68 0.57 มากที่สุด 1 
6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 4.13 1.11 มาก 7 
6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 4.20 0.79 มาก 5 
6.8 การเปนบคุคลทีธ่นาคารเชื่อถือและไววางใจ 4.15 1.03 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.36 0.59 มาก 9 
     

 
 จากตาราง 42 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X = 4.13 – 4.68) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมา คือ หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทนุ
ในธุรกิจ ( X  = 4.50) สวนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา แลกเปลีย่น มีความสําคัญ
อยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.13) 
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ตาราง 43 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการตลาด 
 

สมรรถนะที่ 7 ดานความรูการบริหารการตลาด (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

7.1 หลักการหาทําเลทีต่ั้ง 4.33 0.76 มาก 9 
7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 4.45 0.71 มาก 6 
7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 4.60 0.59 มากที่สุด 1 
7.4 การรักษาภาพพจนของย่ีหอ 4.38 0.74 มาก 7 
7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 4.35 0.80 มาก 8 
7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 4.50 0.75 มากที่สุด 4 
7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและ
ออกแบบเพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือ 4.58 0.71 มากที่สุด 2 
7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 4.55 0.75 มากที่สุด 3 
7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 4.48 0.68 มาก 5 
7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 4.48 0.78 มาก 5 
7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง 4.15 0.92 มาก 11 
7.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง 4.30 0.79 มาก 10 

     

โดยภาพรวม 4.43 0.50 มาก 5 
     

 
 จากตาราง 43 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่อง หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด มีความสําคญัเปนลําดับที ่1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.60 ) รองลงมา คือ การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลติภัณฑและออกแบบ
เพ่ือใหไดรับความนาเชื่อถือ ( X  = 4.58) สวน หลักการบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญอยูลําดบั
สุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
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ตาราง 44 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ   
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อ     
     ปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 
 

สมรรถนะที่ 8 ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกจิไซเบอร
และการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 

(n = 40) 
X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

8.1 หลักและกระบวนการจดัตั้งและพัฒนาธุรกิจ 4.50 0.72 มากที่สุด 3 
8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 4.35 1.08 มาก 8 
8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 4.68 0.62 มากที่สุด 1 
8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 4.63 0.67 มากที่สุด 2 
8.5 หลักการวิเคราะหผูบรโิภค 4.38 0.90 มาก 7 
8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 4.45 0.68 มาก 5 
8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 4.40 0.90 มาก 6 
8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 4.48 0.78 มาก 4 
8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 4.48 0.64 มาก 4 
8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 4.48 0.72 มาก 4 
8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 4.50 0.78 มากที่สุด 3 
8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 4.33 0.94 มาก 9 
8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 4.23 0.73 มาก 10 

     

โดยภาพรวม 4.45 0.48 มาก 3 
     

 
 จากตาราง 44 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.68) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งหลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมา คือ การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด ( X  = 4.63) 
หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 45 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 
 

สมรรถนะที่ 9 ดานทักษะในความคิดและรบัรูวตัถุประสงค  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค  4.60 0.67 มากที่สุด 1 
9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 4.53 0.60 มากที่สุด 4 
9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 4.43 0.64 มาก 6 
9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   4.40 0.84 มาก 7 
9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  4.55 0.71 มากที่สุด 3 
9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  4.25 0.81 มาก 10 
9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 4.15 0.89 มาก 11 
9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 4.28 0.88 มาก 9 
9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 4.35 0.80 มาก 8 
9.10 ความสามารถในการวนิิจฉัยโดยใชหลักการ 4.58 0.75 มากที่สุด 2 
9.11 ความคดิอยางมีวิจารณญาณ 4.50 0.72 มากที่สุด 5 

     

โดยภาพรวม 4.42 0.49 มาก 6 
     

 
 จากตาราง 45 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองความคิดเชิงสรางสรรค มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.60)  
รองลงมา คือ ความสามารถในการวินิจฉัยโดยใชหลักการ ( X  = 4.58) สวนความมุงม่ันในการสราง
มูลคาเพิ่ม มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 360 

ตาราง 46 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ    
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
 

สมรรถนะที่ 10 ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัติ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง 
(Priority) ของปญหา 4.13 0.88 มาก 4 
10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง 4.15 1.08 มาก 3 
10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 4.18 0.87  2 
10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  4.23 0.92 มาก 1 

     

โดยภาพรวม 4.17 0.76 มาก 13 
     

 
 จากตาราง 46 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.13 – 4.23) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสงูสุด 
( X  = 4.23) รองลงมา คือ การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม ( X  = 4.18) 
สวนความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง ของปญหา มีความสําคัญอยูลําดับสดุทาย 
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.13) 
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ตาราง 47 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ   
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี  
 

สมรรถนะที่ 11 ดานทักษะบริการที่ดี  (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผู
มารับบริการ 4.43 0.75 มาก 4 
11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ  
ไมลาชา 4.43 0.64 มาก 4 
11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 4.48 0.85 มาก 3 
11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเตม็ใจ 4.50 0.68 มากที่สุด 2 
11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก 4.55 0.64 มากที่สุด 1 
11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือความ
พยายามอยางมาก 4.35 0.53 มาก 5 
11.7 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ 4.33 0.80 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.44 0.50 มาก 4 
     

 
 จากตาราง 47 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.33 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองการใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.55) รองลงมา คือ การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ 
( X = 4.50) สวนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปนเลิศ มีความสําคัญอยูลําดับ
สุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.33) 
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ตาราง 48 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ   
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
 

สมรรถนะที่ 12 ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทาง
สังคม (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  4.38 0.77 มาก 1 
12.2 การสรางทีมงาน  4.15 0.95 มาก 4 
12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 4.20 0.79 มาก 3 
12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 4.33 0.83 มาก 2 

     

โดยภาพรวม 4.26 0.61 มาก 12 
     

 
 จากตาราง 48 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.38) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่อง มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.38) รองลงมา คือ การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง ( X  = 4.33) สวนการสราง
ทีมงาน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
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ตาราง 49 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ   
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา  
 

สมรรถนะที่ 13 ดานทักษะการเปนผูนํา  (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน 
และใหเกียรตแิกผูอ่ืน 4.25 0.98 มาก 5 
13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคดิและการกระทําของ
ผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน 4.50 0.72 มากที่สุด 3 
13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทาง
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 4.55 0.64 มากที่สุด 1 
13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบันโดย
มีการวางแผนวิสัยทศัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน เปาหมาย 
และพันธกิจขององคกร 4.38 0.67 มาก 4 
13.5 การสนับสนุนความคดิริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ 4.50 0.68 มากที่สุด 3 
13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 4.38 0.81 มาก 4 
13.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ทา
ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบตัิให
บรรลุผลสําเรจ็ได 4.53 0.64 มากที่สุด 2 

     

โดยภาพรวม 4.44 0.51 มาก 4 
     

 

  
จากตาราง 49 พบวา ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมคีวามสาํคัญ

ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.25 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่
หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.55) รองลงมา คือ การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทาย
ความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบตัิใหบรรลุผลสําเร็จได ( X  = 4.53) สวนการเห็นคุณคา 
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ใหความสําคญัในความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย
มีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X  = 4.25) 
 
ตาราง 50 ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกีย่วกบัการจัดลําดบัความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทํางานเปนทีม  
 

สมรรถนะที่ 14 ดานทักษะการทํางานเปนทีม (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 4.40 0.78 มาก 4 
14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.38 0.90 มาก 5 
14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน 4.43 0.78 มาก 3 
14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานใน
โอกาสที่เหมาะสม 4.43 0.90 มาก 3 
14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 4.45 0.68 มาก 2 
14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เหมาะสมในทกุโอกาส 4.48 0.51 มาก 1 
14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณภายใน
ทีมงาน 4.28 0.82 มาก 6 
14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
เปนทีมใหเกิดขึ้น 4.20 0.85 มาก 7 

     

โดยภาพรวม 4.38 0.52 มาก 7 
     

 
 จากตาราง 50 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.20 – 4.48) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองการแสดงบทบาทผูนํา หรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 
มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.48) รองลงมา คือ การมีทักษะในการทํางาน
รวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ ( X  = 4.45) สวนการรวมกับ
เพ่ือนรวมงานในการสรางวฒันธรรมการทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย
มีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X  = 4.20) 
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ตาราง 51 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
 

สมรรถนะที่ 15 ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 4.65 0.66 มากที่สุด 1 
15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวาความใฝรูเปน
สิ่งดี)  4.63 0.74 มากที่สุด 2 
15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 4.30 0.88 มาก 8 
15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองดวยวธิีการทีห่ลากหลาย 4.60 0.67 มากที่สุด 3 
15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 4.53 0.68 มากที่สุด 5 
15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง 4.58 0.64 มากที่สุด 4 
15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุก
ครั้งที่มีโอกาส 4.43 0.84 มาก 6 
15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ 
อยางตอเน่ือง 4.40 0.67 มาก 7 
15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งใน
และนอกสถานที่ 4.40 0.71 มาก 7 
15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 4.30 0.85 มาก 8 
15.11 การมองโลกทางบวก 4.30 0.85 มาก 8 

     

โดยภาพรวม 4.46 0.42 มาก 2 
     

 
 จากตาราง 51 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.30 – 4.65) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งการมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) มีความสําคัญ
เปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.65)  รองลงมา คือ การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ 
(มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี) ( X  = 4.63) สวนการยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข การพัฒนา
ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ และการมองโลกทางบวก มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย
มีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X = 4.30) 
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ตาราง 52 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 

สมรรถนะที่ 16 ดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 4.25 0.90 มาก 6 
16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย
และใชทรัพยากรอยางประหยัด 4.43 0.59 มาก 3 
16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 4.48 0.68 มาก 2 
16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ืน 4.40 0.78 มาก 4 
16.5 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบยีนผูอ่ืน 4.25 1.01 มาก 6 
16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 4.30 0.94 มาก 5 
16.7 การปฏิบัตตินตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลผุลสําเร็จ 4.50 0.75 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.37 0.53 มาก 8 
     

 
 จากตาราง 52 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.25 – 4.50) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรล ุ
ผลสําเร็จ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.50)  รองลงมา คือ การปฏิบัติตน
และดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน ( X  = 4.48) 
สวนการยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ และมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน มีความสําคัญอยูลําดบัสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X  = 4.25) 
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ตาราง 53 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ   
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 17 ดานทัศนคติที่มีตอการดาํเนินธุรกิจ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 4.85 0.48 มากที่สุด 1 
17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  4.50 0.75 มากที่สุด 6 
17.3 การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ  4.63 0.81 มากที่สุด 2 
17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  4.50 0.72 มากที่สุด 6 
17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  4.60 0.78 มากที่สุด 3 
17.6 การรับมือกับความเครยีดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 4.50 0.68 มากที่สุด 6 
17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 4.55 0.60 มากที่สุด 5 
17.8 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  4.50 0.55 มากที่สุด 6 
17.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง   4.20 0.82 มาก 9 
17.10 ความเปนมิตรกับลกูคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 4.43 0.75 มาก 7 
17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ 4.33 0.69 มาก 8 
17.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลายอุปสรรค
ตางๆ ที่ขวางกั้น 4.58 0.55 มากที่สุด 4 

     

โดยภาพรวม 4.51 0.41 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 53 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทุกสมรรถนะมีความสําคญั
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.20 – 4.85) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งการมคีวามตั้งใจมุงม่ัน เชือ่ม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ มีความสาํคัญเปนลาํดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.85) รองลงมา คือ การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ ( X  = 4.63) สวน
การใสใจสวสัดิภาพของลูกจาง มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.20) 
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ตาราง 54 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร 
 

สมรรถนะที่ 1 ดานความรูการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลและ
องคกร (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

1.1 หลักและกระบวนการในการจัดการองคกร 4.50 0.68 มากที่สุด 4 
1.2 การจัดทําแผนบริหารองคกร 4.45 0.71 มาก 5 
1.3 การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ 4.58 0.55 มากที่สุด 2 
1.4 การสื่อสารภายในองคกร 4.38 0.81 มาก 7 
1.5 หลักการของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ 4.23 0.92 มาก 9 
1.6 หลักการของพฤติกรรมองคกรและการบริหารทรพัยากร
มนุษย 4.55 0.60 มากที่สุด 3 
1.7 หลักการบริหารคาตอบแทน 4.40 0.67 มาก 6 
1.8 หลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทัศน ภารกิจ ที่จะสนับสนุน
การปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกองคกร 4.73 0.60 มากที่สุด 1 
1.9 หลักการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่รูจัก 4.25 0.81 มาก 8 
1.10 การบริหารงานอยางโปรงใสบนพื้นฐานของ 
บรรษัทภบิาลที่ดี 4.18 0.90 มาก 10 

     

โดยภาพรวม 4.42 0.45 มาก 4 
     

 
 จากตาราง 54 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.18 – 4.73) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องหลักการกําหนด กลยุทธ วิสยัทศัน ภารกิจ ที่จะสนับสนุนการปรับปรุงทั้งภายใน
และภายนอกองคกร มีความสําคัญเปนลาํดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.73) รองลงมา คือ 
การออกแบบโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธรุกิจ ( X  = 4.58) สวนการบริหารงานอยาง
โปรงใสบนพื้นฐานของบรรษทัภิบาลที่ดี มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลีย่ต่ําสุด ( X = 4.18) 
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ตาราง 55 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการมุงผลสัมฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน 
 

สมรรถนะที่ 2 ดานความรูการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงาน 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

2.1 หลักการวิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหา
อยางเปนระบบ 4.43 0.68 มาก 3 
2.2 หลักการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน 4.43 0.68 มาก 3 
2.3 หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 4.45 0.50 มาก 2 
2.4 ความรูและเขาใจเกี่ยวกบักระบวนการและในงานทีป่ฏิบัต ิ 4.53 0.93 มากที่สุด 1 
2.5 ความริเริม่สรางสรรค 4.35 0.83 มาก 4 
2.6 การแสวงหาความรูความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 4.30 0.85 มาก 5 
2.7 หลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 4.15 1.00 มาก 8 
2.8 หลักการจัดการกระบวนการทํางานกลุม 4.28 0.72 มาก 6 
2.9 หลักการทํางานเชิงรุก 4.20 0.76 มาก 7 

     

โดยภาพรวม 4.34 0.54 มาก 9 
     

 
 จากตาราง 55 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.53) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งความรูและเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการและในงานที่ปฏบิัต ิ มีความสําคัญเปนลําดบัที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.53) รองลงมา คือ หลักการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน 
( X  = 4.45) สวนหลักการใชพลังความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความสําคัญอยูลาํดับสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
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ตาราง 56 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทาํธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 3 ดานความรูกฎหมายที่ควรรูในการทําธุรกิจ  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

3.1 ความรูเกีย่วกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจ 4.65 0.62 มากที่สุด 1 
3.2 ความรูเกีย่วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชา
ซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน 4.55 0.71 มากที่สุด 2 
3.3 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิเกี่ยวกับแรงงาน 4.15 1.03 มาก 6 
3.4 ความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอปฏบิตัิที่เกี่ยวกับภาษ ี 4.48 0.72 มาก 3 
3.5 ความรูเกีย่วกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 4.45 0.78 มาก 4 
3.6 ความรูเกีย่วกับกฎหมายแพงและพาณิชย 4.48 0.72 มาก 3 
3.7 ความรูเกีย่วกับกฎหมายธุรกิจออนไลน 4.20 1.02 มาก 5 

     

โดยภาพรวม 4.42 0.54 มาก 4 
     

 
 จากตาราง 56 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.65) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องความรูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกจิและกฎหมายตางๆ ที่เกีย่วของกับการจัดตั้ง
ธุรกิจ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.65)  รองลงมา คือ ความรูเกี่ยวกบั
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการซื้อ ขาย ยืม เชาซื้อและการละเมิด และพรบ.เช็ค ตัว๋เงิน ( X  = 4.55) 
สวนความรูเกีย่วกับกฎหมาย และขอปฏบิัติเกี่ยวกบัแรงงาน มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.15) 
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ตาราง 57 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัทําแผนธุรกจิ 
 

สมรรถนะที่ 4 ดานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดทําแผนธุรกิจ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

4.1 การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยหีลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 4.48 0.68 มาก 2 
4.2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ นวตักรรมที่ใช
ในการเรียนรู 4.68 0.57 มากที่สุด 1 
4.3 การใชอีเมลและอินเตอรเน็ต 4.20 0.88 มาก 7 
4.4 การสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา 4.68 0.53 มากที่สุด 1 
4.5 หลักการขององคประกอบของแผนธรุกิจและกระบวนการ
จัดทําแผนธุรกิจ 4.40 0.78 มาก 3 
4.6 วิธีการวางกลยุทธระดับองคกร/ระดับหนาที ่ 4.38 0.77 มาก 4 
4.7 หลักการและเทคนิคการจัดทํารายงานและการนําเสนอแผน 4.30 0.94 มาก 5 
4.8 วิธีการโอนเงินทางมือถือ/อินเตอรเน็ต 4.23 0.83 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.42 0.47 มาก 4 
     

 
 จากตาราง 57 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.20 – 4.68) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลติสื่อ นวัตกรรมที่ใชในการเรยีนรู และการสราง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนนุการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.68)  รองลงมา คือ การใชสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ( X  = 4.48) สวนการใช
อีเมลและอินเตอรเน็ต มีความสําคัญอยูลาํดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.20) 
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ตาราง 58 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
 

สมรรถนะที่ 5 ดานความรูการบริหารการอบรมและการจัดการ
เรียนรูของบุคลากร(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

5.1 การใชรูปแบบ เทคนคิวิธีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อให
บุคลากรพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.55 0.75 มากที่สุด 1 
5.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะ
พึงประสงคและสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 4.53 0.75 มากที่สุด 2 
5.3 การใชหลกัจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหบุคลากร เรียนรู
อยางมีความสุข และพัฒนาเต็มศักยภาพ 4.48 0.85 มาก 3 
5.4 การสรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยาง
ถูกตองเหมาะสม 4.45 0.78 มาก 4 
5.5 การวัดและประเมินผลบคุลากรตามสภาพจริง 4.30 0.69 มาก 5 
5.6 การนําผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงบุคลากร 4.18 1.06 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.41 0.57 มาก 5 
     

 
 จากตาราง 58 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.18 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่อง 1 การใชรูปแบบ เทคนิควธิีการอบรมอยางหลากหลายเพื่อใหบุคลากรพฒันาเต็ม
ศักยภาพ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.55) รองลงมา คือ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง สงเสริมคุณลักษณะพึงประสงค และสมรรถนะของบุคลากรในองคกร 
( X  = 4.53) สวนการนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูของบุคลากร 
มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.18) 
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ตาราง 59 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการเงิน 
 

สมรรถนะที่ 6 ดานความรูการบริหารการเงิน (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

6.1 หลักการบริหารการเงินและการหาแหลงเงินทุน 4.53 0.72 มากที่สุด 3 
6.2 การประมาณความตองการเงินทุน 4.58 0.75 มากที่สุด 2 
6.3 หลักการวิเคราะหงบการเงินและการตัดสินใจลงทนุ
ในธุรกิจ 4.58 0.59 มากที่สุด 2 
6.4 การจัดการทุนหมุนเวียนและสภาพคลองทาง
การเงิน 4.43 0.71 มาก 4 
6.5 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของ
โครงการ 4.60 0.84 มากที่สุด 1 
6.6 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลีย่น 4.28 0.72 มาก 6 
6.7 การใชผูเชี่ยวชาญดานการเงินใหเหมาะสม 4.40 0.87 มาก 5 
6.8 การเปนบคุคลทีธ่นาคารเชื่อถือและไววางใจ 4.18 0.84 มาก 7 

     

โดยภาพรวม 4.40 0.47 มาก 6 
     

 
 จากตาราง 59 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.18 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่อง การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ มีความสาํคัญเปนลําดบัที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.60) รองลงมา คือ การประมาณความตองการเงินทุน และหลักการวิเคราะห
งบการเงินและการตัดสินใจลงทุนในธรุกิจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.58) สวนการเปนบุคคลที่
ธนาคารเชื่อถอืและไววางใจ มีความสําคญัอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.18) 
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ตาราง 60 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานความรูการบริหารการตลาด 
 

สมรรถนะที่ 7 ดานความรูการบริหารการตลาด (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

7.1 หลักการหาทําเลทีต่ั้ง 4.20 0.69 มาก 9 
7.2 การนําสินคาใหมๆ สูตลาด 4.38 0.70 มาก 6 
7.3 หลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด 4.63 0.49 มากที่สุด 1 
7.4 การรักษาภาพพจนของย่ีหอ 4.35 0.92 มาก 7 
7.5 การบริหารทางดานหวงโซอุปทานใหดีขึ้น 4.30 0.88 มาก 8 
7.6 การผลิตสินคาไดตามความตองการของลูกคา 4.58 0.68 มากที่สุด 3 
7.7 การสรางลักษณะเฉพาะใหกับผลิตภัณฑและออกแบบ
เพ่ือใหไดรับความนาเชื่อถือ 4.53 0.82 มากที่สุด 4 
7.8 หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย 4.60 0.74 มากที่สุด 2 
7.9 หลักการใหขอมูลแกพนักงาน ในดานความไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางองคกรกับคูแขง 4.48 0.72 มาก 5 
7.10 หลักการบริหารธุรกิจ/การตลาดเชิงจริยธรรม 4.48 0.75 มาก 5 
7.11 หลักการบริหารความเสี่ยง 4.13 1.14 มาก 11 
7.12 หลักการบริหารความเปลี่ยนแปลง 4.18 0.93 มาก 10 

     

โดยภาพรวม 4.45 0.45 มาก 3 
     

 
 จากตาราง 60 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.13 – 4.63) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องหลักการมีจิตสํานึกดานการแขงขันและการตลาด มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.63) รองลงมา คือ หลักการโฆษณาเพื่อเจาะกลุมเปาหมาย ( X  = 4.60)  
สวนหลักการบริหารความเสี่ยง มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.13) 
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ตาราง 61 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะ ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกิจไซเบอรและการออกแบบสื่อ 
     ปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 
 

สมรรถนะที่ 8 ดานความรูเฉพาะประเภทธุรกิจ (ธุรกจิไซเบอร
และการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดีย) 

(n = 40) 
X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

8.1 หลักและกระบวนการจดัตั้งและพัฒนาธุรกิจ 4.60 0.55 มากที่สุด 2 
8.2 การรับรูสภาวะการตลาดออนไลนในปจจุบัน 4.35 1.00 มาก 9 
8.3 หลักการและวธิีการเขาสูการตลาดออนไลน 4.75 0.44 มากที่สุด 1 
8.4 การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด 4.60 0.59 มากที่สุด 2 
8.5 หลักการวิเคราะหผูบรโิภค 4.38 0.90 มาก 8 
8.6 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ 4.40 0.74 มาก 7 
8.7 หลักการประเมินผลการตลาดออนไลน 4.38 0.98 มาก 8 
8.8 หลักการจัดทําเว็บไซดอยางงาย 4.45 0.60 มาก 5 
8.9 หลักการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําเสนอผลงาน 4.43 0.71 มาก 6 
8.10 หลักการออกแบบกราฟฟค 4.50 0.78 มากที่สุด 4 
8.11 หลักการสรางแอนิเมชั่นและอินเตอรแอฟทีฟ 4.53 0.60 มากที่สุด 3 
8.12 หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน 4.25 0.84 มาก 10 
8.13 หลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน 4.25 0.84 มาก 10 

     

โดยภาพรวม 4.24 0.62 มาก 13 
     

 
 จากตาราง 61 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.25 – 4.75) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งหลักการและวิธีการเขาสูการตลาดออนไลน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X  = 4.75) รองลงมา คือ การเลือกใชสื่อออนไลนเพ่ือเปาหมายกลยุทธการตลาด ( X  = 4.60) 
สวน หลักการจัดทํานิตยสารออนไลน และหลักการและจริยธรรมในการใชออนไลน มีความสําคัญอยู
ลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.25) 
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ตาราง 62 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในความคิดและรับรูวัตถุประสงค 
 

สมรรถนะที่ 9 ดานทักษะในความคิดและรบัรูวตัถุประสงค 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

9.1 ความคิดเชิงสรางสรรค  4.60 0.78 มากที่สุด 1 
9.2 การคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 4.33 0.66 มาก 3 
9.3 การคัดเลือกและความคิดในการจัดตั้งธุรกิจใหม 4.20 0.97 มาก 5 
9.4 ทักษะการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ   4.20 0.72 มาก 5 
9.5 ความคิดเชิงกลยุทธ  4.38 0.77 มาก 2 
9.6 ความคิดเชิงสัญชาตญาณ  4.08 1.29 มาก 8 
9.7 ความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่ม 4.08 0.92 มาก 8 
9.8 ความคิดที่เนนการใชตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 4.10 1.15 มาก 7 
9.9 ความคิดในการประเมินตนเองอยางถูกตอง 4.13 0.85 มาก 6 
9.10 ความสามารถในการวนิิจฉัยโดยใชหลักการ 4.33 0.83 มาก 3 
9.11 ความคดิอยางมีวิจารณญาณ 4.25 0.90 มาก 4 

     

โดยภาพรวม 4.25 0.55 มาก 12 
     

 
 จากตาราง 62 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.08 – 4.60) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งความคิดเชงิสรางสรรค มีความสําคัญเปนลําดบัที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.60) 
รองลงมา คือ ความคิดเชิงกลยุทธ  ( X  = 4.38) สวนความคิดเชิงสัญชาตญาณ และความมุงม่ันใน
การสรางมูลคาเพิ่ม มีความสําคัญอยูลําดบัสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X  = 4.08) 
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ตาราง 63 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
 

สมรรถนะที่ 10 ดานทักษะในการคิดและลงมือปฏิบัต ิ
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

10.1 ความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลังของ
ปญหา 4.10 0.84 มาก 4 
10.2 ความคดิรวบรวมและคัดกรองขอมูลขาวสารเพื่อการแกปญหา
ไดอยางถูกตอง 4.28 0.64 มาก 3 
10.3 การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 4.30 0.85 มาก 2 
10.4 ความคดิในการฉวยโอกาสชิงนํากอน  4.33 0.92 มาก 1 

     

โดยภาพรวม 4.30 0.61 มาก 11 
     

 
 จากตาราง 63 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.10 – 4.33) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องความคิดในการฉวยโอกาสชิงนํากอน (Initiative) มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X  = 4.33) รองลงมา คือ การจับจังหวะ การตัดสินใจ และลงมือทําไดอยางเหมาะสม 
( X  = 4.30) สวนความสามารถในการจัดอันดับความสําคัญกอน/หลัง ของปญหา มีความสําคัญอยู
ลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.10) 
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ตาราง 64 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะบริการที่ดี  
 

สมรรถนะที่ 11 ดานทักษะบริการที่ดี  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

11.1 การใหบริการดวยความยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจผู
มารับบริการ 4.30 0.88 มาก 3 
11.2 มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ ไม
ลาชา 4.33 0.62 มาก 2 
11.3 การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมให
เกียรติผูรบับริการ 4.33 0.69 มาก 2 
11.4 การใหบริการดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเตม็ใจ 4.33 0.86 มาก 2 
11.5 การใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปน
หลัก 4.35 0.74 มาก 1 
11.6 การใหบริการเกินความคาดหวัง แมตองใชเวลา หรือ
ความพยายามอยางมาก 4.23 0.92 มาก 5 
11.7 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เปน
เลิศ 4.25 0.87 มาก 4 

     

โดยภาพรวม 4.30 0.61 มาก 11 
     

 
 จากตาราง 64 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.35) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการใหบริการโดยยึดความตองการของผูรับบริการเปนหลัก มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.35) รองลงมา คือ มีความสามารถในการใหบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ 
ไมลาชา การใหบริการอยางมีความเคารพยกยอง ออนนอมใหเกียรติผูรับบริการ และการใหบริการ
ดวยความมุงม่ัน ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน ( X  = 4.33) สวนการใหบริการเกิน
ความคาดหวงั แมตองใชเวลา หรือความพยายามอยางมาก มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 65 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธทางสังคม 
 

สมรรถนะที่ 12 ดานทักษะในการติดตอและปฏิสัมพันธ 
ทางสังคม (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

12.1 มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ  4.50 0.60 มากที่สุด 2 
12.2 การสรางทีมงาน  4.30 0.82 มาก 3 
12.3 การทําขอตกลงและเจรจาตอรอง 4.08 0.80 มาก 4 
12.4 ความสามารถในการโนมนาวใจคน 4.53 0.64 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.35 0.55 มาก 8 
     

 
 จากตาราง 65 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.08 – 4.53) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองความสามารถในการโนมนาวใจคน มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X  = 4.53) รองลงมา คือ มีศักยภาพในการสรางเครือขายสายสัมพันธ (Networking) ( X  = 4.50) 
สวนการทําขอตกลงและเจรจาตอรอง มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.08) 
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ตาราง 66 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการเปนผูนํา  
 

สมรรถนะที่ 13 ดานทักษะการเปนผูนํา  (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

13.1 การเห็นคุณคา ใหความสําคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน 
และใหเกียรตแิกผูอ่ืน 4.45 0.75 มาก 6 
13.2 การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคดิและการกระทําของ
ผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน 4.55 0.55 มากที่สุด 2 
13.3 การมีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจกวาง 
ยืดหยุนยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทาง
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 4.53 0.72 มากที่สุด 3 
13.4 การใหความสนใจตอสถานการณตางๆที่เปนปจจุบันโดยมี
การวางแผนวสิัยทัศน ซึ่งเชือ่มโยงกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ
พันธกิจขององคกร 4.48 0.85 มาก 5 
13.5 การสนับสนุนความคดิริเริ่มซ่ึงเกิดจากการพิจารณา
ไตรตรองของเพื่อนรวมงานและมีสวนรวมในการพัฒนา
นวัตกรรมตางๆ 4.50 0.78 มากที่สุด 4 
13.6 การใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน 4.40 0.71 มาก 7 
13.7 การกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ทา
ทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบตัิให
บรรลุผลสําเรจ็ได 4.70 0.56 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.51 0.48 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 66 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.40 – 4.70) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถของตนเอง ตาม
สภาพจริงและปฏิบัตใิหบรรลุผลสําเร็จได มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.70)  
รองลงมา คือ การกระตุนจูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทําของผูอ่ืนใหมีความผูกพันและมุงม่ัน
ตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน ( X  = 4.55) สวนการใชเทคนิควธิีการหลากหลายในการตรวจสอบ
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ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการดําเนินงาน มีความสําคัญอยูลําดับสดุทาย โดยมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( X  = 4.40) 
 
ตาราง 67 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทักษะการทํางานเปนทีม  
 

สมรรถนะที่ 14 ดานทักษะการทํางานเปนทีม (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

14.1 ความคดิในการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 4.28 0.82 มาก 5 
14.2 การทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 4.25 0.90 มาก 6 
14.3 ความมุงม่ันที่จะชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเพื่อสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน 4.43 0.93 มาก 3 
14.4 การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน
ในโอกาสที่เหมาะสม 4.30 0.88 มาก 4 
14.5 การมีทักษะในการทํางานรวมกับบคุคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ 4.50 0.78 มากที่สุด 2 
14.6 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดเหมาะสมในทุกโอกาส 4.55 0.55 มากที่สุด 1 
14.7 การแลกเปลี่ยนรับฟงความคิดเห็นและประสบการณ
ภายในทีมงาน 4.20 0.85 มาก 7 
14.8 การรวมกับเพ่ือนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น 4.15 0.98 มาก 8 

     

โดยภาพรวม 4.33 0.62 มาก 10 
     

 
 จากตาราง 67 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเร่ืองการแสดงบทบาทผูนํา หรือผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเหมาะสมในทุกโอกาส 
มีความสําคญัเปนลําดบัที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.55) รองลงมา คือ การมีทักษะในการทํางาน
รวมกับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน นอกและในทุกสถานการณ ( X  = 4.50) สวนการรวมกับ
เพ่ือนรวมงานในการสรางวฒันธรรมการทํางานเปนทมีใหเกิดขึ้น มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดย
มีคาเฉลี่ยต่ําสดุ ( X  = 4.15) 
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ตาราง 68 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
 

สมรรถนะที่ 15 ดานทัศนคติที่มีตอตนเอง และการพัฒนาตนเอง 
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

15.1 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมี
ความสามารถที่จะทําธุรกิจได) 4.70 0.69 มากที่สุด 1 
15.2 การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ (มองวาความใฝรูเปน
สิ่งดี)  4.63 0.67 มากที่สุด 2 
15.3 การยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข 4.33 0.83 มาก 7 
15.4 การศึกษาคนควาหาความรู มุงม่ันและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองดวยวธิีการทีห่ลากหลาย 4.60 0.81 มากที่สุด 3 
15.5 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตนเองอยางตอเน่ือง 4.45 0.78 มาก 4 
15.6 การศึกษา คนควาหาองคความรูใหมๆ ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาตนเอง 4.60 0.67 มากที่สุด 3 
15.7 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อการพัฒนาตนเองทุก
ครั้งที่มีโอกาส 4.38 0.81 มาก 5 
15.8 การเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากหนวยงานตางๆ 
อยางตอเน่ือง 4.35 0.86 มาก 6 
15.9 การสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาตนเองทั้งใน
และนอกสถานที่ 4.35 0.89 มาก 6 
15.10 การพัฒนาใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ 4.33 0.73 มาก 7 
15.11 การมองโลกทางบวก 4.35 0.86 มาก 6 

     

โดยภาพรวม 4.46 0.47 มาก 2 
     

 
 จากตาราง 68 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.33 – 4.70) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการมีความเชื่อม่ันในตนเอง (มองวาตนเองมีความสามารถที่จะทําธุรกิจได) มีความสําคัญ
เปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.70) รองลงมา คือ การมีความใฝรู สนใจใครรูสิ่งตางๆ 
(มองวาความใฝรูเปนสิ่งดี) ( X  = 4.63) สวนการยอมรับความผิดพลาดและนําไปแกไข และการพัฒนา
ใหมีความรูสึกรับผิดชอบตอลูกคาเสมอ มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยมีคาเฉลีย่ต่ําสุด ( X = 4.33) 
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ตาราง 69 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ 
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 

สมรรถนะที่ 16 ดานทัศนคติจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
(n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่

     

16.1 การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 4.23 0.92 มาก 7 
16.2 ความซื่อสัตยตอตนเอง ตรงตอเวลา วางแผนการใชจาย
และใชทรัพยากรอยางประหยัด 4.43 0.55 มาก 3 
16.3 การปฏิบัตตินและดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 4.53 0.64 มากที่สุด 2 
16.4 การรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ืน 4.33 0.73 มาก 4 
16.5 มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบยีนผูอ่ืน 4.28 0.82 มาก 6 
16.6 มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน เพ่ือนรวมงานและ
ผูรับบริการ 4.30 0.85 มาก 5 
16.7 การปฏิบัตตินตามหลกัการครองตน ครองคน ครองงาน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลผุลสําเร็จ 4.55 0.64 มากที่สุด 1 

     

โดยภาพรวม 4.38 0.52 มาก 7 
     

 
 จากตาราง 69 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.23 – 4.55) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรล ุ
ผลสําเร็จ มีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.55) รองลงมา คือ การปฏิบัติตนและ
ดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดเหมาะสมกบัสถานะของตน ( X  = 4.53) สวน
การยกยอง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีความสําคัญอยูลําดับสุดทาย โดยคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X  = 4.23) 
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ตาราง 70 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (จํานวน 40 คน) เกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของเกณฑ  
     พฤติกรรมบงชี้ในสมรรถนะดานทัศนคติที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 
 

สมรรถนะที่ 17 ดานทัศนคตทิีมี่ตอการดําเนินธุรกิจ (n = 40) X  S.D. แปลผล ลําดับที ่
     

17.1 การมีความตั้งใจมุงม่ัน เชื่อม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ 4.88 0.40 มากที่สุด 1 
17.2 การมีความอดทนทํางานหนัก  4.58 0.59 มากที่สุด 5 
17.3 การยอมรับความเสีย่งในธุรกิจ  4.85 0.53 มากที่สุด 2 
17.4 การใสใจคุณภาพของผลงาน  4.40 0.71 มาก 7 
17.5 การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรบัมือกับมันได  4.73 0.51 มากที่สุด 3 
17.6 การรับมือกับความเครยีดได และไมใชอารมณในการ
บริหารงาน 4.43 0.55 มาก 6 
17.7 การมีความชอบในงานที่ตนเองทํา 4.63 0.77 มากที่สุด 4 
17.8 การมีความรับผิดชอบตอสัญญางาน  4.30 0.82 มาก 8 
17.9 การใสใจสวัสดิภาพของลูกจาง  4.15 0.89 มาก 10 
17.10 ความเปนมิตรกับลกูคาและสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดตลอดเวลา 4.30 0.65 มาก 8 
17.11 การติดตามดานแรงจูงใจ 4.18 0.96 มาก 9 
17.12 การมีแรงผลักดันใหพนจากความกลัวและทลาย
อุปสรรคตางๆ ที่ขวางกั้น 4.73 0.55 มากที่สุด 3 

     

โดยภาพรวม 4.51 0.39 มากที่สุด 1 
     

 
 จากตาราง 70 พบวา ผูทรงคณุวุฒิมีความเห็นวาเกณฑพฤติกรรมบงชี้ทกุสมรรถนะมีความสําคัญ
ในระดับมาก-มากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย ( X  = 4.15 – 4.88) เม่ือพิจารณาแตละสมรรถนะ พบวา 
สมรรถนะในเรือ่งการมคีวามตั้งใจมุงม่ัน เชือ่ม่ัน ที่จะดําเนินธุรกิจใหสําเร็จ มีความสาํคัญเปนลาํดับที่ 1 
โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.88) รองลงมา คือ การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ  ( X  = 4.85) สวนการใสใจ
สวัสดิภาพของลูกจาง มีความสําคัญอยูลาํดับสุดทาย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.15) 
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