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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) มีความมุ่งหมายเพ่ือ

ศึกษาและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยัแบบ
ผสานวิธี (Mixed-method Research) ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ระยะ  ได้แก่   ระยะท่ี1 การศึกษา
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล แหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 25 เล่ม 
และผูเ้ช่ียวชาญด้านการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและด้านการวดัและประเมินผล จ านวน 15 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสังเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การสร้างและ
พฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล แหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และผูเ้ช่ียวชาญด้านการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลและด้านการวดัและประเมินผล จ านวน 15 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสม
ของตวัช้ีสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 3 การ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct  Validity) ของสมรรถนะและตัวช้ีวดัสมรรถนะผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 330 คน โดยใชแ้บบวดั
สมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  5 ระดบัเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct  validity) ของสมรรถนะและตวัช้ีวดั
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  ดว้ยสถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor 
Analysis : CFA) ผลการ วิจัยพบว่ า  1.สมรรถนะของผู ้ตัด สิ น กีฬ าบ าส เกตบอล  จ าแนก เป็ น 
2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลกั และสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี 1.1) สมรรถนะหลกั จ าแนกเป็นสมรรถนะ
ย่ อ ย  5 ด้ า น  1.2) ส ม ร ร ถ น ะ เฉ พ า ะ ห น้ า ท่ี  จ า แ น ก เ ป็ น ส ม ร ร ถ น ะ ย่ อ ย  9 ด้ า น 
1.3) สมรรถนะย่อยจ านวน 14 ดา้น แยกสมรรถนะทุกดา้นเป็น 3 ระดบั 2.ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล พบวา่ ตวัช้ีวดัสมรรถนะมีทั้งหมด 85 ตวัช้ีวดั โดยจ าแนกเป็น ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 42 
ตวัช้ีวดัและ ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี 43 ตวัช้ีวดั 3. ผลการประเมินสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะ
ของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบว่า  สมรรถนะหลกั สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี  ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 
ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี  มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษค่์าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มีค่าเป็นบวกทั้งหมดและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั 
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This study was a research and development the purpose of this research was to study and 

developing basketball referee’s competency indicators using mixed-method research.  The study was 
divided into three steps. Firstly was the study of basketball referee’s competencies.  The data resources 
were 25 related documents and researches and 15 experts on basketball officiating and measurement and 
evaluation.  The data were collected using a synthesis of documents, semi-structured interview and 
propriety assessment of basketball referee’s competency.  Then these data were analyzed using content 
synthesis.  Secondly was the creation and development of basketball referee’s competency 
indicators.  The data resources were related documents and researches and 15 experts on basketball 
officiating and measurement and evaluation.  The data were collected using a synthesis of documents, 
structured interview and propriety assessment of basketball referee’s competency indicators.  Then 
analyzed data using content synthesis.  Thirdly was the investigation on construct validity of 
competencies and competency indicators for basketball referee.  The data were collected from 330 
basketball referees using a five-level rating scale of basketball referee’s competency and competency 
indicator forms to examine the construct validity of basketball referee’s competencies and competency 
indicators employing Confirmatory Factor Analysis (CFA).The results showed that 1.The basketball 
referee’s competencies were classified into two types: core competency and functional competency. The 
results found that: 1.1. Core competency was divided into five sub competencies 1.2. Functional 
competency was divided into nine sub-competencies 1.3. These sub-competencies were 
classified into three levels 2.The basketball referee’s competency indicators showed that there were 85 
indicators in total, which could be classified into 42 core competencies and 43 functional indicators. 
3.The results of the assessment on basketball referee’s competencies and competency indicators found 
that core competency, specific competency, core competency indicator and specific competency 
indicator were consistent with empirical data, in which all factor loadings were positive, and all of them 
had statistical significance at a .01 level. 
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  บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลงั 
การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปมากจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวฒันธรรม เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนจนท าให้การศึกษา
ตอ้งมี การเปล่ียนแปลงตามยุคสมยัและสังคมปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไปอยา่งมากในทุก ๆ ดา้น การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยคื์อส่ิงท่ีจะท าให้องค์กรยืนหยดัอยู่ได้ภายใตแ้รงกดดนัของการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมในทุก ๆ ดา้นทั้งองค์ความรู้ ทกัษะ เจตคติและคุณลกัษณะจะเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือน
ประเทศกา้วเขา้สู่กระแสของ การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมัน่คง ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
มนุษยก์็คือการพฒันาทุนมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาสมรรถนะ ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ การ
ปฏิบติังาน และทศันคติ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และให้ด ารงคงอยู่ใน
สังคมได้อย่างย ัง่ยืนต่อไป ซ่ึงจ าเป็นต้องกระตุ้น เร่งเร้า สร้างความสนใจให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง ประกอบกบัการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยได้จดัท าแผนพฒันากีฬาแห่งชาติตั้ งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบนัเป็นฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560 – 
2564) ประกอบดว้ย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักดา้นการออกก าลงักาย 
และการกีฬาขั้นพื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดบั
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา และ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดบัการบริหาร จดัการดา้นการกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีตอ้งการยกระดบับุคลากร
กีฬาสู่ระดบัอาชีพการพฒันาบุคลากรกีฬาให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐานในระดบัสากล ประสาน
ความร่วมมือกบัสถาบนักีฬาและองคก์รกีฬาทั้งในและต่างประเทศ มีการส่งเสริมให้มีการจดัอบรม
เพื่อพฒันาขีดสมรรถนะหลกัตามเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดตลอดจนศึกษาดูงานหรือปฏิบติังาน
ในต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรกีฬาทั้ งผูฝึ้กสอนกีฬา ผู ้
ตัดสินกีฬา ผู ้บริหารกีฬา  ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะความสามารถตาม
หลกัเกณฑ์และมาตรฐานท่ีองค์กรกีฬาระดบันานาชาติก าหนด กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(2555) สมรรถนะถือเป็นส่ิงส าคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน้าท่ีสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) ท่ีให้ความหมายของสมรรถนะวา่ส่ิงท่ีแสดงออกมาเป็น
ผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความช านาญ แรงจูงใจ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  และ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังานให้ประสบ
ผลส าเร็จ ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในองคก์รและส่งผลให้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดใ้นสถานการณ์ท่ีหลากหลายกวา่และไดผ้ลงานดีกวา่คนอ่ืน  

ผูต้ ัดสินเป็นบุคลากรกีฬาส่วนหน่ึงท่ีส าคญัในการแข่งขนักีฬา การเป็นผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอลจ าเป็นต้องมีทั้ งศาสตร์และศิลป์ สามารถอุปมาได้ว่าศาสตร์คือกฎ กติกา รูปแบบ
วธีิการตดัสิน ศิลป์ คือ การน ากฎ กติกามาใชใ้นการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูต้ดัสินตอ้งมีความรู้ดา้น
กติกาเป็นอย่างดี ตดัสินตามท่ีกติกาก าหนดและตดัสินได้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า  ซ่ึงต้องอาศยัการ
ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย ทบทวนความรู้กติกา วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
รวมทั้ งเทคนิคการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล อุดม พิมพาและสมเกียรติ อักษรถึง (2532:9-12) 
นอกจากมีความรู้มีประสบการณ์และมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎกติกาบาสเกตบอลอยา่งแทจ้ริงแลว้ ยงั
จ  าเป็นต้องมีคุณสมบัติท่ีดีด้วย สมเกียรติ นุกิจรังสรรค์ (2551) กล่าวว่า ผูต้ ัดสินต้องเป็นผูท่ี้ที
บุคลิกภาพท่ีดีมีความยุติธรรม ซ่ือตรง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน ตอ้งมีความมัน่ใจ มีอารมณ์มัง่คง 
สามารถควบคุมตนเองและจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างถูกตอ้ง เป็นผูท่ี้มีศกัด์ิศรี และรักษาเกียรติของผูต้ดัสินกีฬาบาลเกตบอล มีความสุขุม พูดจา
สุภาพ มีความกลา้ในการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นนกัประนีประนอม และยดืหยุน่ในเกมการแข่งขนั
ดว้ยสามญัส านึกในการทรงไวซ่ึ้งความเท่ียงธรรม จากท่ีกล่าวมาแสดงวา่ ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล
ตอ้งมีความรู้ มีทกัษะ มีเจตคติ ค่านิยม มีบุคลิกลกัษณะประจ าตวั มีแรงขบัภายในซ่ึงเป็นทั้งของ
องคป์ระกอบของสมรรถนะของการเป็นผูต้ดัสิน 
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สมรรถนะเป็นคุณลักษณะท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ตวับุคคล ซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวั
ผลกัดนัให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่า
เกณฑ์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพราะฉะนั้น ในการพฒันาผูต้ดัสินบาสเกตบอลให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีมีประสิทธิภาพควรส่งเสริมให้ผูต้ดัสินพฒันาและไดส้มรรถนะของตนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน
การตดัสิน สมรรถนะของผูต้ดัสินบาสเกตบอลท่ีเหมาะสมควรมีประเภทและควรมีก่ีระดบั ผูว้จิยัจึง
สนใจศึกษา สมรรถนะของผูต้ดัสินบาสเกตบอลแต่ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีพบในเร่ืองของผูต้ดัสิน
คือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามการปฏิบติังานและวดัคุณลกัษณะต่างๆของผูต้ดัสินบาสเกตบอล ซ่ึง
ผูท่ี้รับผิดชอบในองค์กรจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การพฒันาผูต้ดัสิน
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการติดตามประเมินผลก็คือ “ตวัช้ีวดั” การท างานท่ี
ไม่มีการติดตามหรือขาดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนย่อมไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาบุคลากรและองคก์ร เพราะ
ท าให้ไม่ทราบได้ว่าส่ิงท่ีได้ปฏิบติัไปนั้น มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
เพราะเหตุใด ผูเ้ก่ียวข้องพึงพอใจหรือไม่ นอกจากน้ีการมีตัวช้ีวดัท่ีถูกต้องชัดเจนจะสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะท าให้หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนไดท้นัต่อเหตุการณ์ หรือแมว้า่เหตุการณ์จะส้ินสุดแลว้ก็ตาม และผลการประเมินตวัช้ีวดัท่ีได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบติังานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบติังานต่อไปประสบ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงปัจจุบนัยงัขาดตวัช้ีวดัสมรรถนะ
ของการเป็นผูต้ดัสินบาสเกตบอลท่ีดี 

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะคณะกรรมการฝ่ายพฒันาผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
และเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาตวัช้ีวดั
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูต้ดัสินท่ีดีและเป็น
มาตรฐานของผูท่ี้จะเป็นผูต้ดัสินบาสเกตบอลในอนาคต รวมถึงสามารถใชใ้นการประเมินเพื่อรักษา
สภาพการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล การสอบเล่ือนขั้นและการพฒันาสู่ผูต้ดัสินระดบันานาชาติ
ท่ีไดม้าตรฐานสากล อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของผูต้ดัสิน
บาสเกตบอลต่อไป 

 
ค าถามการวจัิย 

1. สมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้ก่ีด้าน ควร
ประกอบดว้ยดา้นใดบา้งและมีการแบ่งระดบัสมรรถนะอยา่งไร 

2. ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแต่ละดา้นควรมีตวัช้ีวดัจ านวนก่ีขอ้ 
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จุดมุ่งหมายของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย  
2. เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
3. เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของสมรรถนะและ

ตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

ความส าคัญของการวจัิย 
ท าให้ได้สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีจ าเป็นต้องมีในปัจจุบนั อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการก าหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะเป็นผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลหรือการสอบข้ึน
ทะเบียนเป็นผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอล และได้ตัวช้ีวดัสมรรถนะแต่ละด้านของผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอลในปัจจุบนั เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างแบบประเมินความสามารถของผูท่ี้จะเป็นผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลนอกจากน้ีเป็นแนวทางให้ผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูต้ดัสินของสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทยไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองตามสมรรถนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะและพฒันาตวัช้ีวดัของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล โดยใช้เทคนิคการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) ซ่ึงก าหนดขอบเขต
ของการวจิยัจ  าแนกตามระยะต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวจิยั ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การศึกษาและคน้หาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 

ในระยะน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและค้นหาสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล ซ่ึงก าหนดขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูลและดา้นตวัแปร ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
แหล่งข้อมูล 

1.เอกสารท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะและคุณสมบติัของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
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2.ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลและการวดัประเมินผล 
จ านวน 15 คน ซ่ึงได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) และมีเกณฑ์การคัดเข้า 
(Inclusion Criteria) ดงัต่อไปน้ี   

1. เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานผูต้ดัสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนั หรือ 

2. เป็นผูค้วบคุมการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ ปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 5 ปี หรือ 

3. เป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ ปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
นอ้ย 3 ปี หรือ 

4. เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการวดัและการประเมินผล ปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งนอ้ย 5 ปี หรือ 

5. เป็นวิทยากรอบรมผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลระดับชาติ ปฏิบัติ
หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 5 ปี  

ตัวแปร 
 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ สมรรถนะของผูต้ดัสินและระดบัสมรรถนะของผู ้

ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของ

ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ในการน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา

บาสเกตบอล ซ่ึงก าหนดขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูลและขอบเขตดา้นตวัแปร  ดงัน้ี 
แหล่งข้อมูล 

ผูเ้ช่ียวชาญในด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลและการวดัประเมินผล 
จ านวน 15 คน ซ่ึงได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) และมีเกณฑ์การคัดเข้า 
(Inclusion Criteria) ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกนักบัผูใ้หข้อ้มูลในระยะท่ี 1  
 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  

1) ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
2) คุณภาพของตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ระยะที่ 3 การตรวจสอบดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของ
สมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

ในระยะน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct  Validity) ของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลพร้อมทั้ง
ตรวจสอบยืนยนัความเป็นไปได้ในการน าแบบวดัและตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอลไปใชใ้นสถานการณ์จริง ซ่ึงก าหนดขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูลและขอบเขตดา้นตวัแปร 
ดงัน้ี 

ประชากร  
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัสมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย โดยเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 374 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัเก็บจากทุกหน่วยของประชากร (Census Population) โดยจ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวดั จ  านวน  
30 คน  

2.กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวดั จ านวน 344  คน โดยใชก้ารเก็บจริง ไดข้อ้มูลคืนมา จ านวน 330 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร   
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล แบ่งเป็น 2 สมรรถนะ ไดแ้ก่  
1) สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
1.2)  จิตส านึกในการปฏิบติังาน  
1.3)  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
1.4)  จริยธรรม  
1.5)  การท างานเป็นทีม 

2) สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี ประกอบดว้ย 9 สมรรถนะยอ่ย ไดแ้ก่ 
2.1) ภาวะผูน้ า  
2.2) การควบคุมตนเอง  
2.3) ความถูกตอ้งของงาน  
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2.4) ความมัน่ใจในตนเอง  
2.5) การคิดวเิคราะห์  
2.6) การมองภาพองคร์วม 
2.7) การพฒันาผูอ่ื้น 
2.8) การสืบหาขอ้มูล 
2.9) ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ตัวช้ีวัด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินคุณภาพของการตดัสิน สะทอ้นถึง

การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ใหมี้การพฒันามากข้ึน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
การพัฒนาตัวช้ีวัด หมายถึง  กระบวนการในการด าเนินการจดัท าหน่วยวดัความส าเร็จ

ของตวัช้ีวดัสมรรถนะ การปฏิบติัหน้าท่ีผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลโดยปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงท่ี
เป็นอยูใ่หดี้ข้ึนและใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยยดึหลกัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
การวิจยัคร้ังน้ี มีกระบวนการท าวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษาและศึกษา
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  ระยะท่ี  2 การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ระยะท่ี 3 การตรวจสอบด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  
Validity) ของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

ผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล  หมายถึง ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยท่ีข้ึน
ทะเบียนไวก้บัสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  

สมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก 
ความสามารถ ความรู้ ทกัษะ  คุณลักษณะและคุณสมบติั  ผูต้ดัสินท่ีท าหน้าท่ีในการตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล สมรรถนะประกอบไปด้วย สมรรถนะหลัก (Core competencies) และสมรรถนะ
เฉพาะหนา้ท่ี (Functional competencies) 

 สมรรถนะหลัก (Core competencies) หมายถึง ความสามารถทัว่ไปในระดบัแก่นหรือ 
คุณลักษณะร่วมของการเป็นผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลทั้ งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน จ าเป็นต้องมีเพื่อให้การตัดสินบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 
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1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  หมายถึง ความมุ่งมั่น ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีการตัดสินกีฬา
บาสเกตบอลให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการตดัสินท่ีผ่านมาของ
ตนเอง หรือเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก าหนดข้ึน อีกทั้งยงั
หมายรวมถึงการพฒันาผลงานและกระบวนการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 

2. จิตส านึกในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเขา้ใจในคุณลกัษณะ และวิธีการตดัสินท่ี
ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเขา้ใจความตอ้งการ หรือ ปัญหาท่ีแทจ้ริงของผูฝึ้กสอน หรือ
นกักีฬาและสามารถด าเนินการหรือแกไ้ขปัญหา ใหค้  าปรึกษาในส่วนของกติกาและการตดัสินได ้

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่ง
สม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ของตนในการเป็นผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอล ด้วย
การศึกษา คน้ควา้หาความรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งรู้จกัพฒันา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้
ความรู้ดา้นกติกา วธีิปฏิบติัและเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

4. จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมาย 
และ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลกัจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลโดยมุ่ง
ประโยชน์เพื่อความยติุธรรมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

5. การท างานเป็นทมี หมายถึง ความตั้ งใจในการท างานร่วมกับผู ้อ่ืน โดยมี
เป้าหมายร่วมกนั สร้างกลุ่มบุคคล อาศยัความสัมพนัธ์ร่วมมือร่วมใจปฏิบติัหนา้ท่ี พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั มีความจริงใจต่องาน และผูร่้วมงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย   

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ (Functional competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะ
ส าหรับผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลในแต่ละด้านเพื่อสนับสนุนให้ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อหนา้ท่ี และส่งเสริมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหดี้ยิง่ข้ึน มีทั้งหมด 9 สมรรถนะ  

1. ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการเป็นผูน้ า การก าหนดทิศทางเป้าหมายใน
การท างานของทีม สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีในการ
ตดัสิน รวมทั้งการกระตุน้จูงใจ และให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูอ่ื้นถึงแนวทางการตดัสินเพื่อให้ทีม
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน เตม็ประสิทธิภาพ 

2. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมใน
สถานการณ์ท่ีอาจจะถูกย ัว่ยุ หรือเผชิญหน้ากับสภาวะความกดดันกับสถานการณ์ของเกมกีฬา
บาสเกตบอล หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ือตอ้งอยู่ภายใต้
สถานการณ์ท่ีก่อความเครียด อยา่งต่อเน่ือง 
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3. ความถูกต้องของงาน หมายถึง ความเขา้ใจ และการปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามแนวทางท่ี
ก าหนด ตลอดจนความพยายามท่ีจะปฏิบติังานให้ถูกตอ้งครบถ้วนและลดขอ้บกพร่องของการ
ตดัสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนรวมทั้ งความพยายามให้เกิดความชัดเจนข้ึนในบทบาทหน้าท่ี กฎกติกา 
ขอ้บงัคบั วธีิการปฏิบติั                  ต่าง ๆ และการคิดหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการตดัสินให้
ดียิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 

4. ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง ความมัน่ใจในความสามารถ ศกัยภาพ ตลอดจน
วิจารณญาณการตดัสินให้บรรลุผล รวมทั้งการน าเสนอผลงาน การตอบขอ้ซักถาม และให้ขอ้มูล
ต่าง ๆ แก่ผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจ  

5. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การท าความเขา้ใจและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการ
ตดัสิน แนวคิดโดยการแยกแยะปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือทีละขั้นตอน  

6. การมองภาพองค์รวม หมายถึง การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วม โดยการ
จบัประเด็นในการตดัสิน สามารถสรุปรูปแบบเช่ือมโยงหรือประยุกตแ์นวทางการแกไ้ขปัญหาจาก
สถานการณ์ ต่างๆ จนไดว้ธีิการแกไ้ขปัญหา  

7. การพัฒนาผู้อ่ืน หมายถึง การใส่ใจและพฒันาผูอ่ื้น คือ ความใส่ใจและตั้งใจท่ีจะ 
ส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันาให้ผูอ่ื้นมีศกัยภาพทศันคติท่ีดีต่อการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลอย่าง
ย ัง่ยนืเกินกวา่กรอบของการปฏิบติัหนา้ท่ี  

8. การสืบหาข้อมูล หมายถึง การสืบเสาะหาขอ้มูล คือ ความใฝ่รู้เชิงลึกท่ีจะแสวงหา 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเกิดจากการแข่งขนั กฎ กติกา ระเบียบการแข่งขนั ประเด็นปัญหา หรือ
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

9. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน หมายถึง ความยืดหยุน่ผอ่นปรน คือ ความสามารถในการ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และปฏิบติัหน้าท่ีการตดัสินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
และกลุ่มคนท่ี หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง และปรับเปล่ียน
วธีิการเม่ือสถานการณ์เปล่ียน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ผูว้ิจยัได้สรุป

กรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
ทฤษฎสีมรรถนะผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 

ของเดวดิ ซี แมคเคลแลน 

สมรรถนะหลกัของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 
ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ ไดแ้ก่  

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2. จิตส านึกในการปฏิบติังาน  
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
4. จริยธรรม  
5. การท างานเป็นทีม 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าทีข่องผู้ตัดสินกฬีา
บาสเกตบอล 

ประกอบดว้ย 8 สมรรถนะ ไดแ้ก่  
1. ความรู้ความเขา้ใจกติกาบาสเกตบอล 
2. ทกัษะการตดัสิน 
3. สมรรถภาพทางกาย 
4. ภาวะผูน้ า 
5. การควบคุมตนเอง 
6. ความถูกตอ้งของงาน 
7. ความมัน่ใจในตนเอง 
8. ทกัษะภาษาองักฤษ 

 
 

 
ตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวดัสมรรถนะ ด้วยเทคนิคการวจัิยแบบผสานวธีิ 

1)  การวจิยัเชิงคุณภาพ ยนืยนัคุณภาพจากประสบการณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
2)  การวจิยัเชิงปริมาณ ยนืยนัคุณภาพดว้ยสถิติการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       9.  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน                                                                     
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สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ของผู้ตัดสินกฬีา
บาสเกตบอล ประกอบดว้ย 9 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 

1.  ภาวะผูน้ า  
2.  การควบคุมตนเอง  
3.  ความถูกตอ้งของงาน  
4.  ความมัน่ใจในตนเอง  
5.  การคิดวิเคราะห์  
6.  การมองภาพองคร์วม 
7.  การพฒันาผูอ่ื้น 
8.  การสืบหาขอ้มูล 
9.  ความยืดหยุน่ผอ่นปรน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อน ามาเป็นแนวทางและสนับสนุนงานวิจัยดังต่อไปน้ีการพัฒนาตัวช้ีวดั
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ 
    1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
    1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
    1.3 ประเภทของสมรรถนะ 
    1.4 การประเมินสมรรถนะ 
    1.5 บทบาทของผูป้ระเมินสมรรถนะ 
    1.6 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดั 
    2.1 ความหมายของตวัช้ีวดั 
    2.2 ความส าคญัของตวัช้ีวดั 
    2.3 หลกัของการสร้างตวัช้ีวดั 
    2.4 ประเภทของตวัช้ีวดั 
    2.5 คุณลกัษณะท่ีดีของตวัช้ีวดั 
    2.6  วธีิการพฒันาตวัช้ีวดั 
    2.7 ค่าของตวัช้ีวดั 
    2.8 เกณฑก์ารทดสอบคุณภาพของตวัช้ีวดั   
    2.9 องคป์ระกอบในการจดัท าตวัช้ีวดั 
    2.10 ขั้นตอนการจดัท าตวัช้ีวดั 
    2.11 ความหมายของการพฒันาตวัช้ีวดั 
3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการเป็นผูต้ดัสิน 
    3.1 สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
4. เทคนิคการสัมภาษณ์ 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.1 งานวจิยัในต่างประเทศ 
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 5.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัสมรรถนะ 
ความหมายของสมรรถนะ 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะคุณลักษณะ และแรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงานในต าแหน่งนั้นๆ สมรรถนะ       
แต่ละตวัจะมีความส าคญัของงานแตกต่างกนัไปมีความหมายดงัน้ี 

David C. McClelland (1973) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะวา่ หมายถึง คุณลกัษณะ 
ท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถสร้างผลการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์ /เป้ าหมายท่ีก าหนดไว ้                        
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการของสมรรถนะประกอบดว้ย 

1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท าไดดี้และฝึกปฏิบติัเป็นประจ าจนเกิด
ความช านาญ 

2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรู้เก่ียวกบั
หลกัสูตรการสอน การบริหารจดัการและการคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

3 . คุ ณ ลัก ษณ ะ  (C ha rac te ris tic ) ห ม าย ถึ ง  ลัก ษณ ะท างก ายภ าพ ที มี                         
การตอบสนองต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงกิริยาอาการท่ีแสดงออกในทุกรูปแบบท่ีเห็นได้
จากภายนอกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า ทั้งภายในและภายนอก 

5. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นแรงขบัจากภายในตนเองและ
แรงขบัจากภายนอกท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ถือวา่เป็นส่วนท่ีแต่ละคนสามารถพฒันาให้มี
ได้ไม่ ยากด้วยการศึกษาค้นคว้าท าให้ เกิ ดความ รู้และด้วยการป ฏิบั ติท าให้ เกิ ดทักษะ                           
ส่วนองคป์ระกอบท่ีเป็นคุณลกัษณะ (Characteristic) ไดแ้ก่เจตคติค่านิยมและความเห็นเก่ียวกบัภาพ
ลกัษณะของตนเองรวมทั้งพฤติกรรม (Behavior) และแรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีพฒันาได้ยาก
เพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบุคคล แมคเคนแลน ได้เก็บข้อมูลของกลุ่มผูท่ี้มีผลการ
ปฏิบติังานโดดเด่น และผูท่ี้ไม่ไดมี้ผลงานโดดเด่น ดว้ยการสัมภาษณ์พบวา่ สมรรถนะเก่ียวกบัความ
เข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน ไม่ใช่การ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบความถนัดบทความเร่ือง Testing for Competence rather than for 
Intelligence ของแมคเคลแลนท่ีตีพิมพใ์นปี 1973 ไดรั้บการกล่าวถึง อยา่งกวา้งขวางจากนกัวชิาการ 
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ทั้งท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างไรก็ดี แมคเคลแลน ก็ไดท้  าให้เร่ืองสมรรถนะไดรั้บความสนใจ
ศึกษาและใชก้นัต่อๆ มาจนถึงทุกวนัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. 2548) 

Rothwell and Graber (2010) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าลกัษณะใด ๆ ของ
บุคคลแต่ละคนท่ีน าไปสู่การยอมรับหรือโดดเด่น สมรรถนะอาจรวมถึงทกัษะทางเทคนิค ระดบั
ของแรงจูงใจ ลักษณะบุคลิกภาพ การรับรู้ขององค์ความรู้หรือเก่ียวกับความสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในผลการผลิต สมรรถนะเป็นส่วนลกัษณะของบุคคล จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีในบุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จท่ีเป็นหน่ึงในวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแยกและก าหนดคุณสมบติับุคคลท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จมากกวา่บุคคลอ่ืน ๆ 

วรเทพ ภูมิภกัดีพรรณ (2550) และ Selvi (2010) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความช านาญ แรงจูงใจ และ
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมในอนาคตท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีจะ
สามารถปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
ร่วมงานคนอ่ืน ๆ ในองค์กรและส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายกวา่และไดผ้ลงานดีกวา่คนอ่ืน   

Seermon (2007) David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) ไดใ้ห้ความหมายของ
สมรรถนะวา่ คุณลกัษณะท่ีทุกคนมีและใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อผลกัดนัใหผ้ลการปฏิบติังาน 

บรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ
ทางสังคมลกัษณะ บทบาททางสังคม ภาพลกัษณะและแรงจูงใจ นิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบ
ความคิดและวธีิการคิด ความรู้สึกและการกระท า 

Spencer and Spencer (1993) พชรวิทย ์ จนัทร์ศิริสิร (2554) ได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะว่า คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ท่ีมีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ 
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Traits) อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และ 

ทกัษะ (Skills) ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี จะเป็นตวัผลกัดนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
(Causal Relationship) คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของตัวบุคคล ได้แก่ 
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Traits) ทกัษะ (Skills) จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือบทบาททาง
สังคม (Social Role) หรือองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ให้บุคคลสามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงบุคคลจ าเป็นตอ้งใช้ในการ
ปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานสูงกวา่/เหนือกวา่เกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้นัเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ผลกัดนัให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีให้ความส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย    ท่ีก าหนดใน
ต าแหน่งงานนั้น ๆ สามารถวดั สังเกตไดแ้ละสามารถพฒันาได ้
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Boam and Sparrow (1992) ชมสุภคั ครุฑกะ (2558) สุรชยั พรหมพนัธ์ (2554) ไดใ้ห้
ความหมายของสมรรถนะว่า ความรู้ ความสามารถ ทักษะกลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม                 
ท่ี บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ี                   
ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวงัของบุคคลอ่ืน เป็น     
การแสดงถึงความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
งานนั้น ๆ    

ส านักงานรางว ัล คุณภาพแห่งชาติ  (2556) ได้นิ ยามของสมรรถนะว่า “ขีด
ความสามารถของบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลส าเร็จของ
กระบวนการท างานดว้ยความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร ขีดความสามารถ
อาจรวมถึงความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การสร้างนวตักรรมและ                            
การปรับเปล่ียนสู่เทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการท างานใหม่                   
การตอบสนองต่อความตอ้งการทางธุรกิจ ตลาด และกฎระเบียบ 

เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543) ศิริรัตน์ พิริยธนาลยั และจุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(2553)ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า ทกัษะ ความรู้และความสามารถ หรือพฤติกรรมของ
บุคลากร ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานใด แสดงถึงพฤติกรรมอนัดีท่ีก่อประโยชน์ต่อการท างานน าไปสู่
สมรรถนะท่ีองคก์ารมุ่งหวงั เพราะผูมี้ความรู้และทกัษะอาจไม่มีใจท่ีจะท าหรือไม่เห็นประโยชน์ท่ี
จะท าหรือไม่อยู่ในฐานะท่ีจะท าได้ บทบาทของการพฒันาสมรรถนะ จึงได้แก่การช่วยเหลือให้
บุคคลอยูใ่นฐานะท่ีจะแสดงพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มิใช่รู้ว่าดีแต่ไม่ท า หรือรู้
ว่าไม่ ดีแต่ท า ห รือท าเฉพาะเม่ือมีคนเห็น อย่างไรก็ตามเราควรสร้างพฤติกรรมหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะองคก์ร จึงจะท าให้การท างานนั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้องคก์ร
ทราบว่าคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากรในองคก์ร (Superior Performer) 
นั้นเป็นอยา่งไร 

นิสดารก์ เวชยานนท์ (2550) รวีวรรณ เผ่ากัณหา (2548) ได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะว่า ความรู้ เจตคติ ทกัษะ ประสบการณ์และคุณลกัษณะพฤติกรรมท่ีท าให้คนสามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีจะท าให้การปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีพึง
พอใจไดร้าวดี ปฏิวติัวงศ์ (2552) ณรงค์วิทย ์แสนทอง (2550) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะว่า 
ความสามารถหรือสมรรถนะของผูด้  ารงต าแหน่งงานท่ีงานนั้น ๆ ตอ้งการในการรับรู้ขอ้มูลและ
รายละเอียดงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีรับผิดชอบทั้งน้ีค  าว่าสมรรถนะ (competency) ก็ไม่ได ้
หมายถึงเฉพาะพฤติกรรมแต่จะมองลึกไปถึงความเช่ือเจตคติอุปนิสัยส่วนลึกของตนดว้ย 
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ปิยะชยั จนัทรวงศไ์พศาล (2549) อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ์ (2547) ไดใ้ห้ความหมายของ
สมรรถนะว่า คือทกัษะความรู้ความสามารถคุณลกัษณะของบุคคล หรือพฤติกรรมของบุคลากร               
ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลกัษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ
เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถท างานจนบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้น โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ตอ้งสามารถจ าแนกไดว้า่ผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในการท างานไดดี้ ตอ้งมีคุณลกัษณะเด่น 
ๆ อะไร หรือลกัษณะส าคญั ๆ อะไรบา้ง หรือจะกล่าวไดว้า่ สาเหตุของการท างานท่ีท างานแลว้ไม่
ประสบความส าเร็จ เป็นเพราะขาดองคป์ระกอบของสมรรถนะบางประการในดา้นใดบา้งเป็นตน้
  

อจัริยา วชัราววิฒัน์ (2544) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะไวว้า่ สมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถท่ีประกอบดว้ยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบติั ท่ีบุคคลพึงมีในการท่ีจะปฏิบติั 
หรือจดัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด และสามารถแสดง
ออกมาใหเ้ห็นไดใ้นรูปของพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ และการกระท าท่ีดี 

สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2546: 48 อา้งอิงจาก Scott B. Parry) ไดนิ้ยามค าวา่สมรรถนะ 
วา่คือ กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) และคุณลกัษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมี
ผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่งงานหน่ึง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะดงักล่าว 
สัมพนัธ์กบัผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวดัผลเทียบกบัมาตรฐานท่ี                    เป็นท่ี
ยอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างข้ึนได ้โดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา 

วฒันา พฒันพงศ์ (2556: ออนไลน์) ไดส้รุปค านิยามของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ
(C om petency) หมาย ถึ ง  ระดับ ของความสามารถในการป รับและใช้กระบวนทัศน์ 
(Paradigm)ทศันคติ พฤติกรรม ความรู้ และทกัษะ เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในองค์การ บุคลากรทุกคนควรมี
ความสามารถพื้นฐานในหน้าท่ีท่ีเหมือนกนัครบถว้นและเท่าเทียมกนั และควรพฒันาตนเองให้มี
ความสามารถพิเศษท่ีแตกต่างกนัออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหนา้ท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัศกัยภาพระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional quotient: EQ) และความสามารถทาง
สติปัญญา (Intelligence quotient: IQ) 

อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ์ (2547: 61) ไดส้รุปค านิยามของสมรรถนะไวว้า่ สมรรถนะ คือ 
คุณลกัษณะของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณสมบติัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นและสอดคล้องกับความ
เหมาะสมกบัองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งสามารถจ าแนกไดว้า่ผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในการ
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ท างานไดต้อ้งมีคุณลกัษณะเด่น ๆ อะไร หรือลกัษณะส าคญั ๆ อะไรบา้ง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 
สาเหตุท่ีท างานแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะขาดคุณลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นตน้ 

สมรรถนะ เรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ ขีดความสามารถ มีความหมายตรงกบัภาษาองักฤษ 
วา่ Competency หรือCompetence ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

อัจริยา (2543)ได้ส รุปความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง 
ความสามารถท่ีประกอบด้วยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบติั ท่ีบุคคลพึงมี ในการท่ีจะ
ปฏิบติั หรือจดัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด และสามารถ
แสดงออกมาใหเ้ห็นไดใ้นรูปของพฤติกรรมทางความรู้ เจตคติ และการกระท า 

อาภรณ์ (2548)ได้สรุปเก่ียวกบัวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคการก าหนด สมรรถนะ 
(Competency) จากหนังสือต าราทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากการสนทนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับผูรู้้ในสายบริหารและพฒันาบุคลากร จากการอบรมสัมมนา จากบทความท่ี
เก่ียวข้องและจากประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาท่ีสั่ งสมมา อยู่ตลอด ดังนั้ นการเขียน
พจนานุกรมความสามารถหรือสมรรถนะ Competency dictionary จึงเน้นไปท่ีการก าหนด
พฤติกรรมแยกตามระดบัความยากของพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามความสามารถหรือ
สมรรถนะท่ีเขียนข้ึนทั้งหมด 155 ตวั ดงันั้น แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะมีบทบาทและถูกน ามาใช้
ในองค์การมากข้ึน  เหตุเพราะการก าหนด Competency ตอ้งก าหนดให้สอดคล้อง เช่ือมโยงและ
ตอบสนองต่อ วิสัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การท่ีก าหนดข้ึนอีกทั้งยงัสามารถ
น าหลกัการและแนวคิด  Competency  มาใช้ในกระบวนการดา้นการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพฒันา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ซ่ึงถือว่า คน เป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคญัต่อการสร้างความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการด าเนินงาน ทั้งน้ีคนจดัอยูใ่นกลุ่มของ
ตน้ทุนประเภทหน่ึงในลกัษณะของตน้ทุนทางปัญญา (Intellectual cost) ซ่ึงมูลค่าของคนจะอยู่ท่ี
พฤติกรรมและผลการท างานและดว้ยเหตุน้ีองคก์ารต่าง ๆ จึงพยายามมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถของพนกังานของตนใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน เพราะ  ถือวา่เป็นคนเป็น
กลไกในการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการน าองคก์ารไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์ารมุ่งไวไ้ดใ้ห้
ความหมาย Competency ว่าหากแปลตามภาษาไทยจะหมายถึงความสามารถ หรือสมรรถนะ ซ่ึง
เป็นตวัก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออกเป็นการตอบค าถามวา่ “ท าอยา่งไรท่ีจะท า
ให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ (How)” มากกว่าตอบค าถามว่า “อะไรเป็นส่ิงท่ี
หัวหน้างานคาดหวงัหรือตอ้งการ (What)” ทั้งน้ี การก าหนดความสามารถหรือ Competency นั้น
แบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ KSA ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่างดงัน้ี 
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1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงท่ีถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งใน
สถาบันการศึกษา หรือการศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้ งการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์  

2. ทกัษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนให้เกิดข้ึนโดยจะตอ้งใช้
ระยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะข้ึนมาโดยถูกแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1 ทักษะด้านการบริหาร/ การจัดการงาน (Management skill) หมายถึง 
ทกัษะใน การบริหารควบคุมงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและการจดัการในการบริหารงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะในการมีวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์  

2.2 ทกัษะเทคนิคเฉพาะงาน (Technical skills) หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นใน              
การท างานหรือกลุ่มงานท่ีต่างกนัไป เช่น งานจดัซ้ือจะมีเจา้หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างจาก
งานผลิต  

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจตคติ
ทศันคติ ความตอ้งการส่วนบุคคล พบวา่ คุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาและไม่ค่อย
เปล่ียนแปลง 

Good and Kappa (1973) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะวา่ หมายถึง ทกัษะ (Skill) 
ความคิดรวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) ท่ีต้องมีในการปฏิบัติงานทุกประเภทเป็น 
ความสามารถอยา่งหน่ึงในการน าเอาหลกัการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาต่างๆ มา 
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์จริง เพื่อท างานและแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลอยา่งสูงสุด 

ปริญญ ์(2544) ไดส้รุปวา่ ปัจจยัท่ี ช้ีขาดความส าเร็จ หรือความลม้เหลวขององคก์ร คือ 
การจดัการตน้ทุนทางปัญญา ซ่ึงหมายถึง ทรัพยากรมนุษยน์ัน่เอง และอาจกล่าวไดอี้กวา่ ธุรกิจนบั
จากน้ีตอ้งการเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เพื่อความอยู่รอดและเติบโตได ้นัน่คือ การ
บริหารจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะให้กบัทีมงานและตวับุคคล ทั้งน้ีเพื่อหวงัจะให้เกิดสมรรถนะใน
การส่งเสริมสนบัสนุนท่ีดีท่ีสุดจากทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู ่

Gunz (1983)ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความสมรรถนะไวว้า่ เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงถือเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้บรรลุถึงความตอ้งการของงาน ภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร และท าใหบุ้คคลมุ่งนัน่สู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

บอล (Nagelsm ith. 1995:245; citing Boss. 1985) ได้กล่าวถึง สมรรถนะว่า                      
เป็น ความสามารถท่ีจะปฏิบติักิจกรรมเฉพาะไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีทกัษะ ความรู้ ค่านิยม                    
การคิด และเจตคติ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับสมรรถนะสอดคล้องกับแนวคิดของ แคทซ์ และ                  
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กรีน (Nagelsmit. 1995: 245; citing Katz; & Green. 1992) ซ่ึงกล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความ 
สามารถในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีระดบัความช านาญ รวมทั้งความรู้ ทกัษะ เจตคติ และค่านิยม  

โอฮาแกน (O’Hagan. 1996: 4 -5) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ เป็นแนวคิดท่ีคนสามารถ 
ถ่ายทอด ถ่ายเท หรือเคล่ือนยา้ยทกัษะและความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึง
แนวคิดดังกล่าวมีอยู่ทัว่ไปภายในองค์กร การวางแผนงาน การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ตลอดจนมี 
กิจกรรมท่ีไม่ใช่งานประจ าทัว่ไป นอกจากนั้น ยงัรวมถึงคุณภาพของความมีประสิทธิภาพของ 
บุคคลในสถานท่ีท างาน โดยทัว่ไปจะกล่าวถึง ความรู้ ทกัษะ และค่านิยม ซ่ึงเป็นเป้าหมายหรือ 
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการฝึกอบรมและพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้และทกัษะจะเป็นส่ิง ท่ี
ส าคัญท่ีสุด และสามารถฝึกอบรม และพัฒนาง่ายกว่าการสร้าง หรือปลูกฝังค่านิยม อย่างไร               
ก็ตาม ถึงแมว้า่ ค่านิยม หรือทศันคติ จะท าการปลูกฝังหรือสร้างข้ึนไดย้ากกวา่การฝึกอบรม ความรู้
และทกัษะแต่ทั้งหมดก็เป็นพื้นฐานของการเพิ่มพูนและพฒันาสมรรถนะ 

Parry (1996) ไดก้ล่าววา่ ในการปฏิบติังานในองคก์รสมรรถนะมีความเก่ียวขอ้ง และ
สัมพนัธ์ระหว่างงาน (Work) ผลลพัธ์ (Results) ผลท่ีได้จากการท างาน (Outputs) กบัคุณลกัษณะ
ของความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitude) ในการท างานซ่ึงสามารถแสดงออก
ไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั มุมมองท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะอาจจะมีหลากหลายตามค่ายของแนวคิด เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมองสมรรถนะวา่ เป็นเสมือนปัจจยั น าเขา้ (Input) ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน
อนัเกิดจากเง่ือนไขท่ีงานก าหนดข้ึน นอกจากน้ี การก าหนด ขอบเขตของสมรรถนะในแต่ละงานจะ
แตกต่างกนัออกไป บางคร้ังไดร้วมบุคลิกลกัษณะ ค่านิยม และรูปแบบบางอยา่งไวด้ว้ยกนั 

McLagan (1997)ให้ความคิดเห็นต่อลกัษณะของสมรรถนะในมุมมองต่างๆ ท่ีรวมทั้ง
มุมมองขีดความสามารถท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์เขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงว่า 
สมรรถนะต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆ และก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท าได ้ไดแ้ก่ งาน
การท าความสะอาดพื้นงานยอ่ยคือการเลือกไมก้วาดซ่ึงงานยอ่ยลงไปอีกก็จะตอ้งมีความสามารถใน
การเลือกใชไ้มก้วาดวา่จะเลือกใชไ้มก้วาดอนัใดในการท างานท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะ
สมรรถนะท่ีสามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบยอ่ยซ่ึงผลลพัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นจะ 
รวมกนัไปสู่ผลลพัธ์ร่วมกนั 

3. สมรรถนะตามผลของการกระท า (Competency as Outputs) สมรรถนะใน 
ลกัษณะน้ี จ  าเป็นท่ีจะต้องค้นหาความตอ้งการของลูกค้าทั้ งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให ้              
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ไคค้วามตอ้งการในการผลิต จากนั้นจึงแบ่งผลท่ีไดอ้อกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยๆ และสามารถก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานท่ีตอ้งการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

4. สมรรถนะตามความรู้ ทกัษะ และทศันคติ (Competency as Knowledge, Skill 
and Attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือวิธีการต่างๆ ท่ีจะบ่ง
บอกว่าคนผูน้ั้ นมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในส่วนของ 
สมรรถนะในลกัษณะน้ีจะตอ้งแยกแยะออกมาให้เห็นวา่ ความรู้ ทกัษะ และทศันคติอะไรบา้งท่ีจะ
ท าให้ประสบความส าเร็จซ่ึงความส าเร็จดงักล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จของ
เป้าหมาย การคน้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจะน ามาซ่ึงการใช้เป้าหมายเป็นตวัก าหนด
ล าดบัความส าคญัของการท างานต่อไปได ้

5. สมรรถนะทีแต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) เป็นการ
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ทกัษะและทศันคติซ่ึงเป็นความสามารถท่ีแทจ้ริง
ของแต่ละบุคคลท่ีมีอยู่แต่เป็นการยากมากท่ีจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
พฤติกรรมของผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบติัอย่างใดอยา่ง
หน่ึงนั้น คือจะตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบติัตามได ้นั้นคือ ความสามารถท่ี
ผูน้ าจะตอ้งมี แต่อะไรคือสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมนั้น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด 
ความรู้ทางธุรกิจ การพูดในท่ีชุมชนองคป์ระกอบบางอยา่งหรือความรับผดิชอบในตวัเอง 

Gunz (1983) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying 
Characteristic) ของบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทกัษะ (Skill) จินตภาพส่วน
ตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ซ่ึง
บุคคลจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานสูงกวา่/เหนือกวา่เกณฑเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Boam (1992) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
บุคคลจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีความ
รับผดิชอบประสบความส าเร็จ 

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer,1993) กล่าวว่า “สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลกัษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 
(Motive) อุปนิสัย (Trait) อตัตมโนทศัน์ (Self-Concept) ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ซ่ึง
คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัหรือมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ใหบุ้คคล
สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ/
หรือ สูงกวา่เกณฑอ์า้งอิง (Criterion – Reference) หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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David C. McClelland (1973) ไดใ้หค้วามหมายของสมรรถนะวา่ หมายถึง คุณลกัษณะ 
ท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วับุคคลซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถสร้างผลการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้ สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์ /เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้                    
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการของสมรรถนะประกอบดว้ย 

1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท าไดดี้และฝึกปฏิบติัเป็นประจ าจนเกิด
ความช านาญ 

2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะดา้นของบุคคล เช่น ความรู้เก่ียวกบั
หลกัสูตรการสอน การบริหารจดัการและการคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

3. คุณลกัษณะ (Characteristic) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีการตอบสนอง
ต่อขอ้มูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิริยาอาการท่ีแสดงออกในทุกรูปแบบท่ีเห็นได้
จากภายนอกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอก 

5. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นแรงขบัจากภายในตนเองและ
แรงขบัจากภายนอกท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา  

ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ถือวา่เป็นส่วนท่ีแต่ละคนสามารถพฒันาให้มี
ได้ไม่ยากด้วยการศึกษาค้นคว้าท าให้ เกิดความรู้และด้วยการปฏิบัติท าให้ เกิดทักษะส่วน
องค์ประกอบท่ีเป็นคุณลกัษณะ (Characteristic) ไดแ้ก่ เจตคติค่านิยมและความเห็นเก่ียวกบัภาพ
ลกัษณะของตนเองรวมทั้งพฤติกรรม (Behavior) และแรงจูงใจ (Motive) เป็นส่ิงท่ีพฒันาได้ยาก
เพราะเป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายในตวับุคคล 

ดูบวั และรอธเวล (David D. Dubois, William J. Rothwell,2004) กล่าววา่ สมรรถนะ
หมายถึง “คุณลกัษณะท่ีทุกคนมีและใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อผลกัดนัใหผ้ลการปฏิบติังานบรรลุตาม
เป้าหมายซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีได้แก่ ความรู้ ทกัษะบุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลกัษณะ นิสัย
ส่วนบุคคลตลอดจนรูปแบบความคิดและวธีิการคิดความรู้สึกและการกระท า” 

เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ 
ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานใดงานหน่ึง กล่าวคือ ในการ
ท างานหน่ึงๆ เราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้เราตอ้งรู้วา่จะท างานนั้นๆ อยา่งไร และเรา
ควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยให้องคก์รทราบวา่คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากรในองคก์ร 
(Superior Performer) นั้นเป็นอยา่งไร 
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ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) กล่าวว่า “สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงานใน
ต าแหน่งนั้น ๆ สมรรถนะแต่ละตวัจะมีความส าคญัต่องานแต่ละงานแตกต่างกนัไป 

บุญสืบ เทียมหยิน (2553: 15) ได้สรุปค านิยามของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ 
หมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงบุคคลนั้ นจะแสดงออกเป็นวิธีคิดและ
พฤติกรรมในการท างานท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลและมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง อนัจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานท่ีองค์การได้ก าหนด
เอาไว ้

วุทธิศักด์ิ โภชนุกูล (2553: ออนไลน์) ได้สรุปความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 
สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ความช านาญ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการ
ท างานของบุคลากรและอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท างานอนัจะท าให้บุคลากรใน
แต่ละต าแหน่งงานสามารถท างานของตนให้บรรลุผลลัพธ์ท่ีองค์กรก าหนดได้และสามารถวดั
ผลลพัธ์ไดอ้ย่างชัดเจน สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีเก่ียวกบัความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ ตลอดจนบุคลิกลกัษณะท่ีท าให้เกิดความสามารถในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม เป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีตอ้งการจากบุคลากร
คุณลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบเขา้ดว้ยกนัอนัเป็นผลท าให้งานบรรลุส าเร็จหรือมี
ผลงานไดต้ามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สมรรถนะ หมายถึง ลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ   ท่ี
ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การท่ี
บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหน่ึงได้มกัจะตอ้งมีองค์ประกอบทั้งด้านความรู้ ทกัษะ/
ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อลงัคม (Social Role) ภาพลกัษณ์
ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย(Traits)และแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) ซ่ึงสามารถท่ีจะประเมินได้
จากพฤติกรรมในการปฏิบติังานบทบาทในงาน และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบติังาน
ของบุคคล 

 
แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
แนวคิดเร่ืองสมรรถนะเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1973 โดยศาสตราจารย ์เดวิด ซี แมคเคลแลน                    

(David, c. McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ซ่ึงได้ท าการพฒันาแบบทดสอบ                  
ทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษา พบวา่ บุคคลท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ควรตอ้งมีทศันคติและนิสัย
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อยา่งไรเพื่อก าหนดเป็นสมรรถนะของการปฏิบติังาน แมคเคลแลน ไดใ้ชค้วามรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีช่วย
แก้ไขปัญหาการคัดเลือกบุคลากรให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัญหา
กระบวนการคดัเลือกท่ีเน้นการวดัความถนดัท่ีท าให้คนผิวด าและชนกลุ่มน้อยอ่ืน ๆ ไม่ไดรั้บการ 
คัดเลือก (ซ่ึงผิดกฎหมาย) และปัญหาผลการทดสอบความถนัดท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการ 
ปฏิบติังานนอ้ยมาก (ซ่ึงแสดงวา่การทดสอบความถนดัไม่สามารถท านายผลการปฏิบติังานได)้ 

 แนวคิดเร่ืองสมรรถนะสามารถอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Model) ซ่ึง 
อธิบายไดว้า่ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน ้าแข็งโดยมีส่วนท่ีเห็นไดง่้าย และ
พฒันาไดง่้าย คือ ส่วนท่ีลอยอยูเ่หนือน ้ านั้น คือ องคค์วามรู้ และทกัษะต่าง ๆ ท่ีบุคคลมีอยู ่และส่วน
ใหญ่ท่ีมองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน ้ า ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณ์ภายใน และ บทบาทท่ี
แสดงออกต่อสังคมส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ าน้ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมาก และเป็น
ส่วนท่ีพฒันาไดย้ากการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งใดข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะท่ีบุคคลมี
อยู่ซ่ึงอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง คือ ทั้งความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ (ส่วนท่ีอยู่เหนือน้ี) และ
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ (ส่วนท่ีอยู่ใตน้ี้) ของบุคคลนั้นๆ ส าหรับส่วนของภูเขาน ้ าแข็งท่ีอยู่ใตน้ี้นั้นเป็น
ส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่ สังเกตและวดัไดย้ากกวา่และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าส่วนต่าง ๆ น้ี ได้แก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) คือ บทบาทท่ีบุคคล
แสดงออกต่อผูอ่ื้นภาพลกัษณ์ภายใน (Self-Image) คือ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัเอกลกัษณะและ
คุณค่าของตน อุปนิสัย (Traits) คือ ความเคยชินพฤติกรรมซ ้ าๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงและ
แรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives) คือ จินตนาการแนวโนม้วธีิคิดวธีิปฏิบติัตนอนัเป็นไปโดยธรรมชาติ
ของบุคคล (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน. 2548) 

 
ภาพประกอบ 2 โมเดลภูเขาน ้ าแขง็ (Iceberg Model) 
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ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้านั้นเป็นส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาของบุคคลซ่ึงการท่ีบุคคลมีเพียง
ความฉลาดท่ีท าให้เขาสามารถเรียนรู้องค์ความรู้และทกัษะไดเ้ท่านั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เขา
เป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น บุคคลจ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก อุปนิสัย ภาพลกัษณ์
ภายใน และบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมท่ีเหมาะสมดว้ยจึงจะท าให้เขาสามารถเป็น ผูท่ี้มีผลงานท่ี
โดดเด่นได ้

Fitzpatrick (1994) ซ่ึงได้นิยามความหมายของขีดความสามารถหรือสมรรถนะไวว้่า 
“คุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีเหตุผลกบัเกณฑ์ท่ีอา้งอิงได ้และท าให้
บุคคลผู ้นั้ นมีผลการปฏิบัติงานสูง” โดยคุณลักษณะ คือ คุณลักษณะท่ีอยู่ภายในบุคคลหรือ
บุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัเองและเป็นคุณลกัษณะท่ีคาดคะเนไดถึ้งพฤติกรรมในแต่ละ
สถานการณ์เป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพท่ีถาวร ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการ 

1. แรงขบั (Motives) คือส่ิงท่ีกระตุน้ให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมาส่ิงท่ีจะ
ผลกัดนัช้ีทางและเลือกท่ีจะใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  

2. คุณลกัษณะ (Traits) เป็นคุณลกัษณะทั้งกายภาพและคุณลกัษณะภายใน เช่น การ
ควบคุมอารมณ์  

3. การรู้ตนเอง (Self-concept) ประกอบด้วย ทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ท่ี                
แต่ละคนรับรู้  

4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอ้มูลท่ีแต่ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว ้ 
5. ทกัษะ (Skill) คือ ความสามารถในการท างานทั้งงานท่ีตอ้งใช้ทางกายและทกัษะ

ทางความคิด 

 
 
ภาพประกอบ 3 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบดา้นแรงขบัคุณลกัษณะการรับรู้ตนเอง ทกัษะและ

ความรู้ (Spencer & Spencer, 1993) 
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จากภาพด้านบนทางซ้ายมือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์ประกอบท่ีผลกัดันให้คน
แสดงพฤติกรรมนั้นจะอยูลึ่กเขา้มาภายในและไม่สามารถมองเห็นได ้ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่านั้น คือ 
การรับรู้ตนเอง คุณลกัษณะ และแรงขบัและถือวา่เป็นบุคลิกภาพท่ีค่อนขา้งถาวร (Core personality) 
ของแต่ละบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไดย้ากส่วนรูปทางดา้นขวามือ จะเห็นไดว้า่วงกลมตรงกลางเป็นการ
รับรู้ตนเอง ทศันคติ ค่านิยม องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการพฒันา การอบรม 
การกล่อมเกลาและการปรับเปล่ียนประสบการณ์ขณะท่ีบริษทัหรือองคก์รต่าง ๆ เม่ือคิดจะจา้งคนก็
จะดูจากวงกลมภายนอก คือความรู้และทกัษะรวมถึงเกรด (ผลการเรียน) ของบุคคลเท่านั้นแต่ใน
ความเป็นจริง องคก์ารควรจะพิจารณาจากคุณลกัษณะภายในหากปรากฏวา่คนท่ีมาสมคัรงานมี IQ 
เท่ากนั ส่ิงท่ีจะแยกระหว่างคนท่ีมีผลงานสูงออกจากคนท่ีมีผลงานต ่านั้น คือองค์ประกอบภายใน
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

Taylor (1911)การท่ีองค์กรสามารถท่ีจะผลิตสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ออกมาได้นั้ น
จ า เป็นต้องอาศัยความสามารถของบุคคลในองค์กร (Human competency) ประกอบด้วย 
คุณลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทกัษะ ความใส่ใจ ความขยนั รวมเรียกกันว่า 
Competence ท่ี ไม่ ใช้ความ รู้เพี ยงอย่างเดียว แต่ เป็นความ รู้ท่ี ถูกก าหนดเพื่ อท างานให้ เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะฉะนั้น ความสามารถของบุคคลในงานจึงไม่ไดห้มายความถึงแค่ความรู้ 
และทกัษะแต่ยงัเป็นการน าความรู้และทกัษะนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการท างานแลว้ท าให้เกิดผลงาน 
ท่ีดี ในฐานะท่ีเป็นนักวิศวกร ได้พบความแตกต่างระหว่างคนงานท่ีมีความสามารถมากท่ีสุดกบั 
คนงานท่ีมีความสามารถน้อยท่ีสุด โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) ในการ 
อธิบายเป็นส่ิงท่ี Taylor ตอ้งการพิสูจน์ คือ หลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์น้ีสามารถท าให้การ 
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีท าให้เกิดผลดีกบัทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจดัการและฝ่ายพนักงาน 
หมายความวา่ พนกังานจะตอ้งมอบความสามารถในการคิดริเร่ิมเพื่อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทนท่ี 
นายจา้งจะมอบให้โดยตระหนักดีว่าในตวัพนกังานท่ีดีจะมีความสามารถท่ีสะสมอยู่มากและดว้ย 
ความสามารถท่ีสะสมอยูเ่หล่าน้ี พนกังานจะไม่ท างานโดยใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ีถา้เขาไม่ได้
รับส่ิงท่ีจูงใจหรือส่ิงตอบแทนท่ีมีค่ามากพอ ซ่ึงแรงจูงใจท่ีมากน้ีอาจออกมาในรูปของการเล่ือนชั้น 
โอกาสความกา้วหน้าในงานหรือการมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีข้ึน ซ่ึงแนวคิดของ Taylor 
มองวา่ถา้คนงานท่ีมีความสามารถสูงจะตอ้งไดค้่าตอบแทนมากกว่าคนงานท่ีมีความสามารถหรือ
ผลิตผลงานต ่าเขียนไวใ้น “The principles of scientific management” พิมพค์ร้ังแรกในปี ค.ศ. 1911 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการเขียนอยู่ 3 ประการ คือ 1.เพื่อช้ีให้เห็นถึงความสูญเปล่าอนัเน่ืองมาจาก
การขาดประสิทธิภาพในการท างานในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น  2. พยายามโน้มน้าวให้
ผูอ่้านไดเ้ห็นถึงความส าคญัของระบบการท างานมากกว่าการพึ่งพรสวรรค์ของคนเพียงอย่างเดียว  
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3.เพื่อพิสูจน์ให้เห็นวา่การบริหารท่ีดีท่ีสุดเป็นศาสตร์ท่ีแทจ้ริงซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ กฎ ระเบียบ
และหลักการท่ีชัดเจนซ่ึงสามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างดี สรุปแนวคิดของ Taylor ใช้
หลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นการท างานเป็นระบบ เพิ่มและพฒันาศกัยภาพของคนอยู่
ตลอดเวลามีความร่วมมือกนัท างาน มุ่งผลส าเร็จของงานเนน้ท่ีผลผลิตตามวตัถุประสงค ์นอกจากน้ี 
ยงัให้ความส าคญัระหวา่งการจ่ายค่าตอบแทนกบัมาตรฐานของงานท่ีเท่ากบัหรือสูงกวา่มาตรฐานท่ี
เหมาะสมส าหรับการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารท างานไดผ้ลดีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Boyatizis (1982) ผูท่ี้ผลกัดนัให้แนวคิดเร่ือง Competency เขา้มาอยู่ใน สาขาวิชาดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource field) ในงานเขียนของเขาท่ี มี ช่ือเสียง คือ “The 
competent manager” ในปี ค.ศ. 1982 เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีมี
ผลงานสูงและโดดเด่น กบัผูบ้ริหารท่ีมีผลงานธรรมดาท่ีจะแสดงให้เห็นวา่การใช้เคร่ืองมือในการ
คัดเลือกท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีต้องการมาท างาน ได้ให้ค  า                      
จ  ากดัความ สมรรถนะวา่ “คุณลกัษณะท่ีอยูภ่ายในของแต่ละบุคคลคุณลกัษณะน้ี หมายถึง แรงขบั 
(Motive) บุคลิกท่ีถาวร (Trait) ทกัษะ (Skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง (Social 
role or aspect of one’s self image) ห รือองค์ความ รู้  (A body of knowledge) ท่ี คน ต่าง ๆ  ต้อง
น ามาใช้โดยวตัถุประสงค์แลว้ตอ้งการท่ีจะเอาแนวคิดจากการศึกษา เร่ือง The competent manager 
น้ีมาใชใ้นการสรรหาและคดัเลือกผูจ้ดัการ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ หนา้ท่ี
ห รือภารกิจของผู ้บ ริหาร (The jobs demands) สภาพแวดล้อมองค์การ (The organizational 
environment) และความสามารถของบุคคล (The individual’s competencies) ท่ีกล่าวถึงผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (Effective performance) จะวดัจากผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั  ซ่ึงบางงานก็วดัง่าย
บางงานก็วดัยากในการท่ีผูบ้ริหารจะได้ผลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงนั้น ผูบ้ริหารตอ้งแสดง
พฤติกรรมหรือมีการกระท าบางอยา่งท่ีเรียกว่า (Specific action) ออกมา ซ่ึงตวัพฤติกรรมท่ีว่าน้ีท า
ให้เกิดผลลพัธ์คือตวังานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและส่ิงท่ีท าให้ผูจ้ดัการแสดง พฤติกรรมเฉพาะหรือ
คุณลกัษณะเหล่าน้ีออกมาเรียกวา่ Competencies 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ (A model of effective job performance) 

(Gunz, 1983) 
 

ในการศึกษาเพื่อคน้หาบุคคลท่ีมีความสามารถควรมีคุณลกัษณะหรือมีขีดความสามารถ
อย่างไรได้ใช้วิธีการท่ีเรียกว่า “The job competence assessment method” ซ่ึงกระบวนการน้ีแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน   

ขั้นตอนท่ี 1 คือ การระบุเกณฑ์ท่ีใช้ (Identification of criterion measurement) โดย
วธีิการหาขอ้มูลท่ีจะมาใชใ้นการวดัผลงาน   

ขั้นตอนท่ี 2 คือ การวิเคราะห์งาน (Job analysis) ซ่ึงวิธีน้ีจะช่วยให้เขา้ใจลกัษณะงาน
ของผูจ้ดัการไดเ้ป็นอย่างดีทราบถึงความส าคญัของงานและคุณลกัษณะรวมทั้งองค์ประกอบท่ีจะ
ช่วยใหท้ างานไดผ้ลงานสูง   

ขั้นตอนท่ี 3 คือ การวิเคราะห์เชิงลึกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Indebt interview) เรียกว่า 
วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรม  ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีจะท าให้ได้รายละเอียดถึงเหตุการณ์ส าคญัในงาน 
วิธีการคิดการมองปัญหาและการแสดงออกของผูป้ฏิบัติงานโดยผูส้ัมภาษณ์จะพยายามค้นขีด 
ความสามารถ (Competencies) ท่ีใชใ้นการท างานท่ีใหไ้ดผ้ลงานสูง   

ขั้นตอนท่ี 4 คือการทดสอบและวดัผล (Test and measures) โดยการประเมินและให้
คะแนนขีดความสามารถ   

ขั้นตอนท่ี 5 คือ การพฒันากรอบสมรรถนะข้ึนมา (Competency model)  โดยสรุป 
จากการศึกษาของ  Boyatzis ใน 21 สมรรถนะ พบว่ามี 12 สมรรถนะท่ีมีลักษณะท่ีเรียกว่า 
Competencies ซ่ึงประกอบไปดว้ย การมุ่งประสิทธิภาพ (Efficiency orientation) การท างานเชิงรุก 

The individual's  

competencies Effective 

specific actions  
or behavior 

 

The jobs demands 

 

The jobs demands 



  27 

(Proactive) สมรรถนะในการวินิจฉัย (Diagnostic use of concepts) สมรรถนะในการค านึงถึง
ผลกระทบ (Concern with impact) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-confident) สมรรถนะในการ
น าเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) สมรรถนะในการมองภาพรวม (Conceptualization) 
สมรรถนะในการใช้พลังอ านาจทางสังคม (Use of socialized power) สมรรถนะในการบริหาร 
กระบวนการกลุ่ม (Managing group process) ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual objectivity) 
สมรรถนะในการควบคุมตนเอง (Self-control) และสุดทา้ยความอดทนและการปรับตวั (Stamina 
and adaptability) โดยท่ี 7 ตัวแรก เป็นความสามารถของผู ้บริหารระดับกลางถึงสูงเรียกว่า 
Threshold competencies การศึกษาน้ีไดรั้บการยอมรับอย่างมากและท าให้องคค์วามรู้ดา้นน้ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 

Forster et al. (2000) ไดส้ร้างโปรแกรมพฒันาสมรรถนะเพื่อพฒันาสมรรถนะของภาวะ 
ผู ้น าของ Assistant Deputy Ministers และผู ้บ ริหารอาวุโสของ Public Service Commission of 
Canada โดยแบ่งองคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  

 1. สมรรถนะด้านสติปัญญา (Intellectual competencies) ประกอบด้วย สมรรถนะ 
ทางการรู้คิด (Cognitive capacity) เป็นสมรรถนะในการจดัการกบัความซับซ้อนในการท างาน                
มีการเปล่ียนแปลงวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อน และชอบท่ีจะเพิ่มพื้นฐานความรู้และ 
ประสบการณ์ใหก้วา้งข้ึนและสมรรถนะดา้นความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) เป็นสมรรถนะในการ
ท างานเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงมุมมองและวิธีคิดเก่ียวกับปัญหาสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ต่อ
ตวัเองและพนกังานคนอ่ืน ๆ   

2. สมรรถนะดา้นการสร้างอนาคต (Future building competencies) ประกอบดว้ยการ
สร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) เป็นการท าความเข้าใจและรวบรวมวิสัยทัศน์ขององค์การมีการใช ้
วสิัยทศัน์เป็นกรอบการท างานในกิจกรรมการจดัการเสนอวสิัยทศัน์และส่ือสารวสิัยทศัน์   

3. สมรรถนะด้านการจัดการ (M anagement competencies) ประกอบด้วย                 
การจดัการ การกระท า (Action management) เป็นการมุ่งสู่การกระท าของตนเองค านึงถึงผลลพัธ์
ระยะสั้นและระยะยาวมีการพิจารณากลยุทธ์ท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งภายในองค์การมีการพฒันากลยุทธ์
สนบัสนุนท่ีจดัการกบัผลลพัธ์ทางลบมีการสนบัสนุนผูร่้วมงานคนอ่ืนท่ีเสนอมาตรการตระหนกัรู้
ในองค์การ (Organizational awareness) เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ในองค์การมีการสร้างและ
รักษาความสัมพนัธ์ในการท างานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการและมีการจดัการเก่ียวกบัเวลา
การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นการส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมและแบ่งปันความน่าสนใจ
ต่างๆ และเสนอให้มีการประชุมในกลุ่มการท างานการสร้างการร่วมมือ (Partnering) เป็นการสร้าง
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บรรยากาศท่ีน าไปสู่การร่วมมือกันในการท างานมีการระบุถึงผูร่้วมมือท่ีมีศักยภาพการสร้าง
ความสัมพนัธ์ในการใหแ้ละรับท าความเขา้ใจในต าแหน่งของผูร่้วมงานท่ีมีศกัยภาพ   

4. สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ (Relationship competencies) ประกอบด้วย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal relations) เป็นการสร้างสัมพนัธภาพในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการให้และรับการวิพากษ์วิจารณ์เตรียมพร้อมในการเจรจาต่อรองมีการเคารพและ
สนบัสนุนความหลากหลายในท่ีท างาน การส่ือสาร (Communication) มีการส่ือสารโดยทัว่ไป มีการ
ส่ือสารต่อสาธารณะเสนอแนวความคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มีการส่ือสารข้าม 
องคก์ร   

5. สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal competencies) ประกอบดว้ยความแข็งแรงและ
ต่อตา้นความเครียด (Stamina/ stress resistance) มีความเขา้ใจเร่ืองความเครียดและความวิตกกงัวล 
วิธีการลดความเครียด รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จริยธรรมและค่านิยม (Ethics and value) 
เป็นตวัอยา่งในการยึดหลกัคุณธรรมท าการตดัสินใจในจริยธรรมท่ียากปฏิบติัต่อคนอ่ืนดว้ยความเท่า
เทียมกนั สามารถตรวจสอบไดบุ้คลิกภาพ (Personality) มีการมองและประเมินตวัเอง มีแรงจูงใจ
และมีภาวะผูน้ ามีความยืดหยุ่นของพฤติกรรม (Behavioral flexibility) จดัการกบัส่ิงท่ีคลุมเครือ
พฒันาความยืดหยุ่นและความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) น าผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจหลีกเล่ียง
การกระท าท่ีมัน่ใจเกินไป 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ ของ Davies et al. (2011) พบว่า ทักษะส าคญัท่ีช่วยพฒันา
ปรับปรุงรูปแบบการท างาน และระบุทกัษะท่ีส าคญัในอนาคตซ่ึงเป็นการท านายลกัษณะของงานท่ี
เฉพาะเจาะจง และตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการในการท างานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีทกัษะการ 
ท างานส าหรับการท างานในปี ค.ศ.2020 โลกของเราไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใหญ่ขนาดห้องเรียนมาจนถึงเวลาน้ีท่ีเราใช้โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะในมือท่ีมี
ความสามารถมากกว่าคอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกของโลกหลายสิบเท่า และเราก าลงัก้าวเขา้สู่ยุคการ
ส่ือสารสมยัใหม่ (New media) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวมาน้ีท าให้เราตอ้งหันมาสนใจศึกษาว่ามี
ปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะมีผลต่อการท างานในอนาคต และสังคมโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
ประกอบดว้ย 6 กลไกมนุษยมี์อายท่ีุยืนยาวมากข้ึน ความทนัสมยัของเทคโนโลยกีารค านวณผล ดว้ย
เทคโนโลยี ระบบการส่ือสารและโครงสร้างขององคก์รขนาดใหญ่10 ทกัษะ ดงัน้ีความสามารถใน
การท าความเขา้ใจ (Sense-making) ความสามารถในการประเมินและรับรู้อารมณ์ ของสังคมหรือ
บุคคลรอบข้าง (Social intelligence) ความสามารถในการคิดส่ิงใหม่ ๆ (Novel & adaptive think) 
ความสามารถในการท างานในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Cross-cultural competency) ความสามารถ
ในการแปลความหมายของข้อมูลท่ีมีอยู่หลากหลายไปสู่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ (Computational 
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thinking) ความสามารถในการพฒันาและสร้างข้อมูลบนส่ือรูปแบบใหม่ (New-media literacy) 
ความสามารถในการเข้าใจเน้ือหาและส่ิงต่าง ๆ ข้ามศาสตร์ (Trans disciplinarily) การคิดเชิง
ออกแบบท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ (Design mindset) ความสามารถในการจดัล าดบั
และแยกขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความส าคญั (Cognitive load management) ความสามารถในการท างาน
เป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Virtual collaboration) 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
หรือเรียก โดยยอ่วา่ ส านกังาน ก.พ. เป็น องค์การกลางดา้น การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือน ภายใตร้ะบบคุณธรรมท าหน้าท่ีส่งเสริมการพฒันาขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐให้มี
คุณภาพชีวิตและการท างานท่ีดีและพฒันาระบบการบริหารก าลงัคนในราชการ ให้เป็นกลไกการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ก.พ. 
คือ คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเม่ือปีพุทธศกัราช 2471 ใชช่ื้อในขณะนั้นวา่ 
“ก.ร.พ.” หรือ “คณะกรรมการรักษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน” เพื่อท าหน้าท่ี
ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกผู ้เข้ารับ ราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่าย                  
พลเรือนท่ีส่งไปศึกษายงัต่างประเทศ ต่อมา ไดเ้ปล่ียนจากช่ือจาก ก.ร.พ. เป็น ก.พ. ท าหนา้ท่ีดูแลให้
การด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของ ขา้ราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการ พลเรือนนับตั้งแต่การก าหนดต าแหน่งและอตัรา
เงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ การแต่งตั้งโยกยา้ยการเล่ือนต าแหน่งและอตัรา
เงินเดือนไปจนถึงการด าเนินการทางวินัย การออก จากราชการ และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทของ 
ก.พ. จึงมีความส าคญัยิ่งต่อการบริหารราชการ แผ่นดินโดยรวม ดว้ยการพิจารณา และด าเนินการ
เพื่อให้ไดม้าและรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการท่ีดีมี ความรู้ ความสามารถสูง ให้ไดค้นท่ีเหมาะสมกบังาน
และโดยประหยดัรวมถึงการรักษาขวญัและส่งเสริมก าลังใจในการท างานของข้าราชการเป็น
ส่วนรวม ถือเป็นการเตรียมก าลงัคนภาครัฐให้มี ความพร้อมและสามารถผลกัดนันโยบายของรัฐให้
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค ์อนัจะช่วยให ้ประเทศชาติกา้วเดินไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คง  

 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน จึงด าเนินการร่วมกบัท่ีปรึกษาพฒันาระบบ 
จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบักบัแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครัฐ 
และส่งเสริมให้ข้าราชการพฒันาและใช้สมรรถนะของตนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการท างานเพื่อ 
ประชาชน จึงได้ศึกษาเพื่อน าสมรรถนะมาปรับใช้ในระบบราชการมีสมรรถนะ 2 ประเภท คือ 
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  สมรรถนะหลกั หมายถึง 
คุณลกัษณะร่วมกนัของขา้ราชการพลเรือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ี
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ประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย 1.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation) ความม่งมั่นจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยูโ่ดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ี
ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วดัผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึนอีกทั้งยงัหมายรวมถึงการ
สร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจไม่
เคยมีผูใ้ดสามารถกระท าไดม้าก่อนระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอย่างไม่ชดัเจน  
ระดบัท่ี 1 แสดงความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดี พยายามท างานในหน้าท่ีให้ถูกตอ้ง
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลามีความมานะอดทนขยนัหมั่นเพียรในการท างานท่ี
แสดงออกวา่ตอ้งการท างานให้ไดดี้ข้ึนและแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือเห็นความสูญ
เปล่า หรือหยอ่นประสิทธิภาพในงาน ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และสามารถท างานได้
ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี 
มีการติดตามและประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานสามารถท างานไดต้าม
เป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบ
เอาใจใส่ตรวจตราความถูกตอ้งเพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ ระดบัท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และ
สามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมีการปรับปรุงวิธีการท่ี
ท าให้ท างานไดดี้ข้ึนเร็วข้ึนมีคุณภาพดีข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือท าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมาก
ข้ึนเสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระดบัท่ี 4 
แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดด
เด่นหรือแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้ากเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีดี
กวา่เดิมอยา่งเห็นไดช้ดัพฒันาระบบขั้นตอนวิธีการท างานเพื่อให้ได ้ผลงานท่ีโดดเด่นหรือแตกต่าง
ไม่เคยมีผูใ้ดท าไดม้าก่อน  

 ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และกลา้ตดัสินใจแมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความ 
เส่ียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือส่วนราชการสามารถตดัสินใจไดโ้ดยมีการค านวณ 
ผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและด าเนินการเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดพร้อม 
บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ 
หน่วยงานตามท่ีวางแผนไว้ 2.บริการท่ี ดี (Service mind) ความตั้ งใจและความพยายามของ
ขา้ราชการในการให้บริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระดบัท่ี 0 ไม่
แสดงสมรรถนะดา้นน้ีหรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  ระดบัท่ี 1 สามารถให้บริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ
ไดด้้วยความเต็มใจให้การบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพพร้อมทั้งให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งชัดเจนแก่
ผูรั้บบริการสามารถแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ืองหรือขั้นตอนงานต่าง ๆ 
ท่ีให้บริการอยู ่ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บ
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บริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่
ผูรั้บบริการรับเป็นธุระช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการอย่าง
รวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียงไม่แกต้วัหรือปัดภาระดูแลให้ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจและขอ้ขดัขอ้ง               
ใด ๆ ในการให้บริการไปพฒันาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน ระดบัท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และ
ใหบ้ริการท่ีเกินความคาดหวงัแมต้อ้งใชเ้วลาหรือความพยายามอยา่งมาก ให้เวลาแก่ผูรั้บบริการเป็น
พิเศษ เพื่อช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการอยูซ่ึ่ง
เป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการแมว้า่ผูรั้บบริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อนน าเสนอวิธีการ
ในการให้บริการท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด ระดบัท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และ
เขา้ใจและให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการไดเ้ขา้ใจหรือพยายามท าความ
เข้าใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู ้รับบริการให้
ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูรั้บบริการ  ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงให้แก่ 
ผูรั้บบริการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาวและพร้อมท่ีจะเปล่ียนวิธีหรือ 
ขั้นตอนการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูรั้บบริการเป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการ 
ตดัสินใจท่ีผูรั้บบริการไวว้า้งใจสามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ี 

ผูรั้บบริการตอ้งการให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นของปัญหาโอกาสเพื่อเป็นประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ  3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความสนใจใฝ่รู้
สั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยการศึกษาคน้ควา้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะด้านน้ีหรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน  
ระดบัท่ี 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยีและองค์วามรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนให้ดียิ่งข้ึนติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ  ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และ
มีความรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ในสาขาอาชีพของตนรอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน 
รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการท่ีทนัสมยัและเก่ียวขอ้งกับงานของตนอย่างต่อเน่ือง ระดับท่ี 3 แสดง
สมรรถนะ ระดับท่ี 2 และสามารถน าความรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการสามารถน าวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี
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ราชการได้ ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้และความ 
เช่ียวชาญในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ืองมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมี 
ลกัษณะเป็นสหวทิยาการและสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง สามารถน าความรู้ เชิง
บูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  ระดับท่ี 5 แสดง
สมรรถนะระดับท่ี 4 และสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการท่ีเน้นความเช่ียวชาญใน
วิทยาการดา้นต่าง ๆ สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองค์กรดว้ยการ
จัดสรรทรัพยากรเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการบริหารจัดการให้ส่วนราชการน า
เทคโนโลยคีวามรู้หรือวทิยาการใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในงานอยา่งต่อเน่ือง  

 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) การด ารงตนและ 
ประพฤติปฏิบติัอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ งตามกฎหมายคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณขา้ราชการเพื่อรักษาศกัด์ิศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ ระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะดา้น
น้ี หรือแสดงอย่างไม่ชดัเจน ระดบัท่ี 1 มีความสุจริต ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั 
ถูกตอ้งตาม กฎหมาย และวนิยัขา้ราชการ แสดงความคิดเห็นตามหลกัวชิาชีพอยา่งสุจริต  ระดบัท่ี 2 
แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และมีสัจจะเช่ือถือไดรั้กษาค าพูดมีสัจจะและเช่ือถือได ้แสดงให้ปรากฏ
ถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยึดมัน่ใน
หลกัการยึดมัน่ในหลกัการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาขา้ราชการไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ระดบัท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และยนืหยดัเพื่อความถูกตอ้งยนืหยดัเพื่อความ ถูกตอ้ง
โดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก มีความ กล้า
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรมแม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่                  
ผูเ้สียประโยชน์ ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทิศตนเพื่อความยติุธรรม ยนืหยดัพิทกัษ ์
ผลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ แมใ้นสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่ง 
หน้าท่ีการงานหรืออาจเส่ียงภยัต่อชีวิต  5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความตั้งใจท่ีจะท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงของทีมหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกไม่
จ  าเป็นตอ้งมีฐานะหวัหนา้ทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัสมาชิกใน
ทีม  ระดบัท่ี 0 ไม่แสดงสมรรถนะดา้นน้ี หรือแสดงอยา่งไม่ชดัเจน  ระดบัท่ี 1 ท าหนา้ท่ีของตนใน
ทีมให้ส าเร็จ สนับสนุนการตดัสินใจของทีมและท างานในส่วนท่ีตนได้รับมอบหมาย รายงานให้
สมาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานของตนในทีม ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของทีม ระดบัท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 1 และให้ความร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 
สร้างสัมพนัธ์เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี กล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน  
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ในเชิงสร้างสรรค์ และแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
ระดบัท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีมรับฟังความเห็น
ของสมาชิกในทีมและเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้นตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจาก 

ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อ
สนับสนุนการท างานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ระดบัท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และ
สนบัสนุน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้งานประสบความส าเร็จยกย่องและให้ก าลงัใจเพื่อนร่วม
ทีมอยา่งจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เพื่อนร่วมทีม แมไ้ม่มีการร้องขอรักษามิตรภาพอนัดีกบั
เพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ให้งานส าเร็จ  ระดบัท่ี 5 แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 
และสามารถน าทีมให้ปฏิบติัภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ เสริมสร้างความสามคัคีในทีม โดยไม่ค  านึง
ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน สามารถคล่ีคลายหรือแก้ไขข้อขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม ประสาน
สัมพนัธ์ และสร้างขวญัก าลงัใจของทีมเพื่อปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล  สมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน สมรถนะประจ ากลุ่มงาน คือ สมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะส าหรับกลุ่มงาน เพื่อ
สนบัสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่หนา้ท่ีและส่งเสริมให้ปฏิบติัภารกิจในหนา้ท่ี
ให้ดียิ่งข้ึน โดยโมเดลสมรรถนะก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานละ 3 
สมรรถนะ (ยกเวน้ กลุ่มงานนกับริหารระดบัสูงมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานมีทั้งหมด 
20 สมรรถนะ ด้วยกัน คือ 1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) 2) การมองภาพองค์รวม 
(Conceptual thinking) 3) การพฒันาศกัยภาพคน (Caring & developing others) 4) การสั่งการตาม
อ านาจหน้าท่ี  (Holding people accountable) 5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information seeking) 6) 
ความเขา้ใจในขอ้ แตกต่างทางวฒันธรรม (Cultural sensitivity) 7) ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal 
understanding) 8) ความเขา้ใจองค์กรระบบราชการ (Organizational awareness) 9) การด าเนินการ
เชิงรุก (Pro activeness) 10) ความถูกต้องของงาน (Concern for order) 11) ความมั่นใจในตนเอง 
(Self confidence) 12 ) ค วาม ยืดห ยุ่น ผ่ อนป รน  (Flexibility) 13 ) ศิ ลป ะก าร ส่ื อส าร จู ง ใจ 
(Communication & influencing) 14) สภาวะผู ้น า  (Leadership) 15) สุ นท รียภาพทางศิลปะ 
(Aesthetic quality) 16) วิสัยทศัน์ (Visioning) 17) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic orientation) 18) 
ศกัยภาพเพื่อน าการ ปรับเปล่ียน (Change leadership) 19) การควบคุมตนเอง (Self-control) 20) การ
ให้อ านาจผูอ่ื้น (Empowering others) (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548)  ส าหรับ
การจดัท าสมรรถนะส าหรับขา้ราชการพลเรือนเพื่อก าหนดความรู้ ความสามารถคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีจ าเป็นตามลักษณะของงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพและเป็นการ
ก าหนดพฤติจรรมบ่งช้ีของแต่ละสมรรถนะใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามค าจ ากดัความให้ผูป้ฏิบติังาน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษาท าความเขา้ใจใชป้ระกอบการก าหนดสมรรถนะหลกัในการปฏิบติังานได้
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อยา่งถูกตอ้งและมีสมรรถนะตามหนา้ท่ีอีก 20 สมรรถนะ ให้เลือกตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบคุณภาพงานเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคลเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนัแตกต่างกบัณรงคว์ิทย ์แสนทอง (2550) และจิรประภา อคัร
บวร (2549) กล่าววา่ ประเภทของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สมรรถนะหลกั (Core 
competency) สมรรถน ะหน้ า ท่ี  (Functional competency) และสมรรถน ะ  ทั่ ว ไป  (General 
competency) ซ่ึงหมายถึง การเป็นแนวทางท่ีดีให้ทุกคนปฏิบติัในการด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่น
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2548) ท่ี
ก าหนดให้มีโครงสร้างหลกัสูตร ประกอบไปดว้ย 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวางมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลมีความเขา้ใจธรรมชาติตนเองผูอ่ื้นและสังคมเป็นผู ้
ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี 2. หมวดวิชาเฉพาะท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมสามารถปฏิบติังานได้เป็นอย่างดี ตามวิชาพื้นฐาน
วชิาชีพและวชิาชีพท่ีจ าเป็นและ 3. หมวดวชิาเลือกเสรีท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ เม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในองค์กรได้
เป็นอยา่งดี  

 
องค์ประกอบของสมรรถนะ 

องค์ประกอบของแต่ละสมรรถนะเป็นการอธิบายถึงทักษะความรู้ และทัศนคติท่ี
จ  าเป็นส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงก าหนดเป็นภาพกวา้ง ๆ ถึงการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด  

ไรแลทและโลฮาน (Rylatt; &Lohan. 1995) ไดน้ าเสนอองค์ประกอบหลกัของแต่ละ 
สมรรถนะไว ้ดงัน้ี 

1. บทบาทหลกั (Key Role) อธิบายถึงกิจกรรมอย่างกวา้ง ๆ ตามขอ้ผูกพนัหรือ
พนัธะสัญญาท่ีแต่ละบุคคลมีต่อองคก์รในระหวา่งท่ีท างานอยู ่

2. หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Competency) อธิบายถึงหนา้ท่ีหลกัหรือกลุ่มของ
ทกัษะของงานอยา่งกวา้ง ๆ 

3. ส่วนประกอบของสมรรถนะ (Element of Competency) เป็นการอธิบายถึง
รายละเอียดเพิ่มมากข้ึนจากหน่วยยอ่ยนั้น ๆ โดยกล่าวถึงการกระท าหรือผลลพัธ์ท่ีแสดงให้เห็นหรือ
วดัไดซ่ึ้งอาจจะระบุออกมาในลกัษณะของปัจจยัน่าเขา้ (Input) หรือ ผลลพัธ์ (Output) ก็ได ้



  35 

4. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เป็นระดับความต้องการหรือ
มาตรฐานของผลการปฏิบติังานในแต่ละส่วนประกอบของสมรรถนะซ่ึงตอ้งระบุให้เช่ือมโยงกนั
ระหวา่งสมรรถนะและความชดัเจนของผลส าเร็จ 

5. เง่ือนไข (Condition) เป็นความคาดหวงัในการปฏิบติังาน 
6. ค าแนะน า (Evidence Guide) อธิบายครอบคลุมถึงเน้ือหาและกลยุทธ์ ของการ

ประเมินปัญหาส าคญัต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยสมรรถนะและความสัมพนัธ์ไปยงัหน่วยอ่ืน ๆ และให้
ความชดัเจนเก่ียวกบัสมรรถนะ ซ่ึงอาจจะท าเป็นคู่มีอหรือเอกสารประกอบ 

เท้ือน ทองแกว้ (2550) ไดอ้ธิบาย องค์ประกอบของสมรรถนะหลกัตามแนวคิดของ   
แมคเคลแลนดมี์ 5 ส่วนคือ 1. ความรู้ (knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต์ เป็นตน้  2. ทกัษะ (skill) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ท าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้เป็นตน้ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้น
มาจากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏิบติัได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ตนเอง (self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนหรือส่ิงท่ี
บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้  4. บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล 
(traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดห้รือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็น
ตน้  5. แรงจูงใจ / เจตคติ(motives / attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ 

เตือนใจ ดลประสิทธ์ิ (2552) ได้แบ่ง สมรรถนะมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1. ความรู้ 
(Knowledge) คือส่ิงท่ีองค์การตอ้งการให้รู้หรือความสามารถทางสติปัญญาท่ีจ าเป็นและตอ้งการ
ส าหรับระบบหน่ึง ๆ 2. ทกัษะ (Skills) คือส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้ท าหรือปฏิบติัได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง
ผา่นการเรียนรู้ฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในเร่ืองท่ีตอ้งการ และน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบติั 3. คุณลกัษณะ (Attributes) คือเป็นพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาคือส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการ
ใหค้น“เป็น” อนัค่อนขา้งมีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีจะเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัในคนมีหรือแสดงพฤติกรรม
ท่ีองคก์ารตอ้งการหรือส่งเสริมความส าเร็จแก่บุคคลกลุ่มและองคก์ารดว้ย 

สรุปไดว้า่ สมรรถนะประกอบดว้ยบทบาทหนา้ท่ีหลกัท่ีแต่ละบุคคลมีต่อองคก์ร และ
สมรรถนะท่ีองคก์รตอ้งการจากแต่ละบุคคลโดยตอ้งสามารถวดัไดโ้ดยน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การปฏิบติังาน 
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องค์ประกอบของระดับสมรรถนะ 
สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer; & Spencer. 1993) ไดก้ล่าวถึง การน าสมรรถนะ

มาก าหนดเป็นระดับสมรรถนะ เพื่ อใช้ว ัดความสามารถในการป ฏิบัติ งานของบุคคล                             
ซ่ึง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. กลุ่มของสมรรถนะ (Competency Cluster) เป็นกลุ่มสมรรถนะท่ีจดัตามความ
ตอ้งการเพื่อวิเคราะห์จ าแนกระดบัพฤติกรรมระหวา่งผูท่ี้เขา้ใจงานอยา่งลึกซ้ึงกบัผูท่ี้เขา้ใจงานเพียง
ผิวเผินโดยกลุ่มหน่ึงจะประกอบด้วยหน่ึงสมรรถนะหรือมากกว่าก็ได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มการ
ช่วยเหลือ และการบริการ (Helping and Human Service) ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 2 ดา้น คือ 
ความเขา้ใจในดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Interpersonal Understanding) และการให้บริการลูกคา้ (Customer 
Service Orientation) 

2. มิติ  (Dimensions) เป็นมิติของสมรรถนะโดยจะพิจารณาครอบคลุมถึง
ความรู้สึกท่ีตอ้งการอย่างแทจ้ริงและความส าเร็จท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน ขนาดของผลกระทบต่อคน
และโครงการ ความซบัซอ้นของพฤติกรรมความพยายามและความเป็นเอกลกัษณ์ของงานแลว้น ามา
ก าหนดจ านวนมิติในแต่ละสมรรถนะ ซ่ึงส่วนมากสมรรถนะหน่ึงจะประกอบด้วย 2-3 มิติ 
ตวัอย่างเช่น การให้บริการลูกค้า (Customer Service Orientation) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติท่ี
เก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ (Focus on Client’s Needs) และมิติท่ีเก่ียวกบัการช่วยเหลือหรือ
บริการ (Initiative to Help or Serve others) 

3. ระดบัของสมรรถนะ (Competency Level) เป็นการอธิบายระดบัพฤติกรรมของ
สมรรถนะโดยทัว่ไปมกัจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ พฤติกรรมทางบวกพฤติกรรมเป็นกลางและ
พฤติกรรมทางลบแต่ละพฤติกรรมจะอยู่ในทุกมิติ ซ่ึงมิติของสมรรถนะจะพิจารณารวมถึงความ
ตอ้งการ จากท่ีกล่าวในขา้งตน้ องค์ประกอบของกลุ่มสมรรถนะเป็นส่ิงท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของปฏิบัติงานและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จหรือเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ในการ 
ปฏิบติังานท่ีตอ้งการไดท้  าให้องคก์รสามารถตรวจสอบไดว้า่บุคคลากรยงัขาดความสามารถดา้นใด
ซ่ึงจะช่วยแกไ้ขและพฒันาไดอ้ยา่งถูกวิธี กล่าวคือ บุคลากรไดรั้บโอกาสในการพฒันา ตนเอง ให้มี
ความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน ส่วนองค์กรเองก็ไดรั้บผลดีในแง่ของการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เน่ืองจากมีพนกังานท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง 

แพร่ี (Parry. 1996) ไดใ้ห้ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการก าหนดองค์ประกอบ สมรรถนะไว ้
ดงัน้ี 

1. ควรระบุสมรรถนะในลกัษณะกวา้ง ๆ และมีความเป็นสากลท่ีจะเป็นสเกลท่ีจะ
ท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากหลาย ๆ ฝ่ายแต่เง่ือนไขในการปฏิบติัของแต่ละกลุ่มอาจจะแตกต่างไป 
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2. หลีกเล่ียงการระบุสมรรถนะท่ีชัดแจ้งเฉพาะเจาะจงในบางสมรรถนะ เช่น                     
วฒิุการศึกษา 

3. ควรระบุสมรรถนะท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไดแ้ละวดัได ้
4. ส่ิงท่ีระบุควรจะเป็นจุดท่ีตรงกบัความตอ้งการอย่างแทจ้ริงและควรมีตวัอย่าง

อธิบายพฤติกรรม 
5. ใชภ้าษาท่ีอ่านง่ายและเขา้ใจง่ายในการระบุสมรรถนะ 
6. ตอ้งเขียนสมรรถนะใหส้ั้นกระชบัและไดใ้จความ 
7. การระบุถึงสมรรถนะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัใหแ้ยกกนัอยา่งเด่นชดั 
8. สมรรถนะควรเน้นการระบุถึงความตอ้งการในอนาคต เพื่อฝึกอบรมบุคลากร

ใหพ้ร้อมรับสถานการณ์ทางอนาคต 
9.ควรระบุให้สามารถมองยอ้นไปถึงพฤติกรรมในการท างานได ้คือ จากผลงานสู่

พฤติกรรมและพฤติกรรมสู่สมรรถนะ 
10.ควรระบุถึงระดบัพฤติกรรมของผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุดให้มีความชดัเจน และ

ยกตวัอยา่งในพฤติกรรมท่ีคาดหวงัประกอบและจะดีท่ีสุดหากสามารถอธิบายแยกระดบัพฤติกรรม
ธรรมดากบัสูงสุดได ้

11.หลีกเล่ียงสมรรถนะท่ีเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยเพราะหลายคุณลกัษณะของ
บุคลิกไม่สามารถปรับปรุงไดด้ว้ยการฝึกอบรม 

12.จัดสมรรถนะท่ีคล้ายกันให้ เป็นก ลุ่ม เดียวกันส รุปได้ว่า การก าหนด
องค์ประกอบสมรรถนะเป็นการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ี เน้นในด้านความ รู้ 
ความสามารถ/ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับสมรรถนะท่ี
บุคลากรมีอยูใ่นขณะนั้นๆ (Gap Analysis) หากพบวา่ บุคลากรขาดความสามารถในดา้นใดองคก์รก็
จะสามารถพฒันาบุคลากร ในส่วนท่ีขาดไดต้รงกบัมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

 
ประเภทของสมรรถนะ 

พฤติกรรมหรือความสามารถเชิงสมรรถนะ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ 
(Dick Grote, 2013) 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) คือความสามารถท่ี
องคก์รคาดหวงัให้พนกังานทุกคนในองคก์รตอ้งแสดงออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็น เช่น ทกัษะในการ
ส่ือสาร ทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความสามารถในการพฒันาปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นความสามารถเชิงสมรรถนะหลกัขององคก์ร 
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2. ความสามารถเชิงสมรรถนะของกลุ่มต าแหน่งในสายงาน (Job-Family 
Competency) คือความสามารถเชิงสมรรถนะส าหรับกลุ่มต าแหน่งงานในดา้นต่าง ๆ เช่น ต าแหน่ง
งานดา้นการขาย ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นการจดัการทัว่ไป ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมท่ีมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน (Job-Specific Competency) ซ่ึง
จะสะท้อนให้เห็นถึงทกัษะและความสามารถท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานใน
ต าแหน่งหน่ึง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จส าหรับพนกังานท่ีมีหนา้ท่ี เช่น งานท่ีมีหนา้ท่ีในการขุดคูระบาย
น ้า การปฏิบติังานโดยใชร้ถแบก็โฮการอ่านแบบก่อสร้าง 

ส าหรับการจดัแบ่งประเภทของสมรรถนะนั้น มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ทรรศนะ
ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย 

สุรชยั พรหมพนัธ์ุ (2554) กล่าว องคก์รมีการก าหนดสมรรถนะเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
2. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) 
3. สมรรถนะในหน้าท่ี  (Function Competency) นั้ นจะง่ายต่อการพัฒนา

สมรรถนะของพนกังานในหน่วยงานในองคก์ร 
แนวคิดสมรรถนะของบุคลากรของเครือซิเมนต์ไทย (2551) ไดแ้ก่ ก าหนดรูปแบบ

สมรรถนะของพนกังานโดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ดา้น 17 ตวัช้ีวดัดงัน้ี 
1. ดา้นสมรรถนะหลกั (Core Competency) ไดแ้ก่ 

ความใฝ่รู้ (Personal Mastery)  
การคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Perspective)  
นวตักรรมและแนวคิดส่ิงใหม่ๆ (Innovation)  
ภาวะผูน้า้ในการท างานเป็นทีม (Team Leadership)  
ความสามารถในการใหค้  าปรึกษา (Consulting Skill)  
ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ (Achievement Oriented)  
ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability)  
ความสามารถดา้นภาษา (Language Literacy)  

2. ด้านสมรรถนะตามหน้า ท่ี งานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  (Functional 
Competency) ไดแ้ก่  

ความสามารถในวชิาชีพ (Technical Skill)  
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ (Analytical Skill)  
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การแกปั้ญหา (Problem Solving)  
การพฒันาตนเอง (Self-Development)  
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creativity)   
การมีส่วนรวม (Participation) 
ความอดทน (Tolerable)  
การเคารพกฎระเบียบ (Following Rules and Regulation)  
การตระหนกัถึงความปลอดภยั (Safety Awareness) 

คู่มือการประเมินสมรรถนะครูส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)  
ไดก้ าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของครูระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเร่ืองของการยกระดบัคุณภาพครูทั้ง
ระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนนั้ นครูผูส้อนจะเป็นผูท้  าการประเมินตนเอง โดยมี
รายละเอียดของการประเมินสมรรถนะครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ประกอบดว้ยสมรรถนะ ดงัต่อไปน้ี  

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ 
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
1.2 การบริการท่ีดี 
1.3 การพฒันาตนเอง 
1.4 การท างานเป็นทีม 
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6สมรรถนะ 
คือ 

2.1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
2.2 การพฒันาผูเ้รียน 
2.3 การบริหารจดัการชั้นเรียน 
2.4 การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
2.5 ภาวะผูน้ าครู 
2.6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานภาระงาน และการรายงานผลการปฏิบติังาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(2558) โดยใช ้Competency 3 ตวัหลกั ๆ ดงัน้ี 
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1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competency) บุคลากรทุกสายงานตอ้ง
มีเหมือนกนัหมดทั้ง 5 ตวั 

1.1 จริยธรรม 
1.2 มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 
1.3 การท างานเป็นทีม 
1.4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
1.5 แรงจูงใจสู่ความส าเร็จ 

2. ความสามารถเชิงสมรรถนะดา้นบริหาร (Managerial Competency) ส าหรับ 
ผูท่ี้มีต าแหน่งในการบริหารงาน จ านวน 5 ตวั ดงัน้ี 

2.1 การวางแผนและการจดัการ 
2.2 ทกัษะในการแกปั้ญหา 
2.3 วเิคราะห์งานและความคิดเชิงสังเคราะห์ 
2.4 การมอบหมายงาน ติดตามงาน การสอนและแนะน างาน 
2.5 ภาวะผูน้ า 

3. ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) ส าหรับ
ลูกจา้งประจ า (รวมต าแหน่งเหมือนลูกจา้งประจ า) จ  านวน 3 ตวั ดงัน้ี 

3.1 ความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
3.2 ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบ 
3.3 ความสามารถในการประสานงาน 

ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550: 259) ไดแ้บ่งประเภทของสมรรถนะ ตามแหล่งท่ีมาเป็น 3 
ประเภท คือ 1. สมรรถนะของบุคคล (Personal Competencies) เป็นความสามารถท่ีมีเฉพาะตวัของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น เป็นความสามารถเฉพาะตวัท่ียากต่อการเรียนรู้หรือลอกเลียนแบบได ้ 
2. สมรรถนะ ของงาน (Job Competencies) เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีต าแหน่งหรือบทบาท
นั้นๆ ตอ้งการ  เพื่อท าให้งานบรรลุความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้เป็นความสามารถท่ีสามารถฝึกฝน
และพฒันาได ้3. สมรรถนะขององค์การ (Organization Competencies) เป็นความสามารถท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ารท่ีมีส่วนท าใหอ้งคก์ารนั้นไปสู่ความส าเร็จและเป็นผูน้ าในดา้นนั้นๆ ได ้

สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2548: 54-55) ได้แบ่ง ประเภทของสมรรถนะเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นความสามารถในระดับแก่นขององค์การ
ความสามารถหลกัน้ีหากพิจารณาในบริบทท่ีต่างกนั ก็อาจเป็นไดท้ั้งความสามารถหลกัขององคก์าร
และความสามารถหลักของพนักงานในองค์การ 2. สมรรถนะพิ เศษของบุคคล (Personal 
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Competency) คือบุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัย ท่ีท าใหบุ้คคลนั้นมีความสามารถในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดโ้ดดเด่นกวา่คนทัว่ไป 

บุญสืบ เทียมหยิน (2553: 15) กล่าวถึง ประเภทของสมรรถนะ สามารถแบ่งได้ 3 
ประเภท ได้แก่ 1. สมรรถนะหลกัเป็นความสามารถในระดบัแก่นขององค์การหรือสมรรถนะท่ี
บุคลากรทุกคนทุกระดบัในองคก์ารจะตอ้งมีร่วมกนั 2. สมรรถนะของงานเป็นความสามารถเฉพาะ
บุคคลท่ีต าแหน่งนั้นๆ ตอ้งการเพื่อท าให้งานบรรลุความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้ 3. สมรรถนะของ
บุคคล เป็นบุคลิกลกัษณะของคนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติความเช่ือและอุปนิสัยท่ีท า
ใหบุ้คคลนั้นมีความสามารถในการท างานสรุปไดว้า่ ประเภทของสมรรถนะสามมารถแบ่งออกได ้2 
ประเภท คือ 1.สมรรถนะบุคคล (Personal Competency) 2. สมรรถนะองค์การ (Organization 
Competency) สมรรถนะบุคคลจ าแนกเป็นกลุ่มยอ่ยออกไปตามลกัษณะของงานและความตอ้งการ
ขององคก์าร 

จิรประภา อคัรบวร (2549) กล่าววา่ ประเภทของ สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1. สมรรถนะหลกั เป็นพฤติกรรมท่ีทุกคนตอ้งมีร่วมกนัเพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและค่านิยม
ขององคก์ร 2. สมรรถนะบริหาร เป็นคุณสมบติัความสามารถ ดา้นการบริหารท่ีบุคลากรในองคก์ร
ทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างานทัว่ไปเพื่อให้งานส าเร็จและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์วิสัยทศัน์
ขององคก์าร 3.สมรรถนะเชิงเทคนิค เป็นสมรรถนะดา้นวิชาชีพท่ีจ าเป็นในการน าไปปฏิบติังานให้
บรรลุผลส าเร็จ 

เท้ือน ทองแก้ว (2550) กล่าวว่า ประเภทของสมรรถนะอาจแบ่ง 5 สมรรถนะ คือ1.
สมรรถนะส่วนบุคคล ท่ีแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตวัคนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้2.
สมรรถนะเฉพาะงาน ท่ีเก่ียวกับการท างานในต าแหน่ง หรือ บทบาทเฉพาะ เช่น นักบินต้องมี
ความสามารถในการวเิคราะห์ตวัเลข 3.สมรรถนะองคก์าร ความสามารถพิเศษขององคก์ารนั้น เช่น 
บริษัทแอปเปิลมีความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีในการส่ือสาร 4.สมรรถนะหลัก 
ความสามารถท่ีบุคคลนั้นต้องมีหรือต้องท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้5.สมรรถนะในงาน 
ความสามารถของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนกนัแต่ความสามารถตาม
หน้าท่ีต่างกัน เช่น ข้าราชการต ารวจความสามารถต่างกันบางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน 
สอบสวนหรือสมรรถนะทางการปราบปราม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
สมรรถนะทัว่ไป (General competency) สมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะหนา้ท่ี 
(Functional Competency) ซ่ึงงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกประยุกต์ใช้ ลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมา
จากความสามารถ ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะและคุณสมบติั ผู ้ตดัสินท่ีท าหน้าท่ีในการตดัสินกีฬา
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บาสเกตบอล ตอ้งมีเพื่อให้งานส าเร็จและไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ  2 ประเภท คือ สมรรถนะหลกั 
(Core competencies) และสมรรถนะเฉพาะ (Functional competencies) เพื่อให้ผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอลปฏิบติัหนา้ท่ีในการตดัสินบรรลุเป้าหมายแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อหนา้ท่ี 
     

 การประเมินสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เป็น กระบวนการในการประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมการท างานของบุคคลในขณะนั้นเปรียบเทียบกบัระดบั
สมรรถนะท่ีองคก์รคาดหวงัในต าแหน่งงานนั้นว่าไดต้ามท่ีคาดหวงัหรือจะมีความแตกต่างกนัมาก
นอ้ยเพียงใด  ซ่ึงวธีิการประเมินสมรรถนะนั้นมีหลากหลายวธีิการนกัวชิาการและนกัวิจยัแต่ละท่าน
ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินสมรรถนะวิธีการประเมินสมรรถนะ แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 
กลุ่ม คือ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548) 

1. วิธีทดสอบผลงาน (Tests of Performance) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูรั้บการ
ทดสอบท างานบางอยา่ง เช่น การเขียนอธิบายค าตอบ การเลือกตอบขอ้ท่ีถูกท่ีสุด หรือการคิดวา่ ถา้
รูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงบนจอหมุนไปแลว้จะเป็นรูปใด แบบทดสอบประเภทน้ีออกแบบมาเพื่อวดั
ความสามารถของบุคคล (Can Do) ภายใต้เง่ือนไขของการทดสอบ ตัวอย่างของแบบทดสอบ
ประเภทน้ี ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (General Mental Ability) 
แบบทดสอบท่ีวดัความสามารถเฉพาะ เช่น ความเขา้ใจดา้นเคร่ืองยนตก์ลไกและแบบทดสอบท่ีวดั
ทกัษะหรือความสามารถทางดา้นร่างกาย 

2. วิธีการประเมินตามพฤติกรรมท่ีได้จากการสังเกต (Behavior Observations) 
เป็นแบบทดสอบท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกตพฤติกรรมของผูรั้บการทดสอบในบางสถานการณ์
แบบทดสอบประเภทน้ี ต่างจากประเภทแรกตรงท่ีผูเ้ขา้รับการทดสอบไม่ได้ตอ้งพยายามท างาน
อะไรบางอย่างท่ีออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่เป็นการถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบาง
สถานการณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเขา้สังคม พฤติกรรมการท างาน การสัมภาษณ์ก็อาจจดัอยู่
ในกลุ่มน้ีดว้ย 

3. วิธีการประเมินตนเอง (Self-Reports) เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูต้อบรายงาน
เก่ียวกบัตนเอง เช่น ความรู้สึก ทศันคติความเช่ือ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพแบบสอบถาม 
แบบส ารวจความคิดเห็นต่างๆ การตอบค าถามประเภทน้ี อาจจะไม่ได้เก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ี
แทจ้ริงของผูต้อบก็ได ้การทดสอบบางอยา่ง เช่น การสัมภาษณ์อาจเป็นการผสมกนัระหวา่ง วธีิการ
ประเมินตามพฤติกรรมท่ีไดจ้ากการสังเกต (Behavior Observations) และวิธีการประเมินตนเอง 
(Self-Reports) เพราะการถามค าถามในการสัมภาษณ์อาจเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ความคิด และ
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ทศันคติของผูถู้กสัมภาษณ์ และในขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์ก็สังเกตพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์
ดว้ย 

ฐิติพฒัน์ พิชญธาดาพงศ์ (2549: 55) ได้กล่าวถึงการประเมินสมรรถนะว่า หมายถึง 
กระบวนการในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการท างานของบุคคล
เปรียบเทียบกบัระดบัสมรรถนะท่ีองคก์รคาดหวงัในต าแหน่งงานนั้นๆ การประเมินสมรรถนะควร
มีลกัษณะ ดงัน้ี ประเมินอยา่งระบบมีวตัถุประสงคใ์นการประเมินอย่างชดัเจน เป็นกระบวนการท่ี
สามารถวดัประเมินไดเ้คร่ืองมือมีความเท่ียงและความเช่ือถือไดใ้นการประเมินสมรรถนะองค์กร
จะตอ้งพิจารณาวา่จะให้ใครเป็นผูป้ระเมินสมรรถนะนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมความพร้อมและ
วฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้ 

เท้ือน ทองแกว้ (2550) กล่าวถึง การประเมินสมรรถนะไวว้่า ท าได้ค่อนขา้งล าบาก               
จึงอาศยัวิธีการหรือใช้เคร่ืองมือบางชนิดเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคล ดงัน้ี  1. ประวติัการ
ท างานของบุคคลวา่ท าอะไรบา้งมีความรู้ ทกัษะหรือความสามารถอะไร เคยมีประสบการณ์อะไรมา
บา้ง จากประวติัการท างานท าให้ไดข้อ้มูลส่วนบุคคล  2. ผลประเมินการปฏิบติังาน (Performance 
Appraisal) ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานใน 2 ลกัษณะ คือ  2.1 ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเน้ือ
งาน (Task Performance) เป็นการท างานท่ีไดเ้น้ืองานแท้ๆ  2.2 ผลงานการปฏิบติัท่ีไม่ใช่เน้ืองาน แต่
เป็นบริบทของเน้ืองาน (Contextual Performance) ไดแ้ก่ ลกัษณะพฤติกรรมของคนปฏิบติังาน เช่น 
การมีน ้ าใจเสียสละช่วยเหลือคนอ่ืน2.3 ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ อาจจะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดประเด็นไว ้และ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ 2.4 ศูนยป์ระเมิน (Assessment 
Center) จะเป็นศูนยร์วมเทคนิคการวดัทางจิตวทิยาหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั รวมทั้งการสนทนากลุ่ม
แบบไม่มีหวัหนา้กลุ่มรวมอยูด่ว้ยในศูนยน้ี์ 2.5 360 degree feedback หมายถึง การประเมินรอบดา้น 
ไดแ้ก่ การประเมินจากเพื่อนร่วมงานผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาลูกคา้เพื่อตรวจสอบความรู้ 
ทกัษะและคุณลกัษณะ 

บุญ สืบ  เทียมหยิน  (2553: 20) ก ล่าวว่า  การประเมินสมรรถนะเป็นการว ัด
ความสามารถของบุคคลในการกระท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีหลากหลายวิธีท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ประเมิน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการขององคก์ารท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครการประเมินระบบสมรรถนะอาจแบ่งไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี    

1. การประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา (Boss Assessment) เป็นเทคนิคการประเมิน 
สมรรถนะท่ีใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ระเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่ายเดียวเพราะเช่ือวา่ผูบ้งัคบับญัชา จะ
รู้จกัผูใ้ต้บังคบับัญชามากท่ีสุดและตอ้งรับผิดชอบการท างานของผูใ้ต้บังคบับัญชาขอ้จ ากัดคือ
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ผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่เห็นพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดเวลาการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชา
ใกลชิ้ดแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน และอาจมีความ
เอนเอียงหรืออคติกบัลูกนอ้งบางคนได ้   

2. การประเมินตนเองและผูบ้งัคบับญัชา (Self & Boss Assessment) เป็นเทคนิค
การประเมินสมรรถนะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เพราะเปิดโอกาสให้ทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนัประเมินมีการพูดคุยปรึกษาหารือและตกลงร่วมกนั วิธีน้ีท  าไดง่้ายประหยดั
ค่าใช้จ่ายแต่ข้อจ ากัด คือบางคร้ังผลการประเมินท่ีพนักงานประเมินกับผูบ้งัคบับญัชาอาจมีผล
ประเมินไม่ตรงกันท าให้ตกลงกันไม่ได้ส่งผลให้เกิดความขัดแยง้ วิธีแก้ไข คือพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งบนัทึกพฤติกรรมระหวา่งช่วงเวลาการประเมินไวใ้หช้ดัเจนและน ามาใชป้ระกอบ
ในช่วงการสรุประดับสมรรถนะร่วมกันการประเมินตนเองและผู ้บังคับบัญชา (Self & 
BossAssessment) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

A. ตวับุคลากรประเมินสมรรถนะของตนเอง 
B. ผูบ้งัคบับญัชาประเมินสมรรถนะของบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
C. ปรึกษาหารือและสรุป  โดยความเห็นร่วมของผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
D. คณะกรรมการบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องคก์รให้ความเห็นชอบผลการ

ประเมิน 
E. ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน/องคก์รให้การ

ดูแลพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามความคาดหวงัขององคก์ร 
ขอ้จ ากดัของวิธีน้ีก็คือ การประเมินตนเองผูป้ระเมินมกัจะประเมินตนเองสูงกว่า

ความเป็นจริงหรือสูงกวา่ท่ีผูบ้งัคบับญัชาประเมินให้และผูบ้งัคบับญัชาก็มกัจะประเมินสมรรถนะ
ของลูกน้องต ่ากว่าความเป็นจริงและมักมีความขัดแยง้เกิดข้ึนเม่ือมาปรึกษาหารือสรุปร่วมกับ
ผูบ้งัคบับญัชาแนวทางแกไ้ขคือ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งบนัทึกพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในช่วงประเมินไวเ้ป็นหลกัฐานขณะเดียวกนั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะตอ้งบนัทึก
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะของตนไวเ้ป็นหลกัฐานเช่นเดียวกนัและน ามาใชย้ืนยนัในช่วง
ปรึกษาหารือและสรุปสมรรถนะร่วมกนันอกจากนี ้ผู้บงัคบับญัชาควรมีทกัษะในการให้ค าปรึกษา
ท่ีดีแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

3. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test: Knowledge & Skill) เป็นเทคนิค                  
การ ประเมินสมรรถนะโดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้หรือทักษะตามสมรรถนะท่ีก าหนด เช่น                 
แบบปรนยัเลือกตอบแบบอตันัย โดยให้ผูเ้ขา้ทดสอบเขียนอธิบายค าตอบแบบทดสอบประเภทน้ี 
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ออกแบบมาเพื่อวดัความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเ้ง่ือนไขของการทดสอบ ตวัอยา่ง ของ
แบบทดสอบประเภทน้ี ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทัว่ไป (General Mental 
Ability)แบบทดสอบท่ีวดัความสามารถเฉพาะ เช่นSpatial Ability หรือความเขา้ใจดา้นเคร่ืองยนต์
กลไกและแบบทดสอบท่ีวดัทกัษะหรือความสามารถทางดา้นร่างกาย เป็นตน้ 

4. การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีส าคัญๆ (Critical 
Incident) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งเน้นให้ผูป้ระเมินพฤติกรรมบนัทึกพฤติกรรม
หลักๆ จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีผูถู้กประเมินแสดงพฤติกรรมและน ามาเปรียบเทียบกับ
ระดบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัวา่สูงหรือต ่ากวา่ 

5. การเขียนเรียงความ (Written Essay) เป็นวิธีการประเมินท่ีง่ายท่ีสุด โดยให้ผูถู้ก
ประเมินเขียนบรรยายผลการปฏิบติังานในช่วงเวลาท่ีผา่นมาวา่ ตนใชค้วามรู้ ทกัษะและพฤติกรรม
อะไรบา้งหลงัจากนั้นผูป้ระเมินจะวิเคราะห์พฤติกรรมจากเรียงความวา่ผูถู้กประเมินมีสมรรถนะแต่
ละตวัอยูร่ะดบัใด 

6. ประเมินโดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเทคนิคท่ีผูบ้ ังคับบัญชาหรือผู ้
ประเมินท าการสัมภาษณ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามสมรรถนะท่ีก าหนดและประเมินวา่เขามีสมรรถนะอยู่
ระดบัใดการใชเ้ทคนิคน้ีมีขอ้จ ากดั คือตอ้งใชเ้วลามากในกรณีท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากตอ้งเสียเวลา
มาก วิธีการน้ีเหมาะส าหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเล่ือนต าแหน่งงานหรือสัมภาษณ์คนเขา้ท างาน 
เป็นตน้ 

7. การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Rating Scale) เป็นเทคนิคการประเมิน
สมรรถนะท่ีสร้างแบบประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าซ่ึงแบบประเมินพฤติกรรมน้ีสร้างได้
หลายแบบแบบท่ีนิยมกันแพร่หลายได้แก่แบบประเมินท่ีใช้ความถ่ีหรือปริมาณก าหนดระดับ 
(Likert Scale) 

8. การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบติังาน (Behaviorally Anchored Rating: 
BARS) เป็นเทคนิคการประเมินสมรรถนะท่ีมุ่งประเมินพฤติกรรมหลักท่ีคาดหวงั (Key Result 
Areas) ในสมรรถนะตวันั้นๆ โดยแบ่งช่วงการให้คะแนนของแต่ละพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวา่ง 
1-9 ช่วงตามแนวด่ิงลงมาส าห รับผู ้ประเมินอาจเป็นได้ทั้ งผู ้บังคับบัญชาเพื่ อน ร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่ายเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

9. ประเมินแบบสามร้อยหกสิบองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะ
แบบ 360 น้ีเป็นการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรือแบบประเมิน
จากพฤติกรรมการปฏิบติังาน (Behaviorally Anchored Rating : BARS) โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถู้ก
ประเมินเป็นผูป้ระเมินสมรรถนะ เช่น ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง ลูกคา้ เป็นตน้ และเม่ือ
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ทุกคนประเมินเสร็จแล้วก็หาข้อสรุปว่าผูถู้กประเมินมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด ข้อดีของการ
ประเมินแบบน้ีก็คือการประเมินโดยบุคคลหลายคนหลายระดบัท าให้มีหลายมุมมอง ลดอคติจาก
การประเมินโดยบุคคลคนเดียว ขอ้จ ากดัคือมีภาระเอกสารจ านวนมากบางคร้ังผูป้ระเมินมีความ
เกรงใจท าใหป้ระเมินสูงกวา่ความเป็นจริงหรือเกิดพฤติกรรมฮั้วซ่ึงกนัและกนัเป็นตน้ 

10. การประเมินแบบศูนยท์ดสอบ (Assessment Center) เป็นเทคนิคการประเมินท่ี
ใชเ้ทคนิคหลายๆ วิธีร่วมกนัและใชบุ้คคลหลายคนร่วมกนัประเมิน เช่น แบบสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรมการสัมภาษณ์ การทดสอบ การใช้แบบวดัทางจิตวิทยา กรณีศึกษา เป็นตน้ ขอ้ดีของการ
ประเมินแบบน้ีคือผลการประเมินมีความเท่ียงและความเช่ือถือได้สูงเพราะใช้เทคนิคหลายวิธี
ร่วมกนั ใช้คนหลายคนช่วยกนัประเมินส่วนขอ้จ ากดัก็คือตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูงใชเ้วลามาก เป็นตน้
สรุปได้ว่า การประเมินสมรรถนะเป็นการวดัความสามารถในการท างานและกิจกรรมต่างๆของ
บุคคล ซ่ึงมีหลายวธีิในการประเมินข้ึนอยูก่บัองคก์ารนั้นๆ ตามความเหมาะสม  

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กล่าวว่า วิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะมีหลายวธีิ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

1. ข้อมูลประวติัการท างาน (Biographic Data) จะช่วยในการประเมินความรู้
ทกัษะและความสามารถไดบ้า้งวา่บุคคลนั้นเคยปฏิบติังานใดมาบา้ง 

2. ระเบียนพนกังาน (Employee Record) เป็นการรวบรวมประวติัพนกังานรวมถึง
คุณสมบัติบางประการซ่ึงช่วยให้เห็นลักษณะนิสัยในการท างานบางอย่างของพนักงานได้บาง
องคก์ารอาจรวมผลการปฏิบติังานไวด้ว้ย 

3. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) ผลการปฏิบติังานแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆคือ 

3.1 ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน (Task Performance) จะเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ
ความรู้และความสามารถ 

3.2 พฤติกรรมนอกเหนือจากหนา้ท่ี (Contextual Performance) คือพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเช่นช่วยเหลือผู ้อ่ืนเป็นต้นซ่ึงการประเมินในลักษณะน้ีจะมี
ความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพมากกวา่แต่การประเมินสมรรถนะจากผลการปฏิบติังานน้ีควรท าอยา่ง
ระมดัระวงัเน่ืองจากยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานนั่นคือแรงจูงใจถึงแม้ว่าบุคลากรจะมี
ความรู้ทกัษะความสามารถแต่หากขาดแรงจูงใจก็อาจท าใหผ้ลการปฏิบติังานไม่ดีได ้

4.การสัมภาษณ์งาน (Interview) ท าให้ได้ขอ้มูลมากพอสมควรแต่ตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความตรง (Validity)ของการสัมภาษณ์ด้วยเช่นประเภทการสัมภาษณ์ผู ้
สัมภาษณ์เป็นตน้ 
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5.AssessmentCenter เป็นการรวบรวมเทคนิคทางจิตวทิยาหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัจึง
มกัใชใ้นการประเมินสมรรถนะของผูบ้ริหาร 

6.การทดลองจดัการแฟ้มงาน (in-basket Simulation) เป็นการจ าลองสถานการณ์
ในหนา้ท่ีของผูจ้ดัการโดยมีงานต่าง ๆ เสมือนงานจริงแลว้ให้ตดัสินใจสั่งการตามความคิดเห็นวิธีน้ี
ใชใ้นการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหาร 

7.แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Inventory) ใช้วดัเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
เพื่อให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมกับงานและองค์การแต่แบบทดสอบบุคลิกภาพมักมีข้อจ ากัดทาง
วฒันธรรมสูงดงันั้นจึงตอ้งระมดัระวงัในการใช ้

8.แบบทดสอบเชาวปั์ญญา (Intelligence Test) และความถนดั (Aptitude Test) ซ่ึง
จะวดัเชาวปั์ญญาและความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของบุคคลซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความโดดเด่นไป
คนละดา้นดงันั้นจึงควรใชบุ้คคลใหต้รงตามสมรรถนะท่ีแต่ละคนมีอยู ่

9.การทดสอบความรู้ (Knowledge Test) เป็นการทดสอบความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งงานเน้นการวดัองคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นความรู้องค์การสามารถสร้างเองไดห้ากมี
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นแต่ตอ้งค านึงถึงมาตรฐานของขอ้สอบดว้ย 

10.การทดสอบการปฏิบติังาน (Work Sample) เป็นการสุ่มตวัอยา่งงานท่ีต าแหน่ง
นั้นมีหนา้ท่ีรับผิดชอบมาให้บุคคลปฏิบติัมีขอ้ดีคือความตรงเชิงพยากรณ์ค่อนขา้งดีแต่ขอ้จ ากดัคือ
จะไม่ทราบศกัยภาพท่ีซ้อนเร้นอยูใ่นตวับุคคลเน่ืองจากวดัเฉพาะส่ิงท่ีสามารถกระท าไดใ้นต าแหน่ง
งานนั้น ๆ โดยเฉพาะหากมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีปฏิบติัอยูบุ่คคลนั้นอาจจะไม่สามารถปรับตวัหรือ
เปล่ียนแปลงได ้

11.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลแบบ360 องศา  (360Degree 
Feedback) เป็นการประเมินจากรอบด้านโดยอาศัยผูเ้ ก่ียวข้องรู้เห็นการปฏิบัติงานของบุคคล               
ในต าแหน่งเป้าหมายไดแ้ก่จากผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาลูกคา้ การประเมินตนเองเป็นตน้ขอ้ดี
คือท าให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัและครอบคลุม นอกจากนั้นการประเมิน360องศาจะมุ่งวดัการรับรู้
ของผูป้ระเมินต่อคุณลกัษณะความเป็นบุคคลและกระบวนการหรือพฤติกรรมการปฏิบติังานได้
ดีกวา่การประเมินผลผลิตและมีความยติุธรรมมากกวา่การประเมินจากแหล่งเดียว 

12. การสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) เป็นการประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในบางสถานการณ์การสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมนั้นผูส้ังเกต
หรือ ผูป้ระเมินจะต้องกระท าด้วยความซ่ือตรงและจะต้องมีความใกล้ชิดเพียงพอท่ีจะสังเกต
พฤติกรรมของผูท่ี้ถูกประเมินไดแ้ต่ละประเภทและเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานสมรรถนะของแต่ละงานหรือแต่ละวิชาชีพนั้นเป็นส่ิงท่ีมิได้ก าหนด
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ตายตัว ข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเศรษฐกิจ 
สภาพการณ์และความเหมาะสมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงอาจเป็นประเทศ จงัหวดั หรือแมแ้ต่ชุมชนเล็ก ๆ 
ฉะนั้นการก าหนดสมรรถนะจึงควรเป็นหนา้ท่ีหรือความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ชใ้นเขตนั้น ๆ เอง และ 

การไดม้าซ่ึงสมรรถนะของวิชาชีพหน่ึง ๆ หรืองานหน่ึง ๆ มีหลายวิธี แลว้แต่จะ
เลือกใชต้ามความเหมาะสมดงัน้ี (นุชนารถ วดีศิริศกัด์ิ, 2551) 

1. การก าหนดโดยการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการจ าแนกเน้ือหาและ
เป้าหมายของงาน ให้อยูใ่นรูปของงานท่ีตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งเรียนรู้แลว้แจงยอ่ยในรายละเอียดของ
แต่ละงานให้เป็นระดบัยอ่ยท่ีสุด การวิเคราะห์งานจะช่วยในการก าหนดงานท่ีตอ้งการจะให้เกิดแก่ 
ผูป้ฏิบติัในรายละเอียด 

2. การก าหนดสมรรถนะโดยวิเคราะห์สมรรถนะท่ี เป็นระบบ (Systemic 
Competency Analysis) หมายถึง เทคนิคการก าหนดสมรรถนะหรือเป้าหมายท่ีพฒันามาจากระบบ
วเิคราะห์ตามปกติ ดว้ยการจ าแนกเน้ือหาของงานออกเป็นหน่วยยอ่ยท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 

3. การก าหนดสมรรถนะโดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูใ้ห้ความเห็นหรือ
บอกเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจะเป็น 

4. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลักทางทฤษฎีและต าราชูชัย 
สมิทธิไกร (2556) ได้ระบุว่าวิธีการประเมินสมรรถนะผลการปฏิบติังานเพื่อใช้ตดัสินศกัยภาพ
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Absolute 
Judgment Approach) วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประเภทน้ีมุ่งเนน้การพิจารณาการปฏิบติังาน
ของบุคลากรว่า สามารถกระท าได้ถึงเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีองค์การก าหนดไว้หรือไม่การ
ประเมินผลตามแนวทางน้ีสามารถแบ่งออกเป็นวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ 

1.1 วิธีการประเมินแบบกราฟิก (Graphic Rating Scales) เป็นวิธีการท่ี
เก่าแก่และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดหลกัการส าคญัคือ การก าหนดมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน 
เช่นความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความรอบรู้ในงานความอดทน
เป็นตน้ และให้ผูป้ระเมินพิจารณาวา่ผูรั้บการประเมินมีคุณลกัษณะดงักล่าวมากนอ้ยเพียงไรโดยการ
ใหค้ะแนนตามระบบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจมีตั้งแต่ 3-7 ระดบั 

1.2 วิธีการประเมินโดยใช้แบบประเมินรวมคะแนน (Summated Scale) 
เป็นแบบประเมินท่ีมีอายเุก่าแก่และนิยมใชม้ากท่ีสุดแบบหน่ึง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกระบวนการสร้าง
ท่ีไม่ซบัซ้อนมากนกั ส าหรับวิธีการประเมิน กระท าโดยการให้คะแนนแก่ผูรั้บการประเมินท่ีละขอ้ 
จากนั้นจึงน าคะแนนทั้งหมดมารวมกนัเป็นคะแนนเดียว 
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1.3 วิธีการประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบชนิดถ่วงน ้ าหนัก (Weighted 
Checklist) เป็นแบบประเมินซ่ึงมีก าหนดค่าน ้ าหนักให้แก่ขอ้ความแต่ละขอ้โดยท่ีผูป้ระเมินจะไม่
ทราบค่าน ้าหนกัดงักล่าวในขณะท่ีท าการประเมิน 

1.4 วิธีการประเมินโดยใช้แบบบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั (Critical Incident 
Technique) เป็นการจดับนัทึกเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงบ่งช้ีพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสมและไม่
เหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน 

1.5 วธีิการประเมินแบบบรรยาย (Essay Evaluation) เป็นการเขียนบรรยาย
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนอยา่งอิสระ โดยอาจมีการก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการ
ใหบ้รรยายไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ เช่น จุดเด่น จุดดอ้ย ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุง เป็นตน้ 

1.6 วิธีการประเมินแบบก าหนดค่าพฤติกรรม (Behaviorally Anchored 
Rating Scales) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BARS คือ วิธีการประเมินท่ีพฒันามาจากการวิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญ (Critical Incident Technique) ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคัญคือ ขั้นแรก วิเคราะห์งานด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคญั จากนั้นน าขอ้ความบ่งช้ีพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดีมาจดัแบ่งเป็นกลุ่ม และ
ก าหนดช่ือมิติหรือคุณลกัษณะของกลุ่มพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งให้ค  านิยามของคุณลกัษณะ
เหล่านั้น หลังจากนั้ นจึงสร้างแบบประเมินส าหรับคุณลักษณะแต่ละมิติ โดยมีการก าหนดค่า
พฤติกรรมแต่ละระดบั 

1.7 วธีิการประเมินโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation 
Scales) หรือเรียกอย่างย่อๆ ว่า BOS คือ การประเมินว่าผู ้ปฏิบัติงานได้แสดงพฤติกรรมท่ีน่า
ปรารถนาในระดบัท่ีมากน้อยเพียงไร โดยอาศยัแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีไดจ้ดัท าไวล่้วงหน้า การ
สร้างแบบประเมิน BOS มีขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกบัการสร้างแบบประเมิน BARS แต่ต่างกนัท่ีรูปแบบ
การให้คะแนน กล่าวคือ ผูป้ระเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมจะประเมินพฤติกรรมการท างาน
โดยการระบุวา่ ผูป้ฏิบติังานกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวบ้่อยคร้ังเพียงไร เช่น เกือบจะไม่
เคยจนถึงเกือบจะตลอดเวลา เป็นตน้ 

1.8 วิธีการประเมินโดยใช้แบบบงัคบัเลือก (The Forced Choice Format) 
เป็นวิธีการท่ีได้รับการพฒันาข้ึน เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งและลดอคติในการประเมิน โดยผูป้ระเมิน
จะตอ้งเลือกขอ้ความท่ีบรรยายพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมินได้ใกล้เคียงท่ีสุด
จ านวน 2 ขอ้จากขอ้ความท่ีก าหนดไว ้4 ขอ้ 

2. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล (Relative 
Judgment Approach) วิธีการน้ีไม่ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยการเปรียบเทียบกบั
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มาตรฐานการท างานแต่จะเปรียบเทียบระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเองตามมิติท่ีก าหนดไว ้(Employee 
Comparison Systems) วธีิการประเมินแบบน้ียงัแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัล าดบั (Ranking) คือการจดัล าดบัว่าผูป้ฏิบติังานคนใดท างาน
ไดดี้มากท่ีสุดจนถึงผูป้ฏิบติังานท่ีท างานไดดี้นอ้ยท่ีสุดตามมิติต่าง ๆ โดยจะตอ้งเปรียบเทียบทีละมิติ 
หรืออาจจดัล าดบัโดยวิธีท่ีเรียกว่า การจดัล าดบัแบบสลบั (Alternative Ranking) ซ่ึงกระท าโดยการ
คดัเลือกผูท่ี้ปฏิบติังานดีท่ีสุดและแยท่ี่สุดออกมาก่อน จากนั้นก็เลือก   ผูท่ี้ปฏิบติังานดีและแยอ่นัดบั
ถดัลงมาจนกระทัง่ถึงต าแหน่งตรงกลางของรายช่ือ 

2.2 การเปรียบเทียบรายคู่ (Paired Comparisons) คือ วิธีการเปรียบเทียบ
ผูป้ฏิบติังานคนหน่ึงกบัคนอ่ืน ๆ ในต าแหน่งงานเดียวกนัทีละคน เพื่อตดัสินวา่ผูใ้ดมีการปฏิบติังาน
ท่ีดีกวา่กนั จากนั้นจึงสรุปวา่ผูใ้ดเป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนสูงสุดจากการเปรียบเทียบน้ี 

2.3 ก า ร ก ร ะ จ า ย ต า ม จ า น ว น ท่ี ก า ห น ด  (Forced Distribution)                      
การประเมินแบบน้ีก าหนดให้ผูป้ระเมินผลแบ่งระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังานออกเป็นระดบั
ต่าง ๆ ตามรูปแบบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) กล่าวคือ จะตอ้งมีผูท้  างานดีท่ีสุด
จ านวน ร้อยละ 10 ท างานดีจ านวน ร้อยละ 20 ท างานพอใช ้จ านวน ร้อยละ 40 ตอ้งปรับปรุงจ านวน 
ร้อยละ 20 และท างานแยม่ากจ านวน ร้อยละ 10 

3. วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Oriented 
Approach) คือ การพิจารณาผลการท้างานท่ีมุ่งตรวจสอบว่าการท างานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญตามแนวทางการ
ประเมินผลแบบน้ี ดงัน้ี 

3.1 วิธีการประเมินผลตามแนวคิดการจัดการแบบยึดว ัตถุประสงค ์
(Management–by–Objectives) หรือเรียกอย่างย่อว่า MBO คือ รูปแบบหน่ึงของกระบวนการการ
จดัการท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิผลหรือส่ิงท่ีพนกังานกระท าไดส้ าเร็จ โดยท่ีจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการไวล่้วงหน้า การจดัการแบบยึดวตัถุประสงค์จึงเป็นเคร่ืองมือในการ
เปล่ียนวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์ารไปสู่แผนปฏิบติัการและการปฏิบติัท่ีแทจ้ริง 

Dessler (1997) ได้กล่าวถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ทางการมีดงัน้ี 

1. วิธีการประเมินแบบกราฟ (Graphic Rating Scale Method) เป็นเทคนิควิธีท่ี
นิยมใช ้ในการประเมินผลการปฏิบติังานมากท่ีสุด แบบประเมินจะมีสเกลแสดงรายการคุณลกัษณะ
และช่วงของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนบุคลากรจะได้รับการจดัล าดับด้วยการให้
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คะแนนท่ีจะอธิบายถึงระดบัการปฏิบติังานในแต่ละคุณลกัษณะเช่น คุณภาพงานปริมาณงานความ
เช่ือถือได ้เป็นตน้ 

2. วิธีการจดัล าดบัทางเลือก (Alternation Ranking Method) เป็นการจดัเรียงล าดบั
บุคลากรท่ีปฏิบติังานจากดีท่ีสุดไปสู่ผูท่ี้ปฏิบติังานดีนอ้ยท่ีสุด โดยถือเกณฑ์คุณลกัษณะงานเฉพาะ
อย่าง โดยการเขียนรายช่ือบุคลากรทุกคนท่ีจะให้ค่าคะแนนแล้วจดัเรียงล าดบับุคลากรจากผูท่ี้ได้
คะแนนมากท่ีสุดไปสู่ผูท่ี้ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด 

3. วิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Paired Comparison Method) เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีบุคลากรแต่ละคนจะถูกเปรียบเทียบกบัทุก ๆ คนในกลุ่มท่ีลกัษณะงานเปรียบเทียบกนั
ได้และการประเมินบุคลากรแต่ละคนเก่ียวกับจุดเด่นและจุดด้อยเป็นคู่  ๆ จากนั้ นพิจารณา
คุณลกัษณะ บุคลากรแต่ละคนแลว้ช้ีวา่คนใดดีกวา่กนัในแต่ละคู่ในกลุ่ม 

4. วิธีการกระจายความถ่ี (Forced Distribution Method) เป็นการประเมินการ
ท างานของบุคลากรแต่ละคน ซ่ึงผูป้ระเมินจะต้องก าหนดบุคลากรเป็นกลุ่ม โดยยึดเกณฑ์การ
ปฏิบติังานแลว้กระจายความถ่ีในรูปโคง้ปกติ การตดัสินใจการกระจายบุคลากรมี ดงัน้ี 

4.1 มีผลการ ปฏิบติังานในระดบัสูงให ้ร้อยละ 15 
4.2 มีผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ใหร้้อยละ 20 
4.3 มีผลการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ใหร้้อยละ 30   
4.4 มีผลการปฏิบติังานค่อนขา้งต ่า ใหร้้อยละ 20 
4.5 มีผลการปฏิบติังานในระดบัต ่า ใหร้้อยละ 15 

5. วิ ธี การประเมินโดยใช้ เห ตุการณ์ส าคัญ  (C ritical Incident M ethod)                     
เป็นการประเมินการท างานท่ีให้ผูป้ระเมินรายงานเหตุนการณ์ท่ีจะอธิบายพฤติกรรมการท างาน
ขอ้ความท่ีรายงานถือว่าเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะใช้เป็นตวัอยา่งการท างานท่ีดีหรือไม่ดีในการให้
คะแนนบุคคล หัวหน้างานจะต้องบันทึกประจ าว ัน เหตุการณ์พฤติกรรมการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนและทุก6 เดือนจะมาประชุมร่วมกนัเพื่ออภิปรายผลการปฏิบติังานท่ีดีและ
ไม่ดีโดยใชเ้หตุการณ์ส าคญัเป็นตวัอยา่ง 

6. แบบการบรรยาย (Narrative Forms) เป็นการประเมินโดยการเขียนบรรยาย การ
ปฏิบติังานของบุคคล เพื่อประเมินบุคลากรขององค์กรในดา้นมาตรฐาน ความกา้วหน้า และการ
พัฒนางานการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการประเมินผล เพื่อช่วยให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ในขั้นสุดท้ายจะต้องสรุปและอภิปรายผลถึงการ
ปฏิบติังานทุกขั้นตอนโดยมุ่งเนน้ดา้นการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคคลากรแต่ละบุคคล 
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7. สเกลการจดัล าดับพฤติกรรม (Behaviorally Anchored Rating Scales) เป็น
วิธีการประเมินโดยการรวมขอ้ดีของแบบเรียงความบรรยายและแบบใช้เหตุการณ์ส าคญัและการ
จดัล าดับด้วยการก าหนดสเกลประมาณของผลการปฏิบัติงานว่าดี หรือไม่ดี พร้อมกับประเมิน
พฤติกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

7.1 การวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั 
7.2 พฒันาผลการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ 
7.3 ก าหนดเหตุการณ์ใหม่      

         7.4 ก าหนดสเกลของเหตุการณ์ 
7.5 พฒันาเคร่ืองมือ 

8. วิธีการบริหารจดัการตามวตัถุประสงค ์(Management by Object Method) เป็น
การก าหนดวตัถุประสงค์การท างานโดยบุคลากรการก าหนดแผนปฏิบติัโดยระบุถึงวิธีการท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงค ์มีการยินยอมให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนการวดัผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ
แกไ้ขวตัถุประสงคไ์ดเ้ม่ือจ าเป็นรวมทั้งการก าหนดวตัถุประสงคใ์หม่ส าหรับอนาคตวิธีการดงักล่าว
มี 6 ขั้นตอน คือ 

8.1 ก าหนดเป้าหมายขององคก์ร (Set the Organization Goals) 
8.2 ก าหนดเป้าหมายของแผนก (Set Departmental Goals) 
8.3 อภิปรายเป้าหมายของแผนก (Discuss Department Goals) 
8.4 ก าหนดขอบเขตและผลท่ีคาดหวงั (Define Expected Results /Set the 

Individual Goals) 
8.5 ทบทวนผลการปฏิบัติ : การว ัดผลลัพ ธ์  (Reviews Performance: 

Measurement the Results) 
8.6 จัดให้มีการแนะน าค าติชมย้อนกลับ (Provide Feedback) Carrell, 

Kuzmits; & Elbert (1992) ไดแ้บ่งรูปแบบของการประเมินผลออกเป็น 6 รูปแบบ คือ 
1. รูปแบบวิธีการประเมินแบบมาตราส่วนซ่ึงแบ่งออกเป็นวิธีการประเมิน

แบบกราฟ (Graphic Scales) และวธีิการประเมินแบบไม่ใชก้ราฟ (Non-Graphic Scales) 
 2. รูปแบบวิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบ (Comparative Methods)  

แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ แบบการจดัอนัดบั (Ranking) แบบวิธีการกระจายตามเปอร์เซ็นต์ท่ีก าหนด 
(Forced Distribution) แบบจบัคู่เพื่อเปรียบเทียบ (Paired Comparison) 
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3. รูปแบบวิธีการประเมินโดยเนน้เหตุการณ์วิกฤต แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ 
รายงานประจ าปี (Annual Review) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบเน้นพฤติกรรม
ส าคญั (Behaviorally Anchored Rating Scales - BARS) 

4. รูปแบบวธีิการประเมินแบบเขียนค าบรรยาย (Essay) 
5. รูปแบบวิ ธีการประเมินโดยยึดว ัต ถุประสงค์ของงานเป็นหลัก 

(Management by Objectives - MBO) 
6. รูปแบบวิธีผสมผสาน (Combination Methods) เป็นการใช้วิธีการ

ประเมินมากกว่าหน่ึงวิธีอยู่ในแบบประเมินผลการปฏิบติังานในใบเดียวกนั เช่น บริษทัเคนตกัก้ี 
(Kentucky Fried Chicken) ใช้แบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบัคือ ดีเลิศ พอใจ ไม่พึงพอใจ และให้เขียนค าบรรยายสั้น ๆ ลงในหวัขอ้ทุกหวัขอ้
ของการประเมิน 

Scarpello, Ledvinka; & Bergman (1995) ไดก้ล่าววา่วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ไวด้งัน้ี  

1.การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชม้าตรฐานของการปฏิบติังาน (Evaluation 
against Common Performance Standards) เป็นการประเมินผลตามมาตรฐานการปฏิบติังานตาม
เกณฑร่์วมกนั หรือบางคร้ังเรียกวา่ การประเมินแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ซ่ึงนิยมใชก้นัมากมี 
4 วธีิ คือ  

1.1 วธีิการใหค้ะแนนตามมาตราส่วน 
1.2 การใชม้าตราส่วนมาตรฐาน (Mixed Standards Scale) 
1.3 วธีิการประเมินแบบรายการตรวจสอบ 
1.4 วธีิการประเมินแบบเนน้พฤติกรรมเป็นส าคญั 

2. การประเมินโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal Oriented) แบ่งออกเป็น 
2.1 การประเมินโดยยดึผลงานเป็นหลกั (Results Oriented) 
2.2 การประเมินโดยยดึผลผลิตเป็นหลกั (Output Oriented) 

 
บทบาทของผู้ประเมินสมรรถนะ 

บทบาทของผูป้ระเมิน คือ การพิจารณาหลกัฐานของผลการปฏิบติังาน โดยค านึงถึง
ความรู้ทักษะสามารถพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับงาน ผูป้ระเมินจึงมี
บทบาทส าคญัและตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้ถูก
ประเมิน ดงันั้นผูป้ระเมินสมรรถนะจึงจ าเป็นตอ้งตอบค าถามต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่สมรรถนะมีอะไรบา้งและหมายถึงอะไร 
2. หลกัฐานเหล่าน้ีมีแหล่งท่ีมา มาจากไหน ท่ีใดบา้ง 
3. จะเลือกวธีิการประเมินท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมไดอ้ยา่งไร 

การประเมินสมรรถนะให้ไดผ้ลเท่ียงตรง โดยไม่มีอคตินั้นเป็นประเด็นท่ีส าคญัมาก
โดยธรรมชาติของการประเมินสมรรถนะซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม คือการสังเกตพฤติกรรม
การท างานอยา่งใกลชิ้ดแลว้ท าการประเมินตอ้งอาศยัการตดัสินใจและดุลยพินิจของผูป้ระเมินอยู่
มากอยา่งไรก็ดีการประเมินคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมก็ไม่สามารถท่ีจะประเมินดว้ยแบบทดสอบวดั
ความรู้ความสามารถได ้วิธีการประเมินสมรรถนะไดเ้ท่ียงตรงจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการเช่น 
การมีโอกาสในการท างานใกล้ชิดเพียงพอท่ีจะสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ การมีความตั้งใจท่ีจะ
ประเมินดว้ยความเท่ียงตรง การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีตอ้งการสังเกตให้ชดัเจนและท่ีส าคญั
การประเมินจะไดรั้บการยอมรับมากข้ึน ถา้ทั้งผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินได้มีโอกาสส่ือสารกนั
อยา่งเปิดเผยถึงพฤติกรรมเป้าหมายท่ีผูป้ระเมินตอ้งการและหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูถู้กประเมิน
มีพฤติกรรมเหล่านั้นอยา่งสม ่าเสมอ การประเมินแบบเปิดเผยกบัผูถู้กประเมินเป็นโอกาสท่ีจะท าให้
เกิดความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

ดงันั้นคุณภาพของการประเมินข้ึนอยู่กบัทกัษะของผูป้ระเมิน ความรู้ความเขา้ใจใน
หลักการของการประเมิน ผูป้ระเมินท่ีมีทักษะในด้านการประเมินจะสามารถรับเอาแนวทาง
ประเมินท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ ดว้ยความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การประเมินสมรรถนะเป็นการ
ประเมินรายบุคคล ดังนั้ นแต่ละคนท่ีถูกประเมินจะมีสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน ผู ้ประเมินจึง
จ าเป็นตอ้งหาแนวทางท่ีหลากหลายและเหมาะสมมาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัเพื่อเป็นแนวทางท่ีมีความ
ยดืหยุน่และสร้างสรรคใ์นหลายๆ รูปแบบเพื่อรับมือกบัการประเมินสมรรถท่ีหลากหลายเหล่านั้นผู ้
ประเมินสมรรถนะ ควรเป็นผูท่ี้มีการติดต่อกบัผูรั้บการประเมินอยู่เป็นประจ าและมีโอกาสสังเกต 
และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังานจริง ภายใตส้ภาพแวดล้อมการปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่ตาม
บทบาท หนา้ท่ีของผูป้ระเมินสามารถสรุปได ้ดงัน้ี (วีรวุธ มาฆะศิรานนทแ์ละวุฒิพงษย์ศถาสุโรดม, 
2547) 

1. ผูป้ระเมินควรจะเป็นหัวหน้างานในสายปฏิบติังานเน่ืองจากเป็นผูท่ี้เหมาะสม
ท่ีสุดในการสังเกตการปฏิบติังานตามท่ีเป็นอยูใ่นสถานท่ีท างานจริง 

2. ผูป้ระเมินจะตอ้งรับผิดชอบในการตดัสินตามหลกัฐานของผลการปฏิบติังาน
และมัน่ใจด้วยว่าประเภทและคุณภาพของหลักฐานมีความถูกตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้
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3. ผู ้ประเมินอาจใช้วิธีการประเมินหลายๆ แบบแต่รูปแบบหลักๆ ของการ
ประเมินจะตอ้งเป็นการสังเกตผลการปฏิบติังาน โดยมีการสะทอ้นขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ไป
ยงัผูถู้กประเมินอยา่งสม ่าเสมอและมีการระบุถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมในระหวา่งช่วงของการ
ประเมินนั้นๆ ดว้ย 

4. ผูป้ระเมินจะต้องรับผิดชอบในการบันทึกผลการประเมินรายละเอียดของ
หลกัฐานและผลการตดัสินจะตอ้งถูกบนัทึกเขา้ในประวติัของการประเมิน 

 
ประโยชน์ของสมรรถนะ 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ระบุว่าสมรรถนะหรือ 
Competency  มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรมีประโยชน์ต่อทั้ งตัว
ผูป้ฏิบติังาน องคก์ร และหน่วยงาน รวมถึงระบบการบริหารจดัการงานบุคคล ดงัน้ี 

1. ช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดีทั้งทางดา้นความรู้ ด้านทกัษะและ
ความสามารถตลอดจนการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังานในหนา้ท่ีของตนเพื่อให้การ
ปฏิบติังานส าเร็จตามความตอ้งการขององค์กรอย่างแทจ้ริงและช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบั
ความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้งพฒันาในดา้นใดอีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองมากข้ึน 

2. สามารถใช้ประโยชน์จากการประเมินในการฝึกอบรมและพฒันาแก่บุคลากร
ในองคก์รและหน่วยงาน 

3. ช่วยสนับสนุนให้การประเมินตัวช้ีวดัหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุตาม
เป้าหมายเพราะสมรรถนะจะเป็นตวัช้ีวดัได้ว่าถ้าตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกัแล้ว
จะตอ้งใชส้มรรถนะในดา้นใดบา้ง 

4. เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารท างานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว 
5. ช่วยท าให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององคก์รท่ีดีข้ึน เพราะถา้ทุกคน

สามารถปรับสมรรถนะของตนเองให้เขา้กบัตวัช้ีวดัผลงานท่ีองคก์รก าหนด ในระยะยาวก็จะส่งผล
ให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนั้นๆอีกทั้งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาระบบใหม่ และการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ.2552-2556 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพขา้ราชการในการปฏิบติังานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะมีเป้าหมายให้ข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ ได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพในการ
ปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ ากลุ่มงานตามความจ าเป็นและคุม้ค่า ซ่ึงการ
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ก าหนดสมรรถนะในแต่ละต าแหน่งงานสามารถท าประโยชน์ได ้ซ่ึง สุจิตรา ธนานันท์ (2552) ได้
อธิบายไวด้งัน้ี 

ประโยชน์ในระดบัพนกังาน (ผูถู้กประเมิน) ประกอบดว้ย 
1. สร้างความชดัเจนในการเช่ือมโยงล าดบัชั้นของการเรียนรู้ การถ่ายโอนทกัษะ 

คุณค่าและศกัยภาพของความกา้วหนา้ในอาชีพ 
2. ช่วยท าใหท้างเลือกในการเปล่ียนอาชีพนั้นชดัเจนยิง่ข้ึน โดยผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียน

อาชีพใหม่ จะสามารถเปรียบเทียบระหวา่งสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับอาชีพใหม่ 
3. เพิ่มความสามารถให้กับพนักงานในการถ่ายโอนทกัษะและฝึกฝนทกัษะท่ี

ตอ้งการของตลาด 
4. แสดงให้เห็นวา่องคก์ารนั้นมีทศันคติและค่านิยมท่ีชดัเจนต่อการเรียนรู้ และให้

ความส าคญักบัความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5. มีการทบทวนวตัถุประสงค์ในการปฏิบติังานมากข้ึนและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ี

ชัดเจนตามสมรรถนะท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน ซ่ึงถือเป็นการเตรียมการท่ีจะกระตุน้หรือจูงใจ
พนักงานให้พยายามฝึกฝนตนเองให้เข้ากับมาตรฐานขององค์การประโยชน์ในระดับองค์การ 
ประกอบดว้ย 

1. ช่วยในการจดัสมรรถนะท่ีมีอยูเ่ดิมกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการให้เป็นไปในทิศทาง
ท่ีถูกตอ้ง 

2. ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิผลของการรับสมคัรพนกังานดว้ยการใช้วิธีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะท่ีตอ้งใชใ้นงานกบัสมรรถนะท่ีผูส้มคัรแต่ละคนมีอยู ่

3. ช่วยให้องค์การสามารถให้ความส าคญักับการฝึกอบรมเพื่อลดช่องว่างทาง
ทกัษะ ดว้ยการฝึกอบรมเฉพาะท่ีเป็นท่ีตอ้งการตามลกัษณะงาน 

4. เกิดความคุม้ค่าในการฝึกอบรมตามความจ าเป็นขององคก์าร 
5. สร้างความเช่ือมัน่แก่องคก์ารในการตดัสินใจในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทกัษะ

แก่พนกังานอยา่งแทจ้ริง 
6. ช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้และผลลพัธ์จากการฝึกอบรม ท าให้มีความ

เช่ือมัน่และเกิดความสอดคลอ้งอยา่งแทจ้ริง 
7. เกิดความชดัเจนในการติดต่อส่ือสารในเร่ืองทกัษะและความรู้ของพนกังาน 
8. ช่วยให้การเปล่ียนแปลงเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการใช้วิธีก าหนด

สมรรถนะท่ีตอ้งการไปยงัผูท่ี้ตอ้งเปล่ียนแปลงโดยตรงคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินเคร่ืองมือ
ประเมินผลการปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัท่ีส าคญัของเคร่ืองมือในการวดั คือ 
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ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรง หมายถึง การวดัในส่ิงท่ีตอ้งการวดัใหใ้กลเ้คียงความ
เป็นจริงมากท่ีสุด ตรงประเด็นมากท่ีสุด ความเช่ือมัน่ หมายถึงผลของส่ิงท่ีตอ้งการวดั ถ้าวดัซ ้ าๆ 
ควรจะอยูใ่นต าแหน่งเดียวกนัทุกคร้ัง ความเท่ียงตรงของการวดัข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการวดัเป็น
ส าคญั และการวดัท่ีเร่ิมตน้ จากการเขียนพฤติกรรมท่ีชดัเจนยงัไม่เพียงพอท่ีจะบอกความเท่ียงตรง
ได้ แต่การใช้วิธีศึกษาจากแหล่งข้อมูลร่วมด้วยจะช่วยให้แปลผลได้ชัดยิ่งข้ึน ดังนั้ น การสร้าง
เคร่ืองมือจึงตอ้งมีทั้งความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ 

 การประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ส่วนใหญ่เป็นการประเมินความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา เป็นจุดเร่ิมตน้ในการวดั ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หมายถึง การเลือกค าถามท่ีสามารถ
ใช้เป็นดชันีท่ีดีได ้ไม่ตอ้งทดสอบทางสถิติ เพียงแต่เช่ือวา่ ค  าถามท่ีสร้างข้ึนมานั้นเป็นตวัแทนของ
ค าถามทั้งหมดได ้(Universal of Question) วธีิท่ีนิยมในการหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา คือ การให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบวา่มีความชดัเจนและเป็นไปได ้หรือไม่ท่ีจะใชเ้ป็นแบบประเมิน นอกจากน้ี ยงั
มีการตรวจสอบความชัดเจนเชิงภาษา (Formal Test of Linguistic) การตรวจสอบความเท่ียงตรง
สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นตวัเลขได้ โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและ
ลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (อรพินทร์ ชูชม, 2542) 

ส าหรับการประเมินความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือนั้น ความเช่ือมัน่ หมายถึงความคงเส้น
คงวาของผลท่ีไดจ้ากการวดั เม่ือมีการกระท าซ ้ าๆ การหาความเช่ือมัน่มีหลายวิธีไดแ้ก่ วิธีการสอบ
ซ ้ า วธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีคู่ขนานวธีิหาความเช่ือมัน่แบบคงท่ีภายในวธีิการแบ่งคร่ึง 

สรุปแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ สมรรถนะเป็นบุคลิกท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคลท่ี
สะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมการท างานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานและสัมพนัธ์กบัความรู้ (คือ ส่ิง
ท่ีองค์กรต้องการให้รู้เป็นข้อมูลหรือส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาทั้ งในสถาบันการศึกษา หรือ
การศึกษาด้วยตนเอง) ทกัษะ (คือ ส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ท าผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ า
โดยตอ้งใช้ระยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบติัให้เกิดความช านาญ) และคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม (คือ ส่ิงท่ี
องคก์รตอ้งการให้เป็น) กล่าวไดว้า่ ผูท่ี้ปฏิบติังานดีอาจไม่ใช่ผูท่ี้เรียนดีเพราะการวดัความเช่ียวชาญ
ทางวิชาการหรือ IQ ไม่ใช่ตัวช้ีวดัท่ีดีของผลงานหรือความส าเร็จแต่ต้องวดัจากผู ้ท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ต่องานท่ีท าทั้ งตนเองและส่วนรวม ซ่ึง
ประกอบดว้ยสมรรถนะ ดงัน้ี 

1.  สมรรถนะด้านปัญญา คือ การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนท่ีเขา้ใจขอ้มูลท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลายในการวเิคราะห์แยกแยะและตีความหมายไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

2.  สมรรถนะดา้นความรู้ คือการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาตนเอง
ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
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3.  สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีการสร้างและรักษา
ความสัมพนัธ์ภายในทีมงานมีการเจรจาความร่วมมือ 

4.  สมรรถนะดา้นการส่ือสารสามารถน าขอ้มูลและตอบค าถามดว้ยการส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและปฏิบติัตามได ้

5.  สมรรถนะดา้นจริยธรรมในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม นอกจากน้ี ปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการเรียนรู้ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง
ไม่ใช่เพียงเรียนรู้แต่ในหอ้งเรียน เอาประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการ
กระท าการเรียนรู้ท่ีดียงัตอ้งเกิดจากความสนใจท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลไม่ใช่มาจากการบงัคบัภายนอก
ท่ีตอ้งการให้เรียนเพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและตอ้งค านึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการเรียนรู้ท่ีตอ้งอาศยัความอดทนและพยายามถ่ายทอดใหเ้กิดความ
ช านาญ 
 

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวดั 
ความเป็นมาของตัวช้ีวดั    

มนุษย์ใช้ตัว ช้ีว ัดมาตั้ งแต่ดึกด าบรรพ์ โดยเฉพาะตัวช้ีว ัดทางกายภาพในเชิง
คุณลกัษณะ  เช่น ความร้อน  ความไกล  ความหนกั  เป็นตน้  ต่อมาตวัช้ีวดัเชิงคุณลกัษณะจ านวน
มากไดรั้บ การก าหนดให้เป็นเชิงปริมาณท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล เช่น องศาเซลเซียส  
กิโลเมตร กิโลกรัม  เป็นตน้ การวดัลกัษณะหน่ึงอาจมีตวัช้ีวดัไดม้ากกว่าหน่ึง เช่น องศาเซลเซียส
และ ฟาเรนไฮต์  กิโลเมตรและไมล์  กิโลกรัมและปอนด์  เป็นต้น  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ 
ค่าระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานสากล  ต่อมาตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจในเชิงคุณลกัษณะ เช่น  ความ
รวย  ความสูญเสียในทรัพยสิ์น ไดถู้กก าหนดเป็นมูลค่าทางการเงิน  ตวัช้ีวดัท่ีมีหน่วยวดัเชิงปริมาณ
อาจให้กนัในระยะ เวลาสั้นหรือยาวได ้ เช่น หน่วยวดัท่ีเป็นคืบหรือศอกไม่ไดรั้บการใชท้ัว่ไป  แต่
หน่วยวดัท่ีเป็นวา่และเป็นไรไดรั้บการใช้เป็นมาตรวดัเน้ือท่ีในบางประเทศและสามารถปรับค่าเป็น
เคอร์และตารางเมตรได้ ตั้งแต่ปี  1960 นักวางแผนและนักบริหารซ่ึงได้แนวความคิดการบริหาร
จัดการโดย เน้นจุดหมายปลายทาง (Management By Objective)  ได้พ ัฒนาตัวช้ีวดัเพื่อการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบติังาน (Performance 
In d ic a to rs )  เพื่ อ ว ัด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  (E f f ic ie n c y )  แ ล ะ ผ ลิ ต ภ าพ  (P ro d u c tiv ity ) 
ดว้ยตวัช้ีวดัซ่ึงมีค่าเป็นอตัราส่วน (Ratio) และสัดส่วน (Proportion)  ในรูปต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณ
ผลผลิตภายในช่วงเวลาท่ีก าหนดและยงัคงเป็นหลักในการก าหนดตัวช้ีวดัผลงานหรือผลผลิต 
จาการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  มาจนกระทัง่ปัจจุบันน้ี (อ้างอิง: ส านักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรี. คู่ มือการจัดท าตัวช้ีวดัตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัแก่ไขปรับปรุงคร้ังท่ี 1  ปี พ.ศ.  2544) 

 
ความหมายตัวช้ีวดั 

ค าวา่  “Indicator”  ในภาษาไทยมีการใชค้  าอยา่งหลากหลาย เช่น ตวัช้ีวดั ตวัช้ี ตวัช้ีน า 
ดชันี เคร่ืองช้ีวดั และตวับ่งช้ี เป็นตน้ ค าเหล่าน้ีถูกใช้เป็นมาตรฐานทางสถิติหรือเคร่ืองช้ีสภาวะ
บางอย่าง เพื่อใชว้ิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพการณ์ หรือภาวการณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบั
ปัจจยัการผลิตกระบวนการด าเนินงาน การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูห่รือผลผลิต หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ใน
ท่ีน้ีขอใชค้  าวา่ “ตวัช้ีวดั” ซ่ึงเป็นค ากลางๆ ส าหรับส่ือความหมายถึง “Indicator” มีผูใ้ห้ค  านิยามของ  
“ตวัช้ีวดั ” กนัอยา่งหลากหลาย ขอยกตวัอยา่งเป็นแนวทางของความหมายของตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

พจนานุกรมของภาษาองักฤษ (The American Heritage Dictionary,1972) ไดนิ้ยาม
ตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง ขอ้ความท่ีใช้บ่งบอกหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ติดตามการด าเนินงานหรือสภาวะของ
ระบบ 

Oxford Dictionary (1981) ไดใ้ห้ความหมาย ตวัช้ีวดัว่า หมายถึง ส่ิงท่ีใช้ช้ีหรือบอก
ทิศทางไปท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

จอห์นสโตน(1981) กล่าววา่ ตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปรหรือตวัประกอบ (Factor) ท่ีใช้
วดัเพื่อให้ไดคุ้ณค่าหรือคุณลกัษณะซ่ึงบ่งบอกสถานภาพของลกัษณะหรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

เมธี ครองแก้ว (2540) ได้ให้ความหมายของตวัชีว้ดัว่าเป็นเคร่ืองมือบอกทิศทางว่า
การพฒันาหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐในแตล่ะเร่ืองได้ไปถึงจดุใดบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายแคไ่หน ซึ่งเป็นเร่ืองของการดสูมัฤทธ์ิผลของงานหรือระบผุลส าเร็จของ
งาน 

ส านกังาน ก.พ. ไดก้ล่าวว่า ตวัช้ีวดั หรือ Key Performance Indicators เป็นดชันีช้ีวดั 
หรือหน่วยวดัความส าเร็จของการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดข้ึน โดยเป็นหน่วยวดัท่ีควรมีผลเป็นตวั
เลขท่ีนบัไดจ้ริง และตอ้ง ส่ือถึงเป้าหมายในการปฏิบติังานส าคญั ทั้งน้ีเพื่อสร้างความชดัเจนในการ
ก าหนด ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ   

พนัธ์ุทิพย ์ธรรมสโรช และคณะ (2541) ไดใ้ห้ความหมาย ตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง ตวัแปร                  
ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใช้ว ัดความเปล่ียนแปลงหรือใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ                        
การด าเนินงานเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้วดัความส าเร็จหรือผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการระบุปัญหาการวางแผนและการประเมินผล            ใช้
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ประเมินวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไวว้่าบรรลุความส าเร็จเพียงใด ตวัช้ีวดัมิได้เป็นเป้าหมาย
ของการพฒันาเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความส าเร็จวา่ผลเป็นอยา่งไร 

จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล์ และคณะ(2543) ไดใ้ห้ความหมายตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง เคร่ืองมือใน
การวดัหรือประเมินคุณภาพวิธีหน่ึง สามารถเป็นเคร่ืองมือประเมินได้ทั้งผลลพัธ์ กระบวนการท่ีให้
การดูแลและกระบวนการยอ่ยๆ หรือผลลพัธ์ยอ่ยๆท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการหลกั อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นวิธีการในการประเมินคุณภาพท่ีจุดใดจุดหน่ึงของการเช่ือมโยงกระบวนการของการ
ใหบ้ริการกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

ศราวุธ ยงัเจริญยืนยง (2559) พจนานุกรมของภาษาองักฤษ (The American Heritage 
Dictionary ,1972) ได้ให้ความหมายของตวัช้ีวดัว่าลักษณะส าคญัท่ีสังเกตได้ท่ีใช้บ่งบอก หรือ
เคร่ืองมือท่ีใช้ติดตามงานสถานภาพของการด าเนินงานของแต่ละระบบตามมาตรฐานหรือ
องคป์ระกอบของเกณฑท่ี์ตอ้งการจะวดั    

เมธี ครองแกว้ (2540) Oxford Dictionary (1981) (Dvies Peter, 1979 อา้งถึงใน โชค
ชยั สิรินพมณี, 2540) ได้ให้ความหมายของตวัช้ีวดัว่าส่ิงท่ีใช้ช้ีเคร่ืองมือบอกทิศทางว่าท่ีส่ิงใดส่ิง
หน่ึง การพฒันาหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐในแต่ละเร่ืองไดไ้ปถึงจุดใด 
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน ซ่ึงเป็นเร่ืองของการดูสัมฤทธ์ิผลของงานหรือระบุ 
ผลส าเร็จของงานท่ีใชใ้นการติดตามการด าเนินงานหรือสภาวะของระบบ 

 
พนัธ์ุทิพย ์ธรรมสโรช  และคณะ (2541) ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี (2550) ไดใ้หค้วามหมาย

ของตวัช้ีวดัวา่ ตวัแปรท่ีนกัวิจยัน าเอาตวัช้ีวดัของภาพสร้างก าหนดข้ึนเพื่อใช้วดัความเปล่ียนแปลง
หรือใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัหลาย ๆ ตวัมารวมเขา้
ดว้ยกนัเพื่อท าเป็นคะแนน เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้วดัความส าเร็จ 
หรือผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการระบุปัญหาการวางแผน และการ
ประเมินผลใชป้ระเมินวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวว้า่บรรลุความส าเร็จเพียงใด ตวัช้ีวดัมิได้
เป็นเป้าหมายของการพฒันาเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความส าเร็จวา่ผลเป็นอยา่งไร 

ศกัด์ิชาย เพชรช่วย (2541) Jame N. Johnstone (1981) ตวัช้ีวดั หมายถึง สารสนเทศท่ี
ปริมาณเชิงสัมพนัธ์บ่งบอกสภาพการณ์หรือสภาวะอยา่งใดอยา่งหน่ึงในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งบอกสภาวะท่ีเจาะจงหรือชดัเจนแต่บ่งบอกหรือสะทอ้นภาพของสถานการณ์ท่ีเรา
สนใจเข้าไปตรวจสอบอย่างกวา้ง ๆ ให้ภาพเชิงสรุปโดยทัว่ไป ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ใน
อนาคต ซ่ึงสารสนเทศดงักล่าวอยูใ่นรูปของค่าท่ีสังเกตไดเ้ป็นตวัเลข ขอ้ความ องคป์ระกอบ ตวัแปร 
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหน่ึงโดยการน าตวัแปร หรือขอ้เท็จจริงสัมพนัธ์กนัเพื่อให้เกิด
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คุณค่า ซ่ึงสามารถท่ีจะช้ีให้เห็นถึงสภาพการด าเนินงานท่ีตอ้งการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
หรือมาตรฐานท่ีตั้งไว ้(เอมอร จงัศิริพรปกรณ์, 2542 ) 

จิรุตม ์ ศรีรัตนบลัล์ และคณะ (2543) ไดใ้ห้ความหมายของตวัช้ีวดัวา่เป็นเคร่ืองมือใน
การวดัหรือประเมินคุณภาพวิธีหน่ึงสามารถเป็นเคร่ืองมือประเมินไดท้ั้งผลลพัธ์ กระบวนการท่ีให้
การดูแลและกระบวนการการยอ่ย ๆ หรือผลลพัธ์ยอ่ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการหลกั อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นวิธีการในการประเมินคุณภาพท่ีจุดใดจุดหน่ึงของการเช่ือมโยงกระบวนการ            
ของการใหบ้ริการกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน   

อทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) กล่าวถึงตัวช้ีวดัไวว้่า หมายถึง สารสนเทศ               
เชิงปริมาณ หรือตวัประกอบ ตวัแปรท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ หรือสถานการณ์ท่ีสะทอ้น
ลักษณะการด าเนินงานท าให้สามารถวินิจฉัยภาวะและช่วยช้ีบทบาทหน้าท่ี ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) พงศ์เทพ จิระโร (2556) ได้ให้
ความหมายของตวัช้ีวดัว่า ส่ิงท่ีถูกประเมินซ่ึงเป็นตวับอกถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เช่น คุณภาพของผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิ คุณธรรมและจริยธรรม ตวัช้ีวดัอีกในหน่ึงยงั
หมายถึง ส่ิงท่ีจะสะทอ้นถึงคุณภาพของโครงการท่ีจะท าการประเมินซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การประเมิน (Evaluation Objective) ท่ีก าหนดไวโ้ดยแต่ละวตัถุประสงคผ์ูป้ระเมินจะตอ้งก าหนด
เองหรือมีกระบวนการก าหนดวา่มีตวัช้ีวดัใดบา้งท่ีจะสะทอ้นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โครงการซ่ึงแต่ละวตัถุประสงคก์ารประเมินอาจประกอบดว้ยตวัช้ีวดัเดียว หรือมากกวา่หน่ึงตวัช้ีวดั
ก็ไดแ้ละตวัช้ีวดัท่ีมีความชดัเจนเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดั (Measure) ไดช้ดัเจน โดยทัว่ไปตวัช้ีวดัแต่
ละตวัจะมีระดบัการวดัใดระดบัการวดัหน่ึง (Scale of Measurement) ไดแ้ก่ นามบญัญติั (Nominal 
scale) เรียงอนัดบั (Ordinal scale) อนัตรภาค (Interval scale) หรืออตัราส่วน (Ratio scale) หรือ
นักวิชาการทางการประเมินบางท่ านอาจแบ่งออกเพียงสองกลุ่ม เป็นตัวช้ีว ัด เชิงปริมาณ 
(Quantitative Indicator) และตวัช้ีวดัเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Indicator) ก็ได้หลักการสร้าง
ตวัช้ีวดัและการก าหนดตวัช้ีวดัการคดัเลือกองคป์ระกอบของตวัแปรหรือ กลุ่มตวัแปร (Component 
Variables) 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) Johnstone (1998)  ได้ให้ความหมายของตัวช้ีว ัดว่า              
ตวัแปรหรือตวัประกอบ  (Factor)  ค  าท่ีสังเกตได ้ซ่ึงใชบ้่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะของ
ทรัพยากรการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานท่ีใชว้ดัเพื่อให้ไดคุ้ณค่าหรือคุณลกัษณะซ่ึงบ่งบอก
สถานภาพของลกัษณะหรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
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วนัเพ็ญ ผ่องกาย (2550)  ได้ให้ความหมายของตัวช้ีวดัว่าตัวแปรประกอบหรือ
องค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหน่ึงใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีบ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงท่ีเราสนใจ ซ่ึงการน าตวัแปรหรือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเพื่อให้เกิดคุณค่าจะสะทอ้น
ใหเ้ห็นสภาพการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาโดยรวม 

ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. (2550) ได้ นิยามของค าว่า ตัวช้ีวดั 
(Indicators) หมายถึง เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของ
กิจกรรมหรือ กระบวนการด าเนินงาน เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล บางคร้ังเรียกวา่ “เคร่ืองช้ี” หรือ “เคร่ืองช้ีวดั” 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2552) (Oxford dictionary, Webster’s dictionary อา้งถึงใน 
Johnstone Jamas N, 1981) ได้ให้ความหมายของตวัช้ีวดัว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นตวัเลขท่ีบอก
จ านวนท่ีมุ่งหวงัในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่ิงท่ีช้ีหรือบอกทิศทางไปท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดค้่อนขา้ง
แม่นย  าไม่มากก็นอ้ย 

การคัดเลือกกลุ่มตัวแปรเพื่อสังเคราะห์เป็นตัวช้ีวดัเร่ิมจากการระบุหรืออธิบาย
คุณลกัษณะของตวัช้ีวดัอย่างชัดเจน โดยอาศยัเอกสารขอ้เสนอเชิงทฤษฏีหรือจากความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้ไดต้วัแปรหลกัท่ีส าคญัจึงควรหลีกเล่ียงตวัแปรจ านวนมาก เพราะท าให้มโนทศัน์
ของส่ิงท่ีมุ่งศึกษามีความซบัซอ้น และยากในการแปลความหมาย ดงันั้นโดยทัว่ไปแลว้ ถา้มีตวัแปร
2 ตวัข้ึนไปแสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัสูงจะไม่นิยมใชต้วัแปรเหล่านั้นทั้งหมด เพราะผลท่ีไดอ้าจจะ
มีความคลาดเคล่ือนและยงัเป็นการไม่ประหยดั อีกทั้งจะน าตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ภายในต ่า
แต่มีแนวโนม้วา่สามารถอธิบายสภาพการณ์หรือคุณลกัษณะท่ีมุ่งศึกษาไดใ้นระดบัสูงแทน  

(อ นุ ว ัติ  คูณ แก้ว , 2556) ส อดคล้องกับ  Schum acker and  L om ax (2004 )                       
การคดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีมีจ  านวนมากเพื่อสังเคราะห์เป็นตวัช้ีวดัตวัแทน โดยอาศยัเอกสารขอ้เสนอเชิง
ทฤษฎีหรือจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเร่ิมจากการน าตวัช้ีวดัของแต่ละองค์ประกอบ จ านวน 6 
ตวัช้ีวดัมาสรุปหาตวัช้ีวดัแต่ละองคป์ระกอบของส่ิงท่ีมุ่งศึกษาเพียงจ านวน 3 ตวัช้ีวดั แลว้น ามาหา
ความสอดคลอ้ง เพื่อให้ได้ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและหลีกเล่ียงตวัช้ีวดัจ านวนมากการพฒันาเกณฑ์และ
ตวัช้ีวดัควรตระหนกัถึงความเท่ียงและความตรงเป็นส าคญั เพื่อให้การประเมินส่ิงนั้น ๆ สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์ ต้องให้ความระมัดระวงัต่อประเด็นท่ีน ามาใช้เป็นตัวช้ีวดัว่าจะต้องมีความ
สมเหตุสมผลประเด็นใดท่ีไม่มีความสมเหตุสมผลก็ตอ้งทิ้งไปรวมถึงการถ่วงน ้ าหนกัหรือไม่ถ่วง
น ้ าหนัก ถ้ามีเหตุผลทางทฤษฎีท่ีดีก็ต้องถ่วงน ้ าหนักให้แต่ละตวัช้ีวดัหรือเกณฑ์น ้ าหนักมีความ
แตกต่างกนัสุวมิล วอ่งวาณิช (2548)  
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ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี (2550)                                                             
 1. ใหส้ารสนเทศกวา้ง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งละเอียดแต่ถูกตอ้งแม่นย  า 
 2. เป็นตวัแปรรวมสร้างการรวมตวัแปรยอ่ยประกอบกนัเป็นภาพกวา้ง ๆ 
 3. ค่าของตัวช้ีวดัแสดงปริมาณและการแปลความหมายซ่ึงเทียบกับเกณฑ์/

มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน 
 4. ให้สารสนเทศ ณ จุดเวลา/ช่วงเวลาเฉพาะสามารถแสดงสภาพการเปล่ียนแปลง

ของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาได ้
5. เป็นหน่วยพื้นฐาน (basic units) ส าหรับการพฒันาทฤษฎีซ่ึงมีความส าคญัยิ่ง

ส าหรับศาสตร์ทุกสาขา  
ตวัช้ีวดั คือ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือค่าทางสถิติท่ีเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือวดั หรือ

ตวัช้ีบอก ถึงกระบวนการด าเนินงานและผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้าก
นอ้ยเพียงไร (อา้งอิง: เอกสารประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของมหาวทิยาลยันเรศวรพะเยา)    

ตวัช้ีวดั คือ ตวัแปร (Variable) ท่ีสามารถใชอ้ธิบายสถานการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ณ เวลา
ใดเวลา หน่ึง ใชช้ี้บอกทิศทางการเปล่ียนแปลงและแสดงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีตอ้งการวดักบัส่ิง
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (อา้งอิง: เอกสารประกอบโครงการจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อพฒันาจงัหวดั ของส านักงาน
สถิติจงัหวดันครราชสีมา)    

ตวับ่งช้ี หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึงลักษณะหรือ
ปริมาณของ ระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นสารสนเทศ 
ท่ีบ่งบอกสภาวะหรือ สภาพการณ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีเราสนใจ ซ่ึงการน าตวัแปรหรือ 
ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนั เพื่อให้เกิดคุณค่าจะสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา
โดยรวม(อา้งอิง : http://phan.chiangrai. police.go.th/kpis_history.htm)   

ตวับ่งช้ีการด าเนินงาน หมายถึง ขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือค่าทางสถิติท่ีเปรียบเสมือน 
เป็นเคร่ืองมือวดัหรือตวัช้ีบอกถึงกระบวนการด าเนินงานและผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
วา่เป็นไปตาม ภารกิจและวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวม้ากน้อยเพียงไร เป็นการให้ขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร
เพื่อประสิทธิภาพใน กระบวนการตดัสินใจ และการคาดการณ์เพื่อการวางแผนในอนาคต (อ้างอิง : 
http://phan.chiangrai. police.go.th/kpis_history.htm)  

 
ความส าคัญของตัวช้ีวดั   

ในการด าเนินกิจกรรมขององคก์รไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนก็
ตามผูท่ี้รับผิดชอบในฐานะผูบ้ริหารขององค์กรจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ 



  64 

เพื่อใหกิ้จกรรมเหล่านั้นบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ี
ใช้ในการติดตาม ประเมินผลก็คือ “ตวัช้ีวดั” การบริหารงานท่ีไม่มีการติดตามหรือขาดตวัช้ีวดัท่ี
ชัดเจนย่อมไม่ เป็นผลดีต่อ องค์กร เพราะท าให้ไม่ทราบได้ว่าส่ิงท่ีได้ด าเนินการไปนั้ นมี
ความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ ส าเร็จเพราะเหตุใดท่ีมาลูกคา้หรือประชาชนขอรับ
บริการพอใจหรือไม่   

 ในหลายกรณีการมีตวัช้ีวดัท่ีถูกตอ้งชดัเจนจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าไดว้า่อะไร
จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต ผูท่ี้ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้
ทันต่อเหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะส้ินสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวดัท่ีได้จะเป็น 
ประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบติังานในอนาคตเพื่อให้การปฏิบติังานต่อไปประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปัจจุบันการบริหารองค์กรสมัยใหม่ได้มีการน าเคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในการ
บริหารงานกันมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะต้องมีตัวช้ีว ัดประกอบการด าเนินงาน เช่น การใช้
กระบวนการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการเปรียบเทียบวธีิการท่ีองคก์รของเราปฏิบติัอยู่
กบัวิธีการท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองนั้นไดดี้ท่ีสุด (Best Practice) ขององค์กรอ่ืนโดยใช้
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันาวิธีการปฏิบัติของเราให้ดีเท่ากับหรือดีกว่าองค์กรท่ีเราใช้
เปรียบเทียบหรือการใชเ้ทคนิคการวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ท่ีมี
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัครอบคลุมทุกดา้นอย่างสมดุล ทั้งดา้นการเงินดา้นลูกคา้ด้านกระบวนการภายใน 
ดา้นการเรียนรูและการเจริญเติบโตขององค์กร มาเป็นเคร่ืองมือในการ ประเมินผลองคก์ร แทนท่ีจะ
ใช้เฉพาะตวัช้ีวดัผลตอบแทนทางการเงินอยา่งเดียว ในปัจจุบนัภาครัฐไดใ้ห้ความส าคญักบัตวัช้ีวดั
ค่อนขา้งมาก โดยได้มีการน าตวัช้ีวดัท่ีเรียกว่า ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (ผลส าเร็จ) หลกั (Key 
Performance Indicators : KPI) มาเป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน
และใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจดัสรรเงินรางวลั (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการต่าง ๆ โดยคาดหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหข้า้ราชการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
มีผลตอบแทนท่ี เป็นธรรม (อา้งอิง : แนวทางการสร้างตวัช้ีวดั,ส านกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
สป.กษ. หนา้ 3-4) 

(อนุวติั คูณแกว้, 2556) สอดคลอ้งกบั Schumacker and Lomax (2004) การคดัเลือก
ตวัช้ีวดัท่ีมีจ  านวนมากเพื่อสังเคราะห์เป็นตวัช้ีวดัตวัแทน โดยอาศยัเอกสารขอ้เสนอเชิงทฤษฏี หรือ
จาก 
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หลกัการสร้างตัวช้ีวดัและการก าหนดตัวช้ีวดั 
การคัดเลือกองค์ประกอบของตัวแปร หรือกลุ่มตวัแปร (Component Variables) 

การคดัเลือกกลุ่มตวัแปรเพื่อสังเคราะห์เป็นตวัช้ีวดั เร่ิมจากการระบุหรืออธิบายคุณลกัษณะของ
ตวัช้ีวดัอยา่งชดัเจน โดยอาศยัเอกสารขอ้เสนอเชิงทฤษฏี หรือจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้
ไดต้วัแปรหลกัท่ีส าคญั จึงควรหลีกเล่ียงตวัแปรจ านวนมาก เพราะท าให้มโนทศัน์ของส่ิงท่ีมุ่งศึกษา
มีความซบัซ้อน และยากในการแปลความหมาย ดงันั้นโดยทัว่ไปแลว้ ถา้มีตวัแปร 2 ตวั ข้ึนไปแสดง
ว่ามีความสัมพันธ์กันสูง จะไม่นิยมใช้ตัวแปรเหล่านั้ นทั้ งหมด เพราะผลท่ีได้อาจจะมีความ
คลาดเคล่ือน และยงัเป็นการไม่ประหยดั อีกทั้งจะน าตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ภายในต ่า แต่มี
แนวโนม้วา่สามารถอธิบายสภาพการณ์ หรือคุณลกัษณะท่ีมุ่งศึกษาไดใ้นระดบัสูงแทน 

(อนุวติั คูณแกว้, 2556) สอดคลอ้งกบั Schumacker and Lomax (2004) การคดัเลือก
ตวัช้ีวดัท่ีมีจ  านวนมากเพื่อสังเคราะห์เป็นตวัช้ีวดัตวัแทน โดยอาศยัเอกสารขอ้เสนอเชิงทฤษฏี หรือ
จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเร่ิมจากการน าตวัช้ีวดัของแต่ละองคป์ระกอบ จ านวน 6 ตวัช้ีวดั  

มาสรุปหาตวัช้ีวดัแต่ละองค์ประกอบ ของส่ิงท่ีมุ่งศึกษาเพียงจ านวน 3 ตวัช้ีวดั แล้ว
น ามาหาความสอดคล้อง เพื่อให้ได้ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและหลีกเล่ียงตวัช้ีวดัจ านวนมาก การพฒันา
เกณฑ์และตวัช้ีวดัควรตระหนกัถึงความเท่ียงและความตรงเป็นส าคญั เพื่อให้การประเมินส่ิงนั้น ๆ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ตอ้งให้ความระมดัระวงัต่อประเด็นท่ีน ามาใช้เป็นตวัช้ีวดัว่าจะตอ้งมี
ความสมเหตุสมผล ประเด็นใดท่ีไม่มีความสมเหตุสมผลก็ตอ้งทิ้งไป รวมถึงการถ่วงน ้าหนกัหรือไม่
ถ่วงน ้ าหนกั ถา้มีเหตุผลทางทฤษฎีท่ีดีก็ตอ้งถ่วงน ้ าหนกัให้แต่ละตวัช้ีวดัหรือเกณฑ์น ้ าหนกัมีความ
แตกต่างกนั สุวมิล วอ่งวาณิช (2548) ไชยวฒัน์ รุ่งเรืองศรี (2550)       

1. ใหส้ารสนเทศกวา้ง ๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งละเอียด แต่ถูกตอ้งแม่นย  า 
2. เป็นตวัแปรรวมสร้างการรวมตวัแปรยอ่ยประกอบกนัเป็นภาพกวา้ง ๆ 
3. ค่าของตัวช้ีวดัแสดงปริมาณและการแปลความหมายซ่ึงเทียบกับเกณฑ์/

มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน 
4 . ให้ ส ารสน เท ศ  ณ  จุ ด เวล า /ช่ ว ง เวล า เฉพ าะ  ส าม ารถ แส ดงส ภ าพ                          

การเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาได ้
5. เป็นหน่วยพื้นฐาน (basic units) ส าหรับการพฒันาทฤษฎีซ่ึงมีความส าคญัยิ่ง

ส าหรับศาสตร์ทุกสาขา  
ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ วธีิการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัควรค านึงถึงการก าหนดนิยาม

ของตวัช้ีวดั การคดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา การสังเคราะห์ตวัช้ีวดั
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและการก าหนดน ้าหนกัของตวัช้ีวดั 
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ประเภทของตัวช้ีวดั 

1. แบ่งตามทฤษฎีระบบ 
1.1 ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยั (input indicator) 
1.2 ตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการ (process indicator) 
1.3 ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต (output indicator) 

2. แบ่งตามลกัษณะค่าของตวัช้ีวดั 
2.1 ตวัช้ีวดัสัมบูรณ์ (absolute indicator) 
2.2 ตวัช้ีวดัสัมพทัธ์ (relative indicator) 

1. ตวัช้ีวดัโดยทัว่ไป มี 2 ประเภท   
1) ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ มีค่าเป็นตวัเลข เช่น จ านวนคน น ้าหนกั งบประมาณ   
2) ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ การ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ฯลฯ   
2.  ประเภทของตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ตามแนวทางของส านกังาน ก.พ. ตวัช้ีวดั เป็น

ส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใชว้ดัวา่ผลการปฏิบติัราชการในเร่ืองท่ีพิจารณาอยูไ่ดผ้ล เป็นเช่นใดนั้น อาจ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี  2.1 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ คือ ตวัช้ีวดัท่ีถูก
ก าหนดข้ึนเพื่อใช้วดัส่ิงท่ีนับได ้หรือส่ิงท่ีมี ลกัษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วยการวดั เช่น จ านวน 
ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณจะเหมาะส าหรับการวดัในส่ิงท่ีจบัตอ้งได้เป็น
รูปธรรมและมีความชดัเจน  2.2 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การวดัในหลายกรณี
จะเก่ียวกับส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจระดับความเข้าใจของผู ้เข้ารับการอบรม 
เป็นต้น  ส่ิงเหล่าน้ี  แม้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนับเป็นจ านวนได้อย่างชัดเจน                 
แต่สามารถวดัเป็นเชิงปริมาณได ้โดยสร้างเคร่ืองมือวดัเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีข้ึน เช่น 
การวดัความพึงพอใจอาจท าไดโ้ดยการพฒันาเคร่ืองมือวดั ซ่ึงไดแ้ก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เพื่อให้ ผูรั้บบริการเป็นผูป้ระเมินโดยคะแนนสูง หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วนคะแนนต ่า หมายถึง 
พึงพอใจน้อย ทั้งน้ีคะแนนท่ีไดรั้บมาจากผูรั้บบริการแต่ละราย เม่ือน ามาประมวลผลรวมกนัจะได้
คะแนนเฉล่ียท่ีแสดงถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวม   

นงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2551) ไดส้ังเคราะห์ประเภทของตวับ่งช้ีตามเกณฑ์ท่ีใช้
ในการจดัแยกประเภทสรุปได ้8 แบบ ดงัน้ี 
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1. การจดัแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ สามารถแบ่งตวับ่งช้ีได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ตวับ่งช้ีดา้นปัจจยั (input indicators) ตวับ่งช้ีดา้นกระบวนการ (process indicators) และตวั
บ่งช้ีดา้นผลผลิต (output indicators) ซ่ึงรวมถึงดา้นผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระบบดว้ย 

2. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวับ่งช้ี ในการสร้างและพฒันาตวั
บ่งช้ีตอ้งมีการให้นิยามตวับ่งช้ี ลกัษณะการให้นิยามท่ีแตกต่างกนัท าให้นกัวชิาการแบ่งประเภทตวั
บ่งช้ีเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวับ่งช้ีแบบอตันัย (subjective indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีใช้ในกรณีท่ี
นกัวชิาการยงัมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาไม่มากนกั หรือใชใ้นสถานการณ์ท่ีมีการใหนิ้ยามตวับ่งช้ี
ไวห้ลวม ๆ ยงัไม่ชัดเจน ใช้ในการศึกษาเฉพาะเร่ืองการนิยามตัวบ่งช้ีแบบอัตนัยน้ีมีส่วนท่ี
นกัวิชาการตอ้งใชว้ิจารณญาณพิจารณาตดัสินใจ และตวับ่งช้ีแบบปรนยั (objective indicators) เป็น
ตวับ่งช้ีท่ีมีการให้นิยามไวช้ดัเจน และไม่มีส่วนท่ีตอ้งใชว้ิจารณญาณของนกัวชิาการแต่อยา่งใด ตวั
บ่งช้ีประเภทน้ีมกัใชใ้นการประเมิน การติดตาม และการเปรียบเทียบระบบระหวา่งประเทศ 

3. การจดัแยกประเภทตามวิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีการศึกษาแบ่ง
ตามวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตัวบ่งช้ีตัวแทน (representative 
indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนจากตวัแปรเพียงตวัเดียวให้เป็นตวัแทน ตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีบอก
ลกัษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษาได ้ตวับ่งช้ีแยกยอ่ย (disaggregative indicators) เป็น
ตวับ่งช้ีย่อยท่ีแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั และบ่งช้ีลกัษณะ หรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษา
เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว การท่ีจะบ่งช้ีสภาพองค์รวมจะต้องใช้ตวับ่งช้ีย่อยทุกตัว
รวมกนัทั้งชุด และตวับ่งช้ีรวม หรือตวับ่งช้ีประกอบ (composite indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีเกิดจาก
การรวมตวับ่งช้ียอ่ยหลายตวัเขา้ดว้ยกนั โดยให้น ้ าหนกัความส าคญัตามท่ีเป็นจริง ตวับ่งช้ีชนิดน้ีให้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่า มีความเท่ียง และความตรงสูงกวา่ตวับ่งช้ีสองประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนงาน การก ากบั ติดตามดูแล และการประเมินผลการด าเนินงาน และเป็นท่ีนิยมใชก้นั
มากในปัจจุบนั 

4. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวับ่งช้ียอ่ยท่ีใชส้ร้างตวับ่งช้ีรวม ตวับ่งช้ียอ่ยท่ี
น ามาสร้างตวับ่งช้ีรวม มีลกัษณะแตกต่างกนัแบ่งได้หลายประเภทตามเกณฑ์ในการแบ่ง ดงันั้น                 
การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีจึงแบ่งไดห้ลายวิธีตามลกัษณะการแบ่งประเภทของตวับ่งช้ีย่อย ในท่ีน้ี
จะน าเสนอเฉพาะการจดัแยกประเภทท่ีส าคญั 3 วธีิ วธีิแรก คือการจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามระดบั
การวดั วิธีน้ีจดัแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีนามบญัญติั (nominal indicators) ตวับ่งช้ีเรียง
อนัดับ (ordinal indicators) ตวับ่งช้ีอนัตรภาค (interval indicators) และตวับ่งช้ีอตัราส่วน (ratio 
indicators) ตัวบ่งช้ีรวมท่ีสร้างจากตัวบ่งช้ีย่อยระดับใดจะมีระดับการวดัตามตัวแปรนั้ นด้วย 
โดยทัว่ไป ตวับ่งช้ีท่ีนิยมใช้กนัมาก ได้แก่ ตวับ่งช้ีอนัตรภาค ตวับ่งช้ีอตัราส่วน และตวับ่งช้ีเรียง
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อนัดับ วิธีท่ีสอง คือการจดัแยกประเภทตัวบ่งช้ีตามประเภทของตัวแปร วิธีน้ีจดัแยกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ตวับ่งช้ีสตอ๊ก (stock indicators) และตวับ่งช้ีการเล่ือนไหล (flows indicators) ตวับ่งช้ีส
ตอ๊กแสดงถึงสภาวะ หรือปริมาณของระบบการผลิต ณ จุดเวลาจุดใดจุดหน่ึง ส่วนตวับ่งช้ีการเล่ือน
ไหลแสดงถึงสภาวะท่ีเป็นพลวตัรในระบบการผลิต ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหน่ึง ส่วนวิธีท่ีสาม คือ 
การจดัแยกประเภทตามคุณสมบติัทางสถิติของตวับ่งช้ี วิธีน้ีจดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ี
เก่ียวกบัการแจกแจง (distributive indicators) และตวับ่งช้ีไม่เก่ียวกบัการแจกแจง (non-distributive 
indicators) ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับ่งช้ีท่ีเป็นค่าสถิติบอกลกัษณะการกระจายของ
ข้อมูล เช่น สัมประสิทธ์ิการกระจาย (coefficient of variation) ดัชนีจินี (Gini’s index) เป็นต้น 
ส่วนตวับ่งช้ีไม่เก่ียวกบัการแจกแจงสร้างจากตวับ่งช้ีท่ีเป็นปริมาณ หรือเป็นค่าสถิติบอกลกัษณะค่า
กลาง เช่น ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน หรือค่าสถิติประเภทค่าร้อยละ อตัราส่วน 

5. การจดัแยกประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีการศึกษาแบ่งตาม
ลกัษณะค่าของตวับ่งช้ีท่ีสร้างข้ึนได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตวับ่งช้ีสมบูรณ์ (absolute indicators) 
เป็นตวับ่งช้ีท่ีค่าของตวับ่งช้ีบอกปริมาณท่ีแทจ้ริง และมีความหมายในตวัเอง และตวับ่งช้ีสัมพทัธ์ 
หรือตวับ่งช้ีอตัราส่วน (relative or ratio indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีค่าของตวับ่งช้ีเป็นปริมาณท่ีตอ้ง
แปลความหมายเทียบเคียงกบัค่าอ่ืน ตวับ่งช้ีทั้งสองประเภทน้ี ตวับ่งช้ีสมบูรณ์ใช้เปรียบเทียบได้
เฉพาะระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพเท่าเทียมกนั ถา้เป็นระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพต่างกนั ควรใช้
ตวับ่งช้ีสัมพทัธ์ในการเปรียบเทียบ 

6. การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย ในการ
สร้างตวับ่งช้ีตอ้งมีการก าหนดนิยาม และเกณฑ์ท่ีใช ้ตลอดจนการแปลความหมาย ตวับ่งช้ีแบ่งตาม
ฐานในการเปรียบเทียบเพื่อตีความ/แปลความหมายตวับ่งช้ีไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีอิงกลุ่ม 
(norm-referenced indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลความหมายเทียบกบักลุ่มตวับ่งช้ีอิงเกณฑ ์
(criterion-referenced indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลความหมายเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
และตวับ่งช้ีอิงตน (self-referenced indicators) หมายถึงตวับ่งช้ีท่ีมีการแปลความหมายเทียบกับ
สภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาท่ีต่างกัน เป็นตัวบ่งช้ีท่ีบอกถึงความเปล่ียนแปลงหรือระดับ                 
การพฒันา 

7. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะการใช้ตวับ่งช้ี ในการบริหารจดัการและการ
พฒันา     การด าเนินงานในระบบการผลิต โดยเฉพาะดา้นการวางแผน การก ากบัติดตาม และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน นกัวิชาการใช้ประโยชน์ตวับ่งช้ีสองลกัษณะ คือการใช้ประโยชน์เพื่อ
บรรยายสภาพของระบบ และการใช้ประโยชน์เพื่อท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต 
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ดังนั้ น การจัดแยกประเภทตัวบ่งช้ีตามลักษณะการใช้ประโยชน์จึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ                 
ตวับ่งช้ีแสดงความหมาย (expressive indicators) และตวับ่งช้ีท านาย (predictive indicators) 

8. การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามเน้ือหาสาระหรือสาขาวชิา ตวับ่งช้ีมีความส าคญั
ต่อการบริหารจดัการในศาสตร์ทุกสาขาวิชา เม่ือจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามสาขาวิชา หรือเน้ือหา
สาระ จึงแยกได้เป็นหลายประเภท เช่น ตวับ่งช้ีการศึกษา (education indicators) ตวับ่งช้ีสังคม 
(social indicators) ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวติ (quality of life indicators) ตวับ่งช้ี การพฒันา (development 
indicators) ตวับ่งช้ีระดบัความยากจน (poverty indicators) ตวับ่งช้ี การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(non-formal education indicators) เป็นต้น การจดัแยกประเภทตวับ่งช้ีตามเน้ือหาสาระนั้นไม่มี
หลกัเกณฑท่ี์แน่นอนตายตวั ข้ึนอยูก่บัความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการพฒันาตวับ่งช้ี 

 

คุณลกัษณะของตัวช้ีวดัทีด่ี 
1. ความตรง (validity) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีได้ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัอย่าง

ถูกต้องแม่นย  า ตัวช้ีวดัท่ีสามารถช้ีได้แม่นย  า ตรงตามคุณลักษณะท่ีมุ่งวดันั้ น มีลักษณะดังน้ี             
ศิริชยั กาญจนวาสี (2552), สุวมิล วอ่งวานิช (2548) 

1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) ตวัช้ีวดัต้องสามารถช้ีได้ตรงตามประเด็น  
มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั 

1.2 มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตวัช้ีวดัต้องมีความเป็นตวัแทนของ
คุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั หรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมทุกองคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัอยา่ง
ครบถว้น 

2. ความเท่ียง (reliability) ความคงเส้นคงวา (consistency) ตัวช้ีว ัดท่ี ดีจะต้อง              
ช้ีวดัไดว้า่คุณลกัษณะท่ีมุ่งวดันั้น สามารถวดัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือคงเส้นคงวา หรือช้ีวดัไดว้า่มี ความ
คงท่ีและเม่ือท าการวดัซ ้ าในช่วงเวลาเดียวกนั ตวัช้ีวดัน้ีสามารถช้ีวดัไดอ้ยา่งคงเส้นคงวา เม่ือท าการ
วดัซ ้ าอีกคร้ัง มีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ตัว ช้ีว ัดต้องช้ีว ัดได้อย่างเป็นปรนัย  
การตดัสินใจเก่ียวกับค่าของตวัช้ีวดัควรข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเป็นอยู่หรือคุณสมบัติของส่ิงนั้น ๆ
มากกวา่ท่ีจะข้ึนอยูก่บัความรู้สึกตามอตัวสิัย 

2.2 มีความคลาดเคล่ือนต ่า (Minimum Error) ตวัช้ีวดัตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งมี 
ความคลาดเคล่ือนต ่ า ค่าท่ีได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นจริงและเป็นท่ี

น่าเช่ือถือ  



  70 

3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีด้วยความเป็นกลางปราศจาก
อคติหรือความล าเอียง (Bias) ไม่โนม้เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ช้ีน าโดยการเนน้การบ่งช้ีเฉพาะ
ลกัษณะความส าเร็จ หรือความลม้เหลว หรือความไม่ยติุธรรมของส่ิงท่ีจะวดั 

4. ความไว (Sensitivity) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งมีความไวต่อคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั สามารถ
แสดงความผนัแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยตวัช้ีวดัจะตอ้งมี
มาตรและหน่วยวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ  

5. สะดวกในการน าไปใช ้(Practicality) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งสามารถน าไปใชไ้ดส้ะดวก 
ใชไ้ดดี้ และไดผ้ลโดยมีลกัษณะดงัน้ี 

5.1 เก็บขอ้มูลง่าย (Availability) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งสามารถน าไปใช้วดัหรือเก็บ
ขอ้มูลไดส้ะดวก เขา้ใจง่าย สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดั หรือสังเกตไดง่้าย 

5.2 แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตวัช้ีวดัท่ีดีควรให้ค่าการวดัท่ีมีจุดสูงสุด 
และต ่าสุด เขา้ใจง่าย และสามารถสร้างเกณฑก์ารตดัสินท่ีมีคุณภาพไดง่้าย 

6. ตอ้งปฏิบติัได ้(practicality) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดส้ะดวก 
มีความเป็นมาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบกนัไดช้ดัเจน 

ส านกังาน ก.พ. (2552) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัตามแนวทางของ SMART Objective ดงัน้ี  
S (Specific) = เจาะจง           
ความเฉพาะเจาะจง ตวัช้ีวดัควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุ่งไปยงัส่ิงท่ีวดั 

ควรก าหนด ตวัช้ีวดัให้ชัดเจน ไม่ก ากวม เพื่อมิให้เกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อส่ือสารความ   
เขา้ใจใหต้รงกนัทัว่ทั้ง องคก์ร  

M (Measurable) = วดัได ้   
เป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถน าไปวดัผลการปฏิบติังานได้จริง ข้อมูลท่ีได้จากการวดั

สามารถน าไป เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีได ้จากตวัช้ีวดัอ่ืนและใชว้เิคราะห์ความหมายทางสถิติได ้ 
A (Attainable)/ (Achievable) = บรรลุผล  
สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ องค์กรไม่ควรใช้ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานหลักท่ี

องคก์รไม่สามารถควบคุมใหเ้กิดผลไดโ้ดยตรง  
R (Realistic) = เป็นจริงได ้ 
มีความสมจริง ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัมีความเหมาะสมกบัองค์กรและไม่

ใชต้น้ทุนการวดัท่ีสูงเกินไป   
T (Time Bound) = ภายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม     



  71 

สามารถใชว้ดัผลการปฏิบติังานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ควรปรับปรุงตวัช้ีวดัให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ   

ศิริชยั  กาญจนวาสี (2552) ไดก้ล่าวถึง คุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีดี มีดงัน้ี   
1. ความตรง (validity) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัได้

อยา่งถูกตอ้งแม่นย  าซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี   
1.1 มีความตรงประเด็น (relevant) ตวับ่งช้ีต้องช้ีวดัได้ตรงประเด็น มีความ

เช่ือมโยง สัมพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั เช่น GPA ใชเ้ป็นตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยทัว่ไป   

1.2 มีความเป็นตวัแทน (representative) ตวับ่งช้ีจะตอ้งมีความเป็นตวัแทน
คุณลกัษณะท่ี มุ่งวดัหรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ีส าคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัอย่าง
ครบถว้น เช่น อุณหภูมิ รางกายเป็นตวับ่งช้ีสภาวะการมีไขข้องผูป่้วย 

2. ความเท่ียง (reliability) ตัวบ่งช้ีท่ีดีจะต้องบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีมุ่งวดัได้อย่าง
น่าเช่ือถือ คง เส้นคงวา หรือบ่งช้ีไดค้งท่ีเม่ือท าการวดัซ ้ าในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั
ดงัน้ี   

2.1 มีความเป็นปรนัย (objectivity) ตัวบ่งช้ีต้องช้ีวดัได้อย่างเป็นปรนัย                    
การตดัสินใจ เก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ีควรข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือคุณสมบติัของส่ิงนั้นมากกวา่
ท่ีจะข้ึนอยูก่บั ความรู้สึกตามอตัวสิัย   

2.2 มีความคลาดเคล่ือนต ่า (minimum error) ตวับ่งช้ีตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งมีความ
คลาดเคล่ือนต ่าค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  

3. ความเป็นกลาง (neutrality) ตัวบ่งช้ี ท่ี ดีจะต้องบ่งช้ีด้วยความเป็นกลาง 
ปราศจากความ ล าเอียง (bias) ไม่โนนเอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ช้ีน าโดยการเนน้การบ่งช้ีเฉพาะ
ลกัษณะความส าเร็จหรือ ความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม   

4. ความไว (sensitivity) ตัวบ่งช้ีท่ีดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะท่ีมุ่งวดั 
สามารถแสดง ความผนัแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยตวับงช้ี
จะตอ้งมีมาตรและหน่วย วดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 

5. สะดวกในการน าไปใช ้(practicality) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสะดวกในการน าไปใช ้
ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี   

5.1 เก็บขอ้มูลง่าย (availability) ตวับ่งช้ีท่ีดีจะตอ้งสามารถน าไปใชว้ดัหรือเก็บ
ขอ้มูลได ้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดั หรือสังเกตไดง่้าย  



  72 

5.2 แปลความหมายง่าย (interpretability) ตัวบ่งช้ีท่ีดีควรให้ค่าการวดัท่ีมี
จุดสูงสุดและ ต ่าสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย   

นอกจากน้ี สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2539) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของตวับ่งช้ีท่ีดีไว ้คือ  
1. มีความเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ล าเอียงของตวับ่งช้ี ยกตวัอยา่ง

เช่น ตวับ่งช้ี ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซ่ึงวดัดว้ยอตัราส่วนระหวา่งรายไดต่้อค่าใช ้   
จ่ายแรงงาน เม่ือน าตวับ่งช้ีไปใช้ในหน่วยงานประเภทผลิตและประเภทบริการจะท าให้ขาดความ 
เป็นกลาง เพราะการปฏิบติังานประเภทบริการนั้นตน้ใช้บุคลากรจ านวนมาก ส่วนการปฏิบติังาน
ประเภทการผลิตใชเ้คร่ืองจกัรกลมากกวา่ แรงงาน  

2. มีความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตดัสินเก่ียวกบัค่าของตวับ่งช้ี
มิไดเ้กิดจาก การคิดเอาเองของผูว้จิยั แต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยูห่รือเป็นรูปธรรม 

3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวับ่งช้ีท่ี
จะวดัความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

4. ค่าของมาตรวดั หรือตวับ่งช้ีท่ีไดค้วรมีความหมาย หรือ ตีความไดอ้ยา่งสะดวก   
(Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวดัควรมีจุดสูงสุดและต ่าสุดท่ีง่าย 
ต่อความเขา้ใจ เช่น มีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 10 หรือระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตวับ่งช้ีท่ีไดจ้ากการวดั 
หากอยู่ท่ี 60 จะตีความได้ว่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย (50) เพียงเล็กน้อย แต่หากค่าของมาตรวดัและตัว 
บ่งช้ีไม่มีค่าสูงสุด (หรือต ่าสุด) ท่ีน่านอน เช่น วดัออกมาแลว้ได ้50 หรือ 120 ก็ไม่ทราบวา่ 50 หรือ 
120 นั้น จะตีความไดอ้ยา่งไร   

5. ความถูกตอ้งในเน้ือหาของตวับ่งช้ีท่ีน ามาใช้ (Content Validity) ในการศึกษา
หรือพฒันาตวับ่งช้ีจะตอ้งศึกษาให้แน่ชดัวา่เน้ือหาในเร่ืองท่ีศึกษานั้น ๆ คืออะไรตวับ่งช้ีท่ีดีตอ้งมี
ความถูกตอ้งใน เน้ือหาท่ีตอ้งการวดั   

6. ความถูกตอ้งในการพฒันาตวับ่งช้ี (Development Validity) การพฒันาตวับ่งช้ี 
คือการน าเอา ตวัแปรหลายๆ ตวัมารวมกนั ไม่ว่าจะน ามาบวกกนัหรือคูณกนัความถูกตอ้งในการ
พฒันาจึงข้ึนอยูก่บั ความสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงทฤษฎีสอดคลอ้งกบัเชิงประจกัษต์ามท่ีปรากฏ   

พสุ เดชะรินทร ได้กล่าวถึงตวัช้ีวดัท่ีดี (Characteristics of a Good Key Performance 
Indicators) ควรจะประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี   

1. มีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ ภารกิจและยทุธศาสตร์ขององคก์ร   
2. ควรแสดงถึงส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รและหน่วยงานเท่านั้น ซ่ึงดชันีช้ีวดัท่ีมี

ความส าคญัต่อองคก์รและหน่วยงานท่ีมี 2 ลกัษณะ คือ ดชันีช้ีวดัท่ีแสดงผลการด าเนินงานท่ีส าคญั
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ขององค์กร และดัชนี ช้ีว ัดกิจกรรมหรืองานท่ีส าคัญ ซ่ึงหากผิดพลาดจะก่อให้ เกิดปัญหา 
ร้ายแรงในองคก์รหรือหน่วยงาน  

3. ประกอบด้วยตัวช้ีว ัดท่ี เป็นเหตุ (Leading Indicators) และผล (Lagging 
Indicators)   

4. ประกอบดว้ยมิติหรือมุมมองท่ีหลากหลาย เช่น ในการให้บริการมิไดว้ดัจากผล
การส ารวจกบัผูรั้บบริการเท่านั้นแต่ควรรวมถึงมุมมองดา้นคุณภาพการให้บริการ และมุมมองดา้น
การพฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

5. ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดชันีช้ีวดัทุกตวัท่ี
สร้าง  

6. ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนมาควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีองคก์รสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตวัช้ีวดัทั้งหมดทั้งน้ีเน่ืองจากถา้ภายในองคก์รประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีไม่สามารถควบคุม
ไดม้ากเกินไปจะท าให้ตวัช้ีวดันั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของ
องคก์ร   

7. ตวัช้ีวดัท่ีดีตอ้งสามารถวดัไดแ้ละเป็นท่ีเขา้ใจของบุคคลทัว่ไปไม่ใช่ตวัช้ีวดัท่ีผู ้
ท่ีเขา้ใจมี เพียงแค่ผูจ้ดัท าตวัช้ีวดัเท่านั้น   

8. ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งช่วยใหผู้บ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ี ส าคญัขององคก์รได ้นอกเหนือจากการใชด้ชันีช้ีวดัเพื่อการประเมินผลงาน 

9. ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีควรระวงั
ในการ จดัท าตวัช้ีวดั เน่ืองจาก  

เม่ือมีตัวช้ีวดั โดยเฉพาะตัวช้ีวดัของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะท าให้แต่ละ
หน่วยงานต้องมีการแย่งชิงทรัพยากรภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อท่ีจะท าให้แต่ละฝ่ายบรรลุถึง     
เป้าหมายของตวัช้ีวดัของ ตนเอง  

 การมีตวัช้ีวดัของแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดการไม่รวมมือกนัระหวา่งหน่วยงานแต่
ละหน่วยงานเน่ืองจากหน่วยงานทั้ งหลายจะไม่ร่วมมือหรือช่วยเหลือกันเพราะการช่วยเหลือ
หน่วยงานอ่ืนจะท าให้หน่วยงานของตนเองไม่บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน  (อา้งอิง: พสุ เดชะ
รินทร์.การก าหนดตวัช้ีวดั ระดบับุคคล ,หนา้ 25-27)  

Johnstone (1981) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะท่ีส าคญัของตวับ่งช้ี ซ่ึงมี 5 ประการ ดงัน้ี   
1. ตวับ่งช้ีสามารถให้สารสนเทศเก่ียวกบัส่ิงหรือสภาพท่ีศึกษาอย่างกวา้ง ๆ ตวั

บ่งช้ี ท่ีน ามาใช้ในดา้นสังคมศาสตร์ให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งแม่นย  าไม่มากก็น้อยแต่ไม่จ  าเป็นตอ้ง     
ถูกตอ้งแม่นย  าอยา่งแน่นอน  
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2. ตวับ่งช้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากตวัแปร เน่ืองจากตวับ่งช้ีเกิดจากการรวมตวั
แปรหลาย ๆ ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขาดว้ยกนัเพื่อให้เห็นภาพรวมของส่ิง หรือสภาพท่ีตอ้งการ
ศึกษาแต่ตวัแปรจะให้สารสนเทศของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเพียงดา้นเดียวเพราะวา่มีลกัษณะ
ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น อตัราส่วน ของครูต่อนกัเรียน  

3. ตวับ่งช้ีจะตอ้งก าหนดเป็นปริมาณ ตวับ่งช้ีตอ้งแสดงสภาพท่ีศึกษาเป็นค่าตวัเลข 
หรือ ปริมาณเท่านั้น ในการแปลความหมายค่าของตวับ่งช้ีจะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้ดงันั้นในการสร้างตวับ่งช้ีจะตอ้งมีการกกหนดความหมายและเกณฑ์ของตวับ่งช้ีอย่าง
ชดัเจน   4. ตวับ่งช้ีจะเป็นค่าชั่วคราว จะมีค่า ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลานั้น ๆ เม่ือเวลาเปล่ียนไป     
ค่าตวั บ่งช้ีก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้

5. ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐานในการพฒันาทฤษฎี 
 (อา้งอิง : http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm)  
 

วธีิการพฒันาตัวช้ีวดั 
จอห์นสโตน (Johnstone) อธิบายถึงวิธีการสร้างหรือพฒันาตวัช้ีวดั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 

วธีิหลกัดงัน้ี 
1. การพฒันาตวัช้ีวดัเพื่อการน าไปใช้ (pragmatic reduction) การพฒันาตวัช้ีวดั

เพื่อการน าผลไปใช ้ท าได ้2 แนวทางดว้ยกนั คือ 
1.1 การคัดเลือกตัวแปรมาจ านวนหน่ึง ท่ีผูพ้ ัฒนาพิจารณาแล้วว่ามีความ

เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ก าหนดตวัช้ีวดั ซ่ึงการพฒันาตวับ่งช้ีแนวทางน้ี จะไดต้วัช้ีวดัท่ีเป็นตวัแทน 
(Representative indication) 

1.2 การคัดเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันมาท าการรวมเข้าด้วยกัน 
(combination) เพื่อลดจ านวนตวัแปรลง ซ่ึงพฒันาตวัช้ีวดัแนวทางน้ีจะไดต้วัช้ีวดัท่ีมีความชดัเจนใน
การบ่งช้ีถึงคุณลกัษณะของสถานการณ์นั้น ๆ 

จุดอ่อนของวิธีการพฒันาตวัช้ีวดัเพื่อการน าผลไปใช้คือ การคดัเลือกตวัแปรโดย
อาศยัดุลยพินิจของผูเ้ลือกหรือผูศึ้กษาตวัช้ีวดั ซ่ึงอาจเกิดความล าเอียงในการคดัเลือกตวัแปรได ้
วธีิการพฒันาตวัช้ีวดัจึงไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร 

2. การพฒันาตวัช้ีวดัโดยยึดหลกัทฤษฎี (theoretical method) การพฒันาตวัช้ีวดั
โดยยึดหลกัทฤษฎี เป็นวิธีการน าตวัแปรจ านวนหน่ึงท่ีไดม้าจากการคดัเลือกตามทฤษฎี             มา
พิจารณาก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรตามความส าคญัของตวัแปร จากนั้นน ามาค านวณค่าตวัช้ีวดัรวมดว้ย
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วิธีการตามหลักคณิตศาสตร์ในการพฒันาตวัช้ีวดัโดยยึดหลักทฤษฎีเพื่อให้ได้ตวัช้ีวดัท่ีดี และ
ถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 หลักการท่ี1 คัดเลือกตัวแปรองค์ประกอบ (selecting the component 
variables)เพื่อให้ตวัแปรองค์ประกอบท่ีคดัเลือกมามีความเหมาะสมในการน ามาก าหนดตวัช้ีวดั
ประการแรกท่ีตอ้งศึกษา คือ ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งศึกษาคุณลกัษณะของสภาวการณ์ท่ีตอ้งการน าตวัช้ีวดั
ท่ีพฒันาได้มาบ่งช้ี ความมีคุณภาพการท างาน ซ่ึงอาจใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (document) 
ขอ้เสนอเชิงทฤษฎี (theoretical proposition) หรือความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ (expert 
consensus)ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนน้ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการคดัเลือกตวัแปรองคป์ระกอบท่ีจะ
น ามาก าหนดตวัช้ีวดั ในกรณีท่ีตวัแปรองค์ประกอบมีจ านวนมาก ผูว้ิจยัควรตอ้งการลดจ านวนตวั
แปรให้เหลือนอ้ยตวั เพื่อหลกัเล่ียงการเกิดปัญหาความเก่ียวพนัของตวัแปร (confounding) ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิดความยุง่ยากในการแปลความหมายของผลท่ีไดก้ารลดจ านวนตวัแปรท าไดโ้ดยการยบุรวมตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั หรือโดยการคดัเลือกตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาเพียงตวั
แปรใดตวัแปรหน่ึง ทั้งน้ีในการพิจารณาวา่ตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กบัตวัใดสูงนั้น ท าไดโ้ดยใช้
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

2.2 หลักการท่ี 2 หลักการก าหนดน ้ าหนักตัวแปร (defining the weights)                  
การก าหนดน ้ าหนักให้กบัตวัแปรท่ีน ามาศึกษา กระท าได้ 3 วิธีการ ดงัน้ี วิธีการท่ี 1 การก าหนด
น ้ าหนกัตวัแปรโดยใช้ความคิดเห็นในกรณีน้ีสามารถท าการก าหนดน ้ าหนักตวัแปรแต่ละตวัให้มี
น ้ าหนักเท่า ๆ กนั หรือก าหนดน ้ าหนักตวัแปรแต่ละตวัให้แตกต่างกนัก็ได้ข้ึนอยู่กบัว่าตวัแปรท่ี
น ามาศึกษามีความส าคญัเท่าเทียมกนัหรือไม่ ในการก าหนดน ้ าหนักตวัแปรอาจก าหนดจากช่วง
ระดบัต่าง ๆ กนั เช่น ก าหนดจากช่วงระดบั 1-5 หรือก าหนดจากช่วงระดบั 1-7 หรือ 1-10 เป็นตน้ 
ส าหรับการพิจารณาน ้ าหนักของตวัแปรอาจใช้ความคิดเห็นของผูว้ิจยัหรือใช้ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญก็ได้ แต่โดยทัว่ไปแลว้การก าหนดน ้ าหนักตวัแปรโดยผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บการยอมรับ
มากกว่าการก าหนดน ้ าหนักโดยผูว้ิจยั โดยเฉพาะการก าหนดน ้ าหนักตวัแปรท่ีมีความซับซ้อน 
นอกจากน้ีการก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชเ้ดลฟายเทคนิคก็เป็นท่ีนิยมกนั วธีิการท่ี 
2 การก าหนดน ้ าหนกัตวัแปร โดยพิจารณาจากระยะเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการไดม้าซ่ึงการผลิต
ค่าของตวัแปรนั้น ๆ เช่น การก าหนดค่าน ้ าหนกัตวัแปรวุฒิปริญญาเอกมากกว่าตวัแปรวุฒิปริญญา
ตรี เน่ืองจากระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการศึกษาของวุฒิปริญญาเอกมากกว่าปริญญาตรี เป็น
ตน้ 

3. การพฒันาตวัช้ีวดัเชิงวธีิประจกัษ ์( Empirical Method) การพฒันาตวัช้ีวดัแบบ
น้ีมีลักษณะคล้ายกับการพัฒนาตัวช้ีวดัแบบทฤษฎีแตกต่าง คือการก าหนดน ้ าหนักตัวแปร                      
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การก าหนดตามขอ้มูลจริงจากการเก็บรวบรวมภาคสนามโดย ผูว้ิจยัไดจ้ดัท างาน วิจยัเชิงคุณภาพ
เพื่อหาตวัช้ีวดัเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  (Pragmatic Method) และตวัช้ีวดัเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Method) และท าตวัช้ีวดัท่ีไดข้องทั้ง 2 วิธีการน้ีมาสรุปตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการจดัท าอีกคร้ัง โดยใชว้ธีิการ
วิเคราะห์เชิงสถิติเข้ามาช่วย  (Factor  Analysis)  เพื่อพัฒนาตัวช้ีวดัเชิงประจักษ์ (Empirical  
Method) ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในงานวิจยัและล าดบัองค์ประกอบออกมาตาม
ตวัช้ีวดัท่ีมีเง่ือนไขของการท างานของพนกังานท่ีปรึกษางานขายและความงามและน าตวัช้ีวดั ท่ีได้
ไปผา่นฉนัทามติมุมมองของผูท้รงคุณวฒิุเพื่อสรุปตวัช้ีวดั KPI ท่ีไดม้าตรฐานต่อไป 
 

ค่าของตัวช้ีวดั 
ค่าของตวัช้ีวดัแสดงเป็นตวัเลขในลกัษณะของร้อยละ (percentage) อตัราส่วน (ratio) 

สัดส่วน (proportion) อตัรา (rate) จ  านวน (number) และค่าเฉล่ีย (average or mean)  ดงัน้ี 
1. ร้อยละ (percentage) คือ จ านวนของเลขกลุ่มหน่ึงซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกบัเลข

อีกกลุ่ม หน่ึง  โดยปรับให้เลขกลุ่มหลงัมีค่าเท่ากบั 100 เช่น สตรีในชนบทมี 150,000 คน และสตรี
ทั้งประเทศมี 200,000 คน  ดงันั้น ร้อยละของสตรีในชนบทต่อสตรีทั้งประเทศจึงเท่ากบั 150,000 
หารดว้ย 200,000 แลว้คูณดว้ย 100 หรือเท่ากบัร้อยละ 75 เป็นตน้  

2.อตัราส่วน (ratio) คือ ขอ้มูลท่ีแสดงความสัมพนัธ์เปรียบเทียบระหว่างจ านวน
ของเลข กลุ่มหน่ึงกบัจ านวนของเลขอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นเหตุการณ์เดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั เช่น 
จ านวนสตรีใน ชนบทมี 150,000 คน และจ านวนบุรุษในชนบทมี 100,000 คน ดงันั้น อตัราส่วน
ของสตรีต่อบุรุษในชนบท เท่ากบั 150,000 : 100,000 หรือเท่ากบั 1.5 : 1 เป็นตน้  

 
3. สัดส่วน (proportion)คือ ขอ้มูลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนของเลข

กลุ่มหน่ึง กับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหน่ึง โดยท่ีจ านวนของเลขกลุ่มแรกนั้นเป็นส่วนหน่ึงหรือ
รวมอยูใ่นจ านวนของเลขกลุ่มหลงัไวด้ว้ย เช่น สตรีท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองมี100,000 คน และสตรีทัว่
ประเทศมี 400,000 คน ดังนั้ น ประชากรสตรีท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีสัดส่วนเท่ากับ100,000 
หารดว้ย 400,000 หรือเท่ากบั 0.25 หรือ 1 ใน 4 ของสตรีทั้งประเทศ เป็นตน้  

4.อตัรา (rate) คือ อตัราส่วนระหวา่งเลขจ านวนหน่ึงกบัเลขอีกจ านวนหน่ึงภายใน
ระยะเวลาหน่ึงหรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือการน าจ านวนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาหน่ึง
เป็นตัวตั้ งหารด้วยจ านวนประชากรทั้ งท่ี เก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้ นแล้วปรับฐานให้เท่ากับ  
100/1,000/10,000 หรือ 100,000  เช่น อตัราการตายของทารกเท่ากบั 45 ต่อการเกิดมีชีพพนัคน 
หมายถึง ในทารกท่ีเกิดใหม่ทุก 1,000 คน จะมีทารกท่ีตาย 45 คน เป็นตน้ บางอตัราอาจตอ้งปรับ
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ฐานให้เท่ากบั 10,000 หรือ 100,000 ในกรณีท่ีตวัตั้งมีจ  านวนน้อยและตวัหารเป็นจ านวนมาก เช่น 
อตัราป่วยของสตรีดว้ยโรคทางเพศสัมพนัธ์และกามโรคต่อสตรีทัว่ประเทศแสนคน เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อให้ผลของการค านวณออกมาเป็นจ านวนเต็มและสะดวกในการอธิบายเปรียบเทียบและเขา้ใจ
ง่ายยิง่ข้ึน  

5  จ  านวน (number) คือ ตวัเลขท่ีแสดงถึงจ านวนส่ิงของหน่ึงๆ เช่น จ านวนสถาน
ฝึกอบรม จ านวนสถานีอนามยัท่ีใหบ้ริการคุมก าเนิดจ านวนงบประมาณจ านวนโครงการ เป็นตน้  

6  ค่าเฉล่ีย (average or mean)  คือ ตวัเลขหน่ึงซ่ึงเฉล่ียจากกลุ่มตวัเลขจ านวนหน่ึง
ท่ีเป็นประเภทเดียวกนั  กล่าวคือ เป็นค่าตวัเลขหน่ึงซ่ึงไดม้าจากการรวมค่าของจ านวนตวัเลขของ
กลุ่มตัวอย่างหน่ึงแล้วหารด้วยจ านวนตัวอย่างนั้ นทั้ งหมดรวมกัน เช่น มารดาท่ีมีบุตรคนแรก 
จ านวน 200 คน ซ่ึงมีอายุในขณะนั้นแตกต่างกนัไป  ดังนั้น อายุเฉล่ียของมารดาท่ีมีบุตรคนแรก        
จึงเท่ากบัผลรวมของอายุของมารดาทุกคน หารด้วย 200 เป็นตน้ (อา้งอิง : นโยบายและแผนงาน
หลกัสตรีระยะยาว พ.ศ. 2535 – 2554 โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านจดัท าแผนหลกังานสตรี  
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่งชาติ (กสส.) ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2553 อา้งอิงใน : แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัท าตวัช้ีวดั. หนา้ 5-6) 

  
เกณฑ์การทดสอบคุณภาพของตัวช้ีวดั   

1. ตวัช้ีวดันั้นมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มากนอ้ยเพียงใด    
2. ตวัช้ีวดันั้นสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงหรือไม่ (Validity of KPI) 

หรือ แสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะวดัจริงหรือไม่ 
3. ความพร้อมของขอ้มูล (Data Availability) โดยประเมินวา่ภายใตต้วัช้ีวดัแต่ละตวั 

มีขอ้มูล เพียงพอหรือไม่  
4. ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูล (Cost of Data Collection) เป็นการประเมินวา่ถา้ตอ้งการ 

ขอ้มูลส าหรับตวัช้ีวดัแต่ละตวั ตน้ทุนในการจดัหามากหรือนอ้ยเพียงใดและมีความคุม้ค่าหรือไม่ท่ี
จะหาขอ้มูลมาเพื่อตวัช้ีวดัตวันั้น ๆ    

5. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Accuracy) เป็นการประเมินว่าข้อมูลท่ีมีอยู่ของ
ตวัช้ีวดัแต่ละตวัมีถูกตอ้งและแม่นย  าเพียงใด    

6. ตวัช้ีวดันั้นสามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัองค์กร หรือ
หน่วยงาน อ่ืน หรือกบัผลการด าเนินงานในอดีตไดห้รือไม่ (Comparability of KPIs)  (อา้งอิง: พสุ 
เดชะรินทร.การก าหนดตวัช้ีวดัระดบับุคคล ,หนา้ 28)  
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องค์ประกอบในการจัดท าตัวช้ีวดั   
1) มิติ (Dimension)  ในกรณีการติดตามประเมินผลมีขอบเขตกวา้งขวาง การก าหนด 
ตวัช้ีวดัสามารถแบ่งออกเป็น มิติต่าง ๆ เช่น มิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคมและมิติ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
2) ประเด็น (Issue) ในแต่ละมิติอาจมีเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งติดตามประเมินผลหลายเร่ือง 

เช่น มิติดา้นเศรษฐกิจซ่ึงจะมีประเด็นย่อย เช่น ประเด็นรายได ้ประเด็นการจา้งงาน มิติดา้นสังคม 
อาจมีประเด็นยอ่ย คือ ประเด็น การศึกษา ประเด็นสุขภาพอนามยั และประเด็นชีวิตครอบครัว เป็น
ตน้   

3) ตวัช้ีวดั/ดชันี ในแต่ละประเด็นตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั/ดชันีข้ึนมาโดยระบุสูตรค านวณ
ท่ีชัดเจน (ถา้มี) และในแต่ละประเด็นอาจมีตวัช้ีวดัมากกว่า 1 ตวัก็ได้ เช่น ประเด็นรายได้ตวัช้ีวดั
อาจจะเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนและจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจน (Poverty 
Line) เป็นตน้  

4) ตวัแปร (Variable) ในการค านวณตวัช้ีวดัแต่ละตวั อาจมีตวัแปรมากกวา่ 1 ตวัก็ได ้
เช่น กรณีของตวัช้ีวดัท่ีเป็นอตัราส่วนซ่ึงมีตวัแปรตวัหน่ึงเป็นเศษและอีกตวัหน่ึงเป็นส่วนตวัอยา่ง                
ถา้ตวัช้ีวดั คือ หน้ีสินต่อทรัพยสิ์นตวัแปรท่ีเป็นเศษ คือ หน้ีสินตวัแปรท่ีเป็นส่วน คือ ทรัพยสิ์น เป็น
ตน้ โดยในแต่ละตวัแปรตอ้งมีค านิยามใหช้ดัเจนดว้ย   

5) แหล่งขอ้มูลและวิธีการได้มาของข้อมูลในแต่ละตวัแปรต้องก าหนดแหล่งหรือ
วธีิการไดม้าของขอ้มูลใหช้ดัเจน รวมทั้งความถ่ีในการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย เช่น ขอ้มูลรายไดจ้ะไดจ้าก
การส ารวจรายไดข้องครัวเรือนโดยจะท าปีละ 1 คร้ัง เป็นตน้   

6) เกณฑ์การพิจารณาแต่ละตวัช้ีวดัต้องก าหนดเกณฑ์ไวล่้วงหน้าว่าจะให้คะแนน
อยา่งไร หรือจะเปรียบเทียบกบัอะไรมีเกณฑ์การตดัสินอยา่งไรและถา้ตอ้งการค านวณค่าดชันีรวมก็
ตอ้งก าหนดน ้ าหนกั (Weight) ของตวัช้ีวดัแต่ละตวัดว้ย เช่น ตวัช้ีวดัรายไดข้องโครงการแห่งหน่ึง
อาจก าหนดเป็นเกณฑไวว้่าถ้าเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้สุทธิของครอบครัวต ่ากว่า 
10,000 บาทจะให้คะแนนเท่ากับ 1 ซ่ึงสามารถน าไปจัดกลุ่มและจัดท าเป็นดัชนีรวมได้ หรือ
เปรียบเทียบรายไดข้องครอบครัวกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดว่าต ่ากว่าหรือสูงกวา่เกณฑ์โดยเกณฑ์อาจเป็น
ระดบัของรายไดห้รือเส้นความยากจน เป็นตน้   

7) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการค านวณตัวช้ีวดัแต่ละตัวต้องระบุให้ชัดเจนว่า 
หน่วยงานใดหรือใครเป็นคนรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูลและค านวณตวัช้ีวดัอะไร ซ่ึงปกติแลว้
หน่วยท่ีรับผิดชอบในการประเมินผล (Evaluation Unit) (อา้งอิง : แนวทางการสร้างตวัช้ีวดั, ส านกั
แผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. หนา้ 8-10) 
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ขั้นตอนการจัดท าตัวช้ีวดั    
การจดัท าตวัช้ีวดัโดยทัว่ไปมีขั้นตอน ดงัน้ี   

1) วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ว ัตถุประสงค์ขององค์กรยุทธศ าสตร์ แผนงาน
โครงการและกิจกรรมขององคก์ร ให้ชดัเจนวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไรเป้าหมายท่ีเป็นผลผลิต (Output) 
หรือผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้ นระยะยาวคืออะไร ในกรณีท่ีต้องการวดัผลเฉพาะระดับ
โครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะวตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสนใจเท่านั้น  

2) ก าหนดประเด็นประมวลเป็นประเด็นท่ีต้องติดตามประเมินผลให้ครบทุก
ขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ปัจจยั (Input) ท่ีใช้ในการด าเนินงานกระบวนการด าเนินงาน 
(Process) ไปจนถึงผลผลิตและผลลพัธ์ในระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึนถา้วดัเฉพาะผลผลิตหรือผลลพัธ์โดย
ไม่ได้วดัปัจจยัก็อาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุว่าส าเร็จเพราะเหตุใด เช่น ได้รับงบประมาณหรือมี
บุคลากรเพียงพอหรือไม่ เป็นตน้ 

3) เลือกประเด็นส าคญัในแต่ละประเด็นให้เลือกเฉพาะประเด็นท่ีส าคญัท่ีมีผลิต
ความส าเร็จไม่ส าเร็จของการด าเนินงาน (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานมากท่ีสุดมาเป็นประเด็นท่ีตอ้งติดตามหรือประเมินผล   

4) ก าหนดตวัช้ีวดัก าหนดตวัช้ีวดัโดยเลือกตวัช้ีวดัท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุด เพื่อ
ประหยดังบประมาณและเวลา ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงในแต่ละประเด็นอาจมี
มากกวา่ 1 ตวัช้ีวดัก็ไดใ้นบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าเป็นดชันี (Index) ข้ึนมาดว้ย โดยเฉพาะกรณี
ท่ีมีตวัช้ีวดัหลายตวัหรือมีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหลาย ประเด็นหรือหลายมิติ จะตอ้งจดัท าเป็นดชันีรวม 
(Composite Index) เพื่อให้สามารถสรุปเป็นภาพรวมใน ประเด็นนั้น ๆ ได้ด้วยในการก าหนด
ตวัช้ีวดัขององคก์รโดยทัว่ไปจะตอ้งก าหนดจากระดบับนลงมาถึงระดบัล่างกรณีขององคก์รภาครัฐ
ตวัช้ีวดัอาจเร่ิมจากกระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือในกรณีของโครงการตอ้งก าหนด
ตวัช้ีวดัภาพรวมของโครงการก่อนตวัช้ีวดัของกิจกรรมย่อย (ก าหนดเป้าใหญ่ก่อน) แต่ในทางการ
ค านวณตวัช้ีวดัภาพรวมระดบับน บางกรณีอาจจะตอ้งเร่ิมจากระดบัยอ่ยก่อน   

5) วางระบบจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลก าหนดรายละเอียดขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ก่อน หลัง โครงการ หรือระหว่างด าเนินการตามโครงการ 
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความ 
แตกต่างท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาได้ (อ้างอิง : แนวทางการ สร้างตวัช้ีวดั,ส านักแผนงานและ
โครงการพิเศษ สป.กษ. หนา้ 11-15)  
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ความหมายของเคร่ืองมือ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2552)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของเคร่ืองมือว่าเป็นตวัประกอบ                    
ตวัแปรหรือค่าท่ีสังเกตได ้ซ่ึงใชใ้นการประเมินคุณภาพเพื่อสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงานหรือผล
การด าเนินงาน เคร่ืองมือเป็นส่ิงท่ีมีความผูกพนักบัเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงใชเ้ป็นตวัตดัสินความส าเร็จ
หรือคุณค่าของการด าเนินงานหรือผลงานด าเนินงานท่ีไดรั้บ 

พรพนัธ์ุ  บุณยรัตนพนัธ์ุ (2542) ไดก้ล่าวถึงความหมายของเคร่ืองมือว่า หมายถึง ตวั
แปรหรือกลุ่มของตวัแปรต่างๆท่ีสร้างข้ึน เพื่อท่ีจะวดัสภาวะอยา่งหน่ึงออกมาและเพื่อเปรียบเทียบ
กบัเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ทราบถึงระดับขนาดความรุนแรงของปัญหา หรือ
สถานภาพท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองมือในการวดั 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่เคร่ืองมือคือ ตวัแปรและตวัประกอบท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ใชใ้นการประเมินคุณภาพเพื่อทราบสมรรถนะของการด าเนินงานและสภาพปัจจุบนัของบุคคลและ
องคก์รโดยมีความเช่ือมโยงกบัเกณฑม์าตรฐานหรือสถานภาพท่ีตอ้งการในการใชเ้คร่ืองมือ 

 
แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสมรรถนะการเป็นผู้ตัดสิน 

ในการแข่งขนักีฬาแต่ละชนิดผูต้ดัสินนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งในการ
แข่งขนั  เน่ืองจากผูต้ดัสินจะเป็นมีบทบาทส าคญัในการควบคุมให้การแข่งขนัเป็นไปตามกฎกติกา
และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซ่ึงจากประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เร่ือง การก าหนด
บุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559 ตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 ได้
ให้ความหมายของผูต้ ัดสินว่า หมายถึง บุคคลซ่ึงสมาคมกีฬาอาชีพหรือองค์กรกีฬาอาชีพข้ึน
ทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ของสหพนัธ์กีฬา  (Federation) หรือสมาพนัธ์กีฬา (Confederation) หรือ
องค์กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ เพื่อท าหน้าท่ีในการให้คะแนน ตดัสินช้ีขาด ตีความหรือ
กระท าอ่ืนใดเก่ียวกบักฎ กติกาหรือระเบียบ การแข่งขนักีฬาอาชีพ อนัไดแ้ก่ ผูต้ดัสินในการแข่งขนั 
ผูช่้วยผูต้ดัสินในการแข่งขนั หรือบุคคล ซ่ึงเรียกช่ืออยา่งอ่ืนตามชนิดกีฬาอาชีพนั้น ๆ 

การเป็นผูต้ดัสินท่ีดีจะมีส่วนผลกัดนัในการยกระดบัมาตรฐานการเล่นและการแข่งขนั
ให้สูงข้ึน เน่ืองจากการตดัสินท าให้ผูเ้ล่นต้องปฏิบัติตามกติกา เคารพต่อกติกาการแข่งขนั เพื่อ
เป้าหมายของการแข่งขนั รวมถึงมีส่วนท าให้ผูเ้ล่นตอ้งท าความเขา้ใจในกติกาการแข่งขนั เพื่อท าให้
เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นกรอบและขอบเขตของการประพฤติและปฏิบติั
ในขณะท าการแข่งขนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงันั้นผูต้ดัสินมีความจ าเป็นในการพฒันาตนเองให้มีความรู้
ในเร่ืองของกฎ กติกาท่ีแม่นย  า มีการตีความกติกาท่ีถ่องแท้ มีการฝึกฝนประสบการณ์อยู่เสมอ  
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ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูรู้้ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึง isaacs & motta 
(1981: 73) กล่าวว่า ผูต้ดัสินควรเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะท่าทางน่านิยม คือ เป็นผูท่ี้มีสภาพร่างกาย 
กิริยาท่าทาง การแต่งกายท่ีท าให้ผูพ้บเห็นพึงพอใจ เป็นผูมี้อารมณ์มัน่คง มีความซ่ือตรง กลา้หาญ 
เป็นผูมี้เกียรติ มีความรอบรู้และมีความพร้อม ซ่ึงการตดัสินท่ีดีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นผูต้ดัสินจ าเป็นตอ้ง
น ากติกามาใชบ้งัคบักบัการแข่งขนัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมต่อผูเ้ล่นทั้งสอง
ฝ่าย สามารถเสริมสร้างการเล่นให้เกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ปลอดภยั และเต็มไปดว้ยความมี
น ้าใจระหวา่งผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัการกีฬา  เพื่อด ารงไวซ่ึ้ง ความ
เป็นวชิาชีพ (Professionalism)ของผูต้ดัสินกีฬาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา 

ดงันั้นจึงสมควรท่ีจะมีการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพรวมทั้งควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นผูต้ ัดสินกีฬาให้มีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ                   
การส่งเสริม พฒันาองคค์วามรู้สร้างมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพต่อไป 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะเร่ิมจากบทความทางวิชาการของ David C. 
McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเม่ือปี ค.ศ. 1960 ซ่ึงเป็นผู ้ท่ี ริเร่ิมใช้ค  าว่า 
Competency กล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล (Excellent performer) ใน
องค์การกบัระดบัทกัษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ 
ซ่ึงยงัไม่เหมาะสมกบัการท านายความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได ้เพราะไม่ได้สะทอ้น
ความสามารถท่ีแทจ้ริงออกมาได ้(ขจรศกัด์ิ ศิริมยั, 2554) 

กฤษดา ตามประดิษฐ์ (2559) อ้างถึง McClelland (1973) ได้เขียนบทความเร่ือง 
Testing for competence rather than for intelligence ว่า IQ ประกอบด้วยความถนัดหรือความ
เช่ียวชาญทางวิชาการความรู้และความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จไม่ใช่ตัวช้ีวดัท่ีดีของผลงานและ
ความส าเร็จโดยรวมแต่ Competency กลบัเป็นส่ิงท่ีสามารถคาดหมายความส าเร็จในงานไดดี้กวา่ ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผูท่ี้ท  างานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผูท่ี้ เรียนเก่ง” แต่ผูท่ี้ประสบ
ผลส าเร็จในการท างานตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการ หรือวิชาการท่ีมีอยูใ่น
ตัวเองก่อให้ เกิดประโยชน์ในงานท่ีตนท า จึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลผู ้นั้ น เป็นผู ้มีสมรรถนะ 
(Competency) ในการท างาน จากจุดก าเนิด ดงักล่าวขา้งตน้น้ีท าให้นักวิชาการหลายส านักได้น า
วธีิการของ McClelland มาเป็นแนวทางในการศึกษา เร่ือง Competency ในเวลาต่อมาการวดัเชาวน์
ปัญญาและความถนัดทางดา้นการเรียนเป็นเคร่ืองมือวดัท่ีถูกน ามาใช้ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลยั
และจากนายจ้างในการคดัเลือกคนเขา้ท างาน ประเด็นท่ี McClelland  ให้ความส าคญัเพื่อน ามา
แทนท่ีแนวคิดของการทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบเก่า ประกอบไปดว้ย  
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1. การทดสอบท่ีดีท่ีสุดควรเป็นการทดสอบท่ีตรงตามเกณฑท่ี์มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั (Criterion sampling) เช่น อยากทราบวา่นาย ก ขบัรถดีแค่ไหนก็ตอ้งใหท้ดลองขบั ไม่ใช่
ไปออกขอ้สอบขอ้เขียนถามเก่ียวกบัแผนท่ีถนนเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น การเอาตวัอยา่งของงานมาใช้
และใหท้ดลองท าดูจะท าใหท้ราบความสามารถของเขาวา่ท างานนั้นไดห้รือไม่  

2. การทดสอบตอ้งถูกออกแบบมาเพื่อสะทอ้นความเปล่ียนแปลงท่ีบุคคลนั้นเป็นผู ้
เรียนรู้และได้รับการพฒันาแลว้จะเกิดการเรียนรู้และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนในการ
ทดสอบแบบเก่าคะแนนต่าง ๆ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั ท าใหผู้ถู้กทดสอบไม่ทราบผลการทดสอบ
ของตนเอง จึงไม่เกิดการเรียนรู้วา่ควรปรับปรุงหรือพฒันาตนเองอยา่งไร เพราะฉะนั้น แบบทดสอบ
ความสามารถท่ี เท่ียงตรงต้องสามารถสังเกตความสามารถของบุคคลท่ี เพิ่ ม ข้ึน เม่ือเขามี
ประสบการณ์หรือความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน 

3. แบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลควรมีค าถามและค าตอบท่ีเปิดเผย เพื่อให้คน
เกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตวัในการทดสอบคร้ังต่อไป 

4. แบบทดสอบสมรรถนะ ควรประเมินขีดความสามารถหลาย ๆ อย่างท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลส าเร็จในชีวิต เช่น ความสามารถในดา้นภาวะผูน้ าความสามารถในการมีมนุษย
สัมพนัธ์ เป็นตน้  

5. แบบทดสอบสมรรถนะควรให้ความส าคญัทั้งพฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงเร้าตวั
เดียว (Respondent behavior) และพฤติกรรมท่ีเกิดจากหลายส่ิงเร้า (Operant behavior) ซ่ึงในโลก
แห่งความเป็นจริง การท่ีคนแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมามกัจะเกิดจากหลายสาเหตุ 
โดยวิธีวดัอาจใชก้ารจ าลองสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าหลายตวัและดูวา่ผูต้อบจะสามารถหาทางเลือกได้
อยา่งไร 

6. แบบทดสอบสมรรถนะควรมีตัวอย่างของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาท่ี
หลากหลาย เพื่อใหค้นสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายสถานการณ์ 

สมรรถนะ Competency คือ ความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมนิสัยท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน
ของบุคคลใหป้ระสบผลส าเร็จสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ 
ดงัน้ี  

1. ความรู้ (Knowledge) คือส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้ “รู้” เช่น ความรู้ความเขา้ใจใน
กฎหมายปกครองการบริหารจดัการ เป็นตน้  

2. ทกัษะ (Skill) คือส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการให้ “ท า” เช่น ทกัษะดา้น ICT ทกัษะดา้น
เทคโนโลยีการบริหารสมยัใหม่เป็นส่ิงท่ีตอ้งผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความ
ช านาญในการใชง้าน  
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3. คุณลกัษณะท่ีพึงปรารถนา (Attributes) คือส่ิงท่ีองค์กรตอ้งการให้ “เป็น” เช่น 
ความใฝ่รู้ ความซ่ือสัตยค์วามรักในองค์กรและความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ ส่ิงเหล่าน้ีจะอยูลึ่กลงไป
ในจิตใจ ตอ้งปลูกฝังสร้างยากกวา่ความรู้และทกัษะ แต่ถา้หากมีอยูแ่ลว้จะเป็นพลงัผลกัดนัให้คนมี
พฤติกรรมท่ีองคก์รตอ้งการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 องคป์ระกอบสมรรถนะของ McClelland 
(Guru of management) (McClelland, n.d., p. 9) 

 

การเป็นผู้ตัดสินกฬีา และสมรรถนะผู้ตัดสินกฬีา 
การเป็นผู้ตัดสินกฬีา 

มาตรฐานอาชีพผูต้ดัสินกีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬา (2560) ผูต้ดัสิน (Umpire) หมายถึง
ผูท้  าหนา้ท่ีตดัสินและควบคุมการแข่งขนักีฬาอยา่งเขม้งวดถูกตอ้งยติุธรรมเพื่อใหก้ารแข่งขนัเป็นไป
ตามกฎ กติกาและจุดมุ่งหมายของการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลท่ีดี การเป็นผู ้
ตดัสินมีส่วนผลกัดนัในการยกระดบัมาตรฐานการเล่นแลการแข่งขนัให้สูงข้ึน เน่ืองจากการตดัสิน
ท าให้ผูเ้ล่นตอ้งปฏิบติัตามกติกา เคารพต่อกติกาการแข่งขนัเพื่อเป้าหมายของการแข่งขนั รวมถึงมี
ส่วนท าให้ผูเ้ล่นต้องท าความเข้าใจในกติกาการแข่งขนั ต้องศึกษาหาความรู้เก่ียวกับกติกาการ
แข่งขนั เพื่อท าให้เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นกรอบและขอบเขตของการ
ประพฤติและปฏิบติัในขณะท าการแข่งขนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูต้ดัสินท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการ
ตีความหมายเน้ือหาหรือขอ้ความในกติกาให้มีความเขา้ใจได้อย่างถ่องแท้ทัว่ถึงและตอ้งติดตาม
ศึกษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกติกา อีกทั้งทบทวนเน้ือหาในกติกาอยา่งสม ่าเสมอจนเกิดความ
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เขา้ใจและจดจ าได้อย่างแม่นย  า การตดัสินท่ีดีจะเกิดข้ึนได้นั้นผูต้ดัสินจ าเป็นตอ้งน ากติกามาใช้
บงัคบักบัการแข่งขนัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมต่อผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย สามารถ
เสริมสร้างการเล่นให้เกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ปลอดภยั และเต็มไปดว้ยความมีน ้ าใจระหวา่งผู ้
เล่นทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการกีฬา 

 
ความหมายและคุณลกัษณะวชิาชีพของผู้ตัดสินกฬีา 

ความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) นั้นมีค าอ่ืน ๆ ในภาษาไทยท่ีใช้ในความหมาย
เดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั เช่น ค าวา่ วิชาชีพนิยม อาชีวปฏิญาณความเป็นนกัวิชาชีพ มืออาชีพหรือ
ความเป็นมืออาชีพ ดงันั้น เพื่อให้มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั ในรายงานวิจยัน้ีจะใชค้  าวา่ “วชิาชีพ” 
เป็นหลกั  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989) ให้ความหมายของค าว่า อาชีพ 
(Profession) วา่ “profession: paid occupation especially one that requires advanced education and 
training” (อาชีพ หมายถึงการปฏิบติังานท่ีได้รับค่าตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมในระดบัสูง) ส่วนความหมายของค าว่า “ความเป็น
วชิาชีพ” (Professionalism) หมายถึง ส่ิงท่ีกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือวา่องคค์วามรู้ ความรอบรู้และ
วธีิปฏิบติัของพวกตนมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม และพยายามผลกัดนัให้สาธารณชนยอมรับ
สถานภาพอาชีพของตน กลุ่มบุคคลดงักล่าวน้ีไดช่ื้อวา่เป็นมืออาชีพ (Professional) ซ่ึงมีความรอบรู้ 
(expertise) เก่ียวกบัวิชาชีพของตน มืออาชีพจึงมีความแตกต่างจากผูท่ี้ไม่ใช่มืออาชีพ ซ่ึงไม่มีความ
รอบรู้ในศาสตร์และมกัจะใชส้ามญัส านึกเป็นแนวทางในการปฏิบติังานมากกวา่ท่ีจะใชท้ฤษฎี หรือ
มาตรฐานวชิาชีพ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2536)    

American College Dictionary (2001) ได้ให้ความหมายของค าว่า Professionalism 
หรือความเป็นวิชาชีพ ไวว้า่ “การแสดงออกถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบวิชาชีพ ทั้งวิธีปฏิบติัและ
จิตวิญญาณหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่ามาตรฐานการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนของความเป็น
วชิาชีพนั้นแตกต่างจากมือสมคัรเล่นอยา่งชดัเจน” (Texas School forthe Deaf, 2007) 

Schwirian (1998) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของวชิาชีพไวว้า่ผูท่ี้จะปฏิบติัหรือด าเนินการ
ทางวิชาชีพนั้น ๆ ตอ้งไดรั้บการศึกษาท่ีเขม้ขน้ภายในระยะเวลาหน่ึงก่อน โดยการศึกษานั้นจะตอ้ง
อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎี มีระเบียบและการปกครองกนัเองภายในวชิาชีพ ซ่ึงผูท่ี้ประกอบวชิาชีพจะ
เป็นผู ้ท่ี มีอ านาจหน้าท่ี  (authority) มากกว่าผู ้รับบ ริการ (clients) อัน เน่ืองมาจากการท่ี                      
ผูป้ระกอบวชิาชีพมีความรู้และเขา้ใจในองคค์วามรู้มากกวา่ผูรั้บบริการ 
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Silcock (1972) กล่าวถึงความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) ว่า “ความเป็นวิชาชีพ” 
หมายถึง การประกอบอาชีพเต็มเวลาโดยผูป้ระกอบวิชาชีพอุทิศตวัเองให้แก่อาชีพนั้นๆ โดยจะตอ้ง
มีความรู้และทกัษะในการประกอบวชิาชีพ อนัเป็นผลมาจากการท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหรือการศึกษา
ตรงตามสาขาท่ีประกอบวิชาชีพ ทั้ งน้ีจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ
ปฏิบติังานและใหบ้ริการดว้ยจิตส านึกในวชิาชีพ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการประกอบวชิาชีพ
อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพมีความเช่ียวชาญในการประกอบวชิาชีพของตนในระดบัสูง 

 
การประเมินมาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพ 

ปัจจุบนัการปฏิบัติหน้าท่ีของผูต้ดัสินกีฬาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขนั
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬาเป็นผูมี้บทบาทอยา่งยิ่งต่อการแข่งขนักีฬาและการ
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนสมควรมีการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ รวมทั้งควบคุม
การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูต้ดัสินกีฬาให้มีคุณภาพมาตรฐานอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม พฒันาองคค์วามรู้สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความกา้วหนา้ และปกป้องดูแล
สิทธิและประโยชน์ในการเป็นผูต้ดัสินกีฬารวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะไดรั้บ
การส่งเสริมการออกก าลงักายและเล่นกีฬาอยา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยั  

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Occupational Standard and Professional 
Qualifications) สาขาอาชีพผูต้ดัสินกีฬา จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ลุ่มสาขาอาชีพ จดัท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการมีความเป็นสากลและเหมาะสมกบัประเทศ
ไทยเป็นท่ียอมรับทั้งภายในประเทศและระดบัสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจดัท า พฒันา และเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วชิาชีพ  

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับในทุกภาคส่วน  

 
สถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์กรมหาชน)  

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (2554) เป็นองค์กรมหาชนภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของนายกรัฐมนตรีท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 มีนาคมพ.ศ. 2554 
มีช่ือภาษาองักฤษวา่ Thailand Professional Qualification Institute (Public organization) (TPQI) มี
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วตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติสนบัสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ
ในการจดัท ามาตรฐานอาชีพใหไ้ดม้าตรฐานสากลใหก้ารรับรององคก์รรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพรวมถึงเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลเก่ียวกบัระบบคุณวฒิุวชิาชีพและมาตรฐานอาชีพอีกทั้งยงัท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนและประสานความร่วมมือสถานศึกษาศูนยห์รือสถาบนัอบรมสถานประกอบการ
หน่วยงานของรัฐและองคก์รเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพและ
ท าหน้าท่ีในการท าความตกลงกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อด าเนินการในเร่ืองท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯทั้งน้ีสคช.ไดด้ าเนินการกบั
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถาบนัการศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพฒันา
ก าลงัคนให้มีคุณภาพสอดคลอ้งตามความตอ้งการของภาคการผลิตและบริการโดยมีเป้าหมายใน
การขบัเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ผา่นการพฒันาก าลงัคนของประเทศ
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและทิศทางเศรษฐกิจดว้ยระบบคุณวุฒิวิชาชีพท่ีมี
มาตรฐานเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ
อยา่งย ัง่ยนืสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (2558) 

  
สมรรถนะวชิาชีพผู้ตัดสินกฬีา 

หน่วยงานด้านกีฬาหลายหน่วยงานได้จดัท ามาตรฐานวิชาชีพหรือสมรรถนะของ
บุคลากรกีฬาไวบ้า้ง ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์ของผูว้จิยั ดงัน้ี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2551) ไดก้ าหนดสมรรถนะหลกัส าหรับพนกังานของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการกีฬาแห่งประเทศไทยกบั
องค์กรอ่ืน รวมถึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายไวเ้ป็น 4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 

1. จริยธรรม (Integrity) 
2. การเป็นผูน้ า (Leadership) 
3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) 
4. การบริการท่ีดี (Service Mind) 

วารสาร The United States Sport Academy's Sport Supplement (Vol.3, Summer, 
1995 อ้างถึงใน นภพร ทัศนัยนา, 2548) เร่ือง National Standards for Coaches. ได้กล่าวถึง 
มาตรฐานสมรรถนะของผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัชาติของสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ย 8 องค์ประกอบ 
จ าแนกเป็น 37 รายการ ต่อมาใน ปี 2006 (National Association for Sport And Physical Education, 
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2006) ไดป้รับปรุงมาตรฐานสมรรถนะเพิ่มเติม โดยมี 8 องค์ประกอบ จ าแนกเป็น 40 รายการย่อย 
ดงัน้ี 

องค์ประกอบ ท่ี  1 ด้านป รัชญาและจริยธรรม  (Philosophy and E thics) 
ประกอบดว้ย 

1. มาตรฐานและการน าไปใช้ของปรัชญาการฝึกสอนแบบให้ความส าคญัต่อ
นกักีฬา (Athlete-Centered) 

2. บทบาทในการโนม้นา้วให้เห็นรูปแบบคุณค่าของกีฬาโดยผา่นกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม 

3. สอนและเสริมแรงให้นักกีฬามีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ               
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีดี 

4. เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการน าจริยธรรมมาใชใ้นการด าเนินโปรแกรมกีฬา 
องค์ประกอบท่ี 2 ในการป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจ็บ (Safety and Injuries 

prevention) ประกอบดว้ย 
5. การป้องกนัการบาดเจบ็ดว้ยการจดัการสนามและอุปกรณ์ท่ีปลอดภยั 
6. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสมและก าหนดวธีิใชท่ี้เหมาะสม 
7. ติดตาม เฝ้าระวงัสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพให้ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภยัในการใช ้
8. รู้วิธีการสังเกตและบ่งช้ีถึงสภาพสนามและอุปกรณ์ท่ีอาจเส่ียงต่ออุบติัเหตุ

และการบาดเจบ็ของนกักีฬา 
9. รู้และเข้าใจการบาดเจ็บต่างๆ และมีทกัษะในการรักษาแก้ไขได้ถูกต้อง 

เหมาะสม 
10 . รู้ แ ล ะ มี ทั กษ ะก ารใน ก ารอ าน วยก ารป ระส าน งาน กับ ห น่ วย                     

ปฐมพยาบาล โรงพยาบาลและการจดัการอุบติัเหตุ 
11. สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในใช้กระบวนการทางจิตวิทยามา

ด าเนินการกรณีการบาดเจบ็ 
องค์ประกอบท่ี  3 การเสริมสร้างสภาพร่างกาย (Physical Conditioning) 

ประกอบดว้ย 
12. ออกแบบการฝึกการเสริมสร้างสภาพร่างกายและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย

ดว้ยหลกัการและวธีิการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมดา้นสรีรวทิยาการออกก าลงักายและชีวกลศาสตร์ 
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13. สอนและสร้างแรงจูงใจในการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย 
จิตใจและสุขภาพ 

14. เขม้งวดกวดขนัการใช้สารตอ้งห้ามและให้ขอ้มูลให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสารกระตุน้และอาหารเสริมต่างๆ 

15. จดัท าแผนฟ้ืนฟูสภาพนักกีฬาท่ีบาดเจ็บให้สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้
ตามเดิม 

องค์ประกอบท่ี 4 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักกีฬา (Growth and 
Developments) ประกอบดว้ย 

16. น าความรู้ด้านพฒันาการของนักกีฬาท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ
พฒันาทกัษะความสามารถของนกักีฬา 

17. ส่ งเส ริมพัฒนาการทางสั งคมและอารมณ์ โดยการสนับสนุนให ้                 
มีประสบการณ์กีฬาและการร่วมกิจกรรมกีฬาตลอดชีวติ  

18. ส่งเสริมโอกาสให้นักกีฬามีความรับผิดชอบ การเป็นผูน้ าตามวุฒิภาวะ
ของตน 

องค์ประกอบท่ี 5 การสอนและการส่ือสาร (Teaching and Communication) 
ประกอบดว้ย 

19. จดัสภาพแวดลอ้มเชิงบวกต่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ
ของนกักีฬาและเป้าหมายของโปรแกรม 

20. พฒันาและเฝ้าติดตามเป้าหมายของนกักีฬาและเป้าหมายของโปรแกรม 
21. จดัระบบและวิธีการฝึกในแต่ละฤดูกาลแข่งขนัหรือประจ าปีให้เหมาะสม

เพื่อรักษาระดบัความพอใจ ระดบัแรงจูงใจ ระดบัความเหน่ือยลา้และข้ึนสู่จุดสูงสุดตามเป้าหมายแต่
ละช่วง 

22. วางแผนการฝึกแต่ละวนัใหไ้ดผ้ลสูงสุดภายในเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู ่
23. ใช้กลยุทธ์การสอนและฝึกท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้นักกีฬาได้พัฒนา

ความสามารถของตนเอง 
24. สอนและใชเ้ทคนิคการฝึกทางจิตวิทยาในการกระตุน้ใหน้กักีฬาไดพ้ฒันา

ความสามารถตนเองและลดความเครียด 
25. ใชเ้ทคนิควิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกักีฬา

แต่ละคน และกลุ่มพร้อมและก่อใหเ้กิดความสนุกสนาน 
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26. แสดงให้เห็นและใชป้ระโยชน์ของเทคนิคการสร้างแรงจูงใจท่ีสามารถท า
ใหน้กักีฬาพฒันาความสามารถและมีความพึงพอใจ  

องค์ประกอบท่ี 6 องค์ประกอบดา้นทกัษะกีฬาและแทคติคกีฬา (Sport Skills and 
Tactics) ประกอบดว้ย 

27. มีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะการผสมผสานเช่ือมโยงทกัษะและเทคนิควิธี
ต่างๆ ของกีฬาท่ีรับผดิชอบ 

28. ตวัช้ีวดัให้เห็นพฒันาและน ามาใช้ซ่ึงกลยุทธ์การแข่งขนัและแทคติคท่ี
เหมาะสมส าหรับวยัและระดบัความสามารถของนกักีฬา 

29. มีความรู้และทักษะการสอดแนม (Scouting) เพื่อน าข้อมูลมาวางแผน 
เตรียมการแข่งขนัและวเิคราะห์เกมแข่งขนั 

องค์ประกอบท่ี 7 องค์กรและการบริหาร (Organization and Administration) 
ประกอบดว้ย 

30. มีความรู้ ความสามารถและทกัษะการจดัการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
31. เขา้ร่วมในกิจกรรมสาธารณะดา้นกีฬาอยา่งสม ่าเสมอ   
32. มีความรู้ ความสามารถในการจดัการทรัพยากรบุคคลในการท างาน 
33. มีความรู้ ความสามารถในการจดัการการเงินและงบประมาณ 
34. มีความรู้ ความสามารถในการวางแผน การน าไปปฏิบติัและการจดัการ

ดา้นเอกสารส าหรับแผนงานเฉพาะหนา้หรือฉุกเฉิน 
35. มีความรู้ ความสามารถในการจดัการขอ้มูล ข่าวสาร เอกสารและบนัทึก

ต่างๆ อยา่งมีระบบ 
36. มีความรู้ ความสามารถในกระบวนกฎหมายและการป้องกนัและแก้ไข

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูฝึ้กสอน   
องคป์ระกอบท่ี 8 การประเมินผล (Evaluation) ประกอบดว้ย 

37. ส ามารถประยุกต์ เทคนิควิ ธีการว ัดและประเมินผลเพื่ อประเมิน
ความสามารถของทีมนกักีฬากบัเป้าหมาย 

38. สามารถใช้เทคนิคการประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อประเมินแรงจูงใจ
และความสามารถของนกักีฬาในแต่ละเป้าหมายของช่วงฤดูกาลและเป้าหมายปลายทาง 

39. สามารถใช้ประโยชน์กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลและเป็นปรนยัส าหรับ
นกักีฬารายบุคคลเพื่อมอบหมายบทบาท ต าแหน่งและใหบ้รรลุเป้าหมายของแต่ละคน 
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40. สามารถใชก้ระบวนการท่ีมีประสิทธิผลและเป็นปรนยัเพื่อประเมินตนเอง
และคณะท างาน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาผูว้จิยัสรุปไดว้า่สมรรถนะวชิาชีพดา้นกีฬาเป็นมาตรฐาน
ทางวิชาชีพหรือสมรรถนะของบุคลากรกีฬา คือมีมาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านการ
ปฏิบติังานมาจรฐานการปฏิบติัตน สามารถน าความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นของแต่ละชนิดกีฬา มาปฏิบติั
หน้าท่ีให้เกิดผลและเป็นการยกระดบัของการเป็นผูต้ดัสินกีฬาให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีระบบแบบแผนท าให้ประสิทธิภาพของการแข่งขันสูงข้ึนเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม 

ในส่วนของสมรรถนะวิชาชีพผูต้ดัสินกีฬานั้น  มีหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักีฬา หลายหน่วยงานได้จดัท ามาตรฐานวิชาชีพหรือสมรรถนะของบุคลากรกีฬาไวบ้้างท่ีจะ
แตกต่างกนัออกไปตามแต่ละชนิดกีฬา อย่างไรก็ตามการกีฬาแห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นหน่วยงาน
หลกัเก่ียวกับการกีฬาของประเทศได้ก าหนดสมรรถนะหลักส าหรับพนักงานของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการกีฬาแห่งประเทศไทยกบัองคก์รอ่ืน รวมถึง
เป็นส่ิงท่ีช่วยให้วิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายไวเ้ป็น 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2551) 1) จริยธรรม 
(Integrity) 2) การเป็นผูน้ า (Leadership) 3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise)  และ 4) 
การบริการท่ีดี (Service Mind)  

จากท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นไดว้า่สมรรถนะวชิาชีพดา้นกีฬาเป็นมาตรฐานทางวชิาชีพ
หรือท่ีตอ้งมีมาตรฐานดา้นความรู้ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการปฏิบติัตน สามารถน าความรู้ ทกัษะท่ี
ส าคญัของแต่ละชนิดกีฬา มาประยุกต์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เกิดผลและเป็นการยกระดบัของการ
เป็นผูต้ดัสินกีฬาใหมี้มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
สมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 
การทดสอบสมรรถภาพของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลบอลในปัจจุบันFIBA Fitness 

Tests for Referees 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ใช้

แบบทดสอบของสหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) คือ ก าหนดให้ผูท้ดสอบตอ้งทดสอบ
สมรรถภาพ เป็นการวิ่งระยะทางยาว 20 เมตร ให้วิ่งไป-กลบั และทุก ๆ 1 นาที ความเร็วจะเพิ่มข้ึน 
0.5 กม./ ชม. โดยความเร็วเร่ิมท่ี 8.5 กม./ชม. ความเร็วจะเปล่ียนไปตามสัญญาณเสียงจากเทป 
กล่าวคือ ผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งวิ่งสัมผสัเส้น 20 เมตร เม่ือสัญญาณเทปดงั (บริเวณเส้นหลงั



  91 

และแนวเส้นเขตท่ีนัง่ทีมท่ีใกลเ้ส้นก่ึงกลางสนามของอีกแดนหน่ึง) โดยเกณฑ์การทดสอบคือ เพศ
ชาย ตอ้งผา่นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 86 จ านวนรอบและเพศหญิง 66 จ านวนรอบ  

 
ตาราง 1 เกณฑก์ าหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

 
อายุ 

นาท ี
รอบ/
นาที 

จ านวน
รอบ 

เมตร/
นาที 

ระยะ
รวม 

ความเร็ว 

ชาย หญิง (เมตร) (วินาที/
รอบ) 

  1 7 7 140 140 8.47 
  2 7 14 140 280 8.00 
  3 8 22 160 440 7.58 
  4 8 30 160 660 7.20 
  5 8 38 160 760 6.85 
 50 ปี 

ขึน้ไป 

 

6 
 

9 
 

47 
 

180 
 

940 
 

6.55 

 40-49 7 9 56 180 1,120 6.25 
50 ปี 
ขึน้ไป 

30-39  

8 
 

10 
 

66 
 

200 
 

1,320 
 

6.0 

40-49 20-29 9 10 76 200 1,520 5.76 
30-39 ต ่ากวา่20 10 10 86 200 1,720 5.54 
20-29  11 11 97 220 1,940 5.33 
ต ่ากวา่20  12 11 108 220 2,160 5.14 
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ด้านบุคลกิภาพ 
บุคลิกภาพหมายถึง ลกัษณะโดยส่วนรวมอนัเป็นของจ าเพาะแต่ละบุคคล ทั้งลกัษณะ

ภายใน และภายนอก ซ่ึงแสดงออกทางท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจน
กิริยามารยาท ลกัษณะนิสัยและอุปนิสัยเป็นการยากท่ีจะให้ความหมายของบุคลิกภาพท่ีแน่นอน
ตายตัวเพราะคนมักตัดสินบุคลิกภาพของผูอ่ื้นโดยเอาความรู้สึกของตนเองเป็นเคร่ืองวดัจาก
ปฏิกิริยาท่ีบุคคลอ่ืน แสดงต่อตนเองเป็นเกณฑ์รู้สึกว่าดีหรือไม่ดีจากความชอบหรือไม่ชอบเป็น
ส าคญัซ่ึงอาจจะไม่ใช่ภาวะท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้นก็ไดเ้พราะคนสองคนอาจมีความรู้สึกต่อปฏิกิริยา
ของคนคนหน่ึงแตกต่างกนัข้ึนกบัการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

สุชา  จันทน์เอม (2544: 84) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะส่วนรวมของ
พฤติกรรมของบุคคลทั้งในดา้นชีวิตส่วนตวั ในดา้นกิจการงานและในสังคมโดยทัว่ไปและยงัได้
กล่าวถึงค าจ ากดัความของบุคลิกภาพของนกัจิตวทิยาเด่น ๆ ดงัน้ี 

นักจิตวิทยาท่ีมองบุคลิกภาพแบบลักษณะรวมของบุคคล ได้แก่ Sanford กล่าวว่า 
บุคลิกภาพ คือกระบวนการร่วมกนัระหวา่งลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคล (รวมทั้งลกัษณะทางร่างกาย
และจิตใจ) อย่างเป็นแบบฉบับเดียว ซ่ึงแต่ละลักษณะต่างก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน และ
รวมกนัเป็นลกัษณะเฉพาะประจ าตวัของแต่ละบุคคล ส่วน Hilgard กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง
ลกัษณะรวมของบุคคลและวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซ่ึงก าหนดการปรับตวัตามแบบฉบบั
ของแต่ละบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มและ Schneiders กล่าววา่ บุคลิกภาพคือ กระบวนการสร้าง หรือการ
รวมคุณลกัษณะทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของบุคคล ตลอดจนความสามารถ ความโน้มเอียง นิสัย 
อากปักิริยาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะและบุคลิกภาพจะเป็นเคร่ืองก าหนดปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อ
ตนเองและต่อผูอ่ื้นและเป็นผลต่อความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม วตัถุ บุคคล และวฒันธรรม
ของสังคมท่ีเขาอาศยัอยู ่ 

ออลพอร์ต (ผุสดี พฤกษะวนั. 2547; 3 อ้างอิงจาก Allport) ให้ความหมายของ
บุคลิกภาพไวว้่าบุคลิกภาพเป็นหน่วยรวมของระบบทางกายและจิตภายในตวับุคคล ซ่ึงก าหนด
ลกัษณะการปรับตวัเป็นแบบเฉพาะของบุคคลนั้นต่อส่ิงแวดลอ้มและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะ
เห็นไดช้ดัเจน จากลกัษณะนิสัยในการคิดและการแสดงออกรวมทั้งทศันคติ ความสนใจต่าง ๆกิริยา
ท่าทางตลอดจนปรัชญาชีวติท่ีบุคคลนั้นยดึถือ 

สถิต  วงศ์สวรรค์ (2544: 4) กล่าวถึงบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะ
โดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลกัษณะภายนอกภายใน และปัจจยัต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ของผูพ้บเห็นส่วน ฉนัทนิช  อศัวนนท ์(ม.ป.ป.: 2) ไดแ้สดงทศันะวา่ บุคลิกภาพ หมายถึง ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีหล่อหลอมให้เป็นและอยูใ่นคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นจุดดอ้ยก็ตาม ซ่ึงท าให้เขามีความ



  93 

แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ จนกระทั่งไม่เหมือนกับผูใ้ดในโลก ซ่ึง สุรางค์  โค้งตระกูล (2545: 31) 
กล่าวถึงความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในหมู่นกัจิตวิทยาคือ คุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
แต่ละบุคคลแสดงออกโดยพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้ นมีต่อส่ิงแวดล้อมท่ีตนก าลังเผชิญอยู่ และ
พฤติกรรมน้ีจะคงเส้นคงวาพอสมควรและเกศินี สุทธาวรางกูล (2543: 146-147) บุคลิกภาพ 
หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกนึกคิดและลกัษณะนิสัย ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ศึกษาคน้ควา้เพื่อหาค าอธิบายวา่อะไรคือส่วนประกอบหรือโครงสร้างของบุคลิกภาพ              
ท่ีแตกต่างกนัของมนุษยป์ระกอบดว้ยแนวคิดท่ีส าคญั 2 แนวคิดคือ 

1. สนใจศึกษาลักษณะโดยธรรมชาติของส่วนประกอบหรือโครงสร้างของ
บุคลิกภาพโดยตรงโดยเช่ือวา่ลกัษณะโดยธรรมชาติท าใหบุ้คลิกภาพแตกต่างกนั 

2. เช่ือว่าส่ิงกระตุ้นเป็นส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญของบุคลิกภาพเพราะเป็น
ตวัการท่ีมีอิทธิพลในการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการแสดงออกของคน 

บุคลิกลกัษณะของบุคคลสามารถดดัแปลงแกไ้ขเสริมสร้างให้ดีข้ึนได้โดยอาศยัการ
ฝึกหดัปรับปรุงกิริยาท่าทางและลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1. The Way You Look การมองดว้ยสายตาจะแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นตอ้ง
มองดว้ยความสุภาพเรียบร้อย มองดว้ยความรักเมตตาปรานี ไม่มองอยา่งเหยยีดหยามดูหม่ินดูแคลน 

2. The Way You Dress การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยใชสี้ถูกตอ้งและเหมาะสมแก่
กาลเทศะตลอดทั้งส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย เช่น หนา้ตา จมูก เล็บ ใหพ้อดีไม่มากเกินไป 

3. The Way You Talk การพูดเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้เราเขา้กบับุคคลไดทุ้ก
เพศทุกวยัและทุกชนชั้ น ต้องมีศิลปะในการพูด ใช้ค  าพูดท่ีมีเหตุผลสุภาพเรียบร้อยไพเราะ
อ่อนหวาน 

4. The Way You Walk การเดิน ระวงัไม่ให้มีเสียงดงัเกินไปรบกวนผูอ่ื้น ควรเดิน
ตวัตรงอกผายไหล่ผึ่ง 

5. The Way You Acts การแสดงท่าทางน่าดูน่าชม เช่น ท่าทางในการพูดสุภาพ
ไม่ใหมี้การแสดงประกอบมากไป 

6. The Skill With Which You Do Thing ทกัษะในการท างานในหนา้ท่ีการงานท่ีดี
หรือท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงมีความช านาญคล่องแคล่ววอ่งไว 

7. Your Health สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นผูมี้สุขภาพ
สมบูรณ์อยูเ่สมอ เป็นผูมี้บุคลิกภาพดีดว้ยการปรากฏและวางตนใหเ้หมาะสมและมีมารยาทดี (Good 
Manner) 
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รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง (2542: 25-29) กล่าวว่า ฟรอยด์ เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญสาขาประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology) สนใจรักษาคนไขโ้รคจิตโดยเปิดโอกาสให้
คนไขพู้ดแลว้ น าค าพูดของคนไขน้ าไปวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์สนใจการวิเคราะห์ตนเอง (Self – 
Analysis) ส่ิงท่ีท าให้เขามีช่ือเสียงมากคือการเสนอความคิดวา่สมมุติฐานทางพฤติกรรมของมนุษย์
เกิดจากสัญชาตญาณทางเพศไวด้งัน้ี 

1. โครงสร้างของบุคลิกภาพ (Structure of Personality) ฟรอยด์อธิบายโครงสร้าง 
ของบุคลิกภาพว่าประกอบไปด้วยระบบใหญ่ 3 ระบบคืออิด (Id) อีโก้ (Ego) ซูเปอร์อีโก้ (Super 
Ego) คนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีระบบทั้ง 3 ระบบจะท างานกลมกลืนประสานกนัท าใหบุ้คคลปรับปรุงให้
เขา้ กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสุขในทางตรงกนัขา้มถา้ทั้ง 3 ระบบขดัแยง้กนับุคคลก็ไม่สามารถ
ปรับตวัได้ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจโลกจะมีผลต่อบุคลิกภาพทนัทีโครงสร้างของบุคลิกภาพ
สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1.1 อิด (Id) อธิบายไดว้่าเป็นตวัแทนของพลงังานภายในท าหน้าท่ีขจดัความ
ตึงเครียดของบุคคลมี 2 ประการคือการขจดัออกไปทนัทีโดยอตัโนมติัเรียกวา่การสะทอ้น (Reflex 
Action)เช่นหากเกิดความระคายเคืองข้ึนในจมูกเราก็จะจามออกมาหรือหากผงฝุ่ นเขา้ตาน ้ าตาของ
เราก็จะไหลเป็นตน้เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดแต่มนุษยไ์ม่สามารถระบายความเครียดไดด้ว้ยการ
สะทอ้นทั้งหมดจึงเกิดกระบวนการท่ีสองคือการสร้างภาพเพื่อให้เกิดความสมหวงั (Image of Wish 
Fulfillment) 

1.2 อีโก้ (Ego) หมายถึงตวัควบคุม Id ให้มีการตอบสนองหรือแสดงออกท่ี
เหมาะสม แก่บุคคลนั้น ๆ ตามสภาพความเป็นจริงท่ีเราเป็นอยูอี่โกจึ้งมีหนา้ท่ีขจดัความตอ้งการของ
ตน ให้สอดคลอ้งกบัโลกภายนอกโดยอาศยัการวางแผนส าหรับการกระท าต่าง ๆ ดว้ยความคิดจาก
เหตุผลระบบอีโกจึ้งใฝ่หาความพึงพอใจจากหลกัของความเป็นจริง (Reality Principle) เป็นผลมา
จากส่ิงแวดลอ้มและแนวทางพฒันาการของระบบอีโกจ้ะถูกก าหนดโดยพนัธุกรรม 

1.3 ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นระบบท่ีสามของบุคลิกภาพเป็นตวัแทน
ภายในของมโนธรรมคุณธรรมและความคิดของสังคมเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีจะควบคุมอิดและ
อีโก้ของบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามท านองคลองธรรมตลอดถึงระเบียบ
กฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในสังคมนั้นเช่นการท่ีเด็กและผูใ้หญ่ช่วยเหลือ
พยุงคนชราเวลาขา้มถนน เป็นตน้เป็นส่ิงท่ีหาไดย้ากในสังคมปัจจุบนัตวัอย่างท่ีกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ 

2. พลงัของบุคลิกภาพ (Dynamics of Personality)พลงังานส าหรับท่ีใชป้ฏิบติังาน
ในบุคลิกภาพของคนเรานั้นไดม้าจากสัญชาตญาณ (Instincts) ซ่ึงเป็นสมบติัติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่
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เกิดพลงังานจากสัญชาตญาณจะส่งไปใชใ้นกระบวนทางจิตระดบัต่างๆซ่ึงมีจุดหมายคือสนองตอบ
ความตอ้งการของสัญชาตญาณให้เกิดความพึงพอใจในบุคคลไดถ้า้พลงังานส่วนใหญ่ถูกควบคุม
ดว้ยระบบซูเปอร์อีโกพ้ฤติกรรมของคนๆนั้นจะหนกัไปทางเป็นคนดีมีศีลธรรมตามท่ีสังคมคาดหวงั
แต่หากพลงังานถูกควบคุมโดยระบบอีโกบุ้คคลจะมีพฤติกรรมค านึงถึงความเป็นจริงมีพฤติกรรม
ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองในวิถีทางท่ีสังคมยอมรับแต่ถา้พลงังานถูกควบคุมโดยระบบ
อิดพฤติกรรมของบุคคลจะอยูใ่นลกัษณะหุนหนัพลนัแล่นปราศจากความยบัย ั้งชัง่ใจ 

 
3.  พฒันาการของบุคลิกภาพ (Development of Personality)บุคลิกภาพของบุคคล 

จะ มีพัฒ น าก าร เป ล่ี ยน แป ล งไป เร่ือ ยๆ ตั้ งแ ต่ ว ัย เด็ ก ว ัย รุ่น ไป สู่ ว ัยผู ้ ให ญ่ ก าร เรี ยน รู้                                      
จากสภาพแวดล้อมจะช่วยบุคคลในการพฒันาทกัษะต่างๆเพื่อขจดัความคบัขอ้งใจและความวิตก
กงัวลท่ีเกิดข้ึนให้หมดส้ินลง ฟรอยด์ เน้นว่าในกลุ่มชนท่ีเจริญพฒันาการของบุคลิกภาพเกิดข้ึน
เน่ืองจากคนเรามีการระงบัยบัย ั้งแรงผลกัดนัตามธรรมชาติมีการเปล่ียนพลงังานตามธรรมชาติมา
เป็นพลงัท่ีแสดงออกตามวถีิทางท่ีสังคมยอมรับฟรอยด์แบ่งขั้นของพฒันาการบุคลิกภาพออกเป็น 5 
ขั้นใหญ่ๆโดยเนน้ถึงความส าคญัของอายชุ่วง 5 ปีแรกของชีวิตวา่ในช่วง 5 ปีแรกของชีวติเป็นระยะ
ส าคญัท่ีสุดของการวางรากฐานบุคลิกภาพ พ่อแม่เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีจะช่วยตอบสนองความพึง
พอใจทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลฟรอยด์ เรียกในช่วง 5 ปีแรกว่าเป็นขั้นเตรียมเพศ 
(Pregenital Stages) อยา่งไรก็ตามการพฒันาบุคลิกภาพในทศันคติของฟรอยดมี์ดงัน้ี 

3.1  ระยะปาก (Oral Period) เป็นระยะปีแรกของชีวิตตอบสนองความพึง
พอใจของชีวิตทางปากมีความส าคญัในการวางรากฐานบุคลิกภาพของมนุษยคื์อถา้เด็กไดกิ้นอ่ิม
นอนหลบัก็จะมีความรู้สึกปลอดภยั (Sense of Security) และมีความรู้สึกไวว้างใจต่อโลก (Sense 
ofTrust) จะท าใหเ้ด็กมีสุขภาพจิตดีตอนโตเขา้กบัคนอ่ืน ๆ ง่ายแต่ในทางตรงกนัขา้มเด็กถูกปล่อยให้
หิวไม่มีความอบอุ่นจะท าใหบุ้คลิกภาพเก็บตวั (Shut In) หงอยเหงา 

3.2  ระยะทวาร (Anal Period) เป็นระยะท่ีสองของชีวิตท่ีมีความพึงพอใจจาก
การขบัถ่ายการฝึกขบัถ่ายจะมีผลต่อบุคลิกภาพของเด็กหากมีวิธีฝึกท่ีเหมาะสมมีนิสัยยืดหยุ่นไม่
เขม้งวดหากพ่อแม่มีการฝึกท่ีเด็กยงัไม่พร้อมและมีการลงโทษอยา่งรุนแรงจะท าให้เด็กเกิดความคบั
ขอ้งใจและท าให้เด็กกลายเป็นคนไม่มีระเบียบหรือระเบียบจดัมากเกินไปพิถีพิถนัในเร่ืองการแต่ง
กายหรือเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียว 

3.3  ระยะอวยัวะเพศ (Phallic Period) เป็นช่วงอายตุั้งแต่ปีท่ี 3–5 ท่ีความพอใจ
ไปอยู่ท่ีอวยัวะเพศเป็นระยะท่ีเด็กพูดได้มีความสนใจทุกส่ิงรอบ ๆ ตวัเด็กจะรู้ว่าตนเองเป็นหญิง
หรือชายเป็นระยะท่ีเด็กผูช้ายรักแม่มากและมีความริษยาพ่อเห็นพ่อเป็นศตัรูจะท าให้เด็กเกิดความ



  96 

ไม่สบายใจรู้สึกผิดคบัขอ้งใจฟรอยด์ เรียกลกัษณะน้ีวา่ ปมออดิปุส (Oedipus Complex) ค าวา่ “ออดิ
ปุส” มาจากนิยายปรัมปราของกรีกความรู้สึกกลวัพ่อน้ีจะตอ้งเป็นพวกเดียวกบัพ่อจะท าให้รู้สึก
สบายใจข้ึนโดยวิธีเลียนแบบ (Identification) พ่อน าลกัษณะพ่อมาเป็นของตนเองเม่ือพน้วยัเด็กก็จะ
ผา่นปมน้ีไปได ้ส่วนเด็กหญิงในช่วงระยะน้ีจะรู้สึกวา่แม่เป็นเพศท่ีอ่อนแอเด็กหญิงจะหนัไปใกลชิ้ด
พอ่จะท าใหเ้กิดความรู้สึกมัน่ใจเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของเด็กหญิงในวยัน้ีเด็กสังเกตวา่พอ่รักแม่
ก็จะพยายามเลียนแบบแม่ก็เพื่อจะไดรั้บความรักจากพ่อดงันั้นหากเด็กหญิงจะเลียนแบบแม่ก็นบัวา่
ผา่นปมน้ีไปได ้

3.4  ขั้นแฝงเร้น (Latency Stage) อยูใ่นวยั 6 – 12 ปี เป็นระยะท่ีเด็กพฒันาการ
จากการรักตนเองไปรักสภาพแวดลอ้มเช่นเร่ิมมีเพื่อนฝูงในระยะเขา้โรงเรียนเป็นตน้ส่ิงแวดลอ้มท่ี
บา้นและท่ีโรงเรียนจะมีส่วนในการวางรากฐานบุคลิกภาพสังคมจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากแรงผลกัดนั
ของสัญชาตญาณทางเพศของเด็กจะอยูใ่นสภาพท่ีพอจะควบคุมได ้

3.5  ขั้นความพอใจอยู่ท่ีเพศตรงขา้ม (Genital Stage) ตั้งแต่วยัรุ่นเป็นตน้ไป    
จะเป็นระยะความพึงพอใจอยู่เพศตรงขา้มเป็นระยะท่ีอารมณ์รุนแรงมีความอยากรู้อยากเห็นชอบ
อิสระมีความคิดว่าตนเองเป็นผูใ้หญ่มีการเปล่ียนแปลงร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่
สนใจในการสร้างครอบครัวมีการสร้างหลกัฐานให้ตนเองสรุปแลว้ฟรอยด์อธิบายวา่บุคลิกภาพของ
มนุษยเ์ราพฒันามาจากการสนองตอบความตอ้งการของตนเองโดยขจดัความไม่สบายใจให้หมดไป
ด้วยการกระท าในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงฟรอยด์เรียกวิธีการเหล่าน้ีว่ากลไกในการป้องกนัตวัซ่ึงบาง
วิธีการก็ท าให้บุคลิกภาพกา้วหน้าแต่บางวิธีการก็ท าให้บุคลิกมีปัญหาไดอ้ยา่งไรก็ตามฟรอยด์เป็น
นกัจิตวทิยาคนแรกท่ีย  ้าใหเ้ห็นความส าคญัของพฒันาการในระยะ 5 ปีแรกของชีวติวา่ส าคญัท่ีสุดใน
การวางรากฐานของบุคลิกภาพ 

สมพร สุทศันีย ์(2544: 78) ยงัไดน้ าเสนอแนวคิดของ Black and Mouton เก่ียวกบัการ
แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกตามรูปแบบของพฤติกรรมการบริหาร ได ้5 ประเภท ดงัน้ี 

1. ประเภทไม่เอาไหน (Impoverished) สัญลกัษณ์ของคนประเภทน้ี คือ เต่า 
บุคคลประเภทน้ี จึงไม่กลา้เผชิญปัญหา ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ยอมตามผูอ่ื้น 

2. ประเภทยอมตาม (Country Club Manager) สัญลกัษณ์ของคนประเภทน้ี 
ตุ๊กตาหมีเป็นบุคคลท่ียอมผูอ่ื้นโดยไม่มีเง่ือนไข ยอมให้คนอ่ืนกอดรัดฟัดเหวี่ยงไดต้ามใจ บุคคล
ประเภทน้ี จะใหค้วามร่วมมือดว้ยความเตม็ใจโดยไม่ปริปากบ่น มีความเสียสละมกัจะยอมใหค้นอ่ืน
ท าส่ิงต่างๆ ก่อนเสมอ มองโลกในแง่ดี 

3. ประเภทชอบใช้อ านาจ (Authoritarian) สัญลกัษณ์ของคนประเภทน้ี คือ 
ฉลาม ธรรมชาติของฉลามคือดุร้าย บุคคลประเภทน้ีจึงมีพฤติกรรมกา้วร้าว ดุร้าย ชอบใชอ้ านาจใน
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การแกปั้ญหาโดยไม่ค  านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น เน้นความตอ้งการของตนเอง มกัแกปั้ญหาด้วยการ
เผชิญหนา้การแกปั้ญหาน าไปสู่การต่อสู้และท าร้าย 

4. ประเภทกลางๆ (Mediocre) สัญลกัษณ์ของคนประเภทน้ี คือ สุนขัจ้ิงจอก 
เป็นบุคคลท่ีไม่ยอมเสียเปรียบใคร แกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยวิธีประนีประนอม เช่น แบ่งคนละคร่ึง
เพราะการแบ่งคนละคร่ึงย่อมท าให้อีกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ไม่เต็มท่ี การแกปั้ญหามกัจะเป็นไป
ในลกัษณะแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เอาตวัรอด ขาดความจริงใจ 

5. ประเภทใจเย็น (Team Manager) สัญลกัษณ์ของคนประเภทน้ี คือ นกฮูก 
เป็นบุคคลท่ีใจเยน็ เพราะนกฮูกไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบต่อมนุษย ์แต่จะชอบแอบดูลบัหลงัเหมือนการ
ต่ืนในเวลากลางคืน บุคคลประเภทน้ีจงพยายามศึกษาความตอ้งการของผูอ่ื้นและความตอ้งการของ
ตนเอง วิธีการแกปั้ญหาความขดัแยง้คือ ควบคุมอารมณ์ รับฟังดว้ยความเขา้ใจ พูดจาไพเราะ แสดง
ความเห็นในการแก้ปัญหาหลายๆ ทางและแกปั้ญหาดว้ยการสนองความตอ้งการของตนเองและ
ของผูอ่ื้น  

นอกจากน้ี สมพร สุทศันีย ์(2544: 80) ยงัไดน้ าแนวคิดของประสพ รัตนากร เก่ียวกบั
บุคลิกภาพของมนุษย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ท่ีใหค้วามคิดเห็นวา่ 

1. ประเภทปัญญาชน คนประเภทน้ีมักจะใช้สติปัญญาเป็นเคร่ืองก าหนด
พฤติกรรม ท าอะไรก็ตอ้งไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล 

2. ประเภทปากเป็นเอก คนประเภทน้ีชอบใช้วาจาเป็นเคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพ หรือสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

3. ประเภทถืออ านาจเป็นใหญ่ คนประเภทน้ีชอบใชอ้ านาจวางโต หรือแฝงไวด้ว้ย
อ านาจ 

4. ประเภทท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเอง คือ ประเภทท่ีรู้จกัฐานะของตนเองวา่เป็นใครมี
ความส าคญัอยา่งไร 

5. ประเภทท่ีมีความอดทน คนประเภทน้ีจะมีความอดทน อดกลั้น 
6. ประเภทเจา้อารมณ์ คนประเภทน้ีใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีอารมณ์รุนแรง ถา้รักก็

รักมาก ถา้เกลียดก็เกลียดมาก เป็นคนเจา้คิดเจา้แคน้ 
7. ประเภทท่ียึดระเบียบกฎเกณฑ์ คนประเภทน้ีนอกจากจะยึดระเบียบกฎเกณฑ์

แลว้ ยงัเป็นประเภทเถรตรง 
8. ประเภทยึดถือสังคม คนประเภทน้ีชอบท าตามสังคมเปล่ียนแปลงปรับปรุงส่ิง

ต่างๆ ตามสังคม นิยมใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางเส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามสังคม 
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นอกจากน้ีมีการจ าแนกบุคคลในวงการสมาคมตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็น 4 
ประเภท โดย สมพร สุทศันีย ์(2544: 8) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของธรรมรส โชติกุญชร ดงัน้ี 

1. พวกท่ีชอบใช้อ านาจเหนือผูอ่ื้น (Dominant) คนพวกน้ีชอบท าตวัเหนือผูอ่ื้น 
ชอบเป็นผูน้ า อยากมีช่ือเสียงเด่นในสังคม 

2. พวกยอมจ านน (Submissive) คนพวกน้ีเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน วา่นอนสอน
ง่าย         ยอมเสียเปรียบผูอ่ื้นผ่อนปรนใครว่าอะไรก็ว่าตามมักตกเป็นเบ้ียล่างผูอ่ื้นเสมอ ไม่มี
ความคิดเป็น   ของตนเอง 

3. พวกประนีประนอม (Compromise) เม่ือเข้าสมาคมคนพวกน้ีชอบแสดง
พฤติกรรมแบบไปขอท่ีมีลกัษณะออมชอมไม่เคร่งครัดระเบียบ 

4. พวกบูรณาการ (Integration) พวกน้ีมีจิตใจโอบออ้มอารี รักพวกพอ้ง 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความหมายของคุณธรรม 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ

และจิตใจ ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 2 ความหมายไดด้งัน้ีคือ 
1. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก

หลกัศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวฒันธรรม ประเพณี หลกักฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชีพ 
2. การรู้จกัไตร่ตรองว่าอะไรควรท า และไม่ควรท า และอาจกล่าวไดว้่า คุณธรรม

คือจริยธรรมแต่ละขอ้ท่ีน ามาปฏิบติัจนเป็นนิสัย เช่น คนท่ีซ่ือสัตย ์เสียสละ มีความรับผดิชอบ ฯลฯ 
วรีะ บ ารุงรักษ ์(2523: 131) ระบุความหมาย ของคุณธรรมไวด้งัน้ี “หมายถึงความรู้สึก

นึกคิด (Mental Attitude) หรือสภาพจิตใจท่ีเป็นกุศลคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการแสดงออกเน้น
การกระท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นสภาพจิตใจท่ีเป็นกุศลท่ี
เรียกวา่ “คุณธรรม” น้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะจิตรู้จกัความจริง (Truth) ความดี (Goodness) และความงาม 
(Beauty) 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2527: 10 – 11) อธิบายความหมาย ของคุณธรรมว่า หมายถึง
ความดีความงามของบุคคลท่ีกระท าไปดว้ยความส านึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระท า
ความดีหรือเป็นพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ีรักของสังคมเช่นความเสียสละความมีน ้ าใจงามความเกรงใจ
ความยติุธรรมความรักเด็กความรักเพื่อนมนุษยแ์ละความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นเป็นตน้ 

ความหมายของจริยธรรม 
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ประสาท  อิศรปรีดา (2523: 120) ให้ความหมายของจริยธรรมหมายถึงจารีตประเพณี
มารยาทหรือความประพฤติในสังคมหรือรูปแบบของพฤติกรรมซ่ึงปฏิบติัตามมาตรฐานของกลุ่ม
ลกัษณะต่างๆของมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม 

พนสั หนันาคินทร์ (2523: 19 – 20) ใหค้วามหมายของจริยธรรมวา่หมายถึงคุณสมบติั   
ทางความประพฤติท่ีสังคมมุ่งหวงัให้สมาชิกของสังคมนั้นประพฤติตามจริยธรรมนั้นเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัความถูกตอ้งในความประพฤติซ่ึงมีความหมายถึงการกระท าอยา่งเสรีในขอบเขตของ
มโนธรรมอนัได้แก่ความส านึกในความบงัควรท่ีจะกระท าหรือเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งกระท าของ
สมาชิกแต่ละคนในสังคมนั้ นความเปล่ียนแปลงของจริยธรรมย่อมเกิดข้ึนได้อยู่เสมอในเม่ือ
สถานการณ์ของการด าเนินชีวติเปล่ียนแปลงไป 

บุญมี  แท่นแกว้ (2532)ให้ความหมายจริยธรรมไว ้จริยธรรมหมายถึง “ธรรมชาติหรือ
หลักธรรมท่ีบุคคลควรประพฤติ” จดัว่าเป็นคุณธรรมท่ีแสดงออกทางร่างกายในลักษณะดีงาม
ถูกตอ้งอนัเป็นส่ิงท่ีประสงคข์องสังคมและจริยธรรมจะมีไดจึ้งตอ้งอาศยัหลกัค าสอนทางศาสนาอนั
ไดแ้ก่ศีล (Precept)อนัหมายถึงหลกัหรือกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบติัเพื่อดดัหรือฝึกหัดกายและ
วาจาให้เรียบร้อยให้เป็นไปปกติกล่าวคือจะพูดหรือท าส่ิงใดให้เป็นไปตามปกติอย่าให้ผิดปกติ(ผิด
ศีล) เช่นพูดให้ถูกตอ้งให้เป็นธรรมกระท าให้ถูกตอ้งให้เป็นธรรมเม่ือพูดหรือกระท าถูกตอ้งเป็น
ธรรมยอ่มมีความสุขความสบายเยอืกเยน็ไม่เดือดร้อนอนัเป็นผลการมีความสุขความสบายเยือกเยน็
ไม่เดือดร้อนดงักล่าวจึงเป็นผลของการมีศีลหรือเป็นผลแห่งการมีคุณธรรมในจิตใจ เม่ือมีคุณธรรม
ในจิตใจแลว้ก็เป็นเหตุให้ประพฤติจริยธรรมไดถู้กตอ้งดงันั้นคุณธรรมและศีลจึงเป็นโครงสร้างของ
จริยธรรม 

เพียเจท์ (Piaget. 1960: 1) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมไว้ว่าเป็นลักษณะ
ประสบการณ์ของบุคคลอนัประกอบข้ึนดว้ยระบบของกฎเกณฑ์การให้ความร่วมมือและความเช่ือ
จนท าให้คุณธรรมยงัคงมีอยูท่ ั้งน้ีการพฒันาจริยธรรมของบุคคลนั้นมี 3 ขั้นคือขั้นก่อนจริยธรรมซ่ึง
ถือวา่บุคคลยงัไม่มีจริยธรรมแต่สามารถเรียนรู้ไดข้ั้นเช่ือฟังค าสั่งจะเป็นขั้นท่ีบุคคลจะเช่ือฟังผูท่ี้มี
ประสบการณ์มีการคิดก่อนการปฏิบติัตามและขั้นสุดทา้ยคือขั้นยึดหลกัแห่งตนเป็นขั้นท่ีบุคคลใช้
ประสบการณ์และพฒันาการทางสติปัญญาในการรับรู้จริยธรรม 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2544) กล่าวค าวา่ จริยธรรม แยกออกเป็น จริย+ธรรมค าวา่จริยะ
หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติส่วนค าวา่ธรรมมีความหมายหลายอย่างเช่นคุณ
ความดีหลักค าสอนของศาสนาหลักปฏิบัติเม่ือน าค าทั้ งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงได้
ความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ” ตาม
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พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ให้ค  านิยามวา่จริยธรรมคือธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ 
ปฏิบติัศีลธรรมกฎศีลธรรม 

บราวน์ (Brown. 1968: 411-414) ให้ความหมายของ จริยธรรมวา่จริยธรรมคือระบบ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีบุคคลใชใ้นการแยกแยะการกระท าท่ีถูกตอ้งออกจากการกระท าท่ีผดิ 

เรสต์ (Rest. 1976: 6) ให้ความหมายของจริยธรรมว่าเป็นมโนทศัน์ท่ีเก่ียวกับหลัก
ความยุติธรรมในขณะท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัคุณค่าหรือความรู้สึกของ
บุคคลแต่ละคน 

โคลเบิร์ก (Kohlberg. 1976: 45) ไดก้ล่าววา่ จริยธรรมเป็นพื้นฐานของความยุติธรรม
โดยถือเอาการกระจายสิทธิและหน้าท่ีอยา่งเท่าเทียมกนัของบุคคลซ่ึงไม่ไดห้มายถึงกฎเกณฑ์ท่ีใช้
บงัคบัอยูท่ ัว่ไปแต่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีความเป็นสากลท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับไวใ้นทุกสถานการณ์และ
ไม่มีความขดัแยง้เป็นอุดมคติ 

โกศล  มีคุณ (2524: 4)   ใหค้วามหมายของ จริยธรรมวา่เป็นเชาวปั์ญญาทางสังคมของ
บุคคล อันได้แก่การรับรู้ การสังเกต เข้าใจสถานการณ์ของสังคมเข้าใจอ านาจของสังคม คือ
ความสามารถในการปรับตวัและควบคุมตวัเองในด้านต่างๆให้สอดคล้องกบัสังคมคลุมถึงสาระ
ต่างๆของบุคคลในสังคม เกิดจากความเจริญทางสติปัญญาท่ีงอกงามเพื่อเสริมสร้างสังคม 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2524: 2) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ลกัษณะทางสังคมหลาย
ลักษณะของมนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่าง ๆ ด้วยลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมจะมีคุณสมบติัประเภทใดประเภทหน่ึงในสองประเภทคือเป็น
ลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการใหมี้อยูใ่นสมาชิกในสังคมนั้นคือเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบใหก้าร
สนบัสนุนและผูก้ระท าส่วนมากเกิดความพอใจวา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ส่วนอีก
ประการหน่ึงคือลกัษณะท่ีสังคมไม่ตอ้งการให้อยูใ่นสมาชิกในสังคมเป็นการกระท าท่ีสังคมลงโทษ
และไม่สมควร 

สงบ  ลกัษณะ (2535: 29) กล่าวว่า จริยธรรม ประกอบดว้ย สองส่วนคือส่วนท่ีเป็น
ค่านิยมท่ีเป็นคุณลักษณะภายในจิตอันจะคอยชักจูงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความโน้มเอียงท่ีจะ
ประพฤติ (ท าพฤติกรรมภายนอก) ไปในทางท่ีดีงามต่าง ๆ ตามค่านิยมจริยธรรมนั้นอีกส่วนหน่ึง
ของจริยธรรมคือการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ไดส้อดคล้องกบัมาตรฐานของความดีงามทั้งปวงท่ี
สังคมก าหนดและยอมรับตอ้งการ 

องคป์ระกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
กรมวชิาการไดใ้หค้  าอธิบายวา่จริยธรรมของบุคคลประกอบดว้ยส่ิงส าคญั  3  ประการ  

คือ 
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1. ส่วนประกอบด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ เขา้ใจในเหตุผลของความ
ถูกตอ้งดีงามสามารถตดัสินแยกความถูกตอ้งออกจากความไม่ถูกตอ้งดว้ยการคิด 

2. ส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความ
พึงพอใจศรัทธาเล่ือมใสเกิดความนิยมยนิดีท่ีจะรับน าจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบติั 

3. ส่วนประกอบทางดา้นพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรม
การกระท าท่ีบุคคลตดัสินใจจะกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ เช่ือวา่อิทธิพลส่วน
หน่ึงของการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมแบบใดจะข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของส่วนประกอบทั้ง 2 
ประการท่ีกล่าวขา้งตน้และบางส่วนอาจข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่นลกัษณะทางจิตวิทยาบาง
ประการของบุคคลนั้น ๆ หรือความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ท่ีรุมเร้าบุคคลนั้นอีกดว้ย
เป็นตน้ 

ลกัษณะต่างๆของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมนั้นแบ่งออกเป็น  4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
1. ความรู้เชิงจริยธรรมหมายถึงการมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือว่าการ

กระท าชนิดใดดี ควรกระท าและการกระท าชนิดใดเลวควรงดเวน้ลกัษณะและพฤติกรรมประเภทใด
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใดปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมน้ีข้ึนอยู่กับอายุระดับ
การศึกษาและพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลดว้ย 

2. ทัศนคติเชิงจริยธรรมหมายถึงความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับลักษณะหรือ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่าง ๆ วา่ตนชอบหรือไม่ชอบลกัษณะนั้นเพียงใดทศันคติเชิงจริยธรรมของ
บุคคลส่วนมากจะสอดคล้องกบัค่านิยมในสังคมนั้นแต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมี
ทศันคติแตกต่างไปจากค่านิยมของสังคมก็ไดท้ศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายกวา้ง
กวา่ความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคลเพราะทศันคตินั้นจะรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเร่ืองนั้น ๆ 
เข้าด้วยกันฉะนั้ นทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติท่ีส าคัญคือจะใช้ท านายพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมได้แม่นย  ากว่าการใช้ความรู้เก่ียวกับค่านิยมทางสังคมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากน้ีทศันคติเชิงจริยธรรมของบุคคลในเวลาหน่ึงยงัอาจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได ้

3. เหตุผลเชิงจริยธรรมหมายถึงการท่ีบุคคลใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะกระท าหรือ
เลือกท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเหตุผลท่ีกล่าวถึงน้ีจะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าต่าง ๆ ของบุคคล 

4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมหมายถึงการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีสังคมนิยม
ชมชอบหรืองดเวน้ การแสดงพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้นพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีสังคม ให้ความส าคญัมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะการกระท าท่ีดีและเลวของ
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บุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข ์ของสังคมการศึกษาดา้นอ่ืน ๆ ของจริยธรรม
จึงเป็นเพียงเพื่อใหค้วามเขา้ใจและสามารถท านายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลนั้น 
 

ด้านทกัษะการตัดสิน 
กิติพนัธ์  รุจิรกุล (2529)  กล่าวว่า การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

นอกจากจะมีการแบ่งระดบัการปฏิบติังานแล้วยงัต้องมีการแบ่งสันปันส่วนงานท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ซ่ึงมีหวัหนา้หน่วยหรือผูน้ าหน่วยเป็นผูรั้บผิดชอบงานตามลกัษณะหนา้ท่ี
ของตนท่ีแตกต่างกนั ในการปฏิบติังานท่ีต่างชนิดต่างหน้าท่ีก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
หรือหน่วยงานนั้น ซ่ึงจะท าให้ผูน้  ามีความสนใจมีทกัษะมีความรู้มีทศันะและมีบทบาทหน้าท่ีของ
แต่ละคนแตกต่างกนัไป 

นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์(2529) กล่าววา่ การปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์
ศาสตร์คือการศึกษาหาความรู้ความสามารถประสบการณ์ทกัษะเทคนิควธีิท างานต่าง ๆ ศิลป์คือการ
ท่ีจะน าเอาความรู้หลกัการและทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัคนสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดจนขอบเขตจ ากดัของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทท าหน้าท่ีรับผิดชอบของต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนในหน่วยงาน 
 

ทกัษะเบื้องต้นของการเป็นผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 
การเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ าเป็นตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ในสนามการแข่งขนั สามารถอุปมาไดว้า่ ศาสตร์ คือ กฎ กติกา รูปแบบวิธีการตดัสิน ศิลป์ คือ การ
น ากฎ กติกามาใชใ้นการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูต้ดัสินเป็นส่วนส าคญัในการจดัการแข่งขนั คือตอ้ง
มีความรู้ดา้นกติกาอย่างดี ท าหน้าท่ีอย่างยุติธรรม ตดัสินตามท่ีกติกาก าหนด และตดัสินได้อย่าง
ถูกตอ้งแม่นย  า การท่ีผูต้ดัสินจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า ตอ้งอาศยัการฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ ทั้งทางดา้นสมรรถภาพทางกาย ทบทวนความรู้กติกา วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง รวมถึงเทคนิคการ
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ซ่ึง อุดม พิมพา และสมเกียรติ  อกัษรถึง (2532 : 9-12) กล่าวถึงการศึกษา
เบ้ืองตน้อนัเป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การเป็นผูต้ดัสินได้นั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจพื้นฐาน
ของเกมเสียก่อน ซ่ึงจะท าให้ง่ายและสะดวกในการวินิจฉยั ช่วยในการตดัสินใจไดร้วดเร็วทนัเกมผู ้
ตดัสินตอ้งส ารวจตวัเองตามหวัขอ้ต่าง ๆ วา่มีส่ิงใดท่ีควรจะตอ้งปรับปรุง แกไ้ข และศึกษาเพิ่มเติม 
ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 

1. ในการโยนลูกในการเล่นลูกกระโดด 
1.1 โยนลูกใหเ้ป็นเส้นตรง   
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1.2 โยนลูกใหสู้งพอควรท่ีผูเ้ล่นจะสามารถปัดได ้   
1.3 โยนลูกใหมี้ความน่ิง   
1.4 ผูโ้ยนลูกกระโดดไม่ควรคาบนกหวดี 

2. ต าแหน่งการตดัสิน 
2.1 ไม่ควรยนืน่ิงอยูก่บัท่ีจุดใดจุดหน่ึงนาน ๆ  
2.2 ไม่ควรอยูต่  ่าเกินไปเม่ือเป็นผูต้ดัสินตาม หรืออยูสู่งเกินไปเม่ือเป็นผูต้ดัสิน

น าและจดัต าแหน่งตนเองใหถู้กตอ้งขณะท่ีเป็นผูต้ดัสินกลาง 
2.3 ควรมีความยดืหยุน่ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ 
2.4 ต าแหน่งการยนืขณะวิง่ตามฝ่ายรุก และฝ่ายรับ ยอ่มแตกต่างกนั 
2.5 ยืนในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งในขณะท่ีเป็นผูต้ดัสินน าคือยืนในต าแหน่ง 45 

องศากบัสนาม 
3. สัญญาณนกหวดีควรเป็นดงัน้ี 

3.1 เป่าใหด้งั 
3.2 เป่าใหแ้น่นอน 
3.3 เป่าใหมี้ความหมาย 

4. การใชเ้สียง 
4.1 เสียงดงัชดัเจน แต่ไม่ใช่ตะโกน 
4.2 เสียงน่าฟัง และน่าเช่ือถือ 
4.3 น ้าเสียงเด็ดขาด แต่ไม่ใช่น ้าเสียงแบบขู่บงัคบั 

5. การแสดงสัญญาณ 
5.1 สามารถแสดงสัญญาณถูกตอ้ง 
5.2 ตอ้งแสดงสัญญาณไดช้ดัเจน 
5.3 เม่ือแสดงสัญญาณแลว้ตอ้งไม่เปล่ียนแปลง 
5.4 แสดงท่าทางใหเ้ห็นสวยงาม 
5.5 ไม่แสดงท่าทางรวดเร็วเกินไป 
5.6 ในขณะแสดงสัญญาณตอ้งใชก้ารพูดประกอบ 

6. การพูด 
6.1 ควรพูดแต่ท่ีจ  าเป็น  
6.2 ไม่ใชค้  าพูดท่ีท าให้ผูเ้ล่นเกิดอารมณ์ เช่น ค าวา่ เตะ จงใจชก ผลกั และอ่ืน 

ๆ เพียงแต่ใชส้ัญญาณฟาลว์บอกลกัษณะการกระท าผดิ และหมายเลขผูท้  าฟาลว์ 
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6.3 พูดในขณะแสดงสัญญาณการแจง้ฟาลว์ 
7. ความพร้อม 

7.1 พร้อมท่ีจะเปล่ียนต าแหน่งการวิง่ไดท้นัที 
7.2 วิ่งไปพร้อมกับผูเ้ล่นเล็กน้อยเม่ือเป็นผูต้ดัสินน า และวิ่งตามหลังผูเ้ล่น

เล็กนอ้ย เม่ือเป็นผูต้ดัสินตาม 
8. ต าแหน่งการยนืเม่ือมีการโยนโทษ 

8.1 เขา้ยนืประจ าท่ีใหถู้กตอ้ง 
8.2 ยนืใหห่้างพอประมาณ 
8.3 ต าแหน่งการยนืสามารถมองเห็นไดท้ัว่ถึง 
8.4 อยา่แสดงการลงัเลใจ 
8.5 อยา่ใหก้ารเล่นหยดุชะงกั 
8.6 พยายามช่วยเหลือผูต้ดัสินดว้ยกนั 

9. การเป่านกหวดี 
9.1 หลงัจากเป่านกหวดีแลว้ตอ้งเรียกขาน หรือแสดงสัญญาณทนัที 
9.2 จงระลึกเสมอว่าการเล่นท่ีจะด าเนินต่อไปนั้นมีความส าคญัมากเม่ือเป่า

นกหวดีแลว้ใหรี้บด าเนินการแข่งขนัต่อไปทนัที 
9.3 ไม่พูดขณะท่ีปากคาบนกหวดีอยู ่
9.4 เม่ือขานนกหวดีแลว้ควรหนัหนา้เขา้หาโตะ๊ผูบ้นัทึก แลว้แจง้สัญญาณให้ผู ้

บนัทึกทนัที ไม่ควรใชส้ายตามองผูเ้ล่นเสมือนการจบัผดิ 
9.5 แจง้หมายเลขผูก้ระท าผดิ ใชก้ารพูดประกอบ 
9.6 ให้สัญญาณลูกลงห่วง ให้ยิงประตู หรือไม่ให้ยิงประตู ด้วยความมัน่ใจ 

และชดัเจน 
9.7 ตอ้งแจง้จ านวนคร้ังในการโยนโทษใหช้ดัเจน 

10.การควบคุมการแข่งขนั 
10.1 อยา่หนัหลงัใหก้ารแข่งขนั ซ่ึงก าลงัด าเนินอยูเ่ป็นอนัขาด 
10.2 จบัตาดูการเล่นท่ีรวดเร็ว เช่น การเล่นลูกลกัไก่ (Fast break) 
10.3 ไม่ควรมองดูห่วงประตู ในขณะการแข่งขนัยงัด าเนินอยู่นอกจากลูกยิง

ประตู 
10.4 ไม่มองดูแต่เฉพาะลูกบอล แต่ควรมองดูผูเ้ล่นในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ

ตนเอง 
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11.ลกัษณะท่าทางการเคล่ือนไหว 
11.1 แสดงความรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า 
11.2 ไม่ควรท ากริยา อนัแสดงถึงความเม่ือยลา้ร่างกาย 
11.3 เคล่ือนท่ีไปหาจุดท่ีเหมาะสม และถูกตอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
11.4 แสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แรง วอ่งไว 

12.การวนิิจฉยั 
12.1 ใหโ้อกาสผูเ้ล่นแสดงฝีมือเตม็ท่ีในเชิงเกมกีฬา 
12.2 ผูต้ดัสินตอ้งค านึงอยู่เสมอว่า บางคร้ังการถูกตอ้งตวักบัการกดลูกบอล

ในขณะก าลงัยิงประตู หรืออ่ืน ๆ อาจไม่ใช่การฟาล์วเสมอไป และการเล่นแรงในเกมไม่ใช่การเล่น
ท่ีหยาบ 

13.แสดงออกถึงความเด็ดขาด กลา้หาญ 
13.1 ในการตดัสินตอ้งไม่หว ัน่เกรงต่ออิทธิพลใด ๆ ทั้งส้ิน 
13.2 ตอ้งไม่ฝืนความรู้สึกตวัเอง ไม่กลวัต่อการเล่นรุนแรง 
13.3 เม่ือเห็นเหตุการณ์เกิดข้ึนใหรี้บเป่านกหวีดทนัที 
13.4ไม่ควรปฏิบติัอยา่งลงัเลใจ 

14.เม่ือมีการขอเวลานอก 
14.1 ใหค้วามยติุธรรมแก่ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่าย 
14.2 ไม่ลงัเลใจในการเป่านกหวดี เม่ือไดย้นิสัญญาณต่าง ๆ 

15.การวางตวั 
15.1 วางตวัใหเ้หมาะสมกบัเป็นผูต้ดัสิน ซ่ึงเป็นต าแหน่งอนัมีเกียรติ 
15.2 สร้างลกัษณะท่าทางใหเ้ป็นกนัเอง แต่เด็ดขาด 
15.3 การแสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อย ยอ่มเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป 

16.การแสดงออกถึงความสามารถ 
16.1 แสดงออกใหเ้ห็นจากกิริยาท่าทางและมารยาท 
16.2 ดว้ยการสร้างความเช่ือมัน่ 
16.3 สามารถควบคุมอารมณ์ใหเ้ป็นปกติ ไม่ประหม่า 

17.ระหวา่งขอเวลานอกและเปล่ียนตวั 
17.1 ยนืใหถู้กต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
17.2 ผูต้ดัสินควรหนัหนา้ไปยงัผูบ้นัทึกเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย 
17.3 วางลูกบอลใกลก้บัจุดเกิดเหตุเพื่อเตรียมส่งเขา้เล่นต่อไป 
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18.การใหส้ัญญาณพร้อมกนั 
18.1 ไม่ควรแยง่กนัตดัสินหรือไม่ควรแยง่กนัเป่า 
18.2 การเป่านกหวีดซ้อนกนัหรือการตดัสินแยง้กนั ผูอ้ยู่ใกล้เหตุการณ์ควร

เป็นผู้ขาน 
19.กรณีฟาลว์เทคนิค 

19.1 ตอ้งใชค้วามรอบคอบระมดัระวงั 
19.2 การรู้จกัผอ่นสั้น ผอ่นยาว ท าใหเ้กมการแข่งขนัด าเนินไปไดด้ว้ยดี 

20.ความทะมดัทะแมงของผูต้ดัสิน 
20.1 ช่วยท าใหเ้กมสนุกสนานและท าใหก้ารแข่งขนัด าเนินไปอยา่งสุดฝีมือ 
20.2 หากผูต้ดัสินอิดโรย เฉ่ือยชา ท าใหเ้กมการแข่งขนัไม่ออกรส 
 

คุณลกัษณะท่ีดีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ผูต้ดัสินบาสเกตบอลท่ีลงปฏิบติัหน้าท่ีในเกมการแข่งขนั จนเป็นท่ียอมรับนบัถือของ

ผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน หรือผูช้มการแข่งขนั นอกจากมีความรู้มีประสบการณ์และมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ-
กติกาบาสเกตบอลอย่างแท้จริงแล้วยงัจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดี ดงัน้ี (สมเกียรติ นุกิจรังสรรค์, 
2551)  

1. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี ได้แก่ มีรูปร่างท่ีได้สัดส่วนแต่งกายไดเ้หมาะสม                                
ใชส้ัญญาณนกหวดีและสัญญาณมือไดช้ดัเจน 

2. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความยติุธรรม ซ่ือตรงในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน 
3. ตอ้งมีความมัน่ใจ และมีอารมณ์มัน่คง สามารถควบคุมตนเองและจิตใจไดเ้ป็น

อยา่งดี เม่ือเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ตอ้งเป็นผูแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดถู้กตอ้ง 
5. ต้องเป็นผูมี้สรรถภาพทางกายท่ีดี มีความว่องไว กระฉับกระเฉง พร้อมจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัการณ์ 
6. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีศกัด์ิศรีและรักษาเกียรติของผูต้ดัสินบาสเกตบอลท่ีมีคุณธรรม 
7. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีอารมณ์เบิกบาน มีความสุขมุ พูดจาสุภาพในการส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
8. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกลา้ในการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
9. ตอ้งเป็นผูท่ี้น ากติกามาวนิิจฉยัและน ามาใชไ้ดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ 
10. ตอ้งเป็นผูท่ี้เป็นนกัประนีประนอมและยืดหยุ่นในเกมการแข่งขนัดว้ยสามญั

ส านึกในการทรงไวซ่ึ้งความเท่ียงธรรม 
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 ประสาท โนพันธ์ุ (2548:7) ได้กล่าวว่า เคยมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้วน ามา
วเิคราะห์วจิยักนัวา่ ผูต้ดัสินท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้มีความรู้เร่ืองกติกาอย่างถ่องแท ้หมัน่ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพื่อใหท้นัต่อปัจจุบนั  

2. เป็นผูมี้สมรรถภาพทางร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง หมัน่ฝึกอยู่เป็นประจ า
โดยเฉพาะปัจจุบนัน้ีผูเ้ล่นและระบบการเล่นของผูเ้ล่นนั้นมีการพฒันาเทคนิคสูงข้ึน ท าให้เกมการ
แข่งขนัมีความสนุกสนานมากกว่าแต่ก่อน ฉะนั้นถา้หากสมรรถภาพทางร่างกายของผูต้ดัสินไม่ดี
แลว้จะท าใหย้ากต่อการควบคุมการแข่งขนัเป็นอยา่งมาก 

3. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมผูต้ดัสินส่วนรวม ไม่เอา
เปรียบซ่ึงกัน และกันหรือหาวิธีการใดท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากผู ้ตัดสินด้วยกันเองเพื่อ
ความกา้วหนา้อยา่งไม่ถูกตอ้ง   

4. เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในดา้นการตดัสินเป็นอยา่งดี หมัน่ลงปฏิบติัหนา้ท่ีบ่อยๆ 
การได้ตดัสินอยู่เป็นประจ าเป็นส่ิงท่ีเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการตดัสินได้เป็นอย่างดี และ
สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดีกวา่ผูท่ี้มาปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เป็นประจ า 

5.มีคุณลกัษณะท่ีดีทั้งรูปร่างทางกายและจิตใจ 
6. มีความยติุธรรมท าหนา้ท่ีดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
7. ยดึหลกัส าคญั 4 ประการ  

7.1 มีสมรรถภาพทางกลไกของร่างกายเป็นอยา่งดี 
7.2 มีความยติุธรรมในการตดัสิน 
7.3 มีความมัน่คงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
7.4 มีความสนุกสนาน 

ชูชัย บัวบูชา (2536: 6) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู ้ตัดสินท่ีดีว่าควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้มีความรู้เป็นอย่างดี มีความสนใจติดตามข่าวจากส่ือมวลชนต่าง ๆ 
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ กบับุคคลทัว่ไป 

2. เป็นผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองของกฎกติกาเป็นอยา่งดี สามารถทบทวนตีความในตวั
บทบาทของกติกาบทลงโทษ และมติของสภาไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  

3. มีบุคลิกลักษณะท่ีดีทั้ งรูปร่างทางกาย การแต่งกายเรียบร้อยทั้ งขณะปฏิบัติ
หน้าท่ีในสนามและนอกสนาม มีกิริยามารยาทเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ มี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  รู้จกัการเขา้สังคมกบับุคคลทัว่ไป 
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4. มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีการฝึกซ้อมออกก าลงักายและบริหารร่างกายเป็น
ประจ า มีสายตาดีรู้จกัการสังเกต มีสติปัญญาและไหวพริบดี มีการพักผ่อนท่ีเพียงพอไม่เท่ียว
กลางคืน ไม่ด่ืมสุรา  

5. มีความยุติธรรม ท าหนา้ท่ีดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไม่เป็นนกัการพนนั โดนเฉพาะ           
การเล่นการพนันเก่ียวกับการแข่งขนัฟุตบอล ไม่ว่าตวัเองจะมีส่วนเก่ียวก้องกับการแข่งขนัคร้ัง 
นั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม ในรายการท่ีท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั เช่น เป็นฝ่ายจดัการแข่งขนั ฝ่าย
จดัผูต้ดัสินหรือเป็นผูต้ดัสินท่านไม่ควรให้ความสนิทสนมกบัผูจ้ดัการทีมผูฝึ้กสอนหรือผูเ้ล่นไม่วา่
จะเป็นเพื่อนหรือญาติมิตรก็ตาม  

6. มีสุขภาพจิตดี จิตใจหนกัแน่นมัน่คง ไม่หว ัน่ไหว ควบคุมสติไดทุ้กสถานการณ์
ไม่วา่ปัญหาส่วนตวัหรือปัญหาของครอบครัวหรือปัญหาในหนา้ท่ีการงานจากท่ีท างาน  

7. มีน ้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะและให้อภัยซ่ึงกันและกัน ยินดีรับฟัง
ค าแนะน า    เก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของตนเองจากเพื่อนผูต้ดัสินในระหว่างพกัคร่ึงการแข่งขนัหรือ
หลงั                     การแข่งขนัตอ้งไม่วิจารณ์การท าหนา้ท่ีของเพื่อนผูต้ดัสินไปในทางท่ีไม่ดีต่อหนา้
บุคคลอ่ืน  

8. เป็นผูท่ี้มีความขยนัหมัน่เพียรในการฝึกซ้อมและท าหนา้ท่ีในการตดัสิน ติดตาม
ดูการแข่งขนัเพื่อยดึเป็นแบบอยา่ง มีความมานะอดทนและเป็นนกัสู้มีความตั้งใจในการท าหนา้ท่ี 

9. เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในธรรมชาติมนุษยว์า่เม่ือไหร่ ควรจะเอาจริงเอาจงั เขม้งวด
อดกลั้น เพิกเฉยหรือมองขา้มการกระท าผดิเล็กๆ นอ้ยๆ บางอยา่งไป มีความสามารถท่ีจะเขา้ใจและ
อ่านเจตนาของผูเ้ล่นไดเ้ป็นอย่างดี สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีท า
หนา้ท่ี  

10. ควรยดึหลกั 3 ประการ ดงัน้ี  
10.1 Fitness คือ ตอ้งมีสมรรถภาพทางกลเป็นอยา่งดี 
10.2 Fairness คือ ตอ้งมีความยติุธรรมในการตดัสิน 
10.3 Firmness คือ ตอ้งมีความมัน่คงทั้งทางกายและจิตใจ 

 
สรุป 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเร่ืองของความหมายและการทดสอบสมรรถนะ                   
ท่ีสามารถน าเอาความรู้ ความสามารถ ไปปฏิบติัไดจ้ริง มิใช่เพียงเป็นการทดสอบเชาวปั์ญญาหรือ
ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องทดสอบสมรรถนะเพื่อวดัความสามารถในการท างานอย่างมี
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ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสมรรถนะ ประกอบไปดว้ยความรู้ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงปรารถนา ซ่ึง
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีดีควรมีคุณลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงถือไดว้า่เป็นผูต้ดัสินท่ีมีคุณภาพ 

 
เทคนิคการสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เป็นเทคนิคท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการเก็บข้อมูลท่ีมีการเผชิญหน้ากัน 
ระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูใ้ห้ค  าตอบ ในการสัมภาษณ์มีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญั คือ บทบาท 
ของผูส้ัมภาษณ์ รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูส้ัมภาษณ์ เคร่ืองมือในการใช้สัมภาษณ์ตลอดจน 
ขั้นตอนในการใช้สัมภาษณ์ บทบาทของผูส้ัมภาษณ์ การเก็บขอ้มูลท่ีมีจ  านวนกลุ่มตวัอย่างมาก ๆ 
จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้ัมภาษณ์จ านวนมากให้พอเหมาะกบักลุ่มตวัอย่างบทบาทของผูส้ัมภาษณ์และ
บุคลิกมีส่วนส าคญั ซ่ึงจะตอ้งระลึกเสมอว่าผูส้ัมภาษณ์จะได้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน ควรจะท าให้เกิด
ความพึงพอใจและค าตอบท่ีไดรั้บขณะท่ีสัมภาษณ์ไม่แปรเปล่ียนค าตอบดว้ยความรู้สึกส่วนตวัและ
ไม่อ่อนไหวกบัผูใ้ห้ค  าตอบ ผูส้ัมภาษณ์ควรจะกระตุน้ใหผู้ใ้ห้ค  าตอบอยากให้ค  าตอบ มีความคงเส้น
คงวาในการถามค าถามตอ้งตั้งค  าถามให้น่าสนใจไม่ปล่อยให้ผูต้อบค าถามน าออกนอกประเด็น
บทบาทของผูส้ัมภาษณ์ต้องค้นหาข้อมูลท่ีมีความเป็นจริง ไม่ต่อเติมเสริมสร้างเร่ืองข้ึนเอง มี
ความสามารถในการชกัจูงให้ผูต้อบสามารถตอบไดต้รงเป้าหมาย บทบาทอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงจะเสริม
ให้ผูส้ัมภาษณ์มีทกัษะมากยิ่งข้ึน คือ การฝึกอบรมเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการวจิยั และเป้าหมาย
ในการท างาน ความหมายของค าถามแต่ละขอ้และลกัษณะท่ีคาดหวงัน าไปสู่ประเด็นท่ีตอ้งการ
ล าดบัของค าถามอย่างถูกตอ้ง สภาพพื้นท่ีในการปฏิบติังานกลุ่มเป้าหมาย วิธีท างานเป็นหมู่คณะ
เทคนิคในการสัมภาษณ์ การซักถาม การป้อนค าถาม การบนัทึกการแปลความหมายของขอ้มูลท่ี
สังเกตได ้บุคลิก ท่าทางและแรงจูงใจ บทบาทของผูส้ัมภาษณ์เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าใหก้ารวจิยับรรลุ
เป้าหมายได ้(สุวมิล ติรกานนท,์ 2551, หนา้ 132)   

 
พฤติกรรมของผู้สัมภาษณ์ 

การควบคุมตวัของผูส้ัมภาษณ์เป็นผลท าให้ปฏิกิริยาระหว่างผูส้ัมภาษณ์และผูต้อบ
ค าถามเป็นไปในทางท่ีดี อันจะเกิดผลกระทบต่อการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ผูส้ัมภาษณ์ต้องมี
ความสามารถในการพิจารณาลกัษณะตามธรรมชาติของผูต้อบหรือไม่ความรู้ของผูส้ัมภาษณ์ ถา้มี
องคป์ระกอบต่อผูต้อบค าถาม ถา้ผูต้อบค าถามมีความสนใจก็จะไดรั้บประโยชน์จากการสัมภาษณ์ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
 การสร้างเคร่ืองมือจะเป็นลกัษณะเก่ียวกบัแบบสอบถาม คือ การพิจารณาจากตวัแปร 

ให ้นิยามในทางทฤษฎีและใหนิ้ยามในการปฏิบติั จากนั้นจะเรียบเรียงประเด็นของค าถาม          การ
จดัแบ่งรูปแบบของเคร่ืองมือสัมภาษณ์ (สุวมิล ติรกานนท,์ 2551, หนา้ 133) จดัแบ่งไดด้งัน้ี   

1. แบ่งตามโครงสร้างการสัมภาษณ์    
1.1 แบบมีโครงสร้าง ผูว้ิจยัจะจดัท ารายละเอียดเหมือนแบบสอบถามเป็นชุด

ค าถามทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพมีการจดัเรียงอยา่งเป็นระเบียบแต่สอบถามโดยผูส้ัมภาษณ์ 
ค าถามอาจจะเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิดก็ได ้   

1.2 แบบไม่มีโครงสร้าง จดัท าเป็นหวัขอ้สัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการตั้ง
ค  าถาม การสัมภาษณ์ลกัษณะน้ีตอ้งการรวบรวมข้อมูลลึกๆ หรือต้องการรายละเอียดอย่างมาก
เน่ืองจากไม่มีการก าหนดรายละเอียดของค าถามไวอ้าจจะเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บขอ้มูล คือ ผูต้ ั้ง
ค  าถามของผูส้ัมภาษณ์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคร้ังอาจจะตั้งค  าถามไม่ตรงประเด็นท่ี
ตอ้งการ    

1.3 การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างหรือบางคร้ังนิยมเรียกว่าการสัมภาษณ์
แบบช้ีน า (Guided interview) เป็นประเภทท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งการสัมภาษณ์สองประเภทขา้งตน้ 
คือ อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการ
สัมภาษณ์สองประเภทแรกดูเหมือนจะเป็นการสุดขั้วสุดโต่งไปสองทางและแต่ละประเภทก็มีจุด
แข็งและจุดอ่อนทั้งส้ิน การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดูหยาบและแข็งกระด้าง ขณะเดียวกนัการ
สัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้างยืดหยุ่นและเปิดกวา้งมาก ต้องอาศยันักวิจยัหรือผูส้ัมภาษณ์ท่ีมี
ประสบการณ์ ความช านาญพอสมควร การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างหรือแบบช้ีน าน้ีโดยปกติ
นักวิจัยจะก าหนดค าถามท่ีเป็นประเด็นพอจะตดัสินใจได้ว่าจะถามอะไรบ้างหรือใช้ค  าส าคัญ 
(Keywords) เป็นเคร่ืองช้ีน าการสัมภาษณ์ ตวัอยา่งเช่น ในการวจิยัเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ
สายตาท่ีเป็นวณิพกยา่นท่าพระจนัทร์ นกัวจิยัก าหนดค าถามท่ีไม่แน่นอนตายตวัแต่เป็นค าถามท่ีมีค า
ส าคญัเก่ียวกบัสภาพของความพิการของผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัประวติัและสาเหตุท่ีพิการ ประวติั
ครอบครัวการ ประกอบอาชีพ การไดรั้บสวสัดิการจากรัฐ องคก์รของคนพิการ องคก์รเอกชน ฯลฯ 
นักวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองน้ีค่อนข้างเป็นนักวิจยัมือใหม่ ทว่าไม่ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง 
ขณะเดียวกนัก็ไม่ไดใ้ช้การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างนกัวิจยัไม่ไดร่้างค าถามท่ีชดัเจนแน่นอนใน
แต่ละประเด็น ทว่า ส่ิงท่ีนักวิจยัด าเนินการก่อนการสัมภาษณ์ คือ การเตรียมหัวข้อค าถามอย่าง             
คราวๆ ในลักษณะก่ึงโครงสร้าง คือ การร่างค าถามปลายเปิดท่ีมีค าส าคญัท่ีตอ้งการ พร้อมกบัมี
ความยืดหยุ่นพร้อมจะปรับเปล่ียนถ้อยค าให้สอดคล้องกบัผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัแต่ละคนและ
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สถานการณ์การสัมภาษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
หรือแบบช้ีน าจึงเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับนักวิจยัท่ีตอ้งการเปรียบเทียบขอ้มูลจากผูมี้ส่วน
ร่วมในการวิจยัหลายๆ คนพร้อมกบัตอ้งการความเขา้ใจลึกซ้ึงในโลกและประสบการณ์ของแต่ละ
คน การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นการแกจุ้ดอ่อนของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบ
ไม่มีโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างหรือแบบช้ีน าจึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักวิจยัเชิง
คุณภาพไม่นอ้ยไปกวา่ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส่วนการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน่าจะ
เหมาะสมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณมากกวา่ในการวจิยัเชิงคุณภาพ  

 
2. แบ่งตามลกัษณะของค าถาม    

2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ในลกัษณะน้ีจะตอ้งการค าตอบท่ี
วดั    

2.2 แบบสัมภาษณ์เชิงคุณลักษณะเป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบท่ีเป็นการ
อภิปราย คุณลกัษณะความยาวของแบบสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์ควรค านึงถึงระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 
ถา้ใชเ้วลาสัมภาษณ์มากเกินไปจะท าให้ผูต้อบค าถามเกิดความเบ่ือหน่ายได ้ในขอ้ค าถามควรจะเป็น
ขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายไม่ตอ้งเสียเวลาในการอธิบาย มีขอ้ความเป็นหลกัไม่ท าให้ผูต้อบค าถามสับสน 
ค าถามท่ีผูส้ัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์ควรมีความเขา้ใจง่าย ไม่เป็นค าถามท่ีไปละเมิดสิทธิส่วนตวัของ
ผูอ่ื้นไม่ชกัน าใหผู้ต้อบค าถามเอนเอียงไปทางใดทางหน่ึงและมีการเรียงล าดบัอยา่งต่อเน่ือง   

 
ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 

 1.สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทั้งด้านความเท่ียงและตรง                     
มีการทดสอบเพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง   

2. มีการส ารวจล่วงหน้าโดยส่งคณะส ารวจไปประสานงานวางแผนและนัดแนะกบั
กลุ่มตวัอยา่ง   

3. มีการซักซ้อมความเข้าใจ (กรณีใช้ผูส้ัมภาษณ์หลายคน) เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั   

4.  มีการด าเนินการภาคสนามอยา่งเป็นระบบ   
4.1  จดัท ากลุ่มผูส้ัมภาษณ์ รายช่ือกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อการเตรียมความพร้อม    
4.2  ก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการด าเนินการเก็บขอ้มูล

การด าเนินการใหเ้สร็จเป็นวนัๆ เพื่อป้องกนัความสับสน   
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5. ในระหว่างการสัมภาษณ์หากมีผูส้ัมภาษณ์หลายคณะควรจดัให้มีผูรั้บผิดชอบเป็น
คณะเป็นผูป้ระสานงานในคณะนั้น ๆ เพื่อประสานการท างานการตรวจสอบข้อมูลและการจดั
สวสัดิการใหป้ระโยชน์ของการสัมภาษณ์   

1. สามารถน าไปใช้ได้ กลุ่มตัวอย่างและผู ้สัมภาษณ์ ทุกเพศ ทุกวยั ได้อย่าง
เหมาะสม   

2. สามารถดัดแปลงวิธีการกระบวนการในการสัมภาษณ์ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงได ้  

3. น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนมาก ๆ ได ้  
4. ท าให้ได้ขอ้มูลเพิ่มข้ึนจากการวางแผนท่ีผูว้ิจยัไม่ได้วางไวโ้ดยผูต้อบค าถาม 

อาจจะเปิดเผยขอ้มูลไดม้ากกวา่ท่ีผูส้ัมภาษณ์ด าเนินการ   
5. การสัมภาษณ์สามารถสังเกต กริยา ของผูถู้กสัมภาษณ์อาจจะน าส่ิงเหล่าน้ีมา

พิจารณา ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  
6. ท าใหไ้ดร้ายละเอียดทั้งอารมณ์  ความรู้สึก ไดม้ากกวา่ใชแ้บบสอบถาม 

ขอ้จ ากดัในการสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูล   
1. คุณภาพของขอ้มูลท่ีไดรั้บข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในโครงการของการวิจยั ถา้

เป็น โครงการใหญ่ ต้องใช้ผูส้ัมภาษณ์จ านวนมากอาจจะเป็นอุปสรรคในการหาผูส้ัมภาษณ์ท่ีมี
ความสามารถเหมือนกนั และหากมีการฝึกอบรมตอ้งใชง้บประมาณมาก   

2. การควบคุมผูส้ัมภาษณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนัเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การเก็บขอ้มูล   

3. การเก็บขอ้มูลแบบสัมภาษณ์จะใชค้่าใชจ่้ายมากกวา่การส่งแบบสอบถาม   
4. กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายมากตอ้งใชเ้วลาและผูส้ัมภาษณ์มาก   
5. การควบคุมให้ผูต้อบค าถามให้เป็นไปอย่างคงเส้นคงวาจะเป็นปัญหาและ

อุปสรรค 
6.ถา้ผูต้อบค าถามมีความรู้สึกว่าเป็นการสัมภาษณ์การตอบปัญหาจะตอบปัญหา

ในแนวทางท่ีเป็นบวกเท่านั้น ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจจะคลาดเคล่ือน 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
ดาพทรีย์ (Daughtrey. 1973: 68) ได้ท าการวิจยัถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษาท่ี

ผูบ้ริหารตอ้งการ  พบวา่ 
1.  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีลกัษณะท่ีดี และมีอารมณ์มัน่คง 
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2.  มีวฒิุการศึกษาทางพลศึกษา 
3.  มีภูมิหลงัทางดา้นวฒันธรรมกวา้งขวาง 
4.  เขา้ใจและช่ืนชมส่ิงท่ีเก่ียวกบัการสอน 
5.  สนใจในการสอนเด็กมากกวา่สอนในเน้ือหา 
6.  มีรากฐานในการวางแผนเก่ียวกบัการเรียนรู้และพฒันาของเด็ก 
7.  มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์กบัเด็ก เพื่อนครู และผูป้กครอง 
8.  เข้าใจภาระหน้าท่ีของงานพลศึกษาท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไวแ้ละสนใจใน

โปรแกรมทั้งหมดของโรงเรียน 
9.  สนใจในวชิาชีพของตนเองและพยายามปรับปรุงวชิาชีพ 
10.  สามารถบอกความหมายของพลศึกษาใหก้บัคนอ่ืนได ้
11. สามารถสาธิตกิจกรรมท่ีน่าสนใจใหแ้ก่เด็ก 
12. มีคุณสมบัติในการสาธิตทกัษะในเบ้ืองต้นและการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของ

กิจกรรมทางพลศึกษา 
13. มีความรักอิสระ ยุติธรรม และเคารพต่อนกัเรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กท่ีพิการ

และเด็กท่ีมีความสามารถต ่ากวา่ปกติ 
เอิร์น และคณะ (Hearn; et al. 1997) ไตศึ้กษาเร่ืองการก าหนดสมรรถนะระดับมือ

อาชีพในออสเตรเลีย: ต่อกรอบการท างานเพื่อการพฒันาระดบัมืออาชีพ พบว่า ความสามารถของ 
วิชาชีพไต้มาจากการเป็นเจ้าของกลุ่มคุณลักษณะท่ี เหมาะสมได้แก่ความรู้ (Knowledge) 
ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงเป็นพื้นฐานของสมรรถนะ 
(Competency) โดยในการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 7 วชิาชีพ ไดแ้ก่ นกับญัชี วิศวกร นกับริหารทรัพยากร 
มนุษยน์กัการตลาด นกัสังคมสงเคราะห์ ครู และสถาปนิก ในทุกสายวิชาชีพมีสมรรถนะร่วมคนัคือ 
การแกไ้ขปัญหา การเขา้ไปมีส่วนร่วมในสายวิชาชีพ กรอบความคิดของการอา้งอิง ความสามารถ 
ทางอารมณ์ ความรู้เก่ียวกบัองคก์ร การท างานเชิงรุก และการใหบ้ริการลูกคา้ 

ไวท ์(อดิสร  สืบสุข. 2547: 21 ; อา้งอิงจากWhite. 1988: 2539A) ไดศึ้กษาพื้นฐานและ
คุณลกัษณะของครูท่ีมีความมุ่งมัน่ในการสอนในสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาจากครูใหญ่จ านวนร้อยละ 
40 ของครูใหญ่ จากร้อยละ 69 ของโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และศึกษาจ านวนร้อยละ 44 ของครู
ร้อยละ 100 ของครูท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า คุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐาน
ของครู คือ 

1.  มีความมัน่ใจสูง 
2.  มีความรู้ดี 
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3.  มีประสบการณ์ทกัษะความช านาญ 
4.  มีทศันะท่ีดี 
5.  มีความยนิดีในอาชีพการสอน 

ดรเจอร์ (Drejer 2001) ไดศึ้กษาวิธีท่ีเราสามารถก าหนดและเขา้ใจสมรรถนะของ พวก
เขาและการพฒันาอย่างไร พบว่า การก าหนดกรอบส าหรับการพฒันาความสามารถในการเป็น 
พื้นท่ีวิจยัและพื้นท่ีของความสนใจการจดัการในบริษทั มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสมรรถนะในการ 
ปฏิบติังานและสมรรถนะพื้นฐานดา้นการจดัการรูปแบบในการปฏิบติั 

มูเนีย ฮาหมดั และนาสเรดดิน(Munir, Ahmad &Nasreddin. 2002) ไดศึ้กษาเร่ืองการ 
ก าหนดตวัช้ีวดั (KPIs) ในธุรกิจผูผ้ลิต พบวา่ ความส าคญัและการน าตวัช้ีวดัไปใชเ้พื่อการพฒันานั้น 
จะก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต เป็น 
วิธีการใหม่ในการก าหนดตวัช้ีวดัซ่ึงวิธีการก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อใชป้ระเมินประสิทธิภาพการท างาน 
จากทฤษฏี แนวคิดในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ งานวิจยัน้ีน าเสนอวิธีการการประเมินท่ี 
ส าคญัและตวัอยา่งในการน าไปใชข้อ้สรุปส าคญัของงานวิจยัน้ีคือ ตวัช้ีวดั (KPIs) สามารถน าไปใช ้
ประเมินประสิทธิภาพการท างานในเชิงปริมาณ 

โอกิลวี และททัโก (จนัตรี ย ัง่ยืน. 2550: 16; อา้งอิงจาก Ogilvie and Tutko. 1970: 70-
80) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพของผูฝึ้กสอนต่อไป และไดเ้สนอสมมุติฐานท่ีน่าสนใจใน
การวิจยัหลายอย่างและได้เสนอแนะน าว่าผูฝึ้กสอนท่ีมีความก้าวร้าวในการสอนกีฬาในระดับ
มหาวิทยาลยัมกัจะพยายามเลือกผูเ้ล่นท่ีมีความกา้วร้าวดว้ยและผูฝึ้กสอนท่ีมีลกัษณะหัวโบราณจะ
ไม่ยอมเปล่ียนแปลงอะไร (Conservative  Coach) และมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกหาตวันกักีฬาท่ีมีลกัษณะ
หวัโบราณดว้ยเช่นกนัโอกิลวีและททัโก สรุปวา่ ผูฝึ้กสอนจะท างานดีท่ีสุดกบัผูเ้ล่นท่ีมีบุคลิกภาพ
หลายประการคลา้ยคลึงกบัตนเองสถานการณ์ของการสอนท่ีมีลกัษณะเป็นแบบอย่างเดียว อาจจะ
หรือไม่อาจจะสนบัสนุน การศึกษาวิจยัได ้โดยผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้า่ผูฝึ้กสอนจ านวนไม่นอ้ยท่ี
สามารถท างานไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จกบักีฬา ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปจากบุคลิกภาพ
ของตนเอง ผูฝึ้กสอนอีกผูห้น่ึงอาจมีอิทธิพลหล่อหลอมนกักีฬาท่ีบุคลิกภาพอีกแบบหน่ึงให้ท างาน
ร่วมกบัเขาได ้ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทั้งหลายจะเป็นไปตามระยะเวลา และไม่ตายตวัเสมอไปใน
แง่ความสัมพนัธ์ระหว่างผูฝึ้กสอนกบันักกีฬา นักกีฬาคนหน่ึงสามารถจะมีโอกาสกบัผูฝึ้กสอน
หลาย ๆ คนหลาย ๆ แบบ และผูฝึ้กสอนคนหน่ึงก็มีโอกาส ได้พบกบันักกีฬาหลาย ๆ รูปแบบ ผู ้
ฝึกสอนอีกหลายคนจึงมองไม่เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับุคลิกภาพของนกักีฬาท่ี
เป็นคนเก่งหรือ “เพราะถา้ผูฝึ้กสอนไม่สามารถจะพูดคุยติดต่อกบันกักีฬาคนหน่ึงได ้“ผูฝึ้กสอนก็ยงั
มีนกักีฬาคนอ่ืนอีกท่ีจะพูดคุยได ้
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มูเลอร์และเทอเนอร์ (Muller &Turner 2010) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะภาวะผูน้ าของ 
ผูจ้ดัการโครงการท่ีประสบความส าเร็จ พบว่า ผูจ้ดัการโครงการท่ีประสบความส าเร็จมีสมรรถนะ 
ภาวะผูน้ าแตกต่างคนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทโครงการ ความซบัซ้อนของงาน เป้าหมายการมีส่วนร่วม 
โดยสมรรถนะท่ีใชส่้วนใหญ่คือ การคิดและแกไ้ขป็ญหาการบริหารจดัการ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ตามล าดบั 

วอส และคณะ (Vos.; et al.2011) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะและความส าเร็จ 
ในอาชีพ: บทบาทการไกล่เกล่ียของพนกังาน พบวา่ จากการทดสอบพนกังานขององคก์รขนาดใหญ่ 
ทางการเงินจ านวน 561 แห่งในการเขา้มามีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ เป็นการลดความขดัแยง้ 
ให้กบัองค์กร การท่ีพนกังานมีการพฒันาสมรรถนะการไกล่เกล่ีย ท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อ 
องค์กร ตงันั้น องค์กรจึงเร่ิมสนับสนุนให้พนักงานพฒันาสมรรถนะการไกล่เกล่ียเป็นการสร้าง 
บทบาทในการท างานของพนกังานถือเป็นความส าเร็จในอาชีพและท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ 
ชาร์ฮอสเซนิ (Shahhosseini 2011) ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะท่ีเลือกใช้และการก าหนด ทรัพยากร
มนุษยใ์ห้กบัโครงการก่อสร้าง พบวา่ การก าหนดสมรรถนะจะเป็นทางเลือกท่ีสะดวกในการเลือก
บุคลากรท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร ช่างเทคนิค หรือพนักงานโดยการวิเคราะห์
จากขอ้มูลท่ีมีอยู ่เป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจากวิธีการท่ีก าหนดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
คดัเลือกพนกังานโดยอยูบ่นพื้นฐานของสมรรถนะ 

แบลนเซโร โบโรสกี และ เดอร์ (Blancero, Boroski; & Dyer. 1996) ไดศึ้กษา เก่ียวกบั
สมรรถนะท่ีตอ้งการในหน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็น ต่อการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย11 สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. สมรรถนะหลัก (Core competency) เป็นสมรรถนะท่ีทุกต าแหน่งงานใน 
หน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีประกอบดว้ย11 สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ศกัยภาพส่วนบุคคล (Personal Integrity) ประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ 
คือ จริยธรรม (Ethics) มาตรฐานของคุณภาพการปฏิบัติงาน (Standard of Quality) และการ
ตดัสินใจโดยอาศยัหลกัของความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นจริง 

กลุ่มท่ี 2 การมุ่งความก้าวหน้าและแรงผลักดัน (Ambition and Drive) 
ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลส าเร็จ (Result Orientation) ความคิดริเร่ิม (Initiative) ความ
มัน่ใจ (Self Confidence) และความกระตือรือร้นในการท างาน (Enthusiasm and Commitment) 

กลุ่มท่ี 3 ทกัษะในการท างานเป็นทีม (Team Skill) ประกอบดว้ย 4สมรรถนะ
คือ การส่ือสาร (Communication) การฟังและการตีความ (Listening) การสร้างความสัมพันธ์
(Relationship Building) และความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) 
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2.สมรรถนะเสริม (Leverage Competency) เป็นสมรรถนะเสริมท่ีใช้ ในการ 
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ การสร้างผลกระทบทางอ้อม (Influence) การใช ้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า (Utilization of Resource) ความตระหนกัในการตอ้งการของลูกคา้ (Cluster 
Awareness) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การตั้ งค  าถามและตีความ (Questioning) และ
ความรู้สึกส่วนบุคคล (Organization Astuteness) 

3.สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Role-Specific Competency) ประกอบด้วย 6
สมรรถนะ คือ สมรรถนะของผูป้ฏิบัติงานด้านการศึกษา และสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์
(Eluman Resource Competency Practitioner) นักกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Eluman 
Resource Strategist / Generalist) การริเร่ิม และคิดค้นในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Eluman 
Resource Initiative Leader) การสนบัสนุนงานดา้นทรัพยากรมนุษย(์Eluman Resource Operation 
Support) ทีปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ (Eluman Resource Consultant) ผูน้ าด้าน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย(์Eluman Resource Organization Leader) โดยท่ีทั้ง 6 ต าแหน่ง งานจะประกอบดว้ย 
33 สมรรถนะท่ีแต่ละต าแหน่งงานตอ้งการต่างกนัและตอบสนองหนา้ท่ีการท างานเฉพาะทาง 

มอร์แกน พาริวาท และ นาเดอร์กอร่ี (Mozhgan, Parivash &Nadergholi. 2011) ได ้
ศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นผูน้ า พบว่า มีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลต่อการ 
พฒันาสมรรถนะนกัศึกษา เช่น 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง ความ
มัน่ใจในตนเอง 2) ประสบการณ์ของนกัศึกษาและการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางวชิาการ 
ความสัมพนัธ์ของนกัศึกษาต่ออาจารยค์วามสัมพนัธ์ของต าแหน่งผูน้ าในชั้นเรียนและ             ใน
องคก์รนกัศึกษา และ 3) สภาพแวดลอ้มของวิทยาลยัในการมีขอ้มูลและเตรียมผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 

เบคเกอร์ ยูเซลิด และไอริซ (Becker; Huselid; & Ulrich. 2011)ได้วิจัยเก่ียวกับ 
สมรรถนะหลกั ซ่ึงทุกองคก์รควรมี โดยท าการศึกษากลุ่มธุรกิจเคร่ืองไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจยาและกลุ่ม
ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้อุปโภคและบริโภค พบว่า สมรรถนะหลกัท่ีองค์กรมี ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการ
เป็นผูน้ าการวดัในแต่ละสมรรถนะจะมีการแบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
งานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีสมรรถนะ ดา้นการเป็น ผูน้ ามากกวา่
พนักงานบญัชี ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี สรุปได้ว่า การท่ีองค์กรจะมีสมรรถนะใดนั้นข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะงานวฒันธรรมขององคก์รตลอดจนแนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
สมรรถนะมาใช่ในองคก์ร 
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งานวจัิยในประเทศ 
ดุจดาว ดวงเด่น (2540) ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพ โดยเน้นสมรรถนะ 

กรณีศึกษา พนักงานสายเงินฝาก -บัญชี ธนาคารไทยทนุ จ ากัด (มหาชน) โดยการก าหนด
องคป์ระกอบของสมรรถนะเพื่อน าไปวางระบบเด่นทางความกา้วหนา้ในการพฒันาอาชีพ ร่วมกบั 
หลกัเกณฑ์ของพนกังานในสายเงินฝาก-บญัชี ธนาคารไทยทนุ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา่ 
ธนาคารมีการพฒันาอาชีพอยา่งเป็นระบบ แต่มีปัจจยับางอยา่งท่ีสามารถส่งเสริมการพฒันาอาชีพท่ี
เน้นสมรรถนะได้ เช่น การก าหนดรายละเอียดงาน (Job Description) การก าหนด แผนพฒันา
บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการก าหนดความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attitude) ท่ีเป็นสมรรถนะมาตรฐานของพนักงานสายเงิน ฝาก-บญัชีได้
ต่อไป 

อายุวฒัก์ ชวัศิริกุล (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัหลกัของผลการปฏิบติังาน
ของวิศวกรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน พบวา่ ตวัช้ีวดัท่ีจะเป็นส าหรับการประเมินความสามารถวศิวกรทัว่ไปท่ีมีอายุงาน 0-3 
ปี ได้แก่ การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน การมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ การแก้ไขปัญหา การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความคิดเชิงวิเคราะห์ และการมุ่งเน้นความส าเร็จ หากพิจารณาเฉพาะวิศวกร
แผนกควบคุมคุณภาพตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การติดตามงาน การรวบรวมงานและการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ความคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ทางสถิติ ทกัษะในการบริหารเวลา และความ
ยืดหยุน่และการปรับตวั ในส่วนวิศวกรแผนกควบคุมการผลิต ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณ
และความซ่ือสัตย ์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความละเอียดรอบคอบ และความกระตือรือร้น ซ่ึงตวัช้ีวดัทั้ งหมดสามารถน ามา
ก าหนดเป็นตวัช้ีวดัผลการท างานของวศิวกรท่ีมีอายงุาน 0-3 ปี ท าให้ง่ายต่อผูบ้ริหารในการประเมิน
ความสามารถของวิศวกรไดอ้ย่างถูกตอ้งและท าให้สถานศึกษาทราบถึงความตอ้งการของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท่ีจะท าการพฒันาคุณภาพบณัฑิตให้ตรงตามความ
ตอ้งการ 

พิทยา นนัทว์ิจิตร (2541) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของพนกังานสินเช่ือ 
กรณีศึกษาพนักงานสินเช่ือระดบัหัวหน้าหน่วย อ าเภอในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยศึกษาถึงแนวทางการพฒันาสมรรถนะของพนกังานสินเช่ือ 
ระดบัหวัหนา้หน่วยอ าเภอในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ การพฒันาพนกังานสินเช่ือระดบัหวัหนา้หน่วยอ าเภอให้สามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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ความรู้เก่ียวกบัองค์กรในเร่ืองวิสัยทศัน์ขององค์กรการมุ่งลูกคา้การควบคุมอารมณ์ ความรู้ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองระบบสินเช่ือเกษตรการบริหารแบบมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม เป็นตน้ และ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อเกษตรกรลูกคา้องค์กรและสังคมโดยยึดถือคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงพฒันา
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ การตลาดและการพิจารณางานในเชิงธุรกิจ 

บุศยมาศ มารยาตร์ (2542) ไดศึ้กษา เรืองการประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยศึกษาเก่ียวกับการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบติังานของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยท์  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จ านวน 30 คน โดยประเมินสมรรถนะของนักพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย!์น 5 สมรรถนะ คือ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจดัการบริหารจดัการองคก์ร การพฒันา 
แผนการใชแ้ละการจดัสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสม การพฒันาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากร
ในองค์กร การจดัสรรค่าตอบแทนในการปฏิบติังานและการจดัท าแผนพฒันาการพนักงานและ
แรงงานสัมพนัธ์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สมรรถนะของนักพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภายในฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะสมรรถนะดา้นการพฒันาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองคก์ร การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารจดัการองค์กรอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง 

เจณศจี ไพบูลยส์วสัด์ิ (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง สมรรถนะของหัวหน้าแผนก สังกดัฝ่าย 
พฒันาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
การก าหนดสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของหัวหน้าแผนกฝ่ายพฒันาทรัพยากรบุคคล
องคก์รโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์รและเหมาะสมกบัสภาพการ
เปล่ียนแปลงขององค์กรในอนาคต เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาศกัยภาพของหัวหน้าแผนก โดย
ท าการศึกษาวิจยัดว้ยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และใชแ้บบศึกษาสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานของหวัหนา้แผนกส าหรับผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการกอง พบวา่ 

1. สมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของหัวหน้าแผนกตามระดบัความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารระดับผู ้อ  านวยการกองท่ีให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเรียงตามล าดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ สมรรถนะทางดา้นจริยธรรมและทศันคติในการท างาน 

2. สมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของหัวหน้าแผนกตามระดบัความ 
คิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการกองท่ีให้ความส าคญัอย่างมาก โดยเรียงล าดบัความส าคญั 
จากมากไปน้อย ได้แก่ ภาวการณ์เป็นผูน้ าทกัษะในการท างาน การวางแผนและการจดัการ การ
ติดต่อส่ือสารประสานความร่วมมือการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ความรู้ความคิดสร้างสรรค ์
วสิัยทศัน์ในการท างานและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3. สมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของหัวหน้าแผนกตามระดบัความ 
คิดเห็นของหวัหนา้แผนกมีความเห็นดว้ยท่ีสุดกบัระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการ
กอง ท่ีวา่สมรรถนะดา้นการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ทกัษะในการท างาน ความคิดสร้างสรรค์
การติดต่อส่ือสารประสานความร่วมมือความรู้ ภาวการณ์เป็นผูน้ าการวางแผนและการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิสัยทศัน์ในการท างาน มีความส าคญัมากต่อการปฏิบติังานในต าแหน่ง
หัวหน้าแผนกแต่การจดัเรียงล าดับความส าคญัของระดับความคิดเห็นของผูอ้  านวยการกองกับ
หวัหนา้แผนกมีความแตกต่าง 

พุฒิ เด่นสมพรพนัธ์ (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย:์ กรณีศึกษาส านกังานสาขาพระราม 4 ธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสมรรถนะมาตรฐานในงาน 
(Standard Job Competency) ของงานสินเช่ือและงานปฏิบติัการสินเช่ือ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชรู้ปแบบของสมรรถนะมาตรฐานท่ีศึกษาไดม้าเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม เพื่อ
พฒันาบุคลากรโดยใช้กรณีศึกษาสาขาพระราม 4 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทยเป็นสถาบนัการเงิน
ท่ีตั้งข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้บริการทางการเงิน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขนัของนักธุรกิจ
ไทยในตลาดการคา้โลกท าให้ธนาคารมีสมรรถนะหลกัท่ีสนบัสนุนเป้าหมายอย่างชดัเจน คือ การ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริการทางการเงินแก่ผูส่้งออก ส่งผลให้เกิดการลดักรอบของการให้บริการ
ของธนาคารท่ีมุ่งเนน้การช่วยเหลือผูส่้งออกทางดา้นการเงินแบบครบวงจร โดยมีหน่วยงานสินเช่ือ
และบริการสินเช่ือเป็นหน่วยงานหลกั โดยท่ีมีรูปแบบของสมรรถนะเพื่อรองรับสมรรถนะหลกัของ
องค์กร เพื่อให้พนักงานในงานสินเช่ือใช้ในการด าเนินงานบริการด้านการเงินทุกประเภทท่ี
ส านักงานสาขาด าเนินการและภายใต้กรอบระเบียบในการด าเนินงานของทั้ งธนาคารและ
กฎระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ 20 สมรรถนะ คือ ความรู้และทกัษะในการท างาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเขียน รายงานและการน่าเสนอการลัดกระบวนการท างาน แนวคิดเก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร ความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์การ
แกปั้ญหาและการตดัสินใจ การบริหารนโยบาย การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การท างานเป็นทีม การ
เจรจาต่อรอง การบริหารการเปล่ียนแปลงความคิดริเร่ิม การคิดนวตักรรมและการมองภาพใน
อนาคต การพัฒนาการอ านวยการและการบริหารงานภาวะผูน้ าและการบริการลูกค้าซ่ึงจาก
การศึกษาตามรูปแบบของ สมรรถนะทั้ง 20 สมรรถนะ พบว่า สมรรถนะมาตรฐานในงานสินเช่ือ
และปฏิบติัการสินเช่ือจะตอ้งประกอบไปดว้ย 8 สมรรถนะ คือ ความรู้และความสามารถการท างาน
ในหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนและการน าเสนอรายงาน การลัดกระบวนการท างาน
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แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์การท างานเป็นทีม
และการบริการลูกคา้ 

ปริญญ์ พิชญวิจิตร์ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการออกแบบรายการสมรรถนะในงานของ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการก าหนด
รายการสมรรถนะและน่าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการก าหนดรายการสมรรถนะของบริษทั บางจาก 
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) โดยใช้ส่วนงานของบริษทัฯ เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 5 ส่วน ผูใ้ห ้
ขอ้มูล คือ บุคลากรในแต่ละส่วนรวม 51 คน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) สมรรถนะในงานท่ีได ้จาก
การวิจยั คือ ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จการลดัการงานความสามคัคีและการท างานเป็นทีม การคิด
วิเคราะห์ การส่ือสาร ส านึกรับผิดชอบและความน่าเช่ือถือ และภาวะผูน้ า 2) ความสามารถท่ีเป็น
พื้นฐานร่วมกนัมี 2 รายการ คือ ความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ และการลดัการงาน 

กฤษดา ตามประดิษฐ ์(2559) ไดศึ้กษาท าการวิจยัเก่ียวกบั สมรรถนะมาตรฐานส าหรับ
บณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการการกีฬา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน าสมรรถนะ
มาตรฐานส าหรับบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการการกีฬาไปใช ้การวิจยัพบวา่ สมรรถนะ
หลกั ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารและการจดัการ ดา้นการจดัการทรัพยากรองค์กร ดา้นการออก
ก าลงักายและการกีฬา สมรรถนะทัว่ไป ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมรรถนะหน้าท่ี ประกอบดว้ย ดา้นการตลาดทางการกีฬา ดา้นการเงิน และการบญัชีทางการกีฬา 
ดา้นการส่ือสารทางการกีฬา ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบทางการกีฬา ดา้นการจดักิจกรรมทางการ
กีฬา ดา้นการบริหารการปกครองทางการกีฬา ดา้นการจดัการสนามอุปกรณ์ และ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางการกีฬา ดา้นการวจิยัทางการกีฬา 

กาญจนชนก ภทัรวนิชานนัท ์และคณะ (2554) ศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบสมรรถนะ
หลกัเพื่อใช้ประเมินขา้ราชการ กรณีศึกษา: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของสมรรถนะหลกัและวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
หลัก พบว่า ความเหมาะสมของสมรรถนะท่ีน ามาใช้มีความเหมาะสมมาก แบ่งกลุ่มได้เป็น 7 
องค์ประกอบ ดงัน้ีคือ ดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการท างานเป็นทีม ด้านความสามารถในการเรียนรู้ 
ดา้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ดา้นภาษาและเทคโนโลยี ดา้นการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง และดา้น
การส่ือสาร 

มลิวลัย ์ผิวคราม (2551) ท าการวิจยัเก่ียวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ
วิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการพลศึกษาโดย
ส ารวจความเห็นจากสถานศึกษา สถานประกอบการ ครู อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดส้มรรถนะวชิาชีพ
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ส าหรับนักศึกษา พลศึกษา มี 11 องค์ประกอบ ดงัน้ี มีและใช้ความรู้ท่ีทนัสมยั มีบุคลิกภาพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้อุปกรณ์ กีฬาได้ถูกต้องเป็นอย่างดี รอบรู้หลักสูตรท่ีสอน ความรู้
ความสามารถดา้นการวดัและประเมินผลพลศึกษา ความรู้และทกัษะการสอน ความรู้ความสามารถ
ด้านพลศึกษา ความรู้ความเข้าใจเร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกับพลศึกษา ความสามารถด้านการสอนมี
จรรยาบรรณครู และใฝ่ใจในวชิาชีพพลศึกษา องคป์ระกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพส าหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้องค์ประกอบท่ีส าคญั จ านวน 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจนิสัยในการท างาน บุคลิกส่วนตวั พฤติกรรมในการท างาน 
ทกัษะดา้นการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

มงคล อ่อนศรี (2548)  คุณลักษณะท่ี เป็นจริงและท่ีพึ งประสงค์ของผู ้ตัดสิน
วอลเล่ยบ์อลตามทรรศนะของนกักีฬา ผูค้วบคุมทีม และผูช้ม ในการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 21  รอบคดัเลือก ภาค 5. การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ี
พึงประสงคข์องผูต้ดัสินวอลเลยบ์อลตามทรรศนะของนกักีฬา ผูค้วบคุมทีมและผูช้มในการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 21 รอบคดัเลือก ภาค 5 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักีฬา 100 คน ผูค้วบคุมทีม 
40 คน และผูช้ม 125 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีค่าความเช่ือมัน่ 0.78 วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ผลการวจิยั
พบวา่ 

1. คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของผูต้ ัดสินวอลเลย์บอล ตามทรรศนะของนักกีฬา            
ผูค้วบคุมทีม และผูช้มในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 21 รอบคัดเลือก ภาค 5 ด้าน
บุคลิกภาพของผู ้ตัดสินวอลเลย์บอล ด้านความรู้ทั่วไปของผู ้ตัดสินวอลเลย์บอลและด้าน
ความสามารถในการตดัสินของผูต้ดัสินวอลเลยบ์อลโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูต้ดัสินวอลเลยบ์อลตามทรรศนะของนักกีฬา        
ผูค้วบคุมทีมและผูช้มในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 21 รอบคัดเลือก ภาค 5 ด้าน
บุคลิกภาพของผู ้ตัดสินวอลเลย์บอล ด้านความรู้ทั่วไปของผู ้ตัดสินวอลเลย์บอลและด้าน
ความสามารถในการตดัสินของผูต้ดัสินวอลเลยบ์อล โดยรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
 สูรวุฒิ ยญัญลกัษณ์ (2550) ไตศึ้กษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ของ
องค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) ตัวแบบ 
สมรรถนะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 20 สมรรถนะ โดยมี 
สมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน 3 สมรรถนะ 2) ความแตกต่างของสมรรถนะหลักและ 
สมรรถนะในงานตามท่ีคาดหวงักบัท่ีเป็นจริงก่อนการพฒันาตามแผนพฒันาบุคลากรมีสมรรถนะ 3 
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สมรรถนะ และสมรรถนะในงานทุกสมรรถนะท่ีกลุ่มงานส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงตากว่า 
ระดบัความคาดหวงั ส่วนภายหลงัการพฒันาสมรรถนะหลกั และสมรรถนะในงานของทุกกลุ่มงาน 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบัและสูงกวา่ระดบัความคาดหวงั 3) ความแตกต่างของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ 
ในงานตามท่ีเป็นจริง ภายหลงัการพฒันาเม่ือเปรียบเทียบกบัค่อนการพฒันามีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 และผลการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียรวม
ทุกดา้นและรายดา้นสูงข้ึน 

ชาลี ไตรจนัทร์ (2551)ไดศึ้กษาเร่ือง การก าหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้พบว่า 1) การก าหนดสมรรถนะ บุคลากร
ภาครัฐท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบไปดว้ยสมรรถนะ 7 ดา้น คือ มนุษย
สัมพนัธ์ความซ่ือสัตยก์ารบริการท่ีดี จริยธรรม ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม ความเขา้ใจ
ผูอ่ื้นและการสร้างความศรัทธา 2) การพฒันาแบบวดัสมรรถนะของขา้ราชการ ในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ จากท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าจ าแนกได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม องค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะด้านการเขา้ถึงประชาชน 
องคป์ระกอบท่ี 3 สมรรถนะดา้นการให้บริการท่ีดี องคป์ระกอบท่ี 4 สมรรถนะดา้นความเขา้ใจใน 
ขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ี 5 สมรรถนะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 

มนตรี พิมแพง (2548) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผู ้ตดัสิน
ฟุตบอลตามทศันะของผูค้วบคุมทีม นักกีฬา ผูส่ื้อข่าวกีฬาและผูช้มในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 
คร้ังท่ี 8 การวิจยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อทราบคุณลักษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผู ้
ตดัสินฟุตบอล ตามทศันะของผูค้วบคุมทีม นกักีฬา ผูส่ื้อข่าวกีฬาและผูช้ม ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ฟุตบอลไทยลีก คร้ังท่ี  8 เป็นผู ้ควบคุมทีม 15 คน นักกีฬาจ านวน 160 ผู ้ส่ือข่าวกีฬาประจ า
หนังสือพิมพ์รายวนั จ  านวน 15 คน และผูช้มจ านวน 50 คน รวมทั้งส้ิน 240 คน ไดม้าโดยวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั คุณลกัษณะ
ท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงคข์องผูต้ดัสินฟุตบอล ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั ความรู้กฎกติกาฟุตบอลและ
กีฬาฟุตบอล ดา้นการวางแผน – เตรียมการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางร่างกายและการตดัสินฟุตบอล 
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานและดา้นบุคลิกภาพของอาจารยชู์ชยั บัวบูชา ซ่ึงมีความเท่ียงตรง
เชิงประจกัษ ์(Face Validity) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละค่าเฉล่ียและหาค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มคนตัวอย่างทั้ งหมดเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของผูต้ดัสินฟุตบอล คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูต้ดัสิน
ฟุตบอล ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี 
ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานของผูต้ดัสินด้านบุคลิกภาพของผูต้ดัสิน ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั 
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ดา้นความรู้กฎกติกาฟุตบอล และกีฬาฟุตบอลและดา้นการวางแผน – เตรียมการฝึกซอ้มสมรรถภาพ
ทางร่างกายและการตดัสินฟุตบอลของตนเองส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูต้ดัสินฟุตบอล 
ปรากฏวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยได้
ดงัน้ี ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานของผูต้ดัสินดา้นบุคลิกภาพของผูต้ดัสิน ดา้นความรู้กฎกติกา
ฟุตบอลและกีฬาฟุตบอล ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านการวางแผน – เตรียมการฝึกซ้อม
สมรรถภาพทางร่างกายและการตดัสินฟุตบอลของตนเอง ดา้นการวางแผน – เตรียมการฝึกซ้อม
สมรรถภาพทางร่างกายและการตดัสินฟุตบอลของตนเอง คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์
อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั และมีค่าเฉล่ียอยูใ่นอนัดบั 5 จาก 5 ดา้นเหมือนกนัความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ ดงัน้ี 

1. ผูค้วบคุมทีม มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค ์มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนัทุกดา้น 

2. กลุ่มนกักีฬาฟุตบอล มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงเหมือนกนัทุกดา้น มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
นอกจากนั้นดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. กลุ่มผูส่ื้อข่าวกีฬา มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเหมือนกันในด้านมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างานของผูต้ดัสิน แต่ในด้าน
คุณสมบติัส่วนตวัของผูต้ดัสินฟุตบอล ด้านความรู้กติกาฟุตบอลและกีฬาฟุตบอล และด้านการ
วางแผน – เตรียมการฝึกซ้อมสมรรถภาพทางร่างกาย และการตดัสินฟุตบอลของตนเอง คุณลกัษณะ
ท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
แต่ในดา้นบุคลิกภาพของผูต้ดัสิน คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. กลุ่มผูช้ม มีทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากเหมือนกนั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานของผูต้ดัสิน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก 

จ านง สายวงคบ์ญัญา (2551) ไต้ศึกษ าเร่ืองแนวทางการเส ริมส ร้างสมรรถนะ
ขา้ราชการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 นครสวรรค์ พบว่า 1) ข้าราชการส านักบริหารพื้นท่ี 
อนุรักษท่ี์ 12 นครสวรรค์มีสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสมรรถนะตา้นจริยธรรม อยูใ่น 
อนัดบัสูงสุด รองลงมาคือ ความร่วมแรงร่วมใจ และอนัดบัตาสุดคือการสั่งสมความเช่ียวชาญใน 
งานอาชีพ 2) แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะของขา้ราชการ ประกอบดว้ย การนุ่งผลส้มฤทธ์ิ การ 
บริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ 
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ปีติ ศรีสนั่น (2550) ไตศึ้กษาเร่ืองตวัช้ีวดัสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของวิศวกรโยธา 
กรมทางหลวง พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบสุดทา้ยท าให้ไตต้วัช้ีวดัสมรรถนะท่ีพึงประสงค ์
ของวิศวกรโยธา กรมทางหลวง จ านวน 79 ขอ้ ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นการมุ่งผลส้มฤทธ์ิ 10 ขอ้ 
ดา้นการบริการท่ีดี 9 ขอ้ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 8 ขอ้ ดา้นจริยธรรม 12 ขอ้ ดา้น
ความร่วมแรงร่วมใจ 10 ขอ้ ดา้นการมองภาพองคร์วม 11 ขอ้ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์10 ขอ้ 
และดา้นการสืบเสาะหาขอ้มูล 9 ขอ้ 

ปิยะพงศ์  กู ้พงศ์พนัธ์ (2553) ได้ศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและพึงประสงค์ของผู ้
ตดัสินกีฬาแบดมินตนัตามทศันะของนกักีฬาและผูค้วบคุมทีม ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” โดยการวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเป็นจริงและพึงประสงค์ของผูต้ดัสินกีฬาแบดมินตนัตามทัศนะของ
นกักีฬาและผูค้วบคุมทีม ในการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 267 คน แบ่งเป็นนักกีฬา 215 คน และผูค้วบคุมทีม 52 คน ไดม้าโดยการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความ
เช่ือมัน่ .91 หลงัจากตรวจสอบแลว้ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัมาเป็นจ านวน 267 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 100.00 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
และการวเิคราะห์ค่าที ก าหนดค่าความมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูต้ดัสินกีฬาแบดมินตนัตามทศันะของนกักีฬาและผู ้
ควบคุมทีมในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” โดยรวมอยู่
ในระดบัมากส าหรับรายดา้นพบวา่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้ ดา้นความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูต้ดัสินกีฬาแบดมินตนัตามทศันะของนักกีฬา
และผูค้วบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับรายดา้นพบวา่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความรู้ ดา้นความสามารถ 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ผูต้ดัสินกีฬาแบดมินตนัมีคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงตามทศันะของนักกีฬาและผู ้
ควบคุมทีม ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” 4 ดา้น คือ 
ดา้นบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 52.58 ดา้นความรู้คิดเป็นร้อยละ 52.70 ดา้นความสามารถคิดเป็นร้อย
ละ 51.57 ดา้นคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ 48.01 

4. ผูต้ดัสินกีฬาแบดมินตนัมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามทศันะของนกักีฬาและผู ้
ควบคุมทีม ในการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37 “แม่โดมเกมส์” 4 ดา้น คือ 
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ดา้นบุคลิกภาพ คิดเป็นร้อยละ 68.95 ดา้นความรู้ คิดเป็นร้อยละ 68.76 ดา้นความสามารถ คิดเป็น
ร้อยละ 71.84 และดา้นคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 73.07  

5. นกักีฬาและผูค้วบคุมทีมมีทศันะต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของผูต้ดัสินทั้ง 4 ดา้น 
ไม่แตกต่างกัน นักกีฬาและผูค้วบคุมทีมมีทศันะต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูต้ดัสินด้าน
บุคลิกภาพและด้านความรู้ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความสามารถและด้านคุณธรรมจริยธรรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6. นกักีฬาและผูค้วบคุมทีมมีทศันะต่อคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและพึงประสงคข์องผู ้
ตดัสินกีฬาแบดมินตนั โดยรวมทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปาริชาติ ตุลาพันธุ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาตัวช้ีวดัสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง พบว่า                  
1) ตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
นครล าปาง ท่ีสร้างข้ึนประกอบ ด้วยสมรรถนะ 8 ด้าน รวม 65 ตวัช้ีวดั คือ (1) ด้านการรวบรวม
ขอ้มูล 5 ตวัช้ีวดั (2) ด้านการส่ือสารและประสานงาน 11 ตวัช้ีวดั (3) ด้านการวิเคราะห์และการ
ประเมิน 9 ตวัช้ีวดั (4) ดา้นการตดัสินใจ 5 ตวัช้ีวดั (5) ดา้นการวางแผนและการจดัการ 8 ตวัช้ีวดั (6) 
ด้านความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 7 ตวัช้ีวดั (7) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 12 ตวัช้ีวดั และ (8) ดา้นบุคลิกภาพ 8 ตวัช้ีวดั ส่วนเกณฑต์วัช้ีวดั
สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ล าปาง ใช้ค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.5 ทั้ งรายข้อและรายด้าน 2) ตัวช้ีวดัสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางมีคุณภาพ
เหมาะสมตามเกณฑ ์
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

โดยประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed-method Research) ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 
3 ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี 1 การศึกษาเพื่อคน้หาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสารร่วมกบัการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิคการวิจยัเชิง
คุณภาพ 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นเทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพ 

ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง(Construct  Validity) ของ
ตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ดว้ยเทคนิคการวจิยัเชิงปริมาณ 
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ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนแสดงระยะด าเนินการวจิยั (Research flowchart) 
 

ระยะการวจัิย กระบวนการวจัิย ผลผลติ 

ระยะที ่1 การศึกษาเพื่อ
คน้หาสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี
จ าเป็นของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล  

 

การสงัเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร 
ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
การสมัภาษณ์แบบ 
ก่ึงโครงสร้าง (Semi–structure  
Interview)เก่ียวกบัสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

 

ไดส้มรรถนะหลกัและ
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี
ของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลเพื่อน าไป
สร้างตวัช้ีวดัสมรรถนะใน
การวจิยัระยะท่ี 2 

 

ระยะท่ี 3 การ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
( Construct  Validity) 
ของตวัช้ีวดัสมรรถนะผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ด้วยเทคนิคการวิจยัเชิง

ใชแ้บบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะเก็บ
ขอ้มูลจากผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยท่ี
ข้ึนทะเบียนไวก้บัสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
จ านวน 330คน 

 
 

ไดแ้บบวดั หรือตวัช้ีวดั
สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี
ของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลท่ีผา่นการ
ประเมินคุณภาพดา้นความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

 

ระยะที ่2 การสร้างและ
พฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะเฉพาะ
หนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล  

 

การสมัภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง (Structure  
Interview)เก่ียวกบัตวัช้ีวดั
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
เฉพาะหนา้ท่ีผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

ไดต้วัช้ีวดัสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะเฉพาะ
หนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลเพื่อน าไป
สร้างแบบวดัสมรรถนะผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ตาราง 2 รายละเอียดขั้นตอนตามระยะการด าเนินการวจิยั  
 

วธีิการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 
แนวทางการ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลผลติ 

ระยะที่ 1 การศึกษาเพื่อคน้หาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล โดยใชว้ธีิการสังเคราะห์เอกสารร่วมกบัการสัมภาษณ์ 
การศึกษาเพื่อคน้หา
สมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี
จ าเป็นของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลจากเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และการสมัภาษณ์กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

เอกสาร ต ารา 
และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งและ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการตดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล  
15 คน  

แบบสมัภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง
เก่ียวกบั
สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะ
เฉพาะท่ีจ าเป็น
หนา้ท่ีของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 

น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์เชิง
เน้ือหาเพ่ือระบุ
สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะ
เฉพาะหนา้ท่ีของผู ้
ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอลดว้ย
การวเิคราะห์เชิง
เน้ือหา 

สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะ
เฉพาะหนา้ท่ีของ
ผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ 
การสร้างและพฒันา
ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะเฉพาะ
หนา้ท่ีของของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลโดย
ผูว้จิยัด าเนินการสร้าง
ตวัช้ีวดัตามสมรรถนะ 
จากนั้นน าไปสมัภาษณ์
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของตวัช้ีวดั 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการตดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 
จ านวน 15 คน  
 

แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
เก่ียวกบัตวัช้ีวดั
สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะ
เฉพาะหนา้ท่ีผู ้
ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 
 

น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ิมเติมตาม
ค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ
หลกัและ
สมรรถนะเฉพาะ
หนา้ท่ีของผู ้
ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

วธีิการ แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 
แนวทางการ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลผลติ 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของตวัช้ีวดั
สมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
สร้างแบบวดัสมรรถนะ
ของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล แลว้น าไป
เก็บขอ้มูลเพ่ือน ามา
ตรวจสอบคุณภาพของ
ตวัช้ีวดัสมรรถนะผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล
ดา้นความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง 

ผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยท่ี
ข้ึนทะเบียนไว้
กบัสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย 
จ านวน 330 คน 

แบบวดัสมรรถนะ
ของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล ซ่ึง
เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 
5 ระดบั 

1) การวเิคราะห์
สถิติพ้ืนฐาน คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
2) การวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั (CFA) 

1) โครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบ
สมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล
พร้อมตวัช้ีวดัท่ี
ผา่นการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 
2) แบบวดั
สมรรถนะผู ้
ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 

 
ระยะที ่1 การศึกษาเพ่ือค้นหาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าทีท่ีจ่ าเป็นของผู้ตัดสินกฬีา
บาสเกตบอล  

ในระยะน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและคน้หาสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
แบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 สังเคราะห์สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัด าเนินการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีสมรรถนะจากนกัวิชาการ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล ซ่ึงได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและต ารา (Document synthesis) เพื่อให้ได้
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

 
 



  134 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูเ้ช่ียวชาญในการดา้น

การตดัสินกีฬาบาสเกตบอลโดยน าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์ร่วมเพื่อพฒันาสมรรถนะของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

 
แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ท่ีใช้ในการสังเคราะห์สมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. เอกสารท่ีเป็นทฤษฎีสมรรถนะจากนกัวชิาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ซ่ึงไดม้าจากการ
สังเคราะห์เอกสารและต ารา (Document synthesis) และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล จ านวน 23 เล่ม 

2. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย จ านวน 15 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูด้  ารงต าแหน่งประธานผูต้ดัสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในอดีต
และปัจจุบนั จ านวน 2 คน  2) ผูค้วบคุมการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ จ  านวน 2 คน 
3)ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ จ  านวน 6 คน 4) ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการวดัและการ
ประเมินผล จ านวน 2 คนและ 5) วิทยากรกีฬาบาสเกตบอลระดบัชาติ จ  านวน 3 คนซ่ึงเกณฑ์การ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1.เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานผูต้ดัสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนั หรือ 2. เป็นผูค้วบคุมการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 5 ปี หรือ 3. เป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
น้อย 3 ปี หรือ 4. เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการวดัและการประเมินผล ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างน้อย 5 ปี 
หรือ 5. เป็นวทิยากรอบรมผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบัชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย 5 ปี  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 1 ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–
structure Interview) ส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อระบุ
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structure 
Interview)ผู้วจัิยด าเนินการตามนี ้

1) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล เพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับสร้างแบบสัมภาษณ์ 

3) ศึกษาวธีิสร้างแบบสัมภาษณ์ และก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือจากต าราระเบียบ
วธีิวจิยั และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) โดยขอ้ค าถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-ended) และแบบปลายปิด (Close-ended) 

5) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยค์วบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ จากนั้นส่ง
ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางสังคมศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาไดแ้ก่ 

5.1) อาจารย ์ดร.สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร  
5.2) อาจารยอ์ติราช  เกิดทอง 
5.3) อาจารยเ์จนวทิย ์ วารีบ่อ 

6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามผูเ้ช่ียวชาญแนะน า และให้อาจารย์ควบคุม
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้

7) ทดลองใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย (objectivity) ของข้อ
ค าถาม ซ่ึงเป็นการตรวจสอบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์เขา้ใจตรงประเด็นขอ้ค าถามหรือไม่ โดยทดลอง
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 3 คนผลการทดลองใช้พบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 3 คนเขา้ใจประเด็นขอ้ค าถามไดต้รงกนั 

8) ปรับปรุงข้อบกพร่องของแบบสัมภาษณ์คร้ังสุดท้ายจากข้อ 7 จากนั้ นน าไป
สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 15 คน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 15 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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1) ติดต่อขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากสถาบนัสังกดัท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการวจิยั 

2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ยืน่ต่อผูบ้ริหารสมาคม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
พร้อมทั้งนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3) จดัเตรียมแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ซ่ึง
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–structure Interview) เพื่อใช้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ีผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลควรมี พร้อมค าแนะน า
เพิ่มเติม 

4) ด าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 15 
คน  

5) สรุปขอ้มูลสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นต่อผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลจากการสัมภาษณ์ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากการสังเคราะห์เอกสาร

จากต ารา (Document synthesis) ซ่ึงเป็นการตีความ สร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือ
ปรากฏการณ์ ท่ีมองเห็น เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ห็นหรือสังเกตหลายๆ เหตุการณ์ต่างๆ แลว้จึงสรุป โดยการ
หาความคงท่ีของขอ้มูล พร้อมทั้งสร้างนิยามเชิงปฏิบติัการของสมรรถนะแต่ละดา้นเพื่อน าไปสร้าง
ขอ้ค าถามหรือตวัช้ีวดัสมรรถนะในล าดบัต่อไปเพื่อสัมภาษณ์ถึงสมรรถนะหลกั จากนั้นน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content  Analysis)  อีก
รอบหน่ึงเพื่อระบุองคป์ระกอบสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี 

 
ระยะที ่2  การสร้างและพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ของผู้ตัดสินกฬีา
บาสเกตบอล  

ในระยะน้ี แบ่งออกเป็น  2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  

ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัผูเ้ช่ียวชาญในการดา้นการตดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลเพื่อสร้างตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินความเหมาะสมตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัน าตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญมาประเมินความเหมาะสม โดยจดัท าเป็นตวัช้ีวดัสมรรถนะดา้นต่างๆ จากนั้นจดัท าแบบ
ประเมินความเหมาะสมตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลพร้อมจัดส่งให้กับ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดั 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้ห้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลเป็นผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกบัระยะท่ี 1 จ านวน 15 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
Interview) ส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลใน
แต่ละสมรรถนะดงัตวัอยา่งในภาคผนวก 

โดยแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบผสมผสาน มี
ขอ้ค าถามให้ประเมินความเหมาะสมแบบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้
แสดงความคิดเห็น จ านวน 97 ขอ้ 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 

Interview) 
1) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัตวัช้ีวดัสมรรถนะของ     ผู ้

ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
2) ศึกษาวิธีเขียนตวัช้ีวดัจากต าราระเบียบวิธีวิจยั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง

ตวัช้ีวดัในแต่ละสมรรถนะ  
3) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) โดยข้อค าถามเป็น 

แบบปลายปิด (Close-ended) 
4) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยค์วบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ จากนั้นส่ง

ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางสังคมศาสตร์ จ  านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
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ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ ดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัวตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ (Index of item objective congruence : IOC)  ซ่ึงขอ้ค าถามทั้งหมด
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน (IOC>0.5) โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาไดแ้ก่ 

4.1) อาจารย ์ดร.สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร  
4.2) อาจารยอ์ติราช  เกิดทอง 
4.3) อาจารยเ์จนวทิย ์ วารีบ่อ 

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามผูเ้ช่ียวชาญแนะน า และให้อาจารย์ควบคุม
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้

6) ทดลองใชแ้บบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้ค าถาม ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์เขา้ใจตรงประเด็นขอ้ค าถามหรือไม่ โดยทดลองสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 3 คน ผลการทดลองใช้พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 3 คน เขา้ใจประเด็นขอ้ค าถามไดต้รงกนั 

7) ปรับปรุงขอ้บกพร่องของแบบสัมภาษณ์คร้ังสุดทา้ยจากขอ้ 6 จากนั้นน าไปเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 15 คน 

8) น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 7 มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการ
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล  

9) รวบรวมตวัช้ีวดัท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน เพื่อน าไปสร้างแบบสอบถามในการวิจยั
ระยะต่อไป  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล จ านวน 15 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) ติดต่อขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากสถาบนัสังกดัท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการวจิยั 

2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ยืน่ต่อผูบ้ริหารสมาคม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
พร้อมทั้งนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3) จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เก่ียวกับ
ตัวช้ีวดัสมรรถนะผูต้ ัดสินกีฬาท่ีได้จากการวิจยัระยะท่ี 1 มาด าเนินการสัมภาษณ์คร้ังท่ี 2 กับ
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ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิมจากระยะท่ี 1 (ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลจ านวน 15 คน) 
เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งตวัช้ีวดักบัสมรรถนะในแต่ละดา้น พร้อมค าแนะน าเพิ่มเติม 

4) น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน า แล้วสร้างแบบ
ประเมินเพื่อน ากลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิม (ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล
จ านวน 15 คน) ใหค้ะแนนความสอดคลอ้งระหวา่งของตวัช้ีวดัของสมรรถนะแต่ละดา้น  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คร้ัง
ท่ี 2 จากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 15 คน มาพิจารณาพร้อมกับ
ปรับปรุงตามขอ้แนะน าเพิ่มเติม เพื่อใหต้วัช้ีวดัของสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลสมบูรณ์มาก
ข้ึน 

2) วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Item Objective Congruence) ระหวา่ง
ของตวัช้ีวดักบันิยามเชิงปฏิบติัการของสมรรถนะแต่ละดา้น โดยใช้คะแนนจากแบบประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 15 คน  

 

ระยะที ่3 การตรวจสอบความเทีย่งตรงกึง่โครงสร้าง (Construct Validity) ของตัวช้ีวัดสมรรถนะผู้
ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล  

ในระยะมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พร้อม
ทั้งตรวจสอบความเท่ียงตรงก่ึงโครงสร้างของตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลและ
ความสอดคล้องของการวดัแบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้วิจ ัยด าเนินการตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนไว้
กบัสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 374 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 30 คน เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพของแบบวดั และ 2) ผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จ านวน 
330 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกคนท่ีมีประสบการณ์
ดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลและมีคุณสมบติัตามท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
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ก าหนด  ส่วนการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัท าตามค าแนะน าของแฮร์ (Hair et al., 2010: 642-
644) ท่ีระบุวา่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) หรือการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 
(SEM) ท่ีใชเ้ทคนิคการประมาณค่าแบบ maximum likelihood ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100-400
หน่วย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในช่วง 100-400 คน ส่วนจ านวน 330 ไดม้า
จากจ านวนผูต้ดัสินท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อเง่ือนไข
การใชส้ถิติ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัในระยะท่ี 3  ได้แก่ แบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลทั้งด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีเพื่อให้ผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอลท่ีมีประสบการณ์และมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทยก าหนดยืนยนัโครงสร้างหรือองค์ประกอบของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนและแปลความหมาย ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัหรือขอ้ค าถามของแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 

 
ระดบัคะแนน การแปลความหมาย 

5 คะแนน ตวัช้ีวดัขอ้น้ีมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัมากท่ีสุด 
4 คะแนน ตวัช้ีวดัขอ้น้ีมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัมาก 
3 คะแนน ตวัช้ีวดัขอ้น้ีมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน ตวัช้ีวดัขอ้น้ีมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบันอ้ย 
1 คะแนน ตวัช้ีวดัขอ้น้ีมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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เกณฑ์การแปลความหมายตัวช้ีว ัดของแบบวัดสมรรถนะของผู ้ตัด สิน กีฬา
บาสเกตบอล(สุทธิธชั คนกาญจน์, 2547: 45) 
 

ค่าเฉล่ีย  4.01- 5.00  หมายถึงตวัช้ีวดัมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.01- 4.00 หมายถึง ตวัช้ีวดัมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.01- 3.00 หมายถึงตวัช้ีวดัมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.01- 2.00      หมายถึง ตวัช้ีวดัมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  0.01- 1.00 หมายถึง ตวัช้ีวดัมีความจ าเป็นต่อการตดัสินในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบวดัตัวช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬา

บาสเกตบอล มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ก าหนดจุดมุ่ งหมายของการสร้างแบบวัดสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา

บาสเกตบอล 
2) น าตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี 1 และ 2 

มาสร้างแบบวดัสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ประเภทมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั 

3) น าข้อค าถามทั้ งหมดให้อาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความ
เหมาะสมดา้นเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้ความครอบคลุม และความสอดคลอ้งตามนิยามเชิงปฏิบติัการของ
ตวัช้ีวดัในแต่ละสมรรถนะ พร้อมท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยค์วบคุมปริญญา
นิพนธ์ 

4) น าข้อค าถามท่ีได้จากข้อ 3 ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวดัดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Item 
Objective Congruence) ของขอ้ค าถาม โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.50 
ข้ึนไป รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงขอ้ค าถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีพิจารณาไดแ้ก่  

4.1) อาจารย ์ดร.สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร  
4.2) อาจารยอ์ติราช  เกิดทอง 
4.3) อาจารยเ์จนวทิย ์ วารีบ่อ 
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5) น าแบบวดัท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try-
out) กับผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์ค่า
อ านาจจ าแนก (Item–Total Correlation) โดยคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ข้ึน
ไป (Hair, 2010: 125) ซ่ึงค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดั มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 0.80 

6) จากนั้นน าข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินค่าอ านาจจ าแนก (Item–Total 
Correlation) มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของสมรรถนะในแต่ละดา้น  โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยท่ีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัควรมี
ค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Hair, 2010: 125) ซ่ึงสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของแบบวดัมีค่าเท่ากบั 0.83 

7) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง
กบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลไปเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบักรรมการผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1) ติดต่อขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

เพื่อขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากสถาบนัสังกดัท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ยืน่ต่อผูบ้ริหารสมาคม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
พร้อมทั้งนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน พฤษภาคม-
กนัยายน 

3) จดัเตรียมแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลให้เพียงพอต่อ
การเก็บขอ้มูลกบัผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 330 คน 

4) น าแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลเพื่อตอบขอ้ค าถาม 

5) เก็บแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลและตรวจสอบ
ความเรียบร้อยทุกฉบบั แลว้คดัเลือกฉบบัท่ีขอ้มูลสมบูรณ์แลว้ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้

6) บนัทึกขอ้มูลจากแบบวดัตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลฉบบัท่ี
ขอ้มูลสมบูรณ์ลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัต่อไป 
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วเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และการ

วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ซ่ึงมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานดว้ยสถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct  validity) ของ

ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirm Factor Analysis : CFA) โดยการวเิคราะห์องคป์ะกอบเชิงยนืยนั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของแบบจ าลอง (Specification of the model) เป็นการ
ก าหนดความสัมพนัธ์โครงสร้างระหวา่งส่วนประกอบต่าง ๆ ในแบบจ าลองการวดั  

2) การระบุความถ่ีเป็นค่าเดียวของแบบจ าลอง (Assessing the identification of 
the model) เป็นการระบุวา่แบบจ าลององคป์ระกอบสามารถน ามาประมาณค่าพารามิเตอร์ไดเ้ป็นค่า
เดียวหรือไม่  (นงลักษณ์  วิ รัชชัย. 2542) โดยต้องการทดสอบแบบจ าลองระบุ เกินพอดี 
(overidentified model)  ท่ีมีจ  านวนพารามิเตอร์ท่ีทราบค่า (ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
ของขอ้ค าถาม) มากกว่าจ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า (เช่น น ้ าหนักองค์ประกอบ ความคลาด
เคล่ือนในการวดั เป็นต้น) โดยท่ีแบบจ าลองจ านวนตัวแปรสังเกตได้มากกว่ามีแนวโน้มท่ีจะ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ไดดี้กวา่แบบจ าลองท่ีมีจ านวนตวัแปรสังเกตน้อยกวา่ เคนนี และ 
แมคคอช (เสรี ชดัแชม้. 2547: 27; อา้งอิงจาก Kenny & McCoach. 2003) 

3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ ในแบบจ าลอง   (Evaluation model estimates)  
เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการแกส้มการโครงสร้างเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ซ่ึงไม่
ทราบค่าในสมการ ในการวิจยัคร้ังน้ีก าหนดวิธีการการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ด
สูงสุด (Maximum likelihood - ML)  

4) การประมาณค่าความสอดคล้องของแบบจ าลอง (Evaluation the Data – 
Model Fit)   ผูว้ิจยัประเมินความสอดคลอ้งของแบบจ าลององคป์ระกอบ โดยพิจารณาค่าสถิติต่าง ๆ 
ในผลวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเป็นหลกัฐานสนบัสนุนว่าแบบจ าลองสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี
หรือไม่ หรือแนะน าวา่แบบจ าลองไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลอยา่งไร ถา้แบบจ าลองไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลตอ้งปฏิเสธแบบจ าลององค์ประกอบตามสมมติฐาน หรืออาจใช้ค่าสถิติท่ีให้มากกบัผลการ
วิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของแบบจ าลองหรือปรับแบบจ าลอง โดย
พิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งแบบจ าลองสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากค่าสถิติ
วดัระดบัความกลมกลืน ประกอบดว้ย 
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4.1) ค่าสถิ ติไค–สแควร์ (Chi-square statistic) เป็นค่าสถิติ ท่ีทดสอบ
สมมติฐานวา่เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากรแตกต่างจากเมริกซ์ความแปรปรวนร่วมท่ี
ประมาณค่าจากแบบจ าลองสมติฐานหรือไม่ ค่าสถิติไค–สแควร์ท่ีไม่มีนยัส าคญัจะแสดงวา่      เมท
ริกซ์ความแปรปรวนร่วมทั้งสองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่แบบจ าลอง
สมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แต่เน่ืองจากค่าสถิติไค–สแควร์ ไดรั้บผลกระทบ
ได้ง่ายจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้ค่าไค–สแควร์ มีโอกาสท่ีจะมีนัยส าคญัไดง่้าย
จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแจกแจงปกติหลายตวัแปร (Multivariate 
Normality)(Joreskog; &Sorborm. 1996: 121-122) การพิจารณาค่าไค–สแควร์ท่ีมีนยัส าคญั จึงไม่ได้
หมายความว่าแบบจ าลองท่ีทดสอบไดไ้ม่มีความกลมกลืนเสมอไป ดงันั้นจึงอาจแกไ้ขไดโ้ดยการ
พิจารณาค่าดัชนีอัตราส่วนไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square Ratio) ซ่ึงเป็นอัตราส่วน
ระหวา่งค่าไคสแควร์กบัองศาอิสระ (ไค-สแควร์หารดว้ยองศาอิสระ)  

4.2) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการ
เปรียบเทียบปริมาณของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม 

4.3) ดัช นี ว ัดระดับความกลมกลืนป รับแก้  (Adjusted Goodness of 
FitIndex: AGFI) เม่ือน าดชันี GFI มาปรับแก ้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซ่ึงรวมทั้งจ  านวน
ตวัแปรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะไดค้่าดชันี AGFI ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัค่าดชันี GFI  

4.4) ดัชนี  SRMR (Standard Root Mean squired Residual) เป็นค่าเฉ ล่ีย
ของค่าท่ีเหลือท่ีอยูใ่นรูปของคะแนนมาตรฐาน มาจากดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษท่ีเหลือ 
RMR (Root MeanSquared Residuals) เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษข์องแบบจ าลองสองแบบจ าลอง เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั 
ดชันี RMR เป็นตวับอกขนาดของเศษท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของ
แบบจ าลองสองแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และจะใช้ไดดี้เม่ือตวัแปรภายนอกและตวัแปร
สังเกตไดเ้ป็นตวัแปรมาตรฐาน(Standardized RMR) 

4.5) ดชันีค่ารากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการแปรปรวน
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เป็นดชันีท่ีบ่งช้ีถึงความไม่กลมกลืนระหวา่ง
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนกบัเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร  

4.6) ดัช นี  CFI (Comparative Fit Index) เป็ น ดัช นี ท่ี ใช้ เป รียบ เที ยบ
แบบจ าลองการวิจยั (Purposed Model) ว่ามีความกลมกลืนสูงกว่าแบบจ าลองอิสระ (Null Model) 
มากนอ้ยเพียงใด  
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ตาราง 3 ดัชนี ท่ี ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง และเกณฑ์ ท่ี ใช้พิ จารณา 
(Schermelleh-Engel, Moosbrugger& Muller, 2003: 52) 
 

ดชันีวดัความสอดคลอ้ง เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 

ระดบัดี 

เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 

ระดบัพอใช ้
p-value (ของ 2χ ) 0.05 < p  1.00 0.01 < p  0.05 

Chi-square/df 0 < df/2  2 2 < df/2  3 

SRMR 0  SRMR 0.05 0.05 < SRMR 0.10 

RMSEA 0  RMSEA 0.05 0.05 < RMSEA 0.08 

CFI 0.97   CFI 1.00 0.95 CFI < 0.97 

GFI 0.95  GFI 1.00 0.90   GFI < 0.95 

AGFI 0.90  AGFI  1.00 0.85 AGFI < 0.90 

   

 
5) เม่ือตรวจสอบระดบัความกลมกลืนของแบบจ าลองแลว้ไม่สอดคลอ้งกลมกลืน 

ผูว้จิยัจะท าการปรับแต่งแบบจ าลองโดยพิจารณาจากดชันีปรับแต่งแบบจ าลอง (Model modification 
Indices: MI) และค่าการเปล่ียนแปลงพารามิเตอร์มาตรฐานท่ีคาดหวงั (Standardized Expected 
Parameter Change: SEPC) ของเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของความ
คลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (Theta-delta: TD)   เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วมของความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตได้ภายในและภายนอก (Theta-delta-
epsilon: TH) และเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคล่ือนของตวั
แปรสังเกตได้ตวัแปรแฝงภายใน(Psi: PS) เน่ืองจากผูว้ิจยัต้องการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาตามกรอบแนวคิดทฤษฎี จึงท าการปรับเฉพาะเมทริกซ์ของความ
คลาดเคล่ือนให้มีความสัมพนัธ์กันได้ โดยดัชนี MI  จะท าให้ทราบว่า หากเพิ่มพารามิเตอร์ใน
แบบจ าลองแลว้ท าการวิเคราะห์ใหม่ ค่าไค –สแควร์จะลดลงเท่ากบัค่า MI ส่วนค่า SEPC จะท าให้
ทราบขนาดและทิศทางของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 
 

 

(American College Dictionary, 

2001) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

งานวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลคร้ังน้ี เป็นการวจิยั
ผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods Research) เพื่อสร้าง
ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ผูว้ิจยัขอ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาและคน้หาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 

ระยะที่  2 ผลการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล        

ระยะที่ 3 ผลการตรวจสอบด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของ
สมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์

ขอ้มูลเพื่อใชน้ าเสนอผลการวจิยั 
  n    แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 GFI     แทน ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)  

 NFI   แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ (Normal  Fit  Index) 

 RMSEA แทน ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า   

     (Root Mean Square Error of Approximation) 

 RMR แทน ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square Residual) 

x
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 CFI      แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดีเชิงเปรียบเทียบ 

                                             (Comparative fitindices)  

 df          แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 

 P  แทน ความน่าจะเป็น (Probability) 

 **  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 b     แทน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  

 B     แทน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 SE    แทน ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) ของน ้าหนกั 

     องคป์ระกอบ 

 R2   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (Coefficient of determination) 

 t  แทน ค่าสถิติที (t-distribution) 

   แทน สมรรถนะ  

                      แทน ตวัช้ีวดั 

     แทน สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

แทน ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร  
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ระยะที ่1 ผลการศึกษาและค้นหาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ของผู้ตัดสินกฬีา
บาสเกตบอล 

การน าเสนอผลการศึกษาและคน้หาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ผูว้จิยัด าเนินการแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

1.1  ผลการสังเคราะห์สมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ศึกษาและคน้หาสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล

โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูต้ดัสินบาสเกตบอล (Content 
analysis) ร่วมกบัการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–structure  Interview) การ
วิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างขอ้สรุปขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม 
หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แลว้จึงสรุป โดย
การหาความเท่ียงตรงของขอ้มูล และสร้างสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 
ตาราง 4 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลจากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

       สมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะหลกั 1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  

2. จิตส านึกในการปฏิบติังาน  

3. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

4. จริยธรรม  

5. การท างานเป็นทีม 
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ตาราง 4 (ตอ่)  
 

       สมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี 1. ภาวะผูน้ า  

2. การควบคุมตนเอง  

3. การสัง่การตามอ านาจหนา้ท่ี 

4. ความถูกตอ้งของงาน  

5. ความเขา้ใจผูอ่ื้น 

6. ความมัน่ใจในตนเอง  

7. ความเขา้ใจองคก์ร 

8. ศิลปะการส่ือสาร 

9. การคิดวเิคราะห์ 

10. สุนทรียภาพทางศิลปะ 

11. ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร  

12. การมองภาพองคร์วม 

13. การพฒันาผูอ่ื้น 

14. การสร้างสมัพนัธภาพ 

15. การสืบหาขอ้มูล 

16. ความยดืหยุน่ผอ่นปรน 

  

จากตาราง 4 พบวา่ สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลมีสมรรถนะหลกั  5 ดา้น 
และ ประกอบดว้ย 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 2) จิตส านึกในการปฏิบติังาน 
(Service Mind) 3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) จริยธรรม (Integrity) 5) 
การท างานเป็นทีม (Teamwork) และ สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี 16 ด้าน ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้ า 
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(Leadership) 2) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 3) การสั่งการตามอ านาจหนา้ท่ี (Holding People 
Accountable) 4) ความถูกต้องของงาน (Concern for Order) 5) ความเขา้ใจผูอ่ื้น (Interpersonal 
Understanding) 6) ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) 7) ความเขา้ใจองค์กร(Organizational 
Awareness) 8) ศิลปะการส่ือสาร (Communication & Influencing) 9) การคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 10) สุนทรียภาพทางศิลปะ(Aesthetic Quality) 11) ความผูกพันท่ี มีต่อองค์กร 
(Organization Commitment)12) การมองภาพองคร์วม (Conceptual Thinking ) 13) การพฒันาผูอ่ื้น 
(Caring Other) 14)การสร้างสัมพันธภาพ ( Relation Ship Building)15) การสืบหาข้อมูล 
(Information Seeking) 16) ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) 

จากการสังเคราะห์บทสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–structure  Interview) ผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญในทางด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลของประเทศไทยจ านวน 15 ท่าน ผูว้ิจยั
สามารถสรุปประเด็นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลใน
ขั้นตอนท่ี 1 ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 ผลการศึกษานิยามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี ของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

  นิยาม 

1. สมรรถนะหลกั 1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการตดัสินกีฬา

บาสเกตบอลใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานท่ีมีอยู ่

โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการตดัสินท่ีผา่นมา

ของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธ์ิของสมาคม

กีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก าหนดข้ึน อีก

ทั้งยงัหมายรวมถึงการพฒันาผลงานและ

กระบวนการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

 

หัวข้อ                   สมรรถนะ 
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ตาราง  5  (ต่อ) 

  นิยาม 

 1.2 จิตส านึกในการปฏิบติังาน 

 

 

ความเขา้ใจในคุณลกัษณะ และวธีิการ

ตดัสินท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

สามารถเขา้ใจความตอ้งการ หรือ ปัญหา

ท่ีแทจ้ริงของผูฝึ้กสอน หรือนกักีฬาและ

สามารถด าเนินการหรือแกไ้ขปัญหา ให้

ค  าปรึกษาในส่วนของกติกาและการ

ตดัสินได ้

1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ 

 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม 

พฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ ของ

ตนในการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

ดว้ยการศึกษา คน้ควา้หาความรู้ พฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งรู้จกัพฒันา 

ปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นกติกา 

สมรรถภาพ วธีิปฏิบติัและเทคโนโลยต่ีาง 

ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินกีฬา

บาสเกตบอล 

1.4 จริยธรรม การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้ง

เหมาะสมตามกฎหมาย และ คุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลกัจรรยาบรรณใน

วชิาชีพของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลโดย

มุ่งประโยชน์เพื่อความยติุธรรมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

หัวข้อ                   สมรรถนะ 
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ตาราง  5  (ต่อ) 

  นิยาม 

 1.5 การท างานเป็นทีม  ความตั้งใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดย

มีเป้าหมายร่วมกนั สร้างกลุ่มบุคคล อาศยั

ความสัมพนัธ์ร่วมมือร่วมใจปฏิบติัหนา้ท่ี 

พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความจริงใจต่อ

งาน และผูร่้วมงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

จนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย         

2. สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ี 

2.1 ภาวะผูน้ า 

 

ความสามารถในการเป็นผูน้ า การก าหนด
ทิศทางเป้าหมายในการท างานของทีม
ตดัสิน สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีในการ
ตดัสิน รวมทั้งการกระตุน้จูงใจ และให้
ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูอ่ื้นถึงแนวทางการ
ตดัสินเพื่อใหที้มปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน 
เตม็ประสิทธิภาพ 

 2.2 การควบคุมตนเอง 

   

 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ

พฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีอาจจะถูกย ัว่ย ุ

หรือเผชิญหนา้กบัสภาวะความกดดนักบั

สถานการณ์ของเกมกีฬาบาสเกตบอล หรือ

เผชิญหนา้กบัความไม่เป็นมิตร รวมถึง

ความอดทนอดกลั้นเม่ือตอ้งอยูภ่ายใต้

สถานการณ์ท่ีก่อความเครียด อยา่งต่อเน่ือง 
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ตาราง  5  (ต่อ) 

  นิยาม 

 2.3 ความถูกตอ้งของงาน ความเขา้ใจ และการปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้าม
แนวทางท่ีก าหนด ตลอดจนความพยายามท่ี
จะปฏิบติังานใหถู้กตอ้งครบถว้นและลด
ขอ้บกพร่องของการตดัสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
รวมทั้งความพยายามใหเ้กิดความชดัเจนข้ึน
ในบทบาทหนา้ท่ี กฎกติกา ขอ้บงัคบั 
วธีิการปฏิบติั ต่าง ๆ และการคิดหาวธีิการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการตดัสินใหดี้
ยิง่ข้ึนอยูเ่สมอ 

2. สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ี 

2.4 ความมัน่ใจในตนเอง ความมัน่ใจในความสามารถ ศกัยภาพ 
ตลอดจนวจิารณญาณการตดัสินให้
บรรลุผล ดว้ยความมัน่ใจ 

 2.5 การคิดวเิคราะห์   

 

การท าความเขา้ใจและวเิคราะห์
สถานการณ์ ปัญหาการตดัสิน แนวคิดโดย
การแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนยอ่ยๆ 
หรือทีละขั้นตอน  

 2.6 การมองภาพองคร์วม  

   

 

การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองคร์วม 

โดยการจบัประเด็นในการตดัสิน สามารถ

สรุปรูปแบบเช่ือมโยงหรือประยกุตแ์นว

ทางการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ ต่างๆ 

จนไดว้ธีิการแกไ้ขปัญหา 
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ตาราง  5  (ต่อ) 

  นิยาม 

 2.7 การพฒันาผูอ่ื้น การใส่ใจและพฒันาผูอ่ื้น คือ ความใส่ใจ
และตั้งใจท่ีจะ ส่งเสริม ปรับปรุงและพฒันา
ใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพทศันคติท่ีดีต่อการตดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลอยา่งย ัง่ยนืเกินกวา่กรอบ
ของการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 2.8 การสืบหาขอ้มูล 

 

 

 

 

การสืบเสาะหาขอ้มูล คือ ความใฝ่รู้เชิงลึก
ท่ีจะแสวงหา ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ี
เกิดจากการแข่งขนั กฎ กติกา ระเบียบการ
แข่งขนั ประเด็นปัญหา หรือเร่ืองราว
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบติังาน 

 2.9 ความยดืหยุน่ผอ่นปรน ความยดืหยุน่ผอ่นปรน คือ ความสามารถ
ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีการตดัสินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคน
ท่ี หลากหลาย หมายความรวมถึงการ
ยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง และ 
ปรับเปล่ียนวธีิการเม่ือสถานการณ์เปล่ียน 

 

จากตาราง  5  พบว่าในทศันะของผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นว่าสมรรถนะของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล จ าแนกเป็น 1)สมรรถนะหลกัซ่ึงประกอบไปด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement Motivation)  จิตส านึกในการปฏิบติังาน (Service Mind)  การสั่งสม
ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
และ 2) สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีซ่ึงประกอบไปด้วย 9 สมรรถนะ ได้แก่ ภาวะผูน้ า (Leadership)  
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การควบคุมตนเอง (Self-Control) ความถูกตอ้งของงาน (Concern for Order) ความมัน่ใจในตนเอง 
(Self Confidence) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การมองภาพองค์รวม (Conceptual 
Thinking) การพฒันาผูอ่ื้น (Caring Others) การสืบหาขอ้มูล (Information Seeking) และความยืดหยุน่
ผ่อนปรน (Flexibility) โดยในแต่ละสมรรถนะนั้นจะมีนิยามดังปรากฏในตารางขา้งต้น ซ่ึงเม่ือ
ศึกษาในเชิงลึก พบว่า ผู ้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าในแต่ละสมรรถนะนั้ นจะสะท้อนถึงระดับ
ความสามารถของผูต้สิันกีฬาบาสเกตบอลไทย ควรมีการแบ่งระดบัความสามารถออกเป็น 3 ระดบั 
จากระดบัท่ี 1 มีความสามารถในระดบัต ่าสุด จนถึงระดบัท่ี 3  ท่ีมีความสามารถสูงสุด ดงัปรากฏ
รายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตาราง 6 ผลการสังเคราะห์ระดบัและนิยามสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลจากการ
สัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

  นิยาม 

สมรรถนะหลกัท่ี 1

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

(Achievement 

Motivation) 

 

ระดบัท่ี 1 แสดงความมุ่งมัน่ 

กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินใหดี้

และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ระดบัน้ีคือระดบัพื้นฐานผูต้ดัสินสามารถ
แสดงความพยายามในการเป็นผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลท่ีดี มีการวางเป้าหมาย
และท าผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น 
ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการ
ตดัสินเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 

ระดบัท่ี 2 ปรับปรุงวธีิการ

ตดัสินใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึนเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น  

แสดงศกัยภาพในการตดัสินใหไ้ดผ้ลงาน

ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ยงัตอ้งสามารถ

ปรับปรุงและพฒันาวธีิการตดัสินเพื่อใหมี้

ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

  นิยาม 

 ระดบัท่ี 3 สามารถก าหนด

เป้าหมาย พฒันาวธีิการตดัสิน

เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 

ระดบัน้ีคือสมรรถนะขั้นสูงของการเป็นผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ตอ้งสามารถแสดง
ความสามารถในสมรรถนะระดบัต ่ามมา
ก่อน กล่าวคือ ตอ้งมีความมุ่งมัน่และกลา้
ตดัสิน และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

สมรรถนะหลกัท่ี 2

จิตส านึกในการ

ปฏิบติังาน   

(Service Mind) 

ระดบัท่ี 1 สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ดว้ยความเตม็ใจ เป็นมิตรและ

ช่วยแกปั้ญหาในการตดัสิน 

การท่ีผูต้ดัสินสามารถแสดงความเต็มใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี สามารถตอบขอ้ซกัถาม 

หรือให้ค  าแนะน าดว้ยความ เตม็ใจ 

ระดบัท่ี 2 ใหบ้ริการท่ีเกิน

ความหวงั และตอ้งใชเ้วลาหรือ

ความพยายามอยา่งมาก 

แสดงศกัยภาพในการใหข้อ้มูล ข่าวสาร กฎ 

กติกาท่ีถูกตอ้งแมว้า่ ผูฝึ้กสอนหรือนกักีฬา

จะไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบ 

ระดบัท่ี 3 ใหบ้ริการท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงใหแ้ก่ผู ้

ฝึกสอน นกักีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ระดบัน้ีคือสมรรถนะขั้นสูงของการเป็นผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ตอ้งสามารถแสดง
ความสามารถในการตดัสินท่ีถูกตอ้งและ
เป็นประโยชน์แก่ทีมแข่งขนั 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

สมรรถนะหลกัท่ี 3

การสัง่สมความ

เช่ียวชาญในการ

ตดัสิน (Expertise)  

 

ระดบัท่ี 1 มีความเขา้ใจ สามารถ

วิเคราะห์กติกา มีความเช่ียวชาญ 

และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกติกา

บาสเกตบอล 

มีความรู้กติกา สามารถวิเคราะห์เจตนารมณ์
ของกติกา และใหค้ าปรึกษาท่ีถูกตอ้ง 

ระดบัท่ี 2 แสดงความสนใจ ศึกษา

ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆมาปรับ

ใชก้บัการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล

ได ้

การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยการเขา้อบรม การ

อ่านกติกา และหนงัสือค าอธิบายกติกา รู้จกัใช้

เทคโนโลยี มาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินกีฬา

บาสเกตบอล 

ระดบัท่ี 3 ศึกษาพฒันาตนเองใหมี้

ความรู้ความเช่ียวชาญในการ

ตดัสิน ทั้งในเชิงลึกและ  เชิงกวา้ง

อยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนการ

ปฏิบติังาน     ของผูอ่ื้น 

การสัง่สมประสบการณ์ ความเช่ียวชาญทาง 
กฎ กติกา และเทคนิคการตดัสินขั้นสูงและ
สามารถแนะน าวิธีการตดัสินได ้

สมรรถนะหลกัท่ี 4

จริยธรรม (Integrity)  

 

ระดบัท่ี 1 มีความซ่ือสตัย ์มีสจัจะ

เช่ือถือได ้

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ไม่เลือก
ปฏิบติั และท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎ 
ระเบียบและกติกา 

ระดบัท่ี 2 ยึดมัน่ในหลกัการ ด ารง

ซ่ึงความถูกตอ้ง 

ยึดมัน่ในจรรยาบรรณของผูต้ดัสินกีฬา

บาสเกตบอล หนกัแน่น สงบ สุภาพ แมว้า่จะ

อยูใ่นสถานการณ์ท่ีสบัสน  เครียด ไม่แสดง

ความทอ้ถอยต่อสถานการณ์ท่ียากล าบาก 

ระดบัท่ี 3 อุทิศตนเพ่ือความ

ยติุธรรม     

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส 
ยติุธรรม แมอ้าจสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ 
นกักีฬาและผูฝึ้กสอน 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

สมรรถนะหลกัท่ี 5

การท างานเป็นทีม 

(Teamwork)  

 

ระดบั 1 รับผิดชอบหนา้ท่ีตาม

ต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสิน

และใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อน

ร่วมทีม 

รู้หนา้ท่ีและต าแหน่งของการตดัสินท างาน
ในส่วนท่ีตนตอ้งรับผดิชอบพร้อมทั้ง         
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของทีมตดัสิน 

ระดบั 2 ประสานความร่วมมือ

ของสมาชิกในทีม 

การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม

และเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น  และการ

วางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็น

ของเพื่อนร่วมทีม 

 

ระดบัท่ี 3 ส่งเสริมช่วยเหลือผู ้

ตดัสินร่วมทีมสามารถน าทีม

ตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจให้

ประสบความส าเร็จ 

การรักษามิตรภาพอนัดีกบัเพื่อนร่วมทีม 
โดยใหค้วามช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมทีม การ
ยกยอ่ง กล่าวช่ืนชมใหก้ าลงัใจและสร้าง
แรงจูงใจเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งจริงใจ 

 
จากตาราง 6 พบว่า สมรรถนะหลกัมี 5 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

(Achievement Motivation) จิตส านึกในการปฏิบติังาน   (Service Mind) การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในการตดัสิน (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และการท างานเป็นทีม(Teamwork) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยระดบัสมรรถนะ 3 ระดบั เหมือนกนัทั้ง 5 สมรรถนะ  

โดยท่ีสมรรถนะหลกัการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ(Achievement Motivation) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 
ผูต้ดัสินแสดงความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินใหดี้และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ี
วางไว ้ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ผูต้ดัสินปรับปรุงวิธีการตดัสินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้ไดผ้ล
งานท่ีโดดเด่น ระดบัสมรรถนะท่ี 3 ผูต้ดัสินกลา้ตดัสินใจแมว้า่การตดัสินใจนั้นจะมีความผิดพลาด
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  
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 สมรรถนะหลกัจิตส านึกในการปฏิบติังาน   (Service Mind) ) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 
ผูต้ดัสินสามารถปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตรและช่วยแกปั้ญหาในการตดัสินการแข่งขนั 
ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ผูต้ดัสินให้บริการท่ีเกินความหวงั และตอ้งใชเ้วลาหรือความพยายามอยา่งมาก 
ระดบัสมรรถนะท่ี 3 ผูต้ดัสินให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริงให้แก่ผูฝึ้กสอน นักกีฬา และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะหลกัการสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน (Expertise) มีระดบัสมรรถนะ
ท่ี 1ผูต้ดัสินมีความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์กติกา มีความเช่ียวชาญ และเข้าใจวตัถุประสงค์ของ
กติกาบาสเกตบอล ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ผูต้ดัสินแสดงความสนใจ ศึกษาความรู้ เทคโนโลยใีหม่ๆมา
ปรับใช้กบัการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลได้ ระดบัสมรรถนะท่ี 3 ผูต้ดัสินศึกษาพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการตดัสิน ทั้งในเชิงลึกและ  เชิงกวา้งอย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของผูอ่ื้น 

สมรรถนะหลกัจริยธรรม (Integrity) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 ผูต้ดัสินมีความซ่ือสัตย ์มี
สัจจะเช่ือถือได้  ระดับสมรรถนะท่ี 2 ผูต้ ัดสินยึดมั่นในหลักการ ด ารงซ่ึงความถูกต้อง ระดับ
สมรรถนะท่ี 3 ผูต้ดัสินอุทิศตนเพื่อความยติุธรรม     

สมรรถนะหลักการท างานเป็นทีม (Teamwork) ระดับสมรรถนะท่ี 1 ผู ้ตัดสิน
รับผิดชอบหน้าท่ีตามต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสินและให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม ระดับ
สมรรถนะท่ี 2 ผูต้ดัสินประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม ระดับสมรรถนะท่ี 3 ผูต้ ัดสิน
ส่งเสริมช่วยเหลือผูต้ดัสินร่วมทีมสามารถน าทีมตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
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ตาราง 7 ผลการสังเคราะห์ระดบัและนิยามสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
 

  นิยาม 

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 1ภาวะผูน้ า

(Leadership) 

 

 

ระดบัท่ี 1 บริหารการประชุม

ก่อนตดัสินอยูเ่สมอ 

การด าเนินการประชุมก่อนและหลังการ

ตัดสินให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการ

ตดัสิน หนา้ท่ีของผูต้ดัสินในแต่ละต าแหน่ง 

ใหแ้ก่บุคคลในทีมได ้

ระดบัท่ี 2 เป็นผูน้ าของกลุ่ม

ตดัสิน 

การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    

การกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจใน     

การท างาน 

ระดบัท่ี 3 ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ

ทีมงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

การเป็นท่ีปรึกษาและใหก้ารดูแลทีมงาน
ใหผ้ลการตดัสินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

  นิยาม 

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 2 การ

ควบคุมตนเอง (Self-

Control) 

 

ระดบัท่ี 1ไม่แสดงพฤติกรรมอนั

ไม่เหมาะสม 
การควบคุมพฤติกรรม และการจดัการกบั
อารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

ระดบัท่ี 2 ควบคุมอารมณ์ในแต่ละ

สถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การรู้เท่าทนัและควบคุมอารมณ์ของตนเอง        

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ระดบัท่ี 3 จดัการความเครียดได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการจดัการกบัความเครียด
หรือ ผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดนัทาง
อารมณ์ของตนเองได ้

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 3ความ

ถูกตอ้งของปฏิบติั

หนา้ท่ี 

(Concern for Order) 

 

ระดบัท่ี 1 ตอ้งการตดัสินให้

ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา 
ปฏิบติัตามข้ึนตอนการตดัสิน กฎกติกา วิธี
ปฏิบติัและ ระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ระดบัท่ี 2  ตรวจสอบดูแลความ

ถูกตอ้งของการปฏิบติัหนา้ท่ี 

มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามารถเคล่ือนท่ี

ไดถู้กตอ้งตามต าแหน่งของการตดัสิน และ

ตรวจทานความถูกตอ้งของ  การตดัสินอยา่ง

ละเอียดรอบคอบเม่ือจบเกมการแข่งขนัเพ่ือให้

การตดัสินมีคุณภาพดี 

 ระดบัท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของ

ผูต้ดัสิน 

การตรวจสอบความถูกตอ้งในการตดัสินผูอ่ื้น 
ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎกติกา วิธี
ปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 4ความมัน่ใจ

ในตนเอง  

(Self Confidence) 

 

ระดบัท่ี 1 ปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ี

ของตนเองใหถู้กตอ้งตามกฎ 

ระเบียบ กติกา 

การด าเนินการตามกฎกติกา หลกัวิธีการ
ตดัสิน แก่ผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจ 

ระดบัท่ี 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

มัน่ใจ 

การแสดงออกอยา่งสงบและมัน่ใจในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีแมใ้นสถานการณ์ท่ีมีสภาวะ

ความกดดนั 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

  นิยาม 

 ระดบัท่ี 3 มัน่ใจในความสามารถ

ของตนเอง 

การมีความเช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และ
ศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ประสบผลส าเร็จได ้

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 5 

การคิดวิเคราะห์  

(Analytical Thinking) 

ระดบัท่ี 1 แยกแยะประเดน็ปัญหา

หรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

สามารถแยกแยะประเดน็ปัญหาแยกแยะ

วิธีการตดัสินไดอ้ยา่งง่ายๆไม่ซบัซอ้น 

ระดบัท่ี 2 เขา้ใจความสมัพนัธ์ขั้น

พ้ืนฐานของปัญหาของ    การ

ตดัสิน 

มีการวิเคราะห์เหตุผล จ าเป็นตอ้งเขา้ถึง

ความสมัพนัธ์พ้ืนฐานปัญหาในการตดัสินและ

วิธีการต่างๆ 

ระดบัท่ี 3 ใชเ้ทคนิคและรูปแบบ

ต่างๆ ในการก าหนดการปฏิบติั

หนา้ท่ีหรือขั้นตอนการตดัสินเพ่ือ

ป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

สามารถเช่ือมโยงเหตุปัจจยัของสถานการณ์

หรือเหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล และเตรียม

แกไ้ขสถาณการณ์ท่ีอาจเกิดปัญหาได ้

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 6 

การมองภาพ 

องคร์วม (Conceptual 

Thinking) 

ระดบัท่ี 1 : ใชก้ฎกติกาพ้ืนฐาน

ทัว่ไป 

 

 

 

 

สามารถใชก้ฎ กติกาพ้ืนฐาน ทัว่ไปในการ

มองภาพองคร์วมของงานหรือของวิธีการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชห้ลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ท่ีมี

ความไม่ยุง่ยากซบัซอ้นในปัญหา หรือในการ

แกปั้ญหาในเกมการแข่งขนั 

ระดบัท่ี 2 : ประยกุตใ์ช ้

ประสบการณ์ 

อาศยัประสบการณ์ในการตดัสินท่ีผา่นมา 

สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน   
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

 ระดบัท่ี 3 : ประยกุตท์ฤษฎีหรือ

แนวคิดซบัซอ้น 

คิดเชิงสังเคราะห์สมรรถนะหรือ
ความสามารถท่ีจะตอ้งแสดงให ้ปรากฏใน
ระดบัน้ี รวมถึงการประยกุตใ์ช้
ประสบการณ์ตดัสินในอดีต  เพื่อระบุหรือ
เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์
ได ้ 

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 7 

การพฒันาผูอ่ื้น  

(Caring Other) 

ระดบัท่ี 1 : ใส่ใจและให้

ความส าคญัในการส่งเสริมและ

พฒันาผูอ่ื้น 

ความใส่ใจผูอ่ื้น คือ การใหค้วามส าคญัใน
การส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้น การให้
ความส าคญักบัการตดัสินในขณะปฏิบติั
หนา้ท่ี  

 ระดบัท่ี 2 สอนหรือให้

ค  าแนะน าเพื่อพฒันาใหผู้อ่ื้นมี

ศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี 

มีลกัษณะเป็นรูปธรรมข้ึนดว้ยการสอน 

หรือแนะน าเพื่อ พฒันาผูอ่ื้นเพื่อใหที้มงาน

มีศกัยภาพ มีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย

และจิตใจ หรือทศันคติท่ีดี การสอนหรือ

การแนะน าอาจกระท าในรูปของ การสาธิต 

การท าตวัเป็นตน้แบบเพื่อให้เกิดการซึมซบั

หรือท าตามแบบ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

 ระดบัท่ี 3 : มีส่วนสนบัสนุนใน

การพฒันาผูอ่ื้น 

เป็นการแนะน า ใหแ้นวทาง วธีิการตดัสินท่ี
ถูกตอ้งพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ 
แนะน า ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บค าแนะน า
มัน่ใจวา่จะ สามารถพฒันาศกัยภาพการ
ตดัสินของตนเองในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกรูปแบบหน่ึงคือการ
ส่งเสริมใหมี้ การแลกเปล่ียนความรู้ หรือ
ประสบการณ์ เพื่อใหก้ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหวา่งกนัในวงกวา้ง พฒันา
ศกัยภาพ สุขภาวะ หรือทศันคติท่ีดีอยา่ง
ย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ สูงสุดได ้

สมรรถนะเฉพาะ

หน้าท่ีท่ี 8 

การสืบหาข้อมลู 

(Information 

Seeking) 

ระดบัท่ี 1 : หาข้อมลูในเบือ้งต้น เป็นการสืบเสาะหาข้อมลูในลกัษณะ
พืน้ฐานในการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล  ด้วยการใช้ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้ว 
หรือหาจากแหลง่ข้อมลู หรืออาจจะใช้วิธี
สอบถามจากผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือ
รับผิดชอบโดยตรง ซึง่เป็นวิธีการท่ีไม่
ซบัซ้อน และเรียบง่าย 

 ระดบัท่ี 2 : สืบเสาะค้นหาข้อมลู เป็นการสืบเสาะค้นหาข้อมลูด้วยการตัง้

ค าถามท่ีมีความซบัซ้อนหรือ ค าตอบอาจจะ

เช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์การแข่งขนัท่ีได้

ประสบมา  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

 ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะการ

สืบค้นข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 

เป็นการแสวงหาข้อมลูในเชิงลกึด้วยการตัง้

ค าถามในการเข้าสู่ประเดน็ของข้อมลูการ

ตดัสินอย่างตอ่เน่ือง เป็นการถามเพ่ือให้ได้

ค าตอบท่ีมีความกระจา่งและชดัเจนในแต่

ละแง่มมุลกัษณะของการตดัสินขัน้สงู

จนกวา่จะได้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการแก้ไข

ปัญหาของสถานการณ์ เป็นข้อมลูท่ีน าไปสู่

โอกาสอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ ปฏิบตัิ

หน้าท่ีการตดัสินตอ่ไป  

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่

ที่ 9 

ความยืดหยุน่ผอ่นปรน 

(Flexibility) 

ระดบัท่ี 1 : มีความคลอ่งตวัใน

การปฏิบตังิาน 

เป็นการแสดงออกของการปฏิบตัิหน้าท่ีใน

ทกุสถานการณ์ เป็นความสามารถท่ีจะ

ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพของการแขง่ขนัท่ี

ยากล าบาก  

 ระดบัท่ี 2 : ยอมรับความจ าเป็น

ท่ีจะต้องปรับเปล่ียน 

เป็นความสามารถท่ีจะต้องแสดงออกถึง 

การยอมรับและเข้าใจ ในความคิดเห็นของ

ผู้ อ่ืน โดยไมย่ึดติดอยูก่บัความเห็นของ

ตนเอง แตเ่พียงอย่างเดียว  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

   นิยาม 

 ระดบัท่ี3:มีวิจารณญาณในการ

ปรับใช้กฎระเบียบ 

เป็นการมีวิจารณญาณในการปรับใช้ กฎ 

กติกา ซึง่จะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์ สถานการณ์เปล่ียนไปการ

บงัคบัใช้กฎระเบียบก็ต้องปรับใช้ให้เป็นไป

ตามสถานการณ์นัน้ ภายใต้ความถกูต้อง

เป็นธรรม ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่การ

ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างแท้จริง  

 ระดบัท่ี 3 : แสดงสมรรถนะการ

สืบค้นข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 

เป็นการแสวงหาข้อมลูในเชิงลกึด้วยการตัง้

ค าถามในการเข้าสู่ประเดน็ของข้อมลูการ

ตดัสินอย่างตอ่เน่ือง เป็นการถามเพ่ือให้ได้

ค าตอบท่ีมีความกระจา่งและชดัเจนในแต่

ละแง่มมุลกัษณะของการตดัสินขัน้สงู

จนกวา่จะได้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการแก้ไข

ปัญหาของสถานการณ์ เป็นข้อมลูท่ีน าไปสู่

โอกาสอนัเป็นประโยชน์ตอ่การ ปฏิบตัิ

หน้าท่ีการตดัสินตอ่ไป  

 

 

 

 

 

หัวข้อ                   สมรรถนะ 



  167 

ตาราง  7  (ต่อ) 
 

   นิยาม 

สมรรถนะเฉพาะ

หนา้ท่ีท่ี 9 

ความยดืหยุน่ผอ่น

ปรน (Flexibility) 

ระดบัท่ี 1 : มีความคล่องตวัใน

การปฏิบติังาน 

เป็นการแสดงออกของการปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ทุกสถานการณ์ เป็นความสามารถท่ีจะ

ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของการแข่งขนัท่ี

ยากล าบาก  

 ระดบัท่ี 2 : ยอมรับความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน 

เป็นความสามารถท่ีจะตอ้งแสดงออกถึง 

การยอมรับและเขา้ใจ ในความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น โดยไม่ยดึติดอยูก่บัความเห็นของ

ตนเอง แต่เพียงอยา่งเดียว  

 ระดบัท่ี3:มีวิจารณญาณในการ

ปรับใชก้ฎระเบียบ 

เป็นการมีวิจารณญาณในการปรับใช ้กฎ 
กติกา ซ่ึงจะตอ้งปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ สถานการณ์เปล่ียนไปการ
บงัคบัใชก้ฎระเบียบก็ตอ้งปรับใชใ้หเ้ป็นไป
ตามสถานการณ์นั้น ภายใตค้วามถูกตอ้งเป็น
ธรรม ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง  

 
จากตาราง 7 พบว่า สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี มี  9 สมรรถนะ ได้แก่  1) ภาวะผู ้น า 

(Leadership) 2) การควบคุมตนเอง (Self-Control) 3) ความถูกตอ้งของงาน (Concern for Order) 4) 
ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) 5) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 6) การมองภาพ
องค์ รวม  (Conceptual Thinking ) 7 ) ก ารพัฒ น าผู ้ อ่ื น  (Caring Other) 8 ) ก ารสื บห าข้อ มู ล 
(Information Seeking) 9) ความยืดหยุน่ผ่อนปรน (Flexibility) ซ่ึงประกอบไปดว้ยระดบัสมรรถนะ 
3 ระดบั เหมือนกนัทั้ง 9 สมรรถนะ  

โดยท่ีสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีภาวะผูน้ า(Leadership) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 บริหารการ
ประชุมก่อนตดัสินอยูเ่สมอ เป็นการประชุมก่อนและหลงัการตดัสินเพื่อแจง้วตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ี
แก่ ผูต้ดัสิน ระดบัสมรรถนะท่ี 2 เป็นผูน้ าของกลุ่มตดัสิน โดยรับฟังความคิดเห็นและกระตุน้ให้

หัวข้อ                   สมรรถนะ 
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ก าลงัใจในการท างาน ระดบัสมรรถนะท่ี 3 ให้การดูแลช่วยเหลือทีมงานให้ประสบความส าเร็จโดย
ท าหนา้ท่ีเป็น   ท่ีปรึกษาเพื่อดูแลทีมงาน 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีการควบคุมตนเอง (Self-Control) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 ไม่แสดง
พฤติกรรมอนัไม่เหมาะสม เป็นการจดัการพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได ้
ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการควบคุมอารณ์ของ
ตนเองให้แสดงออกให้เหมาะสม    ระดบัสมรรถนะท่ี 3 จดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นการขจดัพฤติกรรมทางอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงคข์องตนเองได ้

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีความถูกต้องของปฏิบัติหน้าท่ี  (Concern for Order) มีระดับ
สมรรถนะท่ี 1 ตดัสินให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา  ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ตรวจสอบดูแลความ
ถูกตอ้งของการปฏิบติัหน้าท่ี เก่ียวขอ้งกบัควารู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีและตรวจสอบผล
การตดัสิน  ระดบัสมรรถนะท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของผูต้ดัสิน เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งใน
การตดัสินของผูต้ดัสินท่านอ่ืน 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) มีระดับสมรรถนะท่ี 1 
ปฏิบติังานไดต้ามหน้าท่ีของตนเองให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา  ระดบัสมรรถนะท่ี 2 ปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความมัน่ใจ เป็นการแสดงออกอย่างสงบและตดัสินด้วยความัน่ใจภายใตค้วามกดดนั  
ระดบัสมรรถนะท่ี 3 มัน่ใจในความสามารถของตนเอง เป็นการเช่ือมัน่วา่ความรู้ความสามารถของ
ตนเองท่ีมีจะสามารถท าหนา้ท่ีไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีการคิดวิเคราะห์  (Analytical Thinking) มีระดับสมรรถนะท่ี 1 
แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย ๆ  ระดบัสมรรถนะท่ี 2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ขั้น
พื้นฐานของปัญหาของการตดัสิน เป็นการหาหลกัการท่ีพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหาท่ีตดัสิน ระดบั
สมรรถนะท่ี 3 ใชเ้ทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ในการก าหนดการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือขั้นตอนการท างาน
เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เป็นการอธิบายหลกัการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีตดัสิน
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีการมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking ) มีระดบัสมรรถนะท่ี 
1  ใชก้ฎกติกาพื้นฐานทัว่ไป เป็นการมองภาพองคร์วมของงานหรือของวิธีการปฏิบติัหน้าท่ี  ระดบั
สมรรถนะท่ี 2 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ เป็นการน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการตดัสินให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ระดับสมรรถนะท่ี 3 ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน  เป็นการน า
ประสบการณ์มาผสมผสานกบัทฤษฏีเพื่อสังเคราะห์วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์
ได ้
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สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีการพฒันาผูอ่ื้น  (Caring Other) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 ใส่ใจและ
ให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้น ระดับสมรรถนะท่ี 2 สอนหรือให้ค  าแนะน าเพื่อ
พฒันาให้ผูอ่ื้นมีศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี ระดบัสมรรถนะท่ี 3 มีส่วนสนบัสนุนในการพฒันาผูอ่ื้น
เป็นการแนะน าหรือแลกเปล่ียนความรู้เพื่อใหไ้ดแ้นวทางพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อใหผู้ท่ี้
ไดรั้บค าแนะน ามัน่ใจวา่จะ สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองในดา้นต่างๆ อยา่งย ัง่ยนืได ้

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีการสืบหาขอ้มูล (Information Seeking) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 หา
ขอ้มูลในเบ้ืองตน้เป็นการใชข้อ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยการสอบถาม
จากผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งหรือรับผิดชอบโดยตรงซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ซับซ้อน ระดับสมรรถนะท่ี 2 
สืบเสาะค้นหาข้อมูล เป็นเป็นการสืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยการตั้ งค  าถามท่ีมีความซับซ้อนหรือ 
ค าตอบอาจจะเช่ือมโยงกับเร่ืองราวเหตุการณ์ได้มากข้ึนโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้ใกล้ชิดไม่ใช่
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง ระดบัสมรรถนะท่ี 3 การสืบคน้ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เป็นการแสวงหาขอ้มูล
ดว้ยการตั้งค  าถามในการเขา้สู่ประเด็นของขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง เป็นการถามเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีมีความ
กระจ่างและชดัเจนในแต่ละแง่มุม 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีความยืดหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) มีระดบัสมรรถนะท่ี 1 มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพของการท างานไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ระดับสมรรถนะท่ี 2 ยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับเปล่ียน เป็นการปรับเปล่ียนความคิดและทศันคติของตน เม่ือได้รับขอ้มูลใหม่ท่ีถูกตอ้งด้วย
ความเต็มใจ ระดบัสมรรถนะท่ี 3 มีวิจารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบ เป็นการใชว้ิจารณญาณใน
การปรับใช ้กฎ ระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ภายใตค้วามถูกตอ้งเป็นธรรม 
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ระยะที ่2 ผลการสร้างและพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 
 

ตาราง 8 ผลการสังเคราะห์ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะหลกัท่ี 1 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Achievement  

Motivation)  

 

1. พยายามตดัสินตามต าแหน่งหนา้ท่ีใหดี้และถูกตอ้ง 

2. มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียร และตรงต่อเวลา 

3. ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการตดัสินเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 

4. ท  างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

หรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบก าหนด 

5. ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามท่ีสหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติ

ก าหนด 

6. ปรับปรุงวธีิการตดัสินไดดี้ข้ึน คุณภาพดีข้ึน และประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สมรรถนะหลกัท่ี 1 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

(Achievement  

Motivation) 

7. เสนอหรือทดลองเทคนิคการตัดสินแบบใหม่ ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมี

ประสิทธิภาพ 

8. พฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 

9. ตดัสินใจไดโ้ดยมีการวิเคราะห์ผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจนและด าเนินการ

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 10. บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา และขยนัพฒันาการตดัสินเพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์

สูงสุด 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะหลกัท่ี 2 

จิตส านึกในการ

ปฏิบติังาน  

(Service Mind) 

1. แสดงออกดว้ยความเป็นมิตร สุภาพ 

2. ใหข้อ้มูล ตอบค าถามท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

3. ช่วยแกไ้ขปัญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการตดัสินอยา่ง

รวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 

4. ท  าใหผู้ฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพึงพอใจ และน าขอ้มูลขอ้ขดัขอ้งใด 

ๆ ในการตดัสินไปพฒันาการตดัสินใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ใหเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

6. ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นกักีฬา

และผูฝึ้กสอนแมจ้ะไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบมาก่อน 

7. ศึกษาผลประโยชน์และพร้อมท่ีจะเปล่ียนวธีิหรือขั้นตอนการตดัสอนเพื่อ

ประโยชน์สูงสุด 

8. เป็นท่ีปรึกษาท่ีใหผู้ฝึ้กสอนไวว้างใจได้ 

9. สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส 

เพื่อเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูฝึ้กสอนและนกักีฬา 

สมรรถนะหลกัท่ี 3 

การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในการ

ตดัสิน (Expertise) 

1. ความรู้กติกาและสามารถน ามาวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการตดัสิน 

2. มีความเขา้ใจกติกากีฬาบาสเกตบอล รวมทั้ง สามารถแนะน า หรือใหค้  า 

ปรึกษาในเร่ืองกฎกติกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะหลกัท่ี 3 

การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในการ

ตดัสิน (Expertise) 

3. มีความเช่ียวชาญทางกฎกติกาบาสเกตบอล สามารถให้ค  าปรึกษา วเิคราะห์

เหตุผล และแกปั้ญหาการตดัสินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาหาความรู้สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา

บาสเกตบอล 

5. พฒันาความรู้ ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 

6. รอบรู้เท่าทนัเทคโนโลยหีรือองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของการตดัสินและ

ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจมี ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

7. รับรู้ถึงแนวโน้ม วิทยาการ และเทคนิคการฝึกฝนท่ีทนัสมยั และท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานของตนอยา่งต่อเน่ือง 

8. สั่งสมความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ และเล็งเห็นประโยชน์ ความส าคญัขององค์

ความรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 

 9. ผา่นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติและ

สามารถวางโปรแกรมการฝึกของตนเองได ้

 10. สามารถน าความรู้กติกา หลกัการตดัสินและเทคโนโลยใีหม่ๆมาประยกุตใ์ช้

ในการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล      

 11. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการ

ปฏิบติัการตดัสินได ้
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

 12. มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการและสามารถน า

ความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 13. สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวสิัยทศัน์เพื่อการ

ปฏิบติังานในอนาคต 

14. สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์รของผู ้

ตดัสินดว้ยการจดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการตดัสิน 

15. บริหารจดัการใหอ้งคก์รของผูต้ดัสินน าเทคโนโลย ีความรู้ หรือวทิยาการ

ใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะหลกัท่ี 4 

จริยธรรม (Integrity) 

 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎ

กติกา 

2. แสดงความคิดเห็นตามหลกัวชิาชีพอยา่งสุจริต ยติุธรรม 

3. แสดงใหป้รากฏถึงการมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการตดัสินกีฬา

บาสเกตบอล 

4. รักษาค าพูด มีสัจจะและเช่ือถือได ้

5. ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของการเป็นผูต้ดัสิน 

6. เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

แก่องคก์ร  โดยมุ่งใหภ้ารกิจในหนา้ท่ีสัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 

7. กลา้ตดัสินใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรมแมผ้ลของการ

ตดัสินอาจ ไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์ 

8. ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ แกไ้ขสถานการณ์

ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานหรืออาจเส่ียงต่อชีวิต 

9. ยนืหยดัเพื่อความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชน์ขององคก์ร ผูต้ดัสินแม้

ตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจมีความยากล าบาก 

10. กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม แมอ้าจก่อความไม่

พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียผลประโยชน์ 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตวัช้ีวดั 

สมรรถนะหลกัท่ี 5 

จริยธรรม (Integrity) 

1. สนบัสนุนการตดัสินของทีมและท างานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ 

2. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการท างานของทีม 

3. สร้างความสมัพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4. ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 

5. กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์แสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพ่ือน

ร่วมทีม ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

6. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 

7. ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 

 

 8. ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีมเพ่ือสนบัสนุนการท างานร่วมกนัให้

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9. ยกยอ่ง กล่าวช่ืนชมและใหก้ าลงัใจเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่งจริงใจ 

10. ใหค้วามช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมทีมโดยไม่ตอ้งใหร้้องขอ 

11. รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ใหง้าน

ส าเร็จ 

12. เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 

13. คล่ีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีมผูต้ดัสิน 

14. ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจของทีม เพ่ือปฏิบติัภารกิจขององคก์รผู ้

ตดัสินใหบ้รรลุผล 
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จากตาราง 8 พบว่า ผลการสังเคราะห์สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ เพื่อสร้างตัวช้ีวดั
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ประกอบไปดว้ย 

สมรรถนะหลักท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 10 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 แสดงความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินให้ดีและสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวป้ระกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ปรับปรุงวิธีการ
ตดัสินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-8 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 กลา้ตดัสินใจแมว้่าการตดัสินใจนั้นจะมีความผิดพลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-10 

สมรรถนะหลกัท่ี 2 จิตส านึกในการปฏิบติังาน (Service Mind) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 9 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 สามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เป็นมิตรและช่วยแก้ปัญหาในการ
ตดัสินการแข่งขนัประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ให้บริการท่ีเกินความหวงัและ
ตอ้งใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-7 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 
ให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผูฝึ้กสอน นักกีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1-9 

สมรรถนะหลกัท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน (Expertise) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 
15ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 มีความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์กติกา มีความเช่ียวชาญ และเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ของกติกาบาสเกตบอลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ยึดมัน่ใน
หลกัการ ด ารงซ่ึงความถูกตอ้งประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-11 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ศึกษาพฒันา
ตนเองให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตัดสิน ทั้ งในเชิงลึกและเชิงกว้างอย่างต่อเน่ืองและ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของผูอ่ื้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-15 

สมรรถนะหลกัท่ี 4 จริยธรรม (Integrity) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 
1 มีความซ่ือสัตย ์มีสัจจะเช่ือถือไดป้ระกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 แสดงความ
สนใจ ศึกษาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใชก้บัการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลได ้ประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-7 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 อุทิศตนเพื่อความยติุธรรมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-10 

สมรรถนะหลกัท่ี 5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 14 ตวัช้ีวดั โดยผู ้
ตดัสินระดบัท่ี 1 รับผิดชอบหน้าท่ีตามต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสินและให้ความร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมทีมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-8 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ส่งเสริมช่วยเหลือผูต้ดัสินร่วมทีมสามารถน า
ทีมตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-14 
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ตาราง 9 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 1 ภาวะผูน้ า 

(Leadership) 

 

1. มีการประชุมก่อนและหลงัการตดัสิน 

2. ด าเนินการประชุมก่อนและหลงัการตดัสินใหท้ราบ  วตัถุประสงคข์อง

การตดัสิน ตลอดจนหนา้ท่ีของผูต้ดัสินใน    แต่ละต าแหน่ง ใหแ้ก่บุคคลใน

ทีมได ้

3. ส่งเสริมใหที้มท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อสนบัสนุนใหที้มหรือกระบวนการ

ตดัสินมี ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5. แจง้ข่าวสารในเร่ืองของ กติกาและวธีิปฏิบติัท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 

6. กระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานหรือให้โอกาสผูร่้วมปฏิบติั

หนา้ท่ี ในการแสดงศกัยภาพการตดัสินอยา่ง เตม็ท่ี เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

7. เป็นท่ีปรึกษาและใหก้ารดูแลทีมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

8. ปกป้องทีมงานและช่ือเสียงขององคก์ร 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

 9. สร้างความเช่ือมั้น ความไวว้างใจ  ความน่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีใน

การตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

10. สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหที้มงานเกิดความมัน่ใจในการตดัสินให้

ส าเร็จลุล่วง 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 2 การควบคุมตนเอง 

(Self-Control) 

 

1. อดกลั้นต่อสถานการณ์ความกดดนัไม่แสดงพฤติกรรมหุนหนัพลนั

แล่น 

2. ไม่แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือ ไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แม้

จะรู้สึกวา่ถูกกระตุน้ทาง อารมณ์ แต่สามารถระงบัการกระท านั้นไวไ้ด ้

3. รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจ

หลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ี เส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงข้ึน 

 4. สามารถเลือกใชว้ธีิการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดผลในเชิง

ลบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5. สามารถจดัการกบัความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดนั

ทางอารมณ์ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

6. ประยกุตใ์ชว้ธีิการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหนา้เพื่อจดัการกบั

ความเครียดและความกดดนัทางอารมณ์ท่ีคาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน 

7. ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากก็ยงัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง

ไดร้วมถึงท าใหค้นอ่ืน ๆ มีอารมณ์ท่ีสงบลงได ้
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี

ท่ี  3 ความถูกต้องของ

ปฏิบติัหน้าท่ี (Concern 

for Order 

1. ตั้งใจตดัสินใหถู้กตอ้ง เกมการแข่งขนั จบลงดว้ยความเรียบร้อย 

2. ปฏิบติัตามข้ึนตอนการตดัสิน กฎกติกา วธีิปฏิบติัและ ระเบียบท่ีวางไว้

อยา่งเคร่งครัด 

3. แจง้สัญญาณมือไดถู้กตอ้งและชดัเจน 

4. ศึกษารูปแบบวธีิการตดัสินและปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

5. ตรวจทานความถูกตอ้งของการตดัสินอยา่งละเอียดรอบคอบเม่ือจบเกมการ

แข่งขนัเพื่อใหก้ารตดัสินมีคุณภาพดี 

 6. ตระหนกัถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตนเองหรือหน่วยงาน จากความ

ผดิพลาดในการตดัสินของตน 

7. มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามรถเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้งตามต าแหน่ง

ของการตดัสิน 

8. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสิน ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

ตนเอง 

9. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินผูอ่ื้น ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ี

ก าหนดโดยกฎกติกา วธีิปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 

4 ความมัน่ใจในตนเอง 

(Self Confidence) 

 

1. ตดัสินใจไดเ้องในภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน 

2. ตอบขอ้ซกัถาม และใหข้อ้มูลดา้นกฎกติกา หลกัวธีิการตดัสิน แก่ผูอ่ื้น

ดว้ย  ความมัน่ใจ 

3. แสดงออกอยา่งสงบและมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีแมใ้นสถานการณ์ท่ีมี

สภาวะความกดดนั 

4. เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีใหป้ระสบ ผลส าเร็จได ้

5. ตอ้งการตดัสินในเกมท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง และมีความ

ต่ืนเตน้ยนิดีต่อเกมการแข่งขนัท่ีคิดวา่ยาก 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 

5 การคิดวเิคราะห์ 

(Analytical Thinking) 

1. แยกแยะปัญหาของการตดัสินออกเป็นรายการอยา่งง่ายๆ 

2. ประชุม วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาในการตดัสินออกเป็นส่วนๆ

ได ้

3. วางแผนงานโดยก าหนดหลกัการตดัสิน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ี

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถ 

4. คาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

5. ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ คาดการณ์ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 6 การมองภาพองค์

รวม (Conceptual 

Thinking ) 

1. ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์  กติกาในการระบุประเด็นปัญหาหรือ

แกปั้ญหาในการตดัสิน 

2. ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาใน

การตดัสินได ้

3. ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซอ้น หรือประเด็นปัญหาในอดีตในการ

ระบุหรือแกปั้ญหาตามสถานการณ์ แมใ้นบางกรณี แนวคิดท่ีน ามาใช้กบั

สถานการณ์อาจไม่มีส่ิงบ่งบอกถึงความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัเลยก็ตาม 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 7 การพฒันาผูอ่ื้น 

(Caring Other) 

1. แสดงความเช่ือมัน่วา่ผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

2. สาธิต หรือใหค้  า แนะน า เก่ียวกบัการปฏิบติัตนเพื่อพฒันาศกัยภาพหรือ

ทศันคติท่ีดี 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อให้ผูอ่ื้นมี

โอกาสไดถ่้ายทอดและเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดีอยา่ง

ย ัง่ยนื 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 8 การสืบหาขอ้มูล

(Caring Other) 

1. ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ช่น กติกา วธีิการตดัสิน หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่

แลว้ 

2. ถามผูเ้ช่ียวชาญทางการตดัสินโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

3. สืบเสาะคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีมากกวา่เพียงการตั้งค  าถามพื้นฐานมูล 

4.สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ไป 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวช้ีวดั 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี

ท่ี 9 ความยดืหยุน่ ผอ่น

ปรน (Flexibility) 

 

1. ปรับตวัเขา้กบัสภาพเกมการแข่งขนัท่ียากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

2. เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ 

3. มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎกติกาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อ

ผลส าเร็จของงานและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 

จากตาราง 9 พบว่า ผลการสังเคราะห์สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี 9 สมรรถนะ เพื่อสร้าง
ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ประกอบไปดว้ย 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 1 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 10 ตวัช้ีวดั โดยผู ้
ตดัสินระดบัท่ี 1 บริหารการประชุมก่อนตดัสินอยู่เสมอประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสิน
ระดบั 2 เป็นผูน้ าของกลุ่มตดัสินประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ให้การดูแล
ช่วยเหลือทีมงานใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-10 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 2 การควบคุมตนเอง (Self-Control) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ไม่แสดงพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสิน
ระดบั 2 ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างดีประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-4 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 จดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 3 ความถูกตอ้งของปฏิบติัหนา้ท่ี (Concern for Order) มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 9 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ตอ้งการตดัสินให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกาประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ตรวจสอบดูแลความถูกตอ้งของการปฏิบติัหนา้ท่ีประกอบ
ไปด้วยตวัช้ีวดั 1-8 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 และตรวจสอบคุณภาพของผูต้ดัสินประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-9 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 4 ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 5 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีของตนเองให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา
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ประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมัน่ใจประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มัน่ใจในความสามารถของตนเองประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 5 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 5 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนยอ่ยๆประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาของการตดัสินประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ใชเ้ทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดการปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือขั้นตอนการท างานเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี ท่ี  6 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking ) มีตัวช้ีวดั
ทั้งหมด 3 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใชก้ฎกติกาพื้นฐานทัว่ไปประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผู ้
ตดัสินระดับ 2 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ประกอบไปด้วยตัวช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดับ 3 
ประยกุตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซอ้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 7 การพฒันาผูอ่ื้น (Caring Other) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 3 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้นประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 สอนหรือให้ค  าแนะน าเพื่อพฒันาให้ผูอ่ื้นมีศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มีส่วนสนบัสนุนในการพฒันาผูอ่ื้น ประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 8 การสืบหาขอ้มูล (Information Seeking) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 4 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 หาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 
2 สืบเสาะคน้หาขอ้มูลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 แสดงสมรรถนะการ
สืบคน้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) มีตัวช้ีวดัทั้ งหมด 3 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผู ้
ตดัสินระดับ 2 ยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 
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ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

สมรรถนะหลกัที ่1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.พยายามตดัสินตามต าแหน่งหนา้ท่ีใหดี้และ
ถูกตอ้ง 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียร และตรงต่อเวลา 
ติดตาม และประเมินผลงานของตน 

นอ้ย ตดัทิ้ง    

3.ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบก าหนด 

มาก น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

4.มีสมรรถภาพทางกายผา่นเกณฑต์ามท่ีสหพนัธ์
บาสเกตบอลนานาชาติก าหนด 

ปานกลาง ตดัทิ้ง    

5.มีความระเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

6.ปรับปรุงวธีิการตดัสินไดดี้ข้ึน คุณภาพดีข้ึน และ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7.เสนอหรือทดลองเทคนิคการตดัสินแบบใหม่ท่ี
คาดวา่จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

8.ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปไดย้าก 
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเด่นกวา่เดิม 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

9.พฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการปฏิบติังานเพื่อให้
ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 

มาก น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 10  ตอ่) 

สมรรถนะหลกัที ่2 จิตส านึกใน การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.แสดงออกดว้ยความเป็นมิตรสุภาพ มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 
2.ใหข้อ้มูล ตอบค าถามท่ีถูกตอ้งชดัเจน นอ้ย ตดัทิ้ง    
3.ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการตดัสินอยา่งรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่
แกต้วัหรือปัดภาระ 

มาก น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

4.ท าใหผู้ฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพึง
พอใจ และน าขอ้มูลขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ในการตดัสิน
ไปพฒันาการตดัสินใหดี้ยิง่ข้ึน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

5.ใหเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน มาก น าไปใช ้  ✓ ✓ 
6.ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์แก่นกักีฬาและผูฝึ้กสอนแมจ้ะ
ไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบมาก่อน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7.ค านึงถึงผลประโยชน์ของ ผูฝึ้กสอนและ นกักีฬา
ในระยะยาว 

มาก น าไปใช ้   ✓ 

8.ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีท าใหผู้ฝึ้กสอน
ไวว้างใจเม่ือเกิดปัญหาในการตดัสิน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

9.ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีท าใหผู้ฝึ้กสอน

ไวว้างใจเม่ือเกิดปัญหาในการตดัสิน 
มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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 ตาราง  10  (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลกัที ่3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในการตัดสิน 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎ กติกาบาสเกตบอลเป็น
อยา่งดี 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.สนใจ ศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ โดยเขา้อบรม สัมมนา หรือ คน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3.มีความสามารถส่ือสารภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี นอ้ยท่ีสุด ตดัท้ิง    
4.พฒันาความรู้และทกัษะการตดัสินของตนเองให้ดี
ยิ่งข้ึน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

5.รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการท่ีทนัสมยัและเก่ียวขอ้ง
กบังานของตนอยา่งต่อเน่ือง 

นอ้ย ตดัท้ิง    

6.สามารถน าวิชาการความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7.ผ่านการทดสอบตามท่ีสหพัน ธ์บาส เกตบอล
นานาชาติก าหนดและสามารถวางโปรแกรมการฝึก
ของตนเองได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

8.ปรับปรุงเทคนิคการตดัสิน อยา่งต่อเน่ือง มาก น าไปใช ้  ✓ ✓ 
9. มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสห
วิทยาการและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ตดัสิน 

มาก น าไปใช ้   ✓ 

10.สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ใน
การสร้างวิสยัทศันเ์พ่ือการปฏิบติังานในอนาคต 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

11. สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความ
เช่ียวชาญในองค์กรของ    ผูต้ ัดสินด้วยการจัดสรร
ทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการตดัสิน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลกัที่ 4 จริยธรรม 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดบัความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและยุติธรรม 
ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎกติกา  

มาก น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2. แสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอยา่งสุจริต  มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 
3. แสดงให้ปรากฏถึงการมีจิตส านึกและความ
ภาคภูมิใจในการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

4. รักษาค าพูด มีสัจจะและเช่ือถือได ้ นอ้ย ตดัทิ้ง    

5. ยึดมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของการเป็น
ผูต้ดัสิน 

มาก น าไปใช ้  ✓ ✓ 

6. เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจ
ส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ร  โดยมุ่งให้
ภารกิจในหนา้ท่ีสัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7. กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ยุติธรรมแมผ้ลของการตดัสินอาจ ไม่พึง
พอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

8. ยืนหยดัพิทักษ์ผลประโยชน์และช่ือเสียงของ
ประเทศชาติ แกไ้ขสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความ
มัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการท างานหรืออาจเส่ียง
ต่อชีวติ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

9. ยืน ห ย ัด เพื่ อ ค วาม ถู กต้อ งโดย มุ่ งพิ ทัก ษ์
ผลประโยชน์ขององค์กร ผู ้ตัดสินแม้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีอาจมีความยากล าบาก 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

10. กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม 
แมอ้าจก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียผลประโยชน์ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลกัที ่5 การท างานเป็นทมี 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดบัความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

1. สนบัสนุนการตดัสินของทีมและท างานในส่วน
ท่ีตนตอ้งรับผดิชอบ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม นอ้ย ตดัทิ้ง    
3. สร้างความสัมพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มาก น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 
4. ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี นอ้ยท่ีสุด ตดัทิ้ง    
5. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์แสดงความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

6. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและเตม็ใจ
เรียนรู้จากผูอ่ื้น 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7. ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกันในทีมจาก
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

8. ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอันดีในทีม
เพื่อสนบัสนุนการท างานร่วมกนัใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 

มาก น าไปใช ้  ✓ ✓ 

9. ยกยอ่ง กล่าวช่ืนชมและให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงาน
ไดอ้ยา่งจริงใจ 

นอ้ย ตดัทิ้ง    

10. ให้ความช่วยเหลือแก่เพื ่อนร่วมทีมโดยไม่
ตอ้งให้ร้องขอ 

นอ้ย ตดัทิ้ง    

11. รักษามิตรภาพอัน ดีกับ เพื่ อน ร่วมทีม เพื่ อ
ช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ใหง้านส าเร็จ 

นอ้ย ตดัทิ้ง    
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

สมรรถนะหลกัที ่5 การท างานเป็นทมี 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดบัความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

12. เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดยไม่ค  านึง
ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 

มาก น าไปใช ้   ✓ 

13. คล่ีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม
ผูต้ดัสิน 

มาก น าไปใช ้   ✓ 

14. ประสานสัมพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจของทีม 
เพื่ อป ฏิบั ติภ ารกิ จขององค์กรผู ้ตัด สิน ให้
บรรลุผล 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

 

จากตาราง 10 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะหลักของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล ประกอบไปดว้ย 

สมรรถนะหลักท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) มีตัวช้ีวดัทั้ งหมด 7 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 แสดงความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินให้ดีและสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวป้ระกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ปรับปรุงวิธีการ
ตดัสินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 ในขณะท่ีผู ้
ตัดสินระดับ 3  สามารถก าหนดเป้าหมายพัฒนาวิธีการตัดสิน เพื่อให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

สมรรถนะหลกัท่ี 2 จิตส านึกในการปฏิบติังาน (Service Mind) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 8 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 สามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เป็นมิตรและช่วยแก้ปัญหาในการ
ตดัสินการแข่งขนัประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ให้บริการท่ีเกินความหวงัและ
ตอ้งใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมากจประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-5 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 
ให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผูฝึ้กสอน นักกีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1-9 
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สมรรถนะหลกัท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน (Expertise) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 9
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 มีความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์กติกา มีความเช่ียวชาญ และเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ของกติกาบาสเกตบอลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 แสดงความ
สนใจศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กบัการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 1-6 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 ศึกษาพฒันาตนเองให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตดัสิน ทั้งในเชิงลึกและเชิง
กวา้งอยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูอ่ื้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-9 

สมรรถนะหลกัท่ี 4 จริยธรรม (Integrity) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 9 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 
1 มีความซ่ือสัตย ์มีสัจจะเช่ือถือได้ประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดับ 2 ยึดมัน่ใน
หลกัการด ารงซ่ึงความถูกตอ้ง ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 อุทิศตนเพื่อ
ความยติุธรรมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-9 

สมรรถนะหลักท่ี 5 การท างานเป็นทีม(Teamwork) มีตัวช้ีวดัทั้ งหมด 8 ตัวช้ีวดั โดยผู ้
ตดัสินระดบัท่ี 1 รับผิดชอบหน้าท่ีตามต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสินและให้ความร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมทีมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ส่งเสริมช่วยเหลือผูต้ดัสินร่วมทีมสามารถน า
ทีมตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-9 
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ตาราง 11 ผลการประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่1 ภาวะผู้น า (Leadership) 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

1. ด าเนินการประชุมก่อนและหลงัการตดัสินให้
ทราบวตัถุประสงคข์องการตดัสิน ตลอดจนหนา้ท่ี
ของผูต้ดัสินในแต่ละต าแหน่ง ให้แก่บุคคลในทีม
ได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2. ส่งเสริมใหที้มท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3. เปิ ด ใจ รับ ฟั งคว าม คิ ด เห็ น ของผู ้ อ่ื น เพื่ อ
สนับสนุนให้ ทีมห รือกระบวนการตัดสิน มี 
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

มาก น าไปใช ้  ✓ ✓ 

4. แจง้ข่าวสารในเร่ืองของกติกาและวิธีปฏิบติัท่ี
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

ปานกลาง ตดัทิ้ง    

5. กระตุ้นและสร้างขวญัก าลังใจในการท างาน
หรือให้โอกาสผู ้ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีในการแสดง
ศัก ยภ าพ ก ารตัด สิ น อ ย่ า ง เต็ ม ท่ี  เพื่ อ เส ริม
ประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

6. ปกป้องทีมงานและช่ือเสียงขององคก์รผูต้ดัสิน มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

7. ส ร้างความ เช่ื อนั้ น  ความไว้วางใจ  ความ
น่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีในการตดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 

มากท่ีสุด น าไปใช ้

  ✓ 

8. สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหที้มงานเกิดความ
มัน่ใจในการตดัสินใหส้ าเร็จลุล่วง 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่2 การควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

1. อดกลั้นต่อสถานการณ์ความกดดัน ไม่แสดง
พฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่น 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2. ไม่แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม
ในทุกสถานการณ์ แม้จะรู้สึกว่าถูกกระตุ้นทาง 
อารมณ์ แต่สามารถระงบัการกระท านั้นไวไ้ด ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3. รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองและควบคุมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยอาจหลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ี
เส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงข้ึน  

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

4. สามารถเลือกใช่วิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสม
เพื่อไม่ใหเ้กิดผลในเชิงลบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

5. สามารถจัดการกับความเครียดหรือผลท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากภาวะกดดันทางอารมณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

6. ประยุกต์ใช้วิธีการเฉพาะตน หรือวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อจัดการกับความเครียดและความ
กดดนัทางอารมณ์ท่ีคาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

7. ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากก็ย ังสามารถ
ควบ คุมอารมณ์ ของตน เองได้รวม ถึ งท าให้ 
คนอ่ืน ๆ มีอารมณ์ท่ีสงบลงได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่3 ความถูกต้องของปฏิบัติหน้าที่ (Concern for Order) 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1. ตั้งใจตดัสินใหถู้กตอ้ง เกมการแข่งขนัจบลงดว้ย
ความเรียบร้อย 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการตัดสิน กฎกติกา วิธี
ปฏิบติัและระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3. ศึกษารูปแบบวิธีการตัดสินและปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

4. ตรวจทานความถูกต้องของการตัดสินอย่าง
ละเอียดรอบคอบเม่ือจบเกมการแข่งขนัเพื่อใหก้าร
ตดัสินมีคุณภาพดี 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

5. มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามารถเคล่ือนท่ี
ไดถู้กตอ้งตามต าแหน่งของการตดัสิน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

6.ตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของตนเอง 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

7.ตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินผูอ่ื้น ตาม
อ านาจหน้าท่ี ท่ี ก าหนดโดยกฎกติกา วิ ธีป ฏิบัติ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที่ 4 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

ตวัช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดบัความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดบัสมรรถนะ 

1 2 3 

1.ตัดสินใจได้เองในภารกิจภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของตน  

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลด้านกฎกติกา หลัก
วิธีการตดัสิน แก่ผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3.แสดงออกอย่างสงบและมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
แมใ้นสถานการณ์ท่ีมีสภาวะความกดดนั 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

4.เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของ
ตนวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหป้ระสบผลส าเร็จได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

5.ต้องการตัดสินในเกมท่ีท้าทายความสามารถของ
ตนเอง และมีความต่ืนเตน้ยินดีต่อเกมการแข่งขนัท่ีคิด
วา่ยาก 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่5 การคิดวเิคราะห์ 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.แยกแยะปัญหาของการตัดสินออกเป็นรายการ
อยา่งง่ายๆ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.ประชุมวางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาใน
การตดัสินออกเป็นส่วนๆได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3.วางแผนงานโดยก าหนดหลกัการตดัสิน ขั้นตอน
การด าเนินงานต่างๆ ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถคาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรืออุปสรรคท่ี
อาจเกิดข้ึนได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

4.ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยก าหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อคาดการณ์
ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่6 การมองภาพองค์รวม 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.ใช้กฎพื้ นฐาน  หลักเกณฑ์  กติกาในการระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหาในการตดัสิน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.ใช้กฎพื้ นฐาน  หลักเกณฑ์  กติกาในการระบุ
ประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหาในการตดัสิน 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

3.ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซับซ้อนหรือประเด็น
ปัญหาในอดีตในการระบุห รือแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ แมใ้นบางกรณี แนวคิดท่ีน ามาใช้กับ
สถานการณ์อาจไม่มีส่ิงบ่งบอกถึงความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงกนัเลยกต็าม 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่7 การพฒันาผู้อ่ืน 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.แสดงความเช่ือมัน่ว่าผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันา
ตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนได ้

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.สาธิต หรือใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัการปฏิบติัตน 
เพื่อพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ ✓ 

3.ส่ ง เส ริม ให้ มี ก ารแล ก เป ล่ี ยน ก าร เรี ยน รู้
ประสบการณ์ เพื่อให้ผูอ่ื้นมีโอกาสได้ถ่ายทอด
และเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี
อยา่งย ัง่ยนื 

มากท่ีสุด น าไปใช ้   ✓ 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่8 การสืบหาข้อมูล 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.ใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่เช่น กติกา วิธีการตดัสิน หรือหา
จากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

2.ถามผูเ้ช่ียวชาญทางการตดัสินโดยตรงเพื่อให้ได้
ขอ้มูล 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ ✓ ✓ 

3.สืบเสาะคน้หาขอ้มูลด้วยวิธีการท่ีมากกว่าเพียง
การตั้งค  าถามพื้นฐานขอ้มูล 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  
✓ ✓ 

4.สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณี
ปกติธรรมดาโดยทัว่ไป 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  
 
 

 
✓ 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

สมรรถนะเฉพาะหน้าที่ที ่9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

ตัวช้ีวดัสมรรถนะ 
ระดับความ

เหมาะสม 

ผลการ

พจิารณา 

ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 

1.ป รับ ตัว เข้ ากับ ส ภ าพ เก มก ารแข่ งขัน ท่ี
ยากล าบากหรือไม่ เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติ
หนา้ท่ี 

มากท่ีสุด น าไปใช ้ ✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2.เต็มใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลใหม่ 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  ✓ 
 
✓ 

3.มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎกติกาให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงาน
และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

มากท่ีสุด น าไปใช ้  

 
 

 
✓ 

 
จากตาราง 11 พบวา่   ผลการประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี

ของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ประกอบดว้ย 
สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 1 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 6 ตวัช้ีวดั โดยผู ้

ตดัสินระดบัท่ี 1บริหารการประชุมก่อนตดัสินอยูเ่สมอประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 
2 เป็นผูน้ าของกลุ่มตัดสินประกอบไปด้วยตัวช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ ัดสินระดับ 3 ให้การดูแล
ช่วยเหลือทีมงานใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 2 การควบคุมตนเอง (Self-Control)มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ไม่แสดงพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสิน
ระดบั 2 ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ไดเ้ป็นอย่างดีประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-4 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 จดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 3 ความถูกตอ้งของปฏิบติัหนา้ท่ี (Concern for Order) มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 7 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ตอ้งการตดัสินให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกาประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ตรวจสอบดูแลความถูกตอ้งของการปฏิบติัหนา้ท่ีประกอบ
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ไปด้วยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 และตรวจสอบคุณภาพของผูต้ดัสินประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-7 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 4 ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence)มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 5 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีของตนเองให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา
ประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความมัน่ใจประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มัน่ใจในความสามารถของตนเองประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 5 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 4 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนยอ่ยๆประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาของการตดัสินประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ใชเ้ทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดการปฏิบติั
หนา้ท่ีหรือขั้นตอนการท างานเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี ท่ี  6 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking ) มีตัวช้ีวดั
ทั้งหมด 3 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใชก้ฎกติกาพื้นฐานทัว่ไปประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผู ้
ตดัสินระดับ 2 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ประกอบไปด้วยตัวช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดับ 3 
ประยกุตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซอ้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 7 การพฒันาผูอ่ื้น (Caring Other) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 3 ตวัช้ีวดั 
โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้นประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 สอนหรือให้ค  าแนะน าเพื่อพฒันาให้ผูอ่ื้นมีศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มีส่วนสนบัสนุนในการพฒันาผูอ่ื้น ประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 8 การสืบหาขอ้มูล(Information Seeking) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 4 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 หาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 
2 สืบเสาะคน้หาขอ้มูลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 แสดงสมรรถนะการ
สืบคน้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 

สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) มีตัวช้ีวดัทั้ งหมด 3 
ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผู ้
ตดัสินระดับ 2 ยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผู ้
ตดัสินระดบั 3 มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 
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ระยะที ่3 ผลการตรวจสอบด้านความเทีย่งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของสมรรถนะ

และตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา

บาสเกตบอล  โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
1.  หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตวัช้ีวดัสมรรถนะของผู ้

ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
2.  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ของตัวช้ีวดั

สมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อตรวจสอบตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอลโดยวิธี Maximum Likelihood (ML) สถิติส าคญัท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของตวับ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจกัษ์คือ ค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi - Square) ดัชนี GFI 
(Goodness of Fit Index) ดชันี NFI (Normal Fit Index) ค่า CFI (Comparative fit Index) RMR  
(Root Mean Square Residual) และค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 
 

ตาราง 12 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนสมรรถนะหลกั(CC) สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี(FC)และตวัช้ีวดั   
 

สมรรถนะ สัญลกัษณ์ ตวัช้ีวดั   สัญลกัษณ์ 

1. การมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ  
CAM 

พยายามตดัสินตามต าแหน่งหนา้ท่ีให้ดีและถูกตอ้ง CAM1 

ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ

ไทยหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก าหนด 

CAM2 

มีความระเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือให้ไดง้าน

ท่ีมีคุณภาพ 

CAM3 

ปรับปรุงวิธีการตดัสินไดดี้ข้ึน คุณภาพดีข้ึน และประสิทธิภาพมากข้ึน CAM4 

เสนอหรือทดลองเทคนิคการตดัสินแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากกวา่เดิม 

CAM5 

ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปไดย้าก เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีเด่น

กวา่เดิม 

CAM6 

พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบติังานเพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น CAM7 

x
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ สญัลกัษณ์ ตวัช้ีวดั สญัลกัษณ์ 

2.จิต ส า นึ ก ใน

การปฏิบติังาน 
CSM 

แสดงออกดว้ยความเป็นมิตร สุภาพ CSM1 

ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการตดัสินอย่าง

รวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 

CSM2 

ท าให้ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพึงพอใจ และน าขอ้มูลขอ้ขดัขอ้ง

ใด ๆ ในการตดัสินไปพฒันาการตดัสินให้ดียิง่ข้ึน   

CSM3 

ให้เวลาเป็นพิเศษเพ่ือช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน CSM4 

ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นกักีฬา
และผูฝึ้กสอนแมจ้ะไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบมาก่อน 

CSM5 

ค านึงถึงผลประโยชน์ของ ผูฝึ้กสอนและ นกักีฬาในระยะยาว CSM6 

ให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีท  าให้ผูฝึ้กสอนไวว้างใจเม่ือเกิดปัญหาในการ

ตดัสิน 

CSM7 

สามารถให้ความเห็นท่ีแตกต่างเพ่ือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู ้
ฝึกสอนและนกักีฬา 

CSM8 

 

3. ก า ร สั่ ง ส ม

ความเช่ียวชาญ

ในการตดัสิน 

CEP 

มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎ กติกาบาสเกตบอลเป็นอยา่งดี CEP1 

สนใจ ศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเขา้อบรม 

สมัมนา หรือ คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

CEP2 

พฒันาความรู้และทกัษะการตดัสินของตนเองให้ดียิง่ข้ึน CEP3 

ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายของสหพนัธ์บาสเกตบอลนานาชาติ

และสามารถวางโปรแกรมการฝึกของตนเองได ้

CEP4 

มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถ

น าความรู้ไปปรับใชก้บัการตดัสิน 

CEP5 

ปรับปรุงเทคนิคการตดัสินอยา่งต่อเน่ือง CEP6 

มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถ
น าความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

CEP7 

สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทศัน์เพ่ือ

การปฏิบติังานในอนาคต 

CEP8 
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3. การสัง่สม

ความเช่ียวชาญ

ในการตดัสิน 

CEP 

สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์รของ

ผูต้ดัสินดว้ยการจดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการตดัสิน 

CEP9 

4. จริยธรรม CIT 

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้ง

ตามกฎกติกา  

CIT1 

แสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอยา่งสุจริต  CIT2 

แสดงให้ปรากฏถึงการมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการเป็นผูต้ดัสิน

กีฬาบาสเกตบอล 

CIT3 

ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของการเป็นผูต้ดัสิน CIT4 

เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่องคก์ร  โดยมุ่งให้ภารกิจในหนา้ท่ีสมัฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 

CIT5 

กลา้ตดัสินใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยติุธรรมแมผ้ลของ

การตดัสินอาจไม่พึงพอใจให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์ 

CIT6 

ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติ แกไ้ข

สถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานหรือ

อาจเส่ียงต่อชีวิต 

CIT7 

ยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชน์ขององคก์ร ผูต้ดัสิน

แมต้กอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจมีความยากล าบาก 

CIT8 

กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม แมอ้าจก่อความ

ไม่พึงพอใจให้แก่ผูเ้สียผลประโยชน์ 

CIT9 
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5. การท างาน

เป็นทีม 

 

 

 

 

CTW 

สนบัสนุนการตดัสินของทีมและท างานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ CTW1 

สร้างความสมัพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ CTW2 

กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์แสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
ของเพ่ือนร่วมทีม ทั้งต่อหน้าและลบัหลงั 

CTW3 

รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น CTW4 

ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วม

ทีม 

CTW5 

ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีมเพ่ือสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

CTW6 

เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดยไม่ค  านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน CTW7 

คล่ีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีมผูต้ดัสิน CTW8 

ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจของทีม เพ่ือปฏิบติัภารกิจขององคก์ร
ผูต้ดัสินให้บรรลุผล 

CTW9 

6. ภาวะผูน้ า FLD 

ด าเนินการประชุมก่อนและหลงัการตดัสินให้ทราบวตัถุประสงคข์องการ

ตดัสิน ตลอดจนหนา้ท่ีของผูต้ดัสินในแต่ละต าแหน่ง ให้แก่บคุคลในทีม
ได ้

FLD1 

ส่งเสริมให้ทีมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ FLD2 

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อสนบัสนุนให้ทีมหรือกระบวนการ

ตดัสินมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

FLD3 

กระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานหรือให้โอกาสผูร่้วมปฏิบติั
หนา้ท่ีในการแสดงศกัยภาพการตดัสินอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือเสริมประสิทธิภาพ 

FLD4 

ปกป้องทีมงานและช่ือเสียงขององคก์รผูต้ดัสิน FLD5 

สร้างความเช่ือนั้น ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีใน

การตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

FLD6 
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6. ภาวะผูน้ า FLD 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้ทีมงานเกิดความมัน่ใจในการตดัสินให้

ส าเร็จลุล่วง 

FLD7 

7. การควบคุม

ตนเอง 
FSC 

อดกลั้นต่อสถานการณ์ความกดดนั ไม่แสดงพฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่น FSC1 

ไม่แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แมจ้ะ

รู้สึกวา่ถูกกระตุน้ทาง อารมณ์ แต่สามารถระงบัการกระท านั้นไวไ้ด ้

FSC2 

รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจ
หลีกเล่ียงจากสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงข้ึน  

FSC3 

สามารถเลือกใช่วิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลในเชิงลบ

ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  

FSC4 

สามารถจดัการกบัความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดนัทาง

อารมณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

FSC5 

ประยกุตใ์ชวิ้ธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหนา้เพ่ือจดัการกบั

ความเครียดและความกดดนัทางอารมณ์ท่ีคาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน 

FSC6 

ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากก็ยงัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
รวมถึงท าให้คนอ่ืน ๆ มีอารมณ์ท่ีสงบลงได ้

FSC7 

8. ความถูกตอ้ง
ของการปฏิบติั

หนา้ท่ี 

FCO 

ตั้งใจตดัสินให้ถูกตอ้ง เกมการแข่งขนัจบลงดว้ยความเรียบร้อย FCO1 

ปฏิบติัตามขั้นตอนการตดัสิน กฎกติกา วิธีปฏิบติัและระเบียบท่ีวางไว้

อยา่งเคร่งครัด 

FCO2 

ศึกษารูปแบบวิธีการตดัสินและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ FCO3 

ตรวจทานความถูกตอ้งของการตดัสินอยา่งละเอียดรอบคอบเม่ือจบเกม

การแข่งขนัเพ่ือให้การตดัสินมีคุณภาพดี 

FCO4 

มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามารถเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้งตามต าแหน่ง

ของการตดัสิน 

FCO5 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ

ตนเอง 

FCO6 
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินผูอ่ื้น ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก  าหนด

โดยกฎกติกา วิธีปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

FCO7 

9. ความมัน่ใจ

ในตนเอง 
FSD 

ตดัสินใจไดเ้องในภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบของตน  FSD1 

 ตอบขอ้ซกัถาม และใหข้อ้มูลดา้นกฎกติกา หลกัวิธีการตดัสิน แก่ผูอ่ื้น

ดว้ยความมัน่ใจ 

FSD2 

แสดงออกอยา่งสงบและมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีแมใ้นสถานการณ์ท่ีมี

สภาวะความกดดนั 

FSD3 

เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีให้ประสบผลส าเร็จได ้

FSD4 

ตอ้งการตดัสินในเกมท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง และมีความ
ต่ืนเตน้ยนิดีต่อเกมการแข่งขนัท่ีคิดวา่ยาก 

FSD5 

10. การคิด

วิเคราะห์ 
FAT 

แยกแยะปัญหาของการตดัสินออกเป็นรายการอยา่งง่ายๆ FAT1 

ประชุม วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาในการตดัสินออกเป็นส่วนๆ

ได ้

FAT2 

วางแผนงานโดยก าหนดหลกัการตดัสิน ขั้นตอนวิธีการปฏิบติัต่างๆ ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรือ

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

FAT3 

ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ี
เพ่ือคาดการณ์ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

FAT4 

11. การมองภาพ
องคร์วม 

FCT 

ใชก้ฎพ้ืนฐาน หลกัเกณฑ ์กติกาในการระบุประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหา
ในการตดัสิน 

FCT1 

ประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหาในการ

ตดัสินได ้

FCT2 

ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซอ้นหรือปัญหาในการตดัสินท่ีผ่านมาใน

การระบุหรือแกปั้ญหาตามสถานการณ์ 

FCT3 
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12. การพฒันา

ผูอ่ื้น 
FCA 

แสดงความเช่ือมัน่วา่ผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาการตดัสินให้ดียิง่ข้ึนได ้ FCA1 

สาธิต หรือให้ค  าแนะน า เก่ียวกบัการตดัสินเพ่ือพฒันาศกัยภาพหรือ

ทศันคติท่ีดีของผูต้ดัสิน 

FCA2 

ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ 

เพ่ือให้ผูอ่ื้นมีโอกาสไดถ่้ายทอดและเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพหรือ

ทศันคติท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื 

FCA3 

13. การสืบหา

ขอ้มูล 
FIS 

ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ช่น กติกา วิธีการตดัสิน หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่

แลว้ 

FIS1 

ถามผูเ้ช่ียวชาญทางการตดัสินโดยตรงเพ่ือให้ไดข้อ้มูล FIS2 

สืบเสาะคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีมากกวา่เพียงการตั้งค  าถามพ้ืน

ฐานขอ้มูล 

FIS3 

สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ไป FIS4 

 

14. ความ

ยดืหยุน่ผอ่น
ปรน 

 

FFB 

ปรับตวัเขา้กบัสภาพเกมการแข่งขนัท่ียากล าบาก หรือ 

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

FFB1 

เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ FFB2 

มีวิจารณญาณในการปรับใชก้ฎกติกาให้เหมาะสมกบั 

สถานการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

FFB3 
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวช้ีว ัดสมรรถนะหลักของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล (n=330) 
 

รายการ  SD. ระดับ 

สมรรถนะที ่1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

ระดบัที ่1 ความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นทีจ่ะตัดสินให้ดแีละสามารถปฏบิัตหิน้าทีไ่ด้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

CAM1 พยายามตดัสินตามต าแหน่งหนา้ท่ีใหดี้และถูกตอ้ง 4.22 0.60 มากท่ีสุด 

CAM2 
ท างานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบก าหนด 

4.24 0.63 มากท่ีสุด 

CAM3 มีความระเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ 4.19 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 ปรับปรุงวธีิการตดัสินให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้  

CAM4 ปรับปรุงวิธีการตดัสินไดดี้ข้ึน คุณภาพดีข้ึน และประสิทธิภาพมากข้ึน 4.09 0.67 มากท่ีสุด 

CAM5 
เสนอหรือทดลองเทคนิคการตดัสินแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากกวา่
เดิม 

4.03 0.67 
มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3  สามารถก าหนดเป้าหมาย พฒันาวธิีการตดัสินเพ่ือให้ได้ผลงานทีโ่ดดเด่น 

CAM6 ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปไดย้าก เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเด่นกวา่เดิม 4.13 0.59 มากท่ีสุด 

CAM7 พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 4.16 0.57 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่2. จิตส านึกในการปฏบิัตงิาน (Service Mind) 

ระดบัที ่1 แสดงสามารถปฏบิัตหิน้าทีด้่วยความเตม็ใจ เป็นมติรและช่วยแก้ปัญหาในการตดัสินการแข่งขนั 

CSM1 แสดงออกดว้ยความเป็นมิตร สุภาพ 4.19 0.60 มากท่ีสุด 

CSM2 ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการตดัสินอยา่งรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง 
ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 

4.23 0.61 มากท่ีสุด 

CSM3 ท าใหผู้ฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพงึพอใจ และน าขอ้มูลขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ในการ

ตดัสินไปพฒันาการตดัสินใหดี้ยิ่งข้ึน   

4.19 0.60 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 ให้บริการทีเ่ป็นความหวงั และต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 

CSM4 ใหเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 4.22 0.60 มากท่ีสุด 

CSM5 ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นประโยชนแ์ก่นกักีฬาและผูฝึ้กสอนแม้

จะไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบมาก่อน 

4.23 0.59 มากท่ีสุด 





  207 

 
ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
 

รายการ  SD. ระดับ 

ระดบัที ่3 ให้บริการทีเ่ป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้ฝึกสอน นักกฬีา และผู้เกีย่วข้อง 

CSM6 ค านึงถึงผลประโยชนข์อง ผูฝึ้กสอนและ นกักีฬาในระยะยาว 4.15 0.63 มากท่ีสุด 

CSM7 ใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีท าใหผู้ฝึ้กสอนไวว้างใจเม่ือเกิดปัญหาในการตดัสิน 4.20 0.61 มากท่ีสุด 

CSM8 สามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างเพื่อเป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริงของผูฝึ้กสอนและนกักีฬา 4.18 0.61 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน (Expertise) 

ระดบัที ่1 ความสนใจ ตดิตามความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการตดัสิน 

CEP1 มีความรู้ ความเขา้ใจ กฎ กติกาบาสเกตบอลเป็นอยา่งดี  4.01 0.59 มากท่ีสุด 

CEP2 สนใจ ศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีและองคค์วามรู้ใหม่ๆ โดยเขา้อบรม สมัมนา หรือ คน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

4.04 0.60 มากท่ีสุด 

CEP3 พฒันาความรู้และทกัษะการตดัสินของตนเองใหดี้ยิ่งข้ึน 4.01 0.61 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 สามารถน าความรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใช้กบัการตดัสิน และพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญในการตดัสินมากขึน้ ทั้งในเชิงลกึ

และเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 

CEP4 สามารถน าวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินได ้ 4.02 0.66 มากท่ีสุด 

CEP5 มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชก้บัการตดัสิน 

4.01 0.65 มากท่ีสุด 

CEP6 ปรับปรุงเทคนิคการตดัสินอยา่งต่อเน่ือง 4.01 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 สามารถพฒันาตนเองให้เป็นผู้ตดัสินระดบันานาชาต ิและสนับสนุนการปฏบิัตงิานของผู้อ่ืน 

CEP7 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการและสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

4.04 0.67 มากท่ีสุด 

CEP8 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวิสยัทศันเ์พื่อการปฏิบติังานใน
อนาคต 

4.02 0.65 มากท่ีสุด 

CEP9 
สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์รของผูต้ดัสินดว้ยการ
จดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีเอ้ือต่อการตดัสิน 

4.04 0.66 มากท่ีสุด 
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รายการ  SD. ระดับ 

สมรรถนะที ่4. จริยธรรม (Integrity) 

ระดบัที ่1 มคีวามซ่ือสัตย์ 

CIT1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎกติกา  4.40 0.53 มากท่ีสุด 

CIT2 แสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอยา่งสุจริต  4.40 0.53 มากท่ีสุด 

CIT3 แสดงใหป้รากฏถึงการมีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในการเป็นผู ้

ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

4.37 0.54 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 ยดึมัน่ในหลกัการ ด ารงซ่ึงความถูกต้อง 

CIT4 ยึดมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของการเป็นผูต้ดัสิน 4.40 0.56 มากท่ีสุด 

CIT5 เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพงึพอใจส่วนตนเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์ร  โดย

มุ่งใหภ้ารกิจในหนา้ท่ีสมัฤทธ์ิผลเป็นส าคญั 

4.40 0.54 มากท่ีสุด 

CIT6 กลา้ตดัสินใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรมแมผ้ลของการตดัสินอาจไมพ่ึง

พอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน ์

4.40 0.56 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 อุทศิตนเพ่ือความยุตธิรรม 

CIT7 ยืนหยดัพิทกัษผ์ลประโยชนแ์ละช่ือเสียงของประเทศชาติ แกไ้ขสถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อ
ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานหรืออาจเส่ียงต่อชีวิต 

4.38 0.54 มากท่ีสุด 

CIT8 ยืนหยดัเพื่อความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชนข์ององคก์ร ผูต้ดัสินแมต้กอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีอาจมีความยากล าบาก 

4.36 0.57 มากท่ีสุด 

CIT9 กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม แมอ้าจก่อความไมพ่ึงพอใจใหแ้ก่ผู ้
เสียผลประโยชน์ 

4.39 0.57 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่5.การท างานเป็นทมี (Teamwork)  

ระดบัที ่1 รับผดิชอบหน้าทีต่ามต าแหน่งพืน้ทีข่องการตดัสินและให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนร่วมทมี 

CTW1 สนบัสนุนการตดัสินของทีมและท างานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ 4.28 0.54 มากท่ีสุด 

CTW2 สร้างความสมัพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 4.32 0.50 มากท่ีสุด 

CTW3 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์แสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้ง

ต่อหนา้และลบัหลงั 

4.30 0.54 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 13  แสดงความค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั
ของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบวา่มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมต ่าสุดถึงสูงสุด  คือ  4.01  ถึง 4.40   ซ่ึง
เป็นค่าเฉล่ียความเหมาะสมท่ีอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดทุกตวัช้ีวดั และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนั   โดยมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.50  ถึง 0.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ  SD. ระดับ 

ระดบัที ่2 ให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนร่วมทมี 

CTW4 รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 4.25 0.55 มากท่ีสุด 

CTW5 ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม 4.26 0.54 มากท่ีสุด 

CTW6 
ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีมเพื่อสนบัสนุนการท างานร่วมกนัใหมี้
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.27 0.53 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 ส่งเสริมช่วยเหลือผู้ตดัสินร่วมทมีสามารถน าทมีตดัสินให้ปฏบิัตภิารกจิให้ประสบความส าเร็จ 

CTW7 เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดยไม่ค  านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 4.35 0.51 มากท่ีสุด 

CTW8 คล่ีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีมผูต้ดัสิน 4.32 0.53 มากท่ีสุด 

CTW9 ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจของทีม เพื่อปฏิบติัภารกิจขององคก์รผูต้ดัสินให้
บรรลุผล 

4.31 0.54 มากท่ีสุด 
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ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล (n=330) ต่อ 
 

รายการ  SD. ระดับ 

สมรรถนะที ่1 ภาวะผู้น า (Leadership) 

ระดบัที่ 1 บริหารการประชุมขั้นตอนการตัดสินอยู่เสมอ 

FLD1 
ด าเนินการประชุมก่อนและหลงัการตดัสินใหท้ราบวตัถุประสงคข์องการตดัสิน 
ตลอดจนหนา้ท่ีของผูต้ดัสินในแต่ละต าแหน่ง ใหแ้ก่บุคคลในทีมได ้

4.33 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 เป็นผู้น าของกลุ่มตดัสิน 

FLD2 ส่งเสริมใหที้มท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.37 0.65 มากท่ีสุด 

FLD3 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อสนบัสนุนใหที้มหรือกระบวนการตดัสินมี 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.36 0.64 มากท่ีสุด 

FLD4 กระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานหรือใหโ้อกาสผูร่้วมปฏิบติัหนา้ท่ีใน

การแสดงศกัยภาพการตดัสินอยา่งเตม็ท่ี เพื่อเสริมประสิทธิภาพ 

4.37 0.65 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะระดบัที ่1,2 และให้การดูแลช่วยเหลือทมีงานให้ประสบความส าเร็จ 

FLD5 ปกป้องทีมงานและช่ือเสียงขององคก์รผูต้ดัสิน 4.30 0.61 มากท่ีสุด 

FLD6 สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และเป็นตน้แบบท่ีดีในการ

ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

4.30 0.61 มากท่ีสุด 

FLD7 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหที้มงานเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใหส้ าเร็จลุล่วง 4.29 0.61 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่2 การควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ระดบัที ่1 ไม่แสดงพฤตกิรรมอนัไม่เหมาะสม 

FSC1 อดกลั้นต่อสถานการณ์ความกดดนั ไม่แสดงพฤติกรรมหุนหนัพลนัแล่น 4.36 0.58 มากท่ีสุด 

FSC2 
ไม่แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แมจ้ะรู้สึกวา่ถูก

กระตุน้ทาง อารมณ์ แต่สามารถระงบัการกระท านั้นไวไ้ด ้

4.32 0.59 มากท่ีสุด 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

รายการ  SD. ระดบั 

สมรรถนะที ่2 การควบคุมตนเอง (Self-Control) 

ระดบัที ่2 แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างด ี

FSC3 รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเองและควบคุมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาจหลีกเล่ียงจาก

สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงข้ึน  

4.30 0.65 มากท่ีสุด 

FSC4 สามารถเลือกใชว้ิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดผลในเชิงลบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น  

4.29 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 แสดงสมรรถนะระดบัที ่1,2 และจัดการความเครียดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

FSC5 สามารถจดัการกบัความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะกดดนัทางอารมณ์ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.28 0.64 มากท่ีสุด 

FSC6 ประยุกตใ์ชว้ิธีการเฉพาะตน หรือวางแผนล่วงหนา้เพื่อจดัการกบัความเครียดและ

ความกดดนัทางอารมณ์ท่ีคาดหมายไดว้า่จะเกิดข้ึน 

4.26 0.64 มากท่ีสุด 

FSC7 ในสถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากกย็งัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดร้วมถึงท า

ใหค้นอ่ืน ๆ มีอารมณ์ท่ีสงบลงได ้

4.28 0.64 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่3 ความถูกต้องของการปฏบิัตหิน้าที ่(Concern for Order) 

ระดบัที ่1 ต้องการตดัสินให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กตกิา 

FCO1 ตั้งใจตดัสินใหถู้กตอ้ง เกมการแข่งขนัจบลงดว้ยความเรียบร้อย 4.23 0.64 มากท่ีสุด 

FCO2 ปฏิบติัตามขั้นตอนการตดัสิน กฎกติกา วิธีปฏิบติัและระเบียบท่ีวางไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด 

4.17 0.62 มากท่ีสุด 

FCO3 ศึกษารูปแบบวิธีการตดัสินและปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 4.20 0.63 มากท่ีสุด 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

รายการ  SD. ระดับ 

สมรรถนะที ่3 ความถูกต้องของการปฏบิัตหิน้าที ่(Concern for Order) 

ระดบัที ่2 ตรวจสอบดแูลความถูกต้องของการปฏบิัตหิน้าที ่

FCO4 ตรวจทานความถูกตอ้งของการตดัสินอยา่งละเอียดรอบคอบเม่ือจบเกมการแข่งขนั

เพื่อใหก้ารตดัสินมีคุณภาพดี 

4.20 0.62 มากท่ีสุด 

FCO5 มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามารถเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้งตามต าแหน่งของการ

ตดัสิน 

4.22 0.63 มากท่ีสุด 

FCO6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 4.19 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 ตรวจสอบคุณภาพของผู้ตดัสิน 

FCO7 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินผูอ่ื้น ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎ

กติกา วิธีปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.25 0.64 มากท่ีสุด 

สมรรถนะที ่4 ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) 

ระดบัที ่1 ปฏบิัตงิานได้ตามหน้าทีข่องตนเองให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กตกิา 

FSD1 ตดัสินใจไดเ้องในภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบของตน  4.19 0.68 มากท่ีสุด 

FSD2 
 ตอบขอ้ซกัถาม และใหข้อ้มูลดา้นกฎกติกา หลกัวิธีการตดัสิน แก่ผูอ่ื้นดว้ยความ

มัน่ใจ 

4.21 0.71 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 ปฏบิัตหิน้าทีด้่วยความมัน่ใจ 

FSD3 
แสดงออกอยา่งสงบและมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีแมใ้นสถานการณ์ท่ีมีสภาวะ

ความกดดนั 

4.29 0.69 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 มัน่ใจในความสามารถของตนเอง 

FSD4 เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้
ประสบผลส าเร็จได ้

4.38 0.64 มากท่ีสุด 

FSD5 ตอ้งการตดัสินในเกมท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง และมีความต่ืนเตน้ยินดีต่อ
เกมการแข่งขนัท่ีคิดวา่ยาก 

4.34 0.63 มากท่ีสุด 
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รายการ  SD. ระดบั 

สมรรถนะที ่5 การคดิวเิคราะห์  (Analytical Thinking) 

ระดบัที ่1 แยกแยะประเดน็ปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อยๆ 

FAT1 แยกแยะปัญหาของการตดัสินออกเป็นรายการอยา่งง่ายๆ 4.32 0.60 มากท่ีสุด 

FAT2 ประชุม วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาในการตดัสินออกเป็นส่วนๆได ้ 4.40 0.64 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 : เข้าใจความสัมพนัธ์ขั้นพืน้ฐานของปัญหาของการตดัสิน 

FAT3 

วางแผนงานโดยก าหนดหลกัการตดัสิน ขั้นตอนวิธีการปฏิบติั 

ต่างๆ ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรือ

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

4.36 0.65 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 : แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และใช้เทคนิคและรูปแบบต่างๆ ในการก าหนดการปฏบิัตหิน้าทีห่รือขั้นตอนการท างานเพ่ือป้องกนัหรือ

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

FAT4 
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ

คาดการณ์ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

4.39 0.64 มากท่ีสุด 

 

สมรรถนะที ่6 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 

ระดบัที ่1 : ใช้กฎกตกิาพืน้ฐานทัว่ไป 

FCT1 
ใชก้ฎพื้นฐาน หลกัเกณฑ ์กติกาในการระบุประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหาในการ

ตดัสิน 

4.43 0.62 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 : ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ 

FCT2 
ประยุกตใ์ชป้ระสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือ 

แกปั้ญหาในการตดัสินได ้

4.38 0.62 มากท่ีสุด 

 

ระดบัที ่3 : ประยุกต์ทฤษฎหีรือแนวคดิซับซ้อน 

FCT3 
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซอ้นหรือปัญหาในการตดัสินท่ีผา่นมาในการระบุ

หรือแกปั้ญหาตามสถานการณ์ 

4.46 0.57 มากท่ีสุด 
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รายการ  SD. ระดบั 

สมรรถนะที ่7 การพฒันาผู้อ่ืน (Caring Other) 

ระดบัที ่1 : ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผู้อ่ืน 

FCA1 แสดงความเช่ือมัน่วา่ผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาการตดัสินใหดี้ยิ่งข้ึนได ้ 4.19 0.63 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 : สอนหรือให้ค าแนะน าเพ่ือพฒันาให้ผู้อ่ืนมศัีกยภาพหรือทศันคตทิีด่ ี

FCA2 
สาธิต หรือใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัการตดัสินเพื่อพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี

ของผูต้ดัสิน 

4.42 0.63 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 มส่ีวนสนับสนุนในการพฒันาผู้อ่ืน 

FCA3 

ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณ์ 

เพื่อใหผู้อ่ื้นมีโอกาสไดถ่้ายทอดและเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี
อยา่งย ัง่ยืน 

4.34 0.66 มากท่ีสุด 

 

สมรรถนะที ่8 การสืบหาข้อมูล (Information Seeking) 

ระดบัที ่1 : หาข้อมูลในเบ้ืองต้น 

FIS1 
ใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ช่น กติกา วิธีการตดัสิน หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ 4.41 0.58 มากท่ีสุด 

 

FIS2 ถามผูเ้ช่ียวชาญทางการตดัสินโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 4.30 0.57 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่2 : แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และสืบเสาะค้นหาข้อมูล 

FIS3 
สืบเสาะคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีมากกวา่เพียงการ 

ตั้งค  าถามพื้นฐานขอ้มูล 

4.42 0.60 มากท่ีสุด 

 

ระดบัที ่3 : แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

FIS4 
สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณี 

ปกติธรรมดาโดยทัว่ไป 

4.43 0.61 มากท่ีสุด 

 

สมรรถนะที ่9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

ระดบัที ่1 : มคีวามคล่องตวัในการปฏบิัตงิาน 

FFB1 
ปรับตวัเขา้กบัสภาพเกมการแข่งขนัท่ียากล าบาก หรือ 

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.46 0.59 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 14 แสดงความเหมาะสมของตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล พบว่ามีค่าเฉล่ียความเหมาะสมต ่าสุดถึงสูงสุด  คือ  4.17  ถึง 4.46   ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย
ความเหมาะสมท่ีอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุดทุกตวัช้ีวดั และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีความเห็น
สอดคลอ้งกนั   โดยมีค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.56  ถึง 0.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ  SD. ระดบั 

สมรรถนะที ่9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 

ระดบัที ่2 : ยอมรับความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับเปลีย่น 

FFB2 เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม ่ 4.43 0.58 มากท่ีสุด 

ระดบัที ่3 : มวีจิารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ 

FFB3 
มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎกติกาใหเ้หมาะสมกบั 

สถานการณ์ เพื่อผลส าเร็จของงานและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

4.46 0.56 มากท่ีสุด 
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ตาราง 15 ค่าดชันีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคลอ้งตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวั
บ่งช้ี กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(ไดแมนโทพอลโลส; และ ไซกลั. (Diamantopoulos, A.; & Siguaw, J. 
A.). 2000; จอเรสคอก; และซอร์บอม. (Joreskog; & Sorbom. 1993); สุภมาส องัศุโชติ, สมถวิล 
วจิิตรวรรณา ;  รัชนีกูล ภิญโญภานุวฒัน์ (2554) 
 

ดชันีความกลมกลืน เกณฑ ์

ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์  < 2.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี  

2.00 -5.00 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

GFI  > .95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

NFI  > .95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

CFI > .95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

0.90 – 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

RMR < 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนดี  

0.05-0.08 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

RMSEA < 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนดี  

0.05-0.08 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
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ตาราง 16 ค่าสถิติ Bartlett’s test of Sphericity และค่าดชันีไกเซอร์ – ไมเยอร์ – ออลคิล (Kaiser-
Mayer-Olkin Measures of  Sampling Adequacy MSA) ของแบบจ าลองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล 
 

Bartlett’s test  of  
Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin  Measures  of Sampling 
Adequacy  (MSA) 

15605.091 <.001 0.916 

 

จากตาราง 16 ผลการวิ เคราะห์  ค่ าดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin  Measures of Sampling 
Adequacy (MSA)มีค่ า เท่ ากับ  0.916 และค่ าส ถิ ติของ Bartlett’s test of Sphericity มีค่ าเท่ ากับ 
15605.091 มีนัยส าคัญทางสถิติ (p = .00) ซ่ึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบใน
เกณฑดี์มาก จึงไดน้ าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบทุกตวั 

การน าเสนอแบบจ าลองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้อง ใช้วิธี  Maximum Likelihood (ML) สถิติส าคัญท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์คือ ค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์(Chi – Square/df) ดชันี GFI 
(Goodness of Fit Index) ดั ช นี  NFI (Normal of Fit Index) ดั ช นี  CFI(Comparative Fit Index)  
ค่า RMR (Root Mean Square Residual) และค่า RMSEA  (Root Mean Square Error of Approximation) 
รวมจ านวนทั้งส้ิน  42 ตวัแปร โดยแบบจ าลองน้ีมีลกัษณะเป็นแบบจ าลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยนืยนัอนัดบัท่ีหน่ึง  (Frist  Order  Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 แบบจ าลองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ตาราง 17 ค่าเมตริกสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

สมรรถนะ CAM CSM CEP CIT CTW 

CAM 1     

CSM 0.80** 1    

CEP 0.71** 0.78** 1   

CIT 0.47** 0.35** 0.39** 1  

CTW 0.55** 0.55** 0.52** 0.71** 1 

 

** p  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 18 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

CAM CAM1 0.54 0.67 0.04 12.97** 0.45 0.20 

CAM2 0.55 0.63 0.05 11.97** 0.40 0.16 

CAM3 0.56 0.62 0.05 11.83** 0.39 0.15 

CAM4 0.62 0.65 0.05 12.39** 0.42 0.15 

CAM5 0.66 0.69 0.05 13.51** 0.48 0.18 

CAM6 0.49 0.64 0.04 11.55** 0.41 0.19 

CAM7 0.44 0.61 0.04 11.55** 0.37 0.18 

CSM CSM1 0.56 0.57 0.05 10.50** 0.33 0.13 

CSM2 0.53 0.54 0.05 9.78** 0.29 0.12 

CSM3 0.50 0.51 0.05 9.14** 0.26 0.11 

CSM4 0.42 0.54 0.04 9.46** 0.29 0.14 

CSM5 0.40 0.52 0.04 9.46** 0.27 0.14 

CSM6 0.51 0.60 0.05 11.07** 0.36 0.17 

CSM7 0.45 0.56 0.04 10.14** 0.31 0.15 

CSM8 0.47 0.57 0.04 10.48** 0.33 0.16 
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ตาราง 18  (ต่อ) 
 

 

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

CEP CEP1 0.44 0.57 0.04 10.51** 0.32 0.15 

CEP2 0.43 0.54 0.04 9.92** 0.29 0.13 

CEP3 0.40 0.50 0.04 9.07** 0.25 0.11 

CEP4 0.56 0.62 0.05 11.76** 0.39 0.16 

CEP5 0.53 0.62 0.05 11.60** 0.38 0.15 

CEP6 0.59 0.65 0.05 12.40** 0.42 0.17 

CEP7 0.55 0.61 0.05 11.40** 0.37 0.15 

CEP8 0.56 0.61 0.05 11.57** 0.38 0.15 

CEP9 0.54 0.60 0.03 11.19** 0.36 0.14 

CIT CIT1 0.24 0.37 0.04 6.47** 0.14 0.10 

CIT2 0.23 0.36 0.04 6.33** 0.13 0.10 

CIT3 0.25 0.37 0.04 6.38** 0.13 0.09 

CIT4 0.48 0.66 0.04 12.69** 0.44 0.24 

CIT5 0.49 0.71 0.04 13.98** 0.51 0.31 

CIT6 0.44 0.61 0.04 11.44** 0.37 0.20 

CIT7 0.46 0.68 0.04 13.05** 0.46 0.27 

CIT8 0.49 0.65 0.04 12.39** 0.42 0.22 

CIT9 0.47 0.61 0.04 11.35** 0.37 0.18 
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ตาราง 18  (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

CTW CTW1 0.43 0.64 0.04 12.17** 0.42 0.25 

CTW2 0.36 0.63 0.03 11.92** 0.40 0.29 

CTW3 0.42 0.62 0.04 11.60** 0.39 0.23 

CTW4 0.40 0.57 0.04 10.46** 0.33 0.19 

CTW5 0.39 0.59 0.04 10.89** 0.35 0.21 

CTW6 0.40 0.61 0.04 11.44** 0.38 0.23 

CTW7 0.26 0.44 0.04 7.78** 0.19 0.14 

CTW8 0.29 0.45 0.03 7.92** 0.20 0.13 

CTW9 0.28 0.42 0.04 7.30** 0.17 0.12 

Chi-Square=1011.27 ,df=809 (Chi - Square /df=1.25),   P-value=-0.00,  GFI = 0.95 ,  NFI = 0.92,  
CFI= 1.00 RMR =0.031 RMSEA = 0.028 **p  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 19 ค่าดชันีความกลมกลืนของแบบจ าลองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

ดัชนีความกลมกลืน ค่าสถิติทีไ่ด้ สรุปผล 

ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ 1.25 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

GFI 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

NFI 0.96 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

CFI 1.00 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

RMR 0.03 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

RMSEA 0.02 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

  

จากภาพประกอบ 7 และจากตาราง 17-19 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
สมรรถนะหลักของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี พิจารณาไดจ้ากค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์มีค่าเท่ากบั 1.25 (ค่าไค – สแควร์ (Chi-
Square) มีค่าเท่ากบั 1011.27 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากบั 809) และ
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.95 ค่าดชันีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ (NFI) มีค่า
เท่ากบั 0.96 ค่า CFI มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.031และ 
ค่าRMSEA มีค่าเท่ากบั 0.028 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลกัท่ีว่า แบบจ าลองการวิจยัสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั จึงน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ีสอง(Second 
Order  Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 แบบจ าลององคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ีสองสมรรถนะหลกัของ 
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับท่ีสองสมรรถนะหลักของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

  

จากภาพประกอบ 8 และจากตาราง 20 แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ี
สองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี พิจารณาไดจ้ากค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์มีค่าเท่ากบั 1.38 (ค่าไค – สแควร์ (Chi-
Square) มีค่าเท่ากบั 1128.18 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากบั 814) และ
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.93 ค่าดชันีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ (NFI) มีค่า
เท่ากบั 0.95 ค่า CFI มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.035 และ 
ค่าRMSEA มีค่าเท่ากบั 0.034 แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลกัท่ีว่า แบบจ าลองการวิจยัสอดคล้อง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั  

 
 

 

องค์ 

ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

CAM 0.87 0.67 0.08 11.45** 0.76 0.20 

CSM 0.90 0.63 0.09 9.99** 0.80 0.16 

CEP 0.83 0.62 0.09 9.34** 0.68 0.15 

CIT 0.53 0.65 0.10 5.50** 0.29 0.15 

CTW 0.67 0.69 0.07 9.02** 0.45 0.18 

Chi-Square=1128.18 ,df=814 (Chi - Square /df=1.38),   P-value=-0.00,  GFI = 0.93 ,  NFI = 0.95,  ,CFI= 
1.00  RMR = 0.035 RMSEA = 0.034 

**p  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



  226 

ตาราง 21 ค่าสถิติ Bartlett’s test of Sphericity และค่าดชันีไกเซอร์ – ไมเยอร์ – ออลคิล (Kaiser-
Mayer-Olkin Measures of  Sampling Adequacy MSA) ของแบบจ าลองสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

Bartlett’s test  of  
Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin  Measures  of Sampling 
Adequacy  (MSA) 

9352.555 <.001 0.770 

 

จากตาราง 21 ผลการวิ เคราะห์  ค่ าดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin  Measures of Sampling 
Adequacy (MSA)มีค่ า เท่ ากับ  0.770 และค่ าส ถิ ติของ Bartlett’s test of Sphericity มีค่ าเท่ ากับ 
9352.555มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .00) ซ่ึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องคป์ระกอบในเกณฑ์ดี 
จึงไดน้ าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบทุกตวั 

การน าเสนอแบบจ าลองสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผู ้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ใช้วิธี  Maximum Likelihood (ML) สถิติส าคญัท่ีใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกลมกลืนของตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์คือ ค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์(Chi – Square/df) 
ดัช นี  GFI (Goodness of Fit Index) ดัช นี  NFI (Normal of Fit Index) ดัช นี  CFI(Comparative Fit 
Index) ค่ า  RMR (Root Mean Square Residual) แ ล ะ ค่ า  RMSEA  (Root Mean Square Error of 
Approximation) รวมจ านวนทั้ งส้ิน  43 ตัวแปร โดยแบบจ าลองน้ีมีลักษณะเป็นแบบจ าลองการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีหน่ึง  (Frist  Order  Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดง
ในภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 แบบจ าลองสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ตาราง 22 ค่าเมตริกสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
 

สมรรถนะ FLD FSC FCO FSO FTA FHV FDM FSD FFB 

FLD 1         

FSC 0.33** 1        

FCO 0.57** 0.48** 1       

FSO 0.51** 0.35** 0.50** 1      

FTA 0.43** 0.60** 0.48** 0.62** 1     

FHV 0.27** 0.28** 0.44** 0.24** 0.49** 1    

FDM 0.26** 0.30** 0.24** 0.35** 0.27** 0.46** 1   

FSD 0.33** 0.29** 0.47** 0.53** 0.57** 0.48** 0.40** 1  

FFB 0.40** 0.34** 0.46** 0.34** 0.40** 0.43** 0.37** 0.45** 1 

 

** p  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 
องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

FLD FLD1 0.55 0.76 0.04 15.23** 0.59 0.49 

FLD2 0.59 0.78 0.04 16.74** 0.61 0.04 

FLD3 0.72 0.97 0.03 23.13** 0.95 0.92 

FLD4 0.59 0.78 0.04 16.73** 0.61 0.06 

FLD5 0.50 0.80 0.03 17.13** 0.63 0.06 

FLD6 0.49 0.78 0.03 16.71** 0.61 0.05 

FLD7 0.50 0.80 0.03 17.34** 0.64 0.06 

FSC FSC1 0.35 0.61 0.03 11.84** 0.37 0.15 

FSC2 0.25 0.41 0.03 7.55** 0.17 0.08 

FSC3 0.43 0.60 0.04 11.83** 0.36 0.07 

FSC4 0.43 0.59 0.03 11.34** 0.35 0.05 

FSC5 0.59 0.87 0.03 19.25** 0.75 0.41 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

 FSC6 0.60 0.88 0.03 19.67** 0.77 0.46 

FSC7 0.61 0.88 0.03 19.88** 0.78 0.48 

FCO FCO1 0.46 0.70 0.03 14.29** 0.49 0.18 

FCO2 0.30 0.48 0.03 8.75** 0.23 0.03 

FCO3 0.29 0.46 0.03 8.39** 0.21 0.02 

FCO4 0.33 0.53 0.03 9.94** 0.29 0.23 

FCO5 0.56 0.88 0.03 19.55** 0.77 0.51 

FCO6 0.58 0.88 0.03 19.55** 0.77 0.49 

FCO7 0.50 0.73 0.03 14.91** 0.54 0.32 

FSO FSO1 0.41 0.68 0.03 12.15** 0.46 0.23 

FSO2 0.43 0.73 0.03 13.34** 0.53 0.36 

FSO3 0.67 0.82 0.04 15.50** 0.67 0.56 

FSO4 0.45 0.60 0.04 10.78** 0.36 0.09 

FSO5 0.45 0.65 0.04 11.92** 0.42 0.23 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

  

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

FTA FTA1 0.44 0.72 0.03 14.34** 0.52 0.06 

FTA2 0.62 0.84 0.03 17.84** 0.70 0.37 

FTA3 0.65 0.84 0.04 18.07** 0.71 0.41 

FTA4 0.64 0.87 0.03 18.86** 0.75 0.53 

FHV FHV1 0.40 0.56 0.03 9.35** 0.32 0.31 

 FHV2 0.46 0.67 0.04 11.20** 0.44 0.46 

 FHV3 0.42 0.70 0.04 11.82** 0.49 0.62 

FDM FDM1 0.42 0.65 0.04 11.15** 0.42 0.44 

 FDM2 0.54 0.70 0.04 12.14** 0.50 0.46 

 FDM3 0.50 0.65 0.04 11.17** 0.42 0.37 

FSD FSD1 0.49 0.80 0.03 15.49** 0.63 0.52 

 FSD2 0.39 0.70 0.03 12.88** 0.49 0.12 

 FSD3 0.48 0.74 0.03 14.19 0.54 0.43 

 FSD4 0.54 0.80 0.03 15.54** 0.63 0.55 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

 

ตาราง 24 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจ าลองสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

ดัชนีความกลมกลืน ค่าสถิติทีไ่ด้ สรุปผล 

ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ 1.94 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

GFI 0.90 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด  ้

NFI 0.93 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้

CFI 0.95 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

RMR 0.02 สอดคลอ้งกลมกลืนดี 

RMSEA 0.05 สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด  ้

  

 

จากภาพประกอบ 9 และจากตาราง 22 - 24 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบวา่แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืน

องค์ 

ประกอบ 
ตวับ่งช้ี 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

FFB FFB1 0.45 0.69 0.04 11.91** 0.47 0.47 

 FFB2 0.49 0.78 0.03 13.51** 0.61 0.76 

 FFB3 0.31 0.53 0.03 9.04** 0.28 0.30 

Chi-Square=1570.28 ,df=808 (Chi - Square /df=1.94),   P-value=-0.0000,  GFI = 0.90 ,  NFI = 0.93,  ,CFI= 

0.95 RMR = 0.026  RMSEA = 0.054 **p  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 



  233 

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์มีค่าเท่ากบั 1.94 (ค่าไค – สแควร์ 
(Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 1570.28 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากบั 808) 
และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.90 ค่าดชันีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ NFI มี
ค่าเท่ากบั 0.93 ค่า CFI มีค่าเท่ากบั 0.95 และ ค่าRMSEA มีค่าเท่ากบั 0.05 แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐาน
หลกัท่ีว่า แบบจ าลองการวิจยัสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวั จึงน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับท่ีสอง(Second Order  Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 แบบจ าลององคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ีสองสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับท่ีสองสมรรถนะหลักของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล 
 

  

  จากภาพประกอบ 10 และจากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ีสอง

สมรรถนะหลกัของผู้ตดัสนิกีฬาบาสเกตบอล พบวา่แบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

ดี พิจารณาได้จากคา่ไค -สแควร์สมัพทัธ์มีคา่เทา่กบั 1.99 (คา่ไค – สแควร์ (Chi-Square) มีคา่เทา่กบั 

1,631.53 ทีช่ัน้แหง่ความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีคา่เทา่กบั 816) และคา่ดชันวีดัระดบัความ

กลมกลนื (GFI) มคีา่เทา่กบั 0.90 คา่ดชันีความสอดคล้องสมัพนัธ์ (NFI) มีคา่เทา่กบั 0.93 คา่ CFI มีคา่เทา่กบั 

0.94 คา่เฉลีย่ของความคลาดเคลือ่น (RMR) มีคา่เทา่กบั 0.041 และ คา่RMSEA มีคา่เทา่กบั 0.059 แสดงวา่

ยอมรับสมมตุฐิานหลกัทีว่า่ แบบจ าลองการวจิยัสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เมื่อพจิารณาคา่

น า้หนกัองค์ประกอบมคีา่เป็นบวกทัง้หมด และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทกุตวั 

 

องค์ 

ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ 
R2 

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ 

b B SE t 

FLD 0.79 0.31 0.08 10.66** 0.19 0.31 

FSC 0.75 0.28 0.09 10.20** 0.18 0.32 

FCO 0.74 0.28 0.09 10.33** 0.18 0.49 

FSO 0.80 0.44 0.09 11.79** 0.29 0.31 

FTA 0.72 0.44 0.08 10.83** 0.29 0.35 

FHV 0.83 0.53 0.09 11.81** 0.49 0.33 

FDM 0.85 0.55 0.09 11.96** 0.50 0.35 

FSD 0.65 0.37 0.09 9.70** 0.34 0.31 

FFB 0.70 0.54 0.08 10.19** 0.49 0.35 

Chi-Square=1,631.53 ,df=816 (Chi - Square /df=1.99),   P-value=-0.0000,  GFI = 0.90 ,  NFI = 0.93,  
,CFI= 0.94 RMR = 0.041  RMSEA = 0.059 **p  <  0.01 



 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มีความมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจยั
แบบผสานวิธี (Mixed-method Research) ซ่ึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  ระยะท่ี1 
การศึกษาสมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอล แหล่งข้อมูลได้แก่ เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง จ านวน 25 เล่ม และผูเ้ช่ียวชาญด้านการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลและด้านการวดัและ
ประเมินผล จ านวน 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง และประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการสังเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอล แหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตดัสินกีฬา
บาสเกตบอลและดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 15 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเคราะห์
เอกสาร สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีสมรรถนะผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสังเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล
เก็บรวบรวมข้อมูลกบัผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 330 คน โดยใช้แบบวดัสมรรถนะและ
ตวัช้ีวดัสมรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดบัเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct  validity) ของสมรรถนะและตวัช้ีวดั
สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  ดว้ยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirm 
Factor Analysis : CFA) 

 
สรุปผลการวจัิย 

1.ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล พบว่า 
1.1 สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ าแนกออกเป็น 2 สมรรถนะ ได้แก่ 

สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี ซ่ึงสมรรถนะหลกั ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย 
ได้แก่ สมรรถนะหลักท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะหลักท่ี 2 จิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะหลักท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สมรรถนะหลักท่ี 4 จริยธรรม และ
สมรรถนะหลกัท่ี 5 การท างานเป็นทีม และสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี ประกอบดว้ย 9 สมรรถนะยอ่ย 
ได้แก่ สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 1 ภาวะผูน้ า สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 2 การควบคุมตนเอง 
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สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 3 ความถูกตอ้งของงาน สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 4 ความมัน่ใจในตนเอง 
สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 5 การคิดวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 6 การมองภาพองค์รวม 
สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 7 การพฒันาผูอ่ื้น 
สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 8 การสืบหาข้อมลู สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 9 ความยืดหยุน่ผอ่นปรน 

1.2 ระดบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล แบ่งออกเป็น 3 ระดบั แยกตาม 
สมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ดงัน้ี 

1.2.1 ระดบัสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
1.2.1.1 สมรรถนะหลกัท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 

1 แสดงความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินให้ดีและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ระดบัท่ี 2 สามารถปรับปรุงวิธีการตดัสินใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และระดบัะท่ี 3 สามารถก าหนด
เป้าหมาย พฒันาการตดัสินเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 

1.2.1.2 สมรรถนะหลักท่ี 2 จิตส านึกใน การปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 1 สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ เป็นมิตรและช่วยแกปั้ญหาในการตดัสินการ
แข่งขนั ระดบัท่ี 2 ใหบ้ริการท่ีเป็นความหวงั และตอ้งใชเ้วลาหรือความพยายามอยา่งมาก และระดบั
ท่ี 3 ใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงใหแ้ก่ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.2.1.3 สมรรถนะหลกัท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน แบ่งเป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่ระดบัท่ี 1 แสดงความสนใจ ติดตามความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการตดัสิน ระดบัท่ี 
2 สามารถน าความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กบัการตดัสิน และพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการตดัสินมากข้ึน ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง และระดบัท่ี 3 สามารถ
พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูต้ดัสินระดบันานาชาติ และสนบัสนุนการปฏิบติังานของผูอ่ื้น 

1.2.1.4 สมรรถนะหลกัท่ี 4 จริยธรรม แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 มี
ความซ่ือสัตย ์มีสัจจะเช่ือถือได้ ระดบัท่ี 2 ยึดมัน่ในหลกัการ ด ารงซ่ึงความถูกตอ้ง ระดบัท่ีและ 3 
อุทิศตนเพื่อความยติุธรรม 

1.2.1.5 สมรรถนะหลกัท่ี 5 การท างานเป็นทีม แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั
ท่ี 1 รับผิดชอบหนา้ท่ีตามต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสินและให้ความร่วมมือกบัเพื่อนร่วมทีม ระดบั
ท่ี 2 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม ระดบัท่ี 3  ส่งเสริมช่วยเหลือ ผูต้ดัสินร่วมทีมสามารถ
น าทีมตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
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1.2.2 ระดบัสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
1.2.2.1 สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 1 ภาวะผูน้ า แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัท่ี 

1 บริหารการประชุมขั้นตอนการตดัสินอยู่เสมอ ระดบัท่ี 2 เป็นผูน้ าของกลุ่มตดัสินและระดบัท่ี 3 
ใหก้ารดูแลช่วยเหลือทีมงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

1.2.2.2 สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 2 การควบคุมตนเอง แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัท่ี 1 ไม่แสดงพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสม ระดบัท่ี 2 ควบคุมอารมณ์

ในแต่ละสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ระดบัท่ี 3 จดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.2.2.3 สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 3 ความถูกตอ้งของปฏิบติัหนา้ท่ี  แบ่งเป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่ระดบัท่ี 1 ตอ้งการตดัสินให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ กติกา ระดบัท่ี 2 ตรวจสอบดูแล
ความถูกตอ้งของการปฏิบติัหนา้ท่ีและ ระดบัท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพของผูต้ดัสิน 

1.2.2.4 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 4 ความมัน่ใจในตนเอง แบ่งเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 ปฏิบติังานไดต้ามหน้าท่ีของตนเองให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ 
กติกา ระดบัท่ี 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมัน่ใจและ ระดบัท่ี 3 มัน่ใจในความสามารถของตนเอง 

1.2.2.5 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 5 การคิดวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ระดบัท่ี 2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ขั้น
พื้นฐานของปัญหาของการตดัสินและ ระดบัท่ี 3 ใช้เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ในการก าหนดการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือขั้นตอนการท างานเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

1.2.2.6  สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 6 การมองภาพองค์รวม แบ่งเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดับท่ี 1 ใช้กฎกติกาพื้นฐานทัว่ไป ระดับท่ี 2 ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ ระดับท่ีและ 3 
ประยกุตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซอ้น 

1.2.2.7 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 7 การพฒันาผูอ่ื้น แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่
ระดบัท่ี 1 ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้น ระดบัท่ี 2 สอนหรือใหค้  าแนะน า
เพื่อพฒันาใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี และระดบัท่ี 3 มีส่วนสนบัสนุนในการพฒันาผูอ่ื้น 

1.2.2.8 สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 8 การสืบหาขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัท่ี 1 หาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ ระดบัท่ี 2 สืบเสาะคน้หาขอ้มูลและ ระดบั

ท่ี 3 สืบคน้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  
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1.2.2.9 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 9 ความยืดหยุน่ผ่อนปรน แบ่งเป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดับท่ี 1 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ระดับท่ี  2 ยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับเปล่ียนและ ระดบัท่ี 3 มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบ 
 

2.ผลการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล  พบว่า 
2.1 ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลมี 42 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

2.1.1 สมรรถนะหลกัท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวัช้ีวดั โดยระดบั
ท่ี 1 แสดงความมุ่งมัน่ กระตือรือร้นท่ีจะตดัสินใหดี้และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ีวาง
ไวป้ระกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนระดบั 2 ปรับปรุงวธีิการตดัสินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้
ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 ในขณะท่ีระดบั 3 กลา้ตดัสินใจแมว้า่การตดัสินใจ
นั้นจะมีความผดิพลาดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงานประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

2.1.2 สมรรถนะหลักท่ี 2 จิตส านึกในการปฏิบติังาน (Service Mind) มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 8 ตวัช้ีวดั โดยระดบั 1 สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ เป็นมิตรและช่วยแกปั้ญหาใน
การตดัสินการแข่งขนัประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนระดบั 2 ให้บริการท่ีเกินความหวงัและตอ้ง
ใชเ้วลาหรือความพยายามอยา่งมากจประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 ในขณะท่ีระดบั 3 ใหบ้ริการท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงใหแ้ก่ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และผูเ้ก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-8 

2.1.3 สมรรถนะหลักท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในการตัดสิน (Expertise)  
มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 9ตวัช้ีวดั โดยระดบัท่ี 1 มีความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์กติกา มีความเช่ียวชาญ 
และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกติกาบาสเกตบอลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนระดบั 2 ยึดมัน่ใน
หลกัการ ด ารงซ่ึงความถูกตอ้งประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะระดบัท่ี 3 ศึกษาพฒันาตนเองให้
มีความรู้ความเช่ียวชาญในการตดัสิน ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งอย่างต่อเน่ืองและสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของผูอ่ื้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-9 

2.1.4 สมรรถนะหลกัท่ี 4 จริยธรรม (Integrity) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 9 ตวัช้ีวดั โดย
ระดบัท่ี 1 มีความซ่ือสัตย ์มีสัจจะเช่ือถือไดป้ระกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนระดบั 2 แสดงความ
สนใจ ศึกษาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใชก้บัการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลได ้ประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีระดบั 3 อุทิศตนเพื่อความยติุธรรมประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 7-9 

2.1.5 สมรรถนะหลักท่ี 5 การท างานเป็นทีม (Teamwork) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 9 
ตวัช้ีวดั โดยระดบัท่ี 1 รับผิดชอบหน้าท่ีตามต าแหน่งพื้นท่ีของการตดัสินและให้ความร่วมมือกบั
เพื่อนร่วมทีมประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนระดบั 2 ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
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ประกอบไปด้วยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีระดบั 3 ส่งเสริมช่วยเหลือผูต้ดัสินร่วมทีมสามารถน าทีม
ตดัสินใหป้ฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-9 

2.2 ตวัช้ีวดัสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลมี 43 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
2.2.1 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 1 ภาวะผูน้ า (Leadership) มีตวัช้ีวดัทั้ งหมด 7 

ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1บริหารการประชุมก่อนตดัสินอยูเ่สมอประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วน
ผูต้ดัสินระดบั 2 เป็นผูน้ าของกลุ่มตดัสินประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ให้
การดูแลช่วยเหลือทีมงานใหป้ระสบความส าเร็จประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

2.2.2 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 2 การควบคุมตนเอง (Self-Control) มีตวัช้ีวดั
ทั้ งหมด 7 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดับท่ี 1 ไม่แสดงพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมประกอบไปด้วย
ตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ควบคุมอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-4 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 จดัการความเครียดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดั 1-7 

2.2.3 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 3 ความถูกตอ้งของปฏิบติัหน้าท่ี (Concern for 
Order) มีตวัช้ีวดัทั้งหมด 7 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ตอ้งการตดัสินให้ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ 
กติกาประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ตรวจสอบดูแลความถูกตอ้งของการปฏิบติั
หน้าท่ีประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-6 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 และตรวจสอบคุณภาพของผูต้ดัสิน
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-7 

2.2.4 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 4 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) มี
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีของตนเองให้ถูกตอ้งตาม
กฎ ระเบียบ กติกาประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความมัน่ใจ
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มัน่ใจในความสามารถของตนเองประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-5 

2.2.5 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 5 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) มี
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนยอ่ย 
ๆประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาของ
การตดัสินประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 ใช้เทคนิคและรูปแบบต่าง ๆ ใน
การก าหนดการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือขั้นตอนการท างานเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนประกอบ
ไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 

2.2.6 สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีท่ี 6 การมองภาพองคร์วม (Conceptual Thinking) มี
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 3 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใชก้ฎกติกาพื้นฐานทัว่ไปประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 
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ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 ประยุกตใ์ชป้ระสบการณ์ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 
3 ประยกุตท์ฤษฎีหรือแนวคิดซบัซอ้นประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

2.2.7 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี ท่ี  7 การพัฒนาผู ้อ่ืน (Caring Other) มีตัวช้ีวดั
ทั้งหมด 3 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 ใส่ใจและให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาผูอ่ื้น
ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1 ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 สอนหรือให้ค  าแนะน าเพื่อพฒันาใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพ
หรือทศันคติท่ีดีประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 สอนหรือให้ค  าแนะน าเพื่อ
พฒันาใหผู้อ่ื้นมีศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดีประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 

2.2.8 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 8 การสืบหาข้อมูล (Information Seeking) มี
ตวัช้ีวดัทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 หาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-2 
ส่วนผูต้ดัสินระดบั 2 สืบเสาะคน้หาขอ้มูลประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 
สืบคน้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-4 

2.2.9 สมรรถนะเฉพาะหน้าท่ีท่ี 9 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 3 ตวัช้ีวดั โดยผูต้ดัสินระดบัท่ี 1 มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 
1 ส่วนผูต้ ัดสินระดับ 2 ยอมรับความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับเปล่ียนประกอบไปด้วยตัวช้ีวดั 1-2 
ในขณะท่ีผูต้ดัสินระดบั 3 มีวจิารณญาณในการปรับใชก้ฎระเบียบประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดั 1-3 
 

3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของตัวช้ีวัด
สมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดบัท่ีสองสมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ พิจารณาไดจ้ากค่าไค -
สแควร์สัมพทัธ์มีค่าเท่ากบั 1.38 (ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 1128.18 ท่ีชั้นแห่งความ
เป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากบั 814) และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากบั 0.93 ค่าดชันคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธ ์(NFI) มีค่าเท่ากบั 0.95 ค่า CFI มีค่าเท่ากบั 1.00 ค่าเฉล่ีย
ของความคลาดเคล่ือน (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.035 และ ค่าRMSEA มีค่าเท่ากบั 0.034 แสดงวา่ยอมรับ
สมมุติฐานหลักท่ีว่า โมเดลการวิจยัสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ เม่ือพิจารณาค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกทั้ งหมด และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตวั โดยท่ี
สมรรถนะหลักของผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  (1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั (2) จิตส านึกในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั (3) การ
สั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน ประกอบดว้ย 9 ตวัช้ีวดั (4) จริยธรรม ประกอบดว้ย 9 ตวัช้ีวดั 
(5) การท างานเป็นทีม ประกอบดว้ย 9 ตวัช้ีวดั  โดยท่ีสมรรถนะหลกัจิตส านึกในการปฏิบติังานมี
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น ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 0.90 รองลงมาเป็นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีค่าเท่ากบั 0.87 
ส่วนอนัดบัสามเป็นการสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสินมีค่าเท่ากบั 0.83 ส่วนการท างานเป็นทีม
มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่อันดับส่ีมีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.67 ในขณะท่ีจริยธรรมมีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบต ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 0.53 

ส่วนผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ีสองสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ พิจารณาได้
จากค่าไค -สแควร์สัมพทัธ์มีค่าเท่ากบั 1.99 (ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 1,631.53 ท่ี
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากบั 816) และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากบั 0.90 ค่าดชันีความสอดคล้องสมัพนัธ ์(NFI) มีค่าเท่ากบั 0.93 ค่า CFI มีค่าเท่ากบั 
0.94 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.041 และ ค่าRMSEA มีค่าเท่ากบั 0.059 
เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกทั้งหมด และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ตวั โดยท่ีสมรรถนะเฉพาะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลประกอบดว้ยสมรรถนะเฉพาะ 9 ดา้น (1) 
ภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั (2) การควบคุมตนเองประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั (3) ความถูกตอ้ง
ของการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั (4) ความมัน่ใจในตนเอง ประกอบดว้ย 5 ตวัช้ีวดั (5) 
การคิดวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั (6) การมองภาพองคร์วม ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั (7) การ
พัฒนาผู ้อ่ืน ประกอบด้วย 3 ความถูกต้องของการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวดั (8) การสืบหาข้อมูล 
ประกอบด้วย 4 ตวัช้ีวดั (9) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ประกอบด้วย 3 ตวัช้ีวดัทุกสมรรถนะมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีสมรรถนะเฉพาะการพฒันาผูอ่ื้นมีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 0.85 รองลงมาเป็นการมองภาพองคร์วมมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.83 
ส่วนอนัดบัสามเป็นความมัน่ใจในตนเองมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.80 ส่วนอนัดบัส่ีเป็นภาวะผูน้ ามีค่า
น ้ าหนกัเท่ากบั 0.79 ส่วนอนัดบัห้าเป็นการควบคุมตนเองมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.75 ส่วนอนัดบัหก
เป็นความถูกตอ้งของการปฏิบติัหนา้ท่ีมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.74 ส่วนอนัดบั 7 เป็นการคิดวิเคราะห์มี
ค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.72 ส่วนอนัดบัแปดความยืดหยุ่นผ่อนปรนมีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.70 ในขณะท่ี
สมรรถนะเฉพาะการสืบหาขอ้มูลมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบต ่าท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 0.65 
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อภิปรายผล  
ประเด็นที ่1 การอภิปรายผลเกีย่วกบัสมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 

จากผลการวิจยั พบวา่ สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล คือคุณลกัษณะท่ีมีอยู่
ภายในตวัผูต้ดัสิน ซ่ึงเป็นตวัผลกัดนัใหผู้ต้ดัสินใชใ้นการตดัสินเพื่อให้ไดผ้ลการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะแสดงถึง ทักษะ ความรู้ คุณลักษณะ พฤติกรรม และแรงจูงใจ ท่ี
แสดงออกในการตดัสิน ให้ผูต้ดัสินสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบั 
David C. McClelland (1973) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึงคุณลกัษณะ ท่ีซ่อนอยู่
ภายใตต้วับุคคลซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัใหบุ้คคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานใน
งานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกวา่หรือเหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล จ าแนกออกเป็น 2 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี 
สมรรถนะหลกั คือ ความสามารถระดับแก่นในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล ท่ี
องคก์รคาดหวงัให้ผูต้ดัสินทุกคนในองคก์รตอ้งแสดงออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็น ประกอบดว้ย ความรู้ 
ทกัษะ ทศันคติ ของการตดัสินกีฬาบาสเกตบอล และสมรรถนะเฉพาะหน้าท่ี คือ ความสามรถท่ี
จ าเป็นของการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงทกัษะและความสามารถท่ี
ชัดเจน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการตัดสิน ให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้ งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
สมรรถนะของนกัวชิาการทั้งในและต่างประเทศ (สุรชยั พรหมพนัธ์ุ, 2554 บุญสืบ เทียมหยนิ, 2553
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง,2545 Parry, 1996 Dick Grote, 2013)  

สมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล นอกจากจ าแนก สมรรถนะ 2 ด้าน ยงัมี
สมรรถนะยอ่ย อีก 14 ดา้น โดยสมรรถนะหลกั มี 5 ดา้นและ สมรรถนะยอ่ย มี 9 ดา้น จากการการ
พัฒนาตัวช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอล สมรรถนะหลักท่ีผูต้ ัดสินพึงมี ได้แก่ 
สมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  สมรรถนะดา้นจิตส านึกในการปฏิบติังาน สมรรถนะดา้นการสั่ง
สมความเช่ียวชาญในการตดัสิน  สมรรถนะดา้นจริยธรรม สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีม  ซ่ึงทั้ง 
5 สมรรถนะหลกัน้ีเป็นสมรรถนะส าคญัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีลงปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพของผูต้ดัสินทั้งระบบ พฒันาผูต้ดัสินเชิงคุณภาพเพื่อการพฒันาการตดัสินของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล 

สมรรถนะดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิคือการมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตอ้งมีความรู้ดา้นกฎกติกา เทคนิคในการตดัสิน การมี
อารมณ์ท่ีมัน่คงสามารถควบคุมตนเองและจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี มีไหวพริบหากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตอ้งเป็นสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดถู้กตอ้ง  
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สมรรถนะดา้นจิตส านึกในการปฏิบติังานผูต้ดัสินนั้นตอ้งมีความสุขในการปฏิบติังาน
ตนเอง พูดจาสุภาพ สามารถส่ือสารกบันกักีฬา เขา้ใจความตอ้งการหรือปัญหา ผูฝึ้กสอนและผูอ่ื้น
ดว้ยความเต็มใจ เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพคือ มีรูปร่างท่ีดีไดส้ัดส่วน แต่งกายเหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัตนเอง 

สมรรถนะด้านการสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินจะตอ้งขนขวาย 
สนใจ พฒันาศกัยภาพ ในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเพื่อการ
ตัดสินใจท่ีถูกต้องแม่นย  าให้เป็นท่ียอมรับของผูเ้ล่น ผูฝึ้กสอน หรือผูช้มการแข่งขัน ผูต้ ัดสิน
นอกจากมีความรู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับกฎกติกาเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกีฬาบาสเกตบอลอยา่งแทจ้ริง 

สมรรถนะด้านจริยธรรม เป็นผูมี้จรรยาบรรณของผูต้ดัสินรักษาไวใ้นเกียรติของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล เป็นผูท่ี้มีอารมณ์เบิกบาน ซ่ือสัตย ์ความยุติธรรม มีความกลา้ในตดัสินใจ
และอุทิศตนในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงหัวใจส าคญัของการเป็นผูต้ดัสิน คือการเป็นผูต้ดัสินท่ีมีคุณธรรม 
สามารถให้ความยุติธรรมแก่นักกีฬาได้เท่าเทียมกนัไม่ว่านักกีฬาจะเป็นนักกีฬาจากสังกดัชมรม 
สโมสรใด ผูต้ดัสินตอ้งมีพื้นฐานของกฎจริยธรรมในการท าหน้าท่ีตดัสิน ผูต้ดัสินจึงเป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีมีส่วนท าให้การแข่งขนัด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมแก่ผูแ้ข่งขนั
ทั้งสองฝ่าย บางคร้ังผูต้ดัสินอาจมีการตดัสินท่ีไม่ตรงกบัความรู้สึกของผูแ้ข่งขนัและผูช้ม ท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ขณะแข่งขนั จนบางคร้ังน าไปสู่การไม่ยอมรับค าตดัสินและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาแต่
ผูต้ดัสินตอ้งยึดมัน่ในอุดมการณ์ของการตดัสินท่ีจะไม่เกรงกลวัต่อส่ิงต่าง ๆ และจะยึดมัน่อยู่ใน 
คุณธรรมอนัถูกตอ้ง   

สมรรถนะดา้นการท างานเป็นทีมในการแข่งขนัมิไดมี้เพียงสองทีม แต่มีสามทีม อีก
ทีมหน่ึงก็คือ ทีมของผูต้ดัสิน และเจา้หนา้ท่ีเทคนิค การช่วยเหลือกนัของผูต้ดัสินในเกมการแข่งขนั
เป็นเร่ืองส าคญั ผูต้ดัสินทั้ง 3 คนจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กลมเกลียวสามารถส่ือสารระหวา่งกนัไดดี้ 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แมว้่าผูต้ดัสินจะมีหลายระดบัแต่เม่ือท างานร่วมกนัแลว้จะตอ้งปรับ
เป็นทีมเดียวกนัไดอ้นัจะท าให้เกิดศกัยภาพในการปฏิบติังานไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ผูต้ดัสินควร
หยิบยื่นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ เป็นมิตร วิจารณ์อย่างเป็นกันเองเพื่อการปรับปรุงและ
ร่วมกนัปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดสมรรถนะของ
นกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548 ทศพล ธานี, 2558 บุญสืบ เทียมหยิน, 2553 ณรงค์วิทย ์
แสนทอง,2545 Parry, 1996,)   
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สมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ีของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามต าแหน่งต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังตอ้งท าหนา้ท่ีหวัหนา้ผูต้ดัสิน ดงันั้นผูต้ดัสินตอ้งสามารถเป็นทั้งผูน้  า
และท่ีปรึกษาใหแ้ก่ทีมได ้ สอดคลอ้งกบั Rothwell.(2010) ไดศึ้กษาถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นของบุคคล
ว่าควรท่ีตอ้งมีทกัษะเฉพาะในการปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะทกัษะในเชิงเทคนิค
เพื่อให้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
คาดหวงัของบุคคลอ่ืนเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงาน 

สมรรถนะด้านการควบคุมตนเอง ผู ้ตัดสินท่ีมีคุณภาพต้องสามารถจัดการกับ
ความเครียดในระหว่างเกมการแข่งขันได้ดี เพราะแรงกดดันจาก ผูฝึ้กสอน นักกีฬา และผูช้ม 
นอกจากนั้นตอ้งมีวิธีการในการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การ
ควบคุมตนเองในการตดัสินจึงมีความส าคญัมาก สอดคล้องกับSchweizer(2012) ได้ศึกษาการ
ตดัสินใจของผูต้ดัสินบาสเกตบอลในสถานการณ์ท่ียากล าบากพบวา่มีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตดัสิน จึงมีขอ้แนะน าภายหลงัการศึกษาวา่ควรมีการก าหนดมาตรฐานของผูต้ดัสินเพิ่มเติมในดา้น
การสร้างความมัน่ใจและการควบคุมตนเองใหก้บัผูต้ดัสิน ท่ีถือวา่เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผู ้
ตดัสินต้องมี เพราะหากเกิดความลังเล ไม่แน่ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ความไวว้างใจและความ
น่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจะหมดลงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาสมรรถนะท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือการพฒันาผูอ่ื้น ทีมผูต้ดัสินตอ้งคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ให้งาน
ประสบความส าเร็จ 

สมรรถนะดา้นความถูกตอ้งของการปฏิบติัหน้าท่ี  ผูต้ดัสินท่ีดีตอ้งปฏิบติัตามวิธีการ
การตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากนั้นยงัสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ี ตาม 
กฎ ระเบียบ กติกาเพราะเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดนั้นหมายถึงผลของการแข่งขนัท่ีผิดพลาดและส่งผล
กระทบต่อ ทีม ผูฝึ้กสอนและนักกีฬา สอดคล้องกบั Gift P(2014) ได้ศึกษาวิจยัการตดัสินของผู ้
ตดัสินในสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) จากการแข่งขนัฤดูกาล 2008-2012  พบความอคติ
และการเอนเอียงในการตดัสิน และอคติและการเอนเอียงอาจไม่มากพอท่ีจะส่งผลต่อผลการแข่งขนั
แต่อาจส่งผลต่อตลาดการพนนั ผลการวิจยัเป็นขอ้เสนอแนะให้ตรวจสอบการท างานของผูต้ดัสิน
และเป็นประเด็นในการส่งเสริมให้ผูต้ดัสินมีมาตรฐานในความเป็นผูต้ ัดสินท่ีมีความยุติธรรม 
เท่ียงตรง และโปร่งใส ส่ิงท่ีเพิ่มพูนประสิทธิภาพในท าหน้าท่ีคือผูต้ดัสินตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและตรวจสอบการท างานของตนเอง 
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สมรรถนะด้านความมัน่ใจในตนเอง  ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตอ้งสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีดว้ยความมัน่ใจแมใ้นสถานการณ์ท่ีมีภาวะตึงเครียด กดดนั แต่ตอ้งแสดงออกอย่างสงบและ
มัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน แต่ส่ิงส าคญัคือตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีถูกตอ้งและมัน่ใจใน
ศกัยภาพของตอนเอง  

สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์  ผูต้ดัสินตอ้งมีคุณสมบติั คือ สามารถตดัสินใจใน
เหตุการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งมีความเขา้ใจปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในการตดัสิน ปัญหานั้นสามารถเกิดข้ึนไดใ้นทุกเหตุการณ์ ผูต้ดัสินตอ้งสามารถใชเ้ทคนิค
ในการแกไ้ขปัญหาในการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม กฎ ระเบียบ กติกา 

สมรรถนะดา้นการมองภาพองค์รวม  ความสามารถในการน า ความรู้ เร่ือง กฎ กติกา 
เทคนิค ทักษะ และประสบการณ์การตัดสิน มาใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการตดัสิน 

สมรรถนะดา้นการพฒันาผูอ่ื้น การแนะน าพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ ส่งเสริม และ
เป็นตวัอยา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสินท่ีดีถือเป็นการพฒันาผูอ่ื้น ซ่ึงจะพฒันาใหที้มงานมีศกัยภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

สมรรถนะดา้นการสืบหาขอ้มูล การสืบหาขอ้มูลเพื่อเพิ่มควาสามารถของตนเอง ดว้ย
การสืบหาขอ้มูล ขั้นพื้นฐาน เช่น การคน้หาค าตอบ ดว้ยการถาม การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ค  าตอบในการพฒันาการตดัสินใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน ผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลต้องพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบัทุกสถานการณ์แมว้า่จะพบกบัส่ิงท่ียากล าบาก โดยอาศยั กฎ ระเบียบ กติกา เป็น
หลกัในการตดัสินใจเพื่อใหเ้กมการแข่งขนัจบลงดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดสมรรถนะของนกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548 ทศพล ธานี, 2558 
บุญสืบ เทียมหยนิ, 2553 ณรงคว์ทิย ์แสนทอง,2545 Rothwell,2010 Schweizer, 2012 Gift, 2014)   

ระดบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล 
ระดบัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล มีความส าคญัและประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีผูต้ ัดสินและสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้ตัดสินมี
คุณลกัษณะท่ีดีทางดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและความสามารถในการปฏิบติังาน ช่วยหล่อหลอมไปสู่
สมรรถนะขององค์กร และปรับสมรรถนะของตนเองให้เขา้กบัเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงสมรรถนะ
ของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล จ าแนกออกเป็น 3 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 เป็นระดบัท่ีมี
ความสามารถต ่าท่ีสุดและ ระดบั 3 คือระดบัท่ีมีความสามารถสูงสุด ระดบัของสมรรถนะผูต้ดัสิน
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กีฬาบาสเกตบอลเป็นผลจาการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15 คน  เป็นการวดัระดบัสมรรถนะของ
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใหท้ราบถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมในการท างาน
ของผูต้ดัสิน(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,2548) 

 
ประเด็นที ่2 การอภิปรายผลเกีย่วกบัตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล 

ผูว้ิจยัพยายามระบุสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลพร้อมนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (operational definition) ของแต่ละสมรรถนะ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย
และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและประเมินผล เพื่อน ามาสร้างตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬา
บาสเกตบอล ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์ตวัช้ีวดัไวจ้  านวนทั้งหมด 97 ตวัช้ีวดั จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 15 คน ประเมินความเหมาะสมของตวัช้ีวดั โดยผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีมีผลการ
ประเมินความเหมาะในระดบัมาก และมากท่ีสุด ซ่ึงผลการประเมินพบวา่มีตวัช้ีวดัสมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีผา่นการประเมินความเหมาะสมในระดบัมาก และมากท่ีสุดอยู ่85 ขอ้ แต่
อีก 12 ตวัช้ีวดัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมจึงถูกคดัออกจากการวิจยั สาเหตุท่ีถูกคดั
ออกเพราะผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า ตัวช้ีวดัเหล่านั้ นไม่สามารถท่ีจะวดัสมรรถนะของผูต้ ัดสินกีฬา
บาสเกตบอลไดอ้ยา่งชดัเจน หรือวดัไดน้อ้ยมาก หรือมองวา่ตวัช้ีวดัเหล่านั้นไม่จ  าเป็นต่อการเป็นผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอล เช่น มีความสามารถส่ือสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการเป็นผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลไม่จ  าเป็นตอ้งใชภ้าษาพูดท่ีละเอียดลออ หรือจดัเรียงค าพูดไดอ้ยา่งสวยงาม 
แต่ส่วนใหญ่จะใช้อวจันภาษา ใช้ค  าอธิบายสั้ น ๆ หรือภาษากายในการส่ือสารมากกว่าภาษาพูด 
ดังนั้ นตัวช้ีวดัข้อน้ีจึงถูกประเมินจากกลุ่มผู ้เช่ียวชาญให้มีความเหมาะสมในระดับน้อยท่ีสุด  
นอกจากน้ียงัมีตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนความเหมาะสมในระดบัน้อย ได้แก่  มี
ความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียร และตรงต่อเวลา ติดตาม และประเมินผลงานของตน  รักษาค าพูด 
มีสัจจะและเช่ือถือได้  รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการท่ีทันสมัยและเก่ียวข้องกับงานของตนอย่าง
ต่อเน่ือง แจง้ข่าวสารในเร่ืองของกติกาและวิธีปฏิบติัท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ  ยกยอ่งกล่าวช่ืนชมและให้
ก าลงัใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างจริงใจ  ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมทีมโดยไม่ต้องให้ร้องขอ  
รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือกนัในวาระต่าง ๆ ให้งานส าเร็จ  ให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของทีม  ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมด้วยดี  และส่งเสริมให้ทีมท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามทศันะของผูว้ิจยัเห็นว่า อีกเหตุผลท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญประเมินว่าตวัช้ีวดั
ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมเพราะวา่ ในทางปฏิบติัไม่สามารถวดัค่าตวัช้ีวดันั้นได ้หรือวดัไดย้าก 
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หรือยงัขาดเคร่ืองมือในการวดัพฤติกรรมนั้นไดอ้ย่างเท่ียงตรง (validity) เช่น  มีความมานะอดทน 
ขยนัหมัน่เพียร  ติดตามและประเมินผลงานของตน  รักษาค าพูด  มีสัจจะ เช่ือถือได้ ซ่ึงตวัแปร
เหล่าน้ีล้วนสังเกตค่าได้ยาก ในทางกลับกันเม่ือพิจารณาตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู ้ตัดสินกีฬา
บาสเกตบอลทั้ ง 85 ข้อพบว่าทุกข้อล้วนสามารถวัดค่าได้ สังเกตค่าได้อย่างแท้จริง และมี
ความส าคญัต่อการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอล เช่น 1)พยายามตดัสินตามต าแหน่งหนา้ท่ีให้ดีและ
ถูกตอ้ง   2) ท าให้ผูฝึ้กสอน นกักีฬา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งพึงพอใจ และน าขอ้มูลขอ้ขดัขอ้งใด ๆ ในการ
ตดัสินไปพฒันาการตดัสินให้ดียิ่งข้ึน และ 3) ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่นักกีฬาและผูฝึ้กสอนแมจ้ะไม่ได้ถามหรือ     ไม่ทราบมาก่อน โดย 3 ตวัช้ีวดัน้ีเป็น
เพียงส่วนหน่ึงจากทั้ งหมด 85 ตวัช้ีวดั จะเห็นว่าสามารถวดัค่าหรือสังเกตค่าได้จริงจากผลการ
ประเมินของนกักีฬา  ผูฝึ้กสอน  และผูช้ม สอดคลอ้งกบัศิริชยั กาญจนวาสี (2552) และ Johnstone 
(1998)  ท่ีอธิบายตวัช้ีวดัไวว้า่เป็นค่าท่ีสังเกตได ้ซ่ึงใช้บ่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะของ
ผลการด าเนินงานท่ีใชว้ดั เพื่อให้ไดคุ้ณค่าหรือคุณลกัษณะซ่ึงบ่งบอกสถานภาพของลกัษณะหรือผล
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และสอดคล้องสุวิมล ว่องวานิช (2548) ท่ีอธิบายว่า
ตัวช้ีว ัด ท่ี ดีจะต้องสามารถน าไปใช้ได้สะดวก ใช้ได้ดี  และได้ผล กล่าวคือเก็บข้อมูลง่าย 
(Availability) สามารถน าไปใช้วดัหรือเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก เขา้ใจง่าย สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการตรวจ นบั วดั หรือสังเกตไดง่้าย  แปลความหมายง่าย (Interpretability) สามารถสร้างเกณฑ์
การตดัสินท่ีมีคุณภาพได้ง่าย  และตอ้งปฏิบติัได ้(practicality) คือ สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
สะดวก มีความเป็นมาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบกนัไดช้ดัเจน  นอกจากน้ีตวัช้ีวดัทั้ง 3 ขอ้ดงักล่าว
ยงัจ าเป็นต่อการเป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลตามมาตรฐานอาชีพผูต้ดัสินกีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬา 
(2560) ท่ีระบุวา่ผูต้ดัสินตอ้งเป็นผูท้  าหนา้ท่ีตดัสินและควบคุมการแข่งขนักีฬาอยา่งเขม้งวดถูกตอ้ง
ยุติธรรมเพื่ อให้การแข่งขัน เป็นไปตามกฎ กติกาและจุดมุ่งหมายของการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลท่ีดี  และมีส่วนท าให้ผูเ้ล่นเกิดความเขา้ใจในกติกาการแข่งขนั 
ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักติกาการแข่งขนั เพื่อท าให้เขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามกติกาการ
แข่งขนัท่ีเป็นกรอบและขอบเขตของการประพฤติและปฏิบติัในขณะท าการแข่งขนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่าตัวช้ีวดัท่ีถูกประเมินว่ามีความเหมาะสมจะมีคุณสมบัติ  คือ 1) 
สามารถวดัและประเมินไดง่้าย และสะดวก  2) เป็นคุณลกัษณะท่ีผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลพึงมี ซ่ึง
ทั้ง 85 ขอ้มีคุณสมบติัของตวัช้ีวดัดงักล่าวอยา่งครบถว้น   

ในทางปฏิบติัจริงการน าตวัช้ีวดัทั้ง 85 ขอ้มาอธิบาย หรือเป็นบทสรุปของการตดัสิน
คุณสมบติัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลนั้นยงัไม่มีความกระชบั ท าใหเ้สียเวลาในการอธิบายหรือลง
ข้อสรุป ดังนั้ นในการอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติของผูต้ ัดสินกีฬาบาสเกตบอลจะอยู่ในรูปของ
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สมรรถนะ  โดยตวัช้ีวดัท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรืออยูภ่ายใตนิ้ยามศพัทเ์ดียวกนัจะถูกจดัอยูใ่น
สมรรถนะเดียวกัน  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลมี
ทั้งหมด 14 สมรรถนะ แบ่งเป็นสมรรถนะหลกั 5 ดา้น และสมรรถนะเฉพาะหนา้ท่ี 9 ดา้น มีตวัช้ีวดั
ทั้งหมด 85 ตวัช้ีวดั จ  าแนกออกเป็นแต่ละสมรรถนะ ดงัน้ี 

สมรรถนะหลกัของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 5 ดา้น   
(1) สมรรถนะหลกัการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะหลกัการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ เสนอ
หรือทดลองเทคนิคการตดัสินแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.66 ปรับปรุงวิธีการตดัสินไดดี้ข้ึน คุณภาพดีข้ึน และประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.62 มีความระเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เพื่อให้ไดง้านท่ีมีคุณภาพ มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบั 0.56 และ ตวัช้ีวดัท่ีมีค่า
องค์ประกอบน้อยท่ีสุด คือ พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบติังานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.44   

(2) สมรรถนะหลกัจิตส านึกในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดั
ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจิตส านึกในการปฏิบติังาน เรียงล าดบัมาก
ท่ีสุดคือ แสดงออกด้วยความเป็นมิตร สุภาพ ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบั 0.56 ช่วยแกปั้ญหา
หรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการตดัสินอยา่งรวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วัหรือปัดภาระ 
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ  เท่ากบั 0.53ค านึงถึงผลประโยชน์ของ ผูฝึ้กสอนและ นกักีฬาในระยะยาว 
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.51และ ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่นกักีฬาและผูฝึ้กสอนแมจ้ะไม่ไดถ้ามหรือไม่ทราบ
มาก่อน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.40 

(3) สมรรถนะหลกัการสั่งสมความเช่ียวชาญในการตดัสิน ประกอบดว้ย 9 ตวัช้ีวดั 
โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในการ
ตดัสิน เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ ปรับปรุงเทคนิคการตดัสินอย่างต่อเน่ือง  ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.59 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวิสัยทศัน์เพื่อการปฏิบติังาน
ในอนาคต ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.56 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสห
วทิยาการและสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.55 
และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองคป์ระกอบน้อยท่ีสุด พฒันาความรู้และทกัษะการตดัสินของตนเองให้ดียิ่งข้ึน 
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.40 
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(4) สมรรถนะหลักจริยธรรม ประกอบด้วย 9 ตัว ช้ีวดั โดยตัวช้ีวดัท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ ยืนหยดัเพื่อความ
ถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ผูต้ ัดสินแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจมีความ
ยากล าบาก และเสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
องค์กร  โดยมุ่งให้ภารกิจในหนา้ท่ีสัมฤทธ์ิผลเป็นส าคญั มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากนัในระดบั
มากท่ีสุด เท่ากับ 0.49 ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของการเป็นผู ้ตัดสิน ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.48 และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด แสดงความคิดเห็นตามหลกั
วชิาชีพอยา่งสุจริต ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.23 

(5) สมรรถนะหลักการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 9 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะหลกัการท างานเป็นทีม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ 
สนบัสนุนการตดัสินของทีมและท างานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผดิชอบ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 
0.43 กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค ์แสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลงั ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.42 ส่วนในระดบัรองลงมามี ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากนัสองตวัช้ีวดั เท่ากบั 0.40 คือ ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดีในทีมเพื่อ
สนบัสนุนการท างานร่วมกนัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กบั รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมและ
เต็มใจเรียนรู้จากผูอ่ื้นและตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดย
ไม่ค  านึงความชอบหรือไม่ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบัสอดคล้องกบั อนุวติั คูณแก้ว.(2556) 
กล่าวว่าการคดัเลือกตวัช้ีวดัท่ีมีจ  านวนมากเพื่อสังเคราะห์เป็นตวัช้ีวดัตวัแทน โดยอาศยัเอกสาร
ขอ้เสนอเชิงทฤษฎี หรือจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเร่ิมจากการน าตวัช้ีวดัของแต่ละองคป์ระกอบ 
มาสรุปหาตวัช้ีวดัแต่ละองค์ประกอบ ของส่ิงท่ีมุ่งศึกษา แลว้น ามาหาความสอดคล้อง เพื่อให้ได้
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัและหลีกเล่ียงตวัช้ีวดัจ านวนมาก การพฒันาตวัช้ีวดัควรตระหนกัถึงความเท่ียงและ
ความตรงเป็นส าคัญ เพื่อให้การประเมินส่ิงนั้ น ๆ สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ต้องให้ความ
ระมดัระวงัต่อประเด็นท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัวา่จะตอ้งมีความสมเหตุสมผล ประเด็นใดท่ีไม่มีความ
สมเหตุสมผลก็ตอ้งทิ้งไป รวมถึงการถ่วงน ้ าหนักหรือไม่ถ่วงน ้ าหนัก ถ้ามีเหตุผลทางทฤษฎีท่ีดีก็
ตอ้งถ่วงน ้าหนกัใหแ้ต่ละตวัช้ีวดัหรือเกณฑน์ ้าหนกัมีความแตกต่างกนั 
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สมรรถนะเฉพาะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลประกอบดว้ยสมรรถนะเฉพาะ 9 ดา้น  
(1) สมรรถนะเฉพาะภาวะผูน้ า ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวดั โดยตัวช้ีวดัท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะภาวะผูน้ า เรียงล าดบัมากท่ีสุด คือ เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อสนับสนุนให้ทีมหรือกระบวนการตดัสินมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.72 ส่วนในระดบัรองลงมามี ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากนัสองตวัช้ีวดั 
เท่ากบั 0.59 คือ ส่งเสริมให้ทีมท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและกระตุน้และสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ท างานหรือให้โอกาสผูร่้วมปฏิบัติหน้าท่ีในการแสดงศกัยภาพการตดัสินอย่างเต็มท่ี เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือนั้น ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองคป์ระกอบ
นอ้ยท่ีสุด เป็นตน้แบบท่ีดีในการตดัสินกีฬาบาสเกตบอลค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 

(2) สมรรถนะเฉพาะการควบคุมตนเองประกอบด้วย 7 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดับมากท่ีสุดคือใน
สถานการณ์ท่ีตึงเครียดมากก็ยงัสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้รวมถึงท าให้คนอ่ืน ๆ มี
อารมณ์ท่ีสงบลงได ้ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.61 ประยกุตใ์ชว้ิธีการเฉพาะตน หรือวางแผน
ล่วงหน้าเพื่อจดัการกับความเครียดและความกดดันทางอารมณ์ท่ีคาดหมายได้ว่าจะเกิดข้ึน ค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบั 0.60 สามารถจดัการกบัความเครียดหรือผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะ
กดดนัทางอารมณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.59 และตวัช้ีวดัท่ีมีค่า
องคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด ไม่แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แมจ้ะรู้สึก
วา่ถูกกระตุน้ทาง อารมณ์ แต่สามารถระงบัการกระท านั้นไวไ้ด ้     ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 
0.25 

(3) สมรรถนะเฉพาะความถูกตอ้งของการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั 
โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุด
คือ ตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินในหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.58 มีความรู้ความเขา้ใจในกลไก สามารถเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้งตามต าแหน่ง
ของการตดัสิน ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.56   ตรวจสอบความถูกตอ้งของการตดัสินผูอ่ื้น 
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎกติกา วิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง  ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.50 และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด  ศึกษารูปแบบวิธีการตดัสิน
และปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.56 

(4) สมรรถนะเฉพาะความมัน่ใจในตนเอง ประกอบดว้ย 5 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ แสดงออก
อย่างสงบและมัน่ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีแม้ในสถานการณ์ท่ีมีสภาวะความกดดัน  ค่าน ้ าหนัก
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องค์ประกอบ เท่ากบั 0.67  ส่วนในระดบัรองลงมามี ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากนัสองตวัช้ีวดั 
เท่ากบั 0.45 คือ เช่ือมัน่ในความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนวา่จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้
ประสบผลส าเร็จได ้และตอ้งการตดัสินในเกมท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง และมีความต่ืนเตน้
ยินดีต่อเกมการแข่งขนัท่ีคิดว่ายาก  และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด ตดัสินใจได้เองใน
ภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.41 

(5) สมรรถนะเฉพาะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ วางแผนงานโดย
ก าหนดหลักการตัดสิน ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
คาดการณ์เก่ียวกบัปัญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.65  ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมโดยก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อคาดการณ์ปัญหา 
อุปสรรคและ แนวทางการป้องกนัแกไ้ข ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.64  ประชุม วางแผนงาน
โดยแตกประเด็นปัญหาในการตดัสินออกเป็นส่วนๆไดค้่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ เท่ากบั 0.62 และ
ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด แยกแยะปัญหาของการตดัสินออกเป็นรายการอยา่งง่ายๆ ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.44 

(6) สมรรถนะเฉพาะการมองภาพองคร์วม ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ  ประยุกต์ใช้
ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในการตดัสินได้ ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.46 ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี แนวคิดท่ีซบัซ้อนหรือปัญหาในการตดัสินท่ีผา่นมาในการระบุหรือ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบั 0.42  และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบ
นอ้ยท่ีสุด ใชก้ฎพื้นฐาน หลกัเกณฑ ์กติกาในการระบุประเด็นปัญหาหรือแกปั้ญหาในการตดัสิน ค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.56 

(7) สมรรถนะเฉพาะการพฒันาผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 3 ความถูกตอ้งของการปฏิบติั
หน้าท่ี ตัวช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ในสมรรถนะจริยธรรม 
เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ  สาธิต หรือใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัการตดัสินเพื่อพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติ
ท่ีดีของผูต้ ัดสิน ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.54 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อให้ผูอ่ื้นมีโอกาสได้ถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพฒันาศกัยภาพหรือทศันคติท่ีดี
อย่างย ัง่ยืน ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากบั 0.50 และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด แสดง
ความเช่ือมัน่วา่ผูอ่ื้นมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาการตดัสินให้ดียิ่งข้ึนได ้ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 
0.42 
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(8) สมรรถนะเฉพาะการสืบหาข้อมูล ประกอบด้วย 4 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ สืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลท่ีแตกต่างจากกรณีปกติธรรมดาโดยทัว่ไป  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.54 ใช้
ขอ้มูลท่ีมีอยู่เช่น กติกา วิธีการตดัสิน หรือหาจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.49 สืบเสาะคน้หาขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีมากกวา่เพียงการตั้งค  าถามพื้นฐานขอ้มูล ค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.48 และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด ถามผูเ้ช่ียวชาญทางการตดัสิน
โดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.39 

(9)สมรรถนะเฉพาะ ความยืดหยุน่ผอ่นปรน ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั โดยตวัช้ีวดัท่ี
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในสมรรถนะจริยธรรม เรียงล าดบัมากท่ีสุดคือ  เตม็ใจท่ีจะ
เปล่ียนความคิด ทศันคติ เม่ือไดรั้บข้อมูลใหม่ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.49 ปรับตวัเขา้กบั
สภาพเกมการแข่งขนัท่ียากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ 
เท่ากบั 0.45   และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าองค์ประกอบน้อยท่ีสุด มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎกติกาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  เพื่อผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากบั 0.31 ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดสมรรถนะของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ตวัช้ีวดัสมรรถนะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน
มีความเหมาะสม ดงันั้นควรน าผลการวจิยัไปใหห้น่วยงานท่ีเก่ียว เช่น สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย องคก์รการศึกษาดา้นพลศึกษาและกีฬา องคก์รอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ าผลการวจิยั ไปใช้
ในการประเมินคุณลกัษณะของผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลและเพื่อการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูต้ดัสิน
กีฬาบาสเกตบอลอีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาผูต้ดัสินของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ
ไทยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป และผลจากการวจิยัควรน าไปใหก้ลุ่มผูต้ดัสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทย ตรวจสอบยืนยนัความเป็นไปได้ในการน าแบบวดัและตวัช้ีวดัสมรรถนะของผู ้
ตดัสินกีฬาบาสเกตบอลไปใชใ้นสถานการณ์จริงในขั้นตอนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยในเชิงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู ้ตัดสินบาสเกตบอล (Training 

Curriculum Development) เพื่อพฒันาผูต้ดัสินให้มีความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะท่ีผา่นตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด  
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2. ควรมีการวิจยัตวัช้ีวดัสมรรถนะ ใน ผูฝึ้กสอน และนกักีฬา บาสเกตบอลเพื่อวิเคราะห์
ตวัช้ีวดัสมรรถนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อ
ปรับเปล่ียนและก าหนดตวัช้ีวดัสมรรถนะท่ีเหมาะสมในอนาคต 
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ระยะที ่1 ผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการศึกษาสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ทีจ่ าเป็นของผู้

ตัดสินกฬีา บาสเกตบอล จ านวน 15 คน ดังนี ้ 

1. พนัเอกศิลปชยั  บ ารุงกิจ 
ประธานฝ่ายพฒันาเทคนิคและประธานผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่
ประเทศไทย   
2.  อาจารยว์ชิา กุลนรัตน์ อดีตประธานผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง
ประเทศไทย    
3. รศ.ดร.ประทุม  ม่วงมี  
รองอธิการบดี มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 
ผูค้วบคุมการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ 
4. ผศ.ววิฒัน์ จิตปาลกุล  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละสังคม  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
ผูค้วบคุมการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ 
5. ดร.วชัชริน ผดุงรัชดากิจ  
หวัหนา้สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกีฬา คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ      
6. อาจารยบ์รรพต เจตนเสน 
อาจารยป์ระจ าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
เป็นผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ      
7. อาจารยสื์บพงษ ์วชิยัผนิ 
ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม  
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ       
8. อาจารยช์าญ ชมมณฑา 
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ        
9. อาจารยส์ัมพนัธ์ กมัฟูศิริพนัธ์ 
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ      
10. อาจารยป์รีดา ม่วงมี  
ผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบันานาชาติ      
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11. ผศ.ดร.สุรียม์าศ สุขกสิ  
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและการประเมินผล   
12. ดร.ภูวดล บวับางพลู 
ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัและการประเมินผล 
13. ผศ. เจริญ  เครือทิวา  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตอ่างทอง 
วทิยากรอบรมผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบัชาติ   
14. อาจารยก์ุศล ช่วงบุญศรี 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี   
วทิยากรอบรมผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบัชาติ  
15. อาจารยว์รุิณ ทองพิลา 
ประธานจดัการแข่งขนับาสเกตบอล 3X3 ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 
วทิยากรอบรมผูต้ดัสินกีฬาบาสเกตบอลระดบัชาติ 
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ระยะที ่2 ผู้เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการสร้างและพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกัและสมรรถนะเฉพาะหน้าที่
ของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล จ านวน 15 คน  
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหข้อ้มูลในระยะท่ี 2 ทั้ง 15 คน เป็นบุคคลเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญในระยะท่ี 1 
 
ผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
ประเมินความเหมาะสมการพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะของผู้ตัดสินกฬีาบาสเกตบอล จ านวน 3 คน 
ดังนี ้
1. อาจารย ์ดร.สวสัด์ิชยั ศรีพนมธนากร  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาทดสอบและวจิยัทางการศึกษา 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
2. อาจารยอ์ติราช เกิดทอง 
หวัหนา้ภาควชิาทดสอบและวจิยัทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
3. อาจารยเ์จนวทิย ์วารีบ่อ   
อาจารยป์ระจ าภาควชิาทดสอบและวจิยัทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
 



 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นายณฐัพงษ ์ จรทะผา 
วนั เดือน ปี เกดิ 18 เม.ย. 2529 
สถานทีเ่กดิ จ.อุดรธานี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547 วทิยาศาสตร์บณัทิต (พลศึกษา) คณะพลศึกษา   

จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบณัทิต (พลศึกษา) คณะพลศึกษา   
จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 25ุุ61 การศึกษาดุษฎีบณัทิต สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา   
แขนงวชิาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา คณะพลศึกษา   
จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 40/14 ม.1 ต.จนัทนิมิต อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000   
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