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บทคดัย่อ 

ช่ือเร่ือง : สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
โดย  : นางสาวสุทธารินี ฤทยัวฒันา 
ช่ือปริญญานิพนธ์ : ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิา : ภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

..............................................................        ………………….…………………… 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี เณรยอด) (รองศาสตราจารย ์ดร.ทวพีฤทธ์ิ ศิริศกัด์ิบรรจง) 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงพรรณนาและศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง กลุ่มตวัอยา่งคือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 คน 2) ใช้บัณฑิตและบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ จ านวน 504 คน และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 5 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดั การวิเคราะห์
ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. สมรรถนะและตัวช้ีวดัสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถจ าแนก

สมรรถนะเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะหลกั 3 องคป์ระกอบ 26 ตวัช้ีวดั คือ องคป์ระกอบท่ี 1 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 7 ตวัช้ีวดั องค์ประกอบท่ี 2 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 12 ตวัช้ีวดั 
และ องค์ประกอบท่ี 3 ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 7 ตัวช้ีวดั และ 2) สมรรถนะวิชาชีพ 6 
องค์ประกอบ 60 ตัวช้ีวดั คือ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านความรู้กฎหมายสารบัญญัติ  16 ตัวช้ีวดั 
องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นความรู้กฎหมายวิธีสบญัญติั 12 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นความรู้กฎหมาย
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี 8 ตวัช้ีวดั องค์ประกอบท่ี 4 ดา้นความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 8 ตวัช้ีวดั องค์ประกอบท่ี 5 ดา้นความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการแผ่นดิน
และขา้ราชการพลเรือน 8 ตวัช้ีวดั และองคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร
และดิจิทลั 8 ตวัช้ีวดั 

  



 

 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึนพบว่า สมรรถนะ
หลกั สมรรถนะวชิาชีพ และตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก 
 
ค ำส ำคัญ : สมรรถนะ, ตวัช้ีวดัสมรรถนะ, สาขาวชิานิติศาสตร์ 
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The objectives of this research were: I) to Study the competency components of 

bachelor of law graduates and 2) to develop of indicators of bachelor of law graduate. The 

research was descriptive research using structural relationship models. The research samples 

were: I) five legal experts working in government; 2) five hundred and four law's stakeholder 

and law's graduates in government; and 3) five experts of instructional management of bachelor 

degree program in the law curriculum. The research tools were: 1) expert interview sheets; 

2) questionnaires; and 3) an evaluation form of competencies and indicators. The data were 

statistically analyzed by using content analysis, arithmetic mean and standard deviation, 

exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. 

Findings of the research were as follows: 1. these competencies and Indicators of 

bachelor of law graduates were classified in to 2 categories; a) core competencies consisted of 3 

items with 26 indicators which were 7 indicators for moral and ethics, 12 indicators for 

interpersonal relationship, 7 indicators for communication technology; b) professional 

competencies consisted of 6 items with 60 indicators which were 16 indicators for substantive law 

knowledge, 12 indicators for procedural law knowledge, 8 indicators for officer performance law 

knowledge, 8 indicators for public procurement and supplies administration law knowledge, 

8 indicators for national government organization law and civil service law knowledge, and 

8 indicators for official information law and digital law knowle~ge. 2. Results of the evaluation of 

the appropriate competencies and indicators of bachelor of law graduates that core competencies, 

professional competencies, and indicators were rated at the high level to the highest level. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การปฏิวติัอุตสาหกรรมแต่ละคร้ังได้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูค้น สังคม การเมือง  

การปกครองและระบบเศรษฐกิจแตกต่างกันไป โดยการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ีหน่ึง เร่ิมใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอของประเทศองักฤษจากการคน้พบเคร่ืองจกัรไอน ้ า ท าให้มีการน าเคร่ืองจกัรมา

ทดแทนการใชแ้รงงานคนและสัตว ์เกิดเคร่ืองจกัรกลไอน ้ า เกิดการเดินทางและการพฒันาจากเมือง

ไปสู่ชนบท การปฏิบติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ีสอง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการคน้พบไฟฟ้า 

ซ่ึงท าให้การผลิตท าไดม้ากข้ึนกว่าเดิมจนเปล่ียนระบบการผลิตเป็นระบบโรงงาน สินคา้สามารถ

ผลิตไดจ้  านวนมากและมีคุณภาพ เกิดกระแสบริโภคนิยมไปทัว่โลก การปฏิบติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี

สามเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทอย่างมากกบัชีวิตประจ าวนั

รวมทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการผลิตเป็นการใชเ้คร่ืองจกัอตัโนมติั หรือหุ่นยนตใ์นการผลิตแทนท่ี

แรงงานมนุษยม์ากข้ึน การปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ีส่ี เป็นยุคท่ีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส่ือสาร

ความเร็วสูง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส าหรับ

สรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูล

มหาศาล (big data) ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก มีการน าขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมาวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ และ

ใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ท าให้เกิดนวตักรรมท่ีชาญฉลาด มีอิทธิพลต่อภาคอุตสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรม ภาคธุรกิจและบริการ รวมทั้งภาคการศึกษา ส่งผลให้เกิดนวตักรรมท่ีใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีมีรูปแบบใหม่ ซ่ึงท าลายล้างรูปแบบเดิม ๆ ไปอย่างส้ินเชิง (Schwab, K. 2016) การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวเรียกวา่ digital disruption ซ่ึงเป็นส่ิงทา้ทายอยา่งยิ่งต่อการปรับตวัและความอยู่

รอดในอนาคต หลาย ๆ ประเทศทัว่โลกเร่งปฏิรูปทุกภาค ส่วนภายในประเทศให้มีความพร้อมเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี ส าหรับประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว เช่นเดียวกนั 

โดยไดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) บนพื้นฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพฒันาประเทศ และมี

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง

ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่คง มัง่ คัง่ และย ัง่ยืน” ท่ีเน้นการ
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ขบัเคล่ือนดว้ย “การพฒันานวตักรรม การบริการใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการ

ด าเนิน ธุรกิจและการปรับเปล่ียนวถีิชีวติของผูค้นในสังคมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งถอนรากถอน

โคนและการพฒันาต่อยอด” (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ผลจาก

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนเขา้สู่ยุค digital disruption ส่งผลให้รูปแบบการ 

เรียนรู้เปล่ียนไป เป็นการเรียนรู้ท่ีไร้พรมแดน ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นอายุ สถานท่ี เวลา จึงตอ้งปรับเปล่ียน

รูปแบบการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนกระบวนให้เป็นนวตักรรม สร้างสรรค์คิด -ท าได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้รองรับประเทศไทย 4.0 มีการสร้างรูปแบบการบริการ (service platform) มีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีพลิกผนั ให้ทนัการเปล่ียนแปลง สร้างมูลค่าทนัต่อการแข่งขนัโดยตอ้งก าหนดให้เป็น

ส่วนหน่ึงของยทุธศาสตร์ประเทศท่ีมีความส าคญั (ฐิติมา ธรรมบ ารุง, 2562) เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่

ในช่วงทศวรรษน้ี ไดม้าถึงจุดเปล่ียนท่ียิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่งผลต่อ

การจดัการศึกษาในประเทศไทย 

 ส าหรับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง

ดา้นเทคโนโลยีในยคุต่าง จนกระทระทัง่การเปล่ียนแปลงในยุค digital disruption นั้น ประเทศไทยมี

การเร่ิมต้นปฏิรูปการศึกษาคร้ังแรกพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั และเพื่อเป็นการพฒันาไปอีกขั้นหน่ึงของการประกัน

คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจดัท ากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้ึน เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของผูเ้ก่ียวข้องกับการอุดมศึกษา ทั้ ง

สถาบนัอุดมศึกษา ผูค้วบคุมมาตรฐาน และผูใ้ช้บัณฑิต ทั้งน้ีเพื่อให้มีหลักประกันท่ีชัดเจนใน

คุณภาพของบณัฑิตระดบัอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้แต่ละสถาบนัมีการพฒันาคุณภาพ

ท่ีสูงข้ึน(ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ, 2552) และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษา

ของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

มุ่งเนน้เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยภาพรวมของผลการเรียนรู้แบ่งได้

เป็น 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือ ความรู้ความช านาญทั่วไป (generic knowledge, skills and 

competence) หมายถึง ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัความรู้ ความช านาญทัว่ไปท่ีควรมีในทุกระดบั

คุณวุฒิ ประเภทท่ี 2 คือ ทกัษะปฏิบติัเฉพาะทาง (specialization skill) หมายถึง ทกัษะเชิงปฏิบติัการ

ซ่ึงเป็นการก าหนดทกัษะปฏิบติัเฉพาะทาง ใหเ้ป็นความรับผิดชอบของแต่ละสาขาวชิาชีพก าหนดเอง 
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เน่ืองจากแต่ละสาขาวิชามีขอบเขตของความรู้และบริบทท่ีแตกต่างกนั โดยหน่วยงาน/องค์กรทาง

วิชาชีพเป็นผูดู้แลและมีความรับผิดชอบโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) ซ่ึงเป็นการประกนั

คุณภาพบัณฑิต ท่ี ได้ รับ คุณวุ ฒิแ ต่ละ คุณวุ ฒิและการ ส่ือสารในสั งคม  ชุมชน  รวมทั้ ง

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเขา้ใจไดต้รงกนั และเช่ือมัน่ถึงผลการเรียนรู้ท่ีบณัฑิตไดรั้บ

การพฒันาว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษา (คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2552) 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัเป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ทั้งน้ี สถานศึกษามีอิสระใน

การก าหนดแนวคิด ปรัชญาและวิสัยทศัน์ของการจดัการศึกษาให้เป็นอตัลกัษณ์และสอดคลอ้งกบั

บริบทของสถานศึกษาและตามความถนดัของผูเ้รียน ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา (Desired 

Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง คุณลกัษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวสิัยทศัน์

การพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน โดยคนไทย 4.0 จะตอ้งธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนั

ไดใ้นเวทีโลก นัน่คือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพฒันาตนใหเ้ป็น

บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  1. ผูเ้รียนรู้ เป็นผูมี้ความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทกัษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทนัโลกยุคดิจิทลัและโลกอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจาก

ความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีสุนทรียะรักษ ์และประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาไทย มีทกัษะชีวิต เพื่อสร้าง

งานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา คือ มีทกัษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ปรับตวั ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทลั และ

โลกอนาคตได ้มีความเป็นผูน้ า มีความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 2. ผูร่้วมสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นผูมี้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ความฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ทกัษะขา้มวฒันธรรม สมรรถนะ

การบูรณาการขา้มศาสตร์ และมีคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และ

พฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม ซ่ึงมี

ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา คือ สามารถร่วมแกปั้ญหาสังคม การบูรณาการขา้มศาสตร์ การ

สร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเองและประเทศ และ 3. พลเมืองท่ีเขม้แข็ง 

เป็นผูมี้ความรักชาติ รักท้องถ่ิน รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มี
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อุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพฒันาชาติ บนหลกัการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่า

เทียมเสมอภาค เพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน และการอยู่ร่วมกนัใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอยา่งสันติ ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา คือ กลา้ต่อตา้นการ

กระท าในส่ิงท่ีผิด ให้คุณค่ากบัความรู้ความสามารถเป็นพลเมือท่ีเขม้แข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์การ

พฒันาตนเองและสังคมท่ีย ัง่ยืน ขจดัความขดัแยง้และสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม

โลกโดยเป็นคุณลกัษณะขั้นต ่า (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ซ่ึง

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผูเ้รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้แก่ 1. ผูเ้รียนมีความ

ความสามารถรอบดา้นต่าง ๆ  (learner person) 2. ผูเ้รียนร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม (co- creator) และ 3. 

ผูเ้รียนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง (active citizen) กลา้หาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen 

และ global citizen (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561)  

 เม่ือกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้การประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง หน้าท่ี 7 ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2561 อนัเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท าให้ผูท่ี้บริหารงานทางดา้น
กฎหมายทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคญัในหลาย ๆ ดา้นท่ีจะตอ้งท าการปฏิรูป โดยเฉพาะดา้นการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัถึงกลไกในการ
ปฏิรูปประเทศเอาไวใ้นหมวด 16 มาตรา 257 ถึง 261 โดยในมาตรา 259 ไดก้ าหนดให้มีกฎหมายว่า
ด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงต่อมาสภานิติบญัญติัแห่งชาติก็ได้จดัท า
พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ข้ึน กฎหมายฉบบัน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2560  มาตรา 8 แห่งกฎหมายว่าดว้ยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศไดก้ าหนดให้มี
การจดัท าแผนการปฏิรูปประเทศในดา้นต่าง ๆ รวม 10 ดา้นและในมาตรา 10 ของกฎหมายดงักล่าวก็
ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านเพื่อจดัท าร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากการปฏิรูปประเทศและการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์ซ่ึง
จะเก่ียวขอ้งกบังานดา้นกฎหมาย ทั้งน้ีงานดา้นกฎหมายของประเทศมีการปฏิรูปหลกัสูตร จึงควร
ตอ้งมีการปรับระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมดา้นวิชากฎหมายเพื่อพฒันาผูป้ระกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผูมี้ความรอบรู้ มีนิติทศันะและยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมของนัก
กฎหมาย 
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 หลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี ผลิตบณัฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นนักกฎหมายท่ีดีนั้ น 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมายเห็นวา่มีกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 2 
กิจกรรมดว้ยกนั กิจกรรมแรก คือ ตอ้งมีการก าหนดนโยบายในระดบัประเทศเก่ียวกบัการสร้างนกั
กฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของการพฒันาประเทศให้สอดคล้องกบัยุค
สมยั   
 ส่วนกิจกรรมท่ีสองคือ เร่ืองพฒันาหลกัสูตรและสร้างมาตรฐานการศึกษากฎหมายใน
ระดบัปริญญาตรี ตลอดจนพฒันาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตนิติศาสตร์ท่ีมีคุณภาพทั้งทางดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั มีความรอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นนกักฎหมายท่ีดีนั้น เร่ืองน้ีก็เป็นหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติท่ีจะตอ้งพฒันาหลกัสูตรนิติศาสตร์และสร้างมาตรฐาน
การศึกษากฎหมายในระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติจะต้องตั้ ง
คณะท างาน ข้ึนมาชุดหน่ึงเพื่อจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
(มคอ.1) (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2560) 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะต้องก าหนดใน มคอ. 1 ซ่ึง
คุณลกัษณะนั้น คือ สมรรถนะท่ีบณัฑิตตอ้งมี สมรรถนะ (competency) เป็นปัจจยัส าคญัท าใหบุ้คคล
แสดงออกถึงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่ผลงานท่ีดีและเกิดความพอใจกับผู ้มีส่วนได้เสีย ซ่ึง 
McClelland (1993) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสมรรถนะ (competency) ไวว้า่เป็นบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อน
อยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยสมรรถนะ (competency) ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1. ทกัษะ (skill) 2. ความรู้ (knowledge)                                       
3. ทัศนคติ ค่านิยมและความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตนเอง หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น                   
(self-concept) 4. บุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล (trait) 5. แรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน 
(motive) ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการท างานของบุคคลนั้น ๆ สมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
ท างานและผลสัมฤทธ์ิท่ีดีของงานตามท่ีองคก์ารตอ้งการ หลกัสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นวิชาชีพ
จึงไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะมาประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองการศึกษาดว้ย 
 การก าหนดสมรรถนะของแต่ละงานแต่ละวิชาชีพเป็นส่ิงท่ีมิไดก้ าหนดตายตวั ข้ึนอยู่
กบัความจ าเป็นของแต่ละวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการณ์
และความเหมาะสมซ่ึงการไดม้าซ่ึงสมรรถนะของวิชาชีพหน่ึง ๆ มีหลายวิธีแลว้แต่จะเลือกใชต้าม
ความเหมาะสม แต่จะตอ้งพิจารณาพื้นฐานของความเป็นจริงดว้ย (Hall and Jones, 1976) การก าหนด
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สมรรถนะท่ีชัดเจนจะช่วยให้ได้สมรรถนะท่ีจ าเป็นสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของ       
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้นการก าหนดสมรรถนะจึงเป็นหนา้ท่ี หรือความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ชใ้นการ
ประยกุตเ์ร่ืองสมรรถนะไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ตอ้งมีกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ โดยเฉพาะ
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder) ผูป้ระกอบการและนกัวิชาการ โดยเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฒันา
หลกัสูตรและผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการก าหนดสมรรถนะมาช่วยก าหนดความสามารถเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
งานโดยเฉพาะ เพื่อวิเคราะห์หนา้ท่ีหลกั (functional analysis) เพื่อคดัเลือกหนา้ท่ีหลกั วตัถุประสงค์
หลักของงานตามเน้ือหาของงานนั้ น และจากการวิ เคราะห์สถิติของผู ้เข้าสมัครสอบของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงเป็นการสอบเพื่อคดัเลือกผูมี้ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมส าหรับการเขา้รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เรียกวา่การสอบเพื่อวดัความรู้
ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) ท่ีจดัสอบโดยส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี 
2561 เป็นตน้มา แสดงให้เห็นว่า มีจ  านวนผูใ้ห้ความสนใจและสมคัรสอบมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน   
ทุก ๆ โดย พ.ศ.2561 คือ 499,718 คน พ.ศ.2562 จ านวน 580,000 คน และจากสถิติ พ.ศ.2563 มีผูเ้ขา้
สมคัรสอบในวนัแรกมากถึง 400,000 คนซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากจนท าใหเ้วบ็ไซตส์มคัรสอบล่ม และมี
ผูเ้ขา้สอบเต็มจ านวนทุกท่ีนั่ง คือ 526,520 คน คนท่ีสมคัรสอบได้แต่ไม่สามารถช าระเงินได้ ทาง
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดด้ าเนินการจดัรอบสอบเพิ่มเติมใหภ้ายหลงั แสดงให้
เห็นว่ามีผูส้นใจตอ้งการเขา้รับราชการมากข้ึนทุกปี (ศูนยส์รรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ., 
2562) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาหลกัสูตรนิติศาสตร์บณัฑิตท่ีจดัท าในอดีตจนถึงปัจจุบนั เนน้เพื่อให้
นกัศึกษาไดไ้ปประกอบวิชาชีพเป็นผูพ้ิพากษา อยัการ หรือทนายความซ่ึงนกักฎหมายท่ีจะเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพข้างต้นนั้นเป็นส่วนน้อยและในขณะเดียวกันก่อนจะเข้าสู่อาชีพผูพ้ิพากษา หรือ
อยัการไดบ้ณัฑิตก็ตอ้งมีการปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายในภาครัฐมา หรือเป็นทนายความมาก่อน 
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัประการหน่ึงท่ีจะเขา้รับการทดสอบในต าแหน่งผูช่้วยผูพ้ิพากษา หรืออยัการผูช่้วย 
ดงันั้นเม่ือบณัฑิตส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์ก็จะมุ่งหวงัท่ีจะประกอบวิชาชีพในภาครัฐเสียเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะนอกจากจะเป็นคุณสมบติัในการสอบเป็นผูช่้วยผูพ้ิพากษา อยัการผูช่้วย หรือทนายความ
แลว้ การเขา้ท างานในภาครัฐนั้นเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงและมีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน มี
สวสัดิการดา้นต่างๆ ซ่ึงสามารถดูแลทั้งตวัเอง บุพการี และครอบครัวได ้
 สถาบนัการศึกษาท่ีเปิดหลกัสูตรนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จดัการเรียนการสอนโดยไม่ค  านึงถึง
หน่วยงานภาครัฐ จึงควรพฒันาหลกัสูตรนิติศาสตร์ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า 
บณัฑิตนิติศาสตร์มีความแตกต่างกันในด้านองค์ความรู้และในด้านอ่ืน ๆ และคณะนิติศาสตร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดา้นนิติศาสตร์เกิดข้ึนมากมายเกือบจะร้อยแห่ง แต่ละแห่งต่างก็มี
มาตรฐานของตวัเองซ่ึงแตกต่างกนัไป แต่ท่ีเหมือนกนั คือ บรรดาสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
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ดา้นนิติศาสตร์เหล่าน้ีล้วนมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาออกมาประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดีการประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้นควรจะมีพื้นความรู้ทางวิชาการใน
มาตรฐานท่ีไม่แตกต่างกนั ไม่วา่จะส าเร็จการศึกษามาจากท่ีใด การสร้างมาตรฐานหลกัสูตรกลางท่ีจะท า
ให้ผูศึ้กษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตในแต่ละสถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดา้นนิติศาสตร์จะ
ไดศึ้กษาในรายวชิาท่ีไม่ต่างกนั (นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2560) 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1) และแรงจูงใจของบุคคลท่ี
เลือกปฏิบติังานดา้นกฎหมายภาครัฐ ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตมีลกัษณะเป็นวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงยงัไม่มีใน
หลกัสูตรและยงัไม่มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของบณัฑิตในลกัษณะของสมรรถนะเป็นเอกสาร
ชดัเจน จึงไม่สามารถบอกไดว้่าบณัฑิตจะสามารถปฏิบติังานดา้นกฎหมายในหน่วยงานของรัฐได ้
การก าหนดสมรรถนะและตวัช้ีวดัสาขาวิชานิติศาสตร์ จึงเป็นการตรวจสอบสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะวิชาชีพซ่ึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีส าคญั คือ ตวัช้ีวดัท่ีจะสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีวดั
ความส าเร็จของหลกัสูตร ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ะบ่งบอกสภาพ หรือสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถและ
ผลการปฏิบติังานของบณัฑิตไดต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2547) ผูว้จิยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพบณัฑิตโดยการศึกษาสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินสมรรถนะของบณัฑิตและเป็นการประกนัคุณภาพทางดา้นการศึกษาวา่ 
บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะผ่านการประเมินจะเป็นผูมี้สมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและท าประโยชน์ให้กบัองค์กร และสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 1.2.2 เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจิัย 

 การวิจยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิง
บรรยาย (descriptive research) และใช้รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (structural relationship 
model) ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
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 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
   การวจิยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ ผูว้ิจยัศึกษา
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
   1.3.1.1 สมรรถนะพิจารณารายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    - มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คือ คุณลกัษณะผูเ้รียนรู้ ( learner 
person), ผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม (innovative co-creator) และ พลเมืองท่ีเขม้แขง็ (active citizen) 
    - มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral), ดา้นความรู้ 
(knowledge), ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills), ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) และ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis, communication and information 
technology skills) 
    - มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวชิานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
   1.3.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และการพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะ 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร การวจิยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์น้ี ผูว้ิจยัก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีปฏิบติังานดา้นกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มกระทรวงโดย
ใช้ภารกิจหลกัเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกระทรวงต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจดา้นความ
มัน่คงของชาติ 2. ภารกิจดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต 3. ภารกิจดา้นการคลงั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
4. ภารกิจด้านกฎหมาย 5. ภารกิจด้านการศึกษา และ 6. ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.4 ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึง
ประสงคข์องคนไทย ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหส้ถานศึกษายดึเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาผูเ้รียนไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น 
 ผู้เ รียนรู้ (learner person) หมายถึง ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรู้เท่าทัน                 
การเปล่ียนแปลง ปรับตวั ยืดหยุน่สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทลัและโลกอนาคตได ้มี
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ความเป็นผูน้ า มีความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีปัญญารู้คิดสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะ
ต่าง ๆในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพความมัน่คง และคุณภาพชีวติท่ีดีต่อตนเองครอบครัว และสังคม 
 ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (innovative co-creator) หมายถึง ผู ้เรียนสามารถร่วม
แกปั้ญหาสังคมการบูรณาการขา้มศาสตร์ การสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่
ตนเองสังคม และประเทศ 
 พลเมืองที่เข้มแข็ง (active citizen) หมายถึง ผูเ้รียนกลา้ต่อตา้นการกระท า ในส่ิงท่ีผิด
ให้คุณค่ากบัความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์ การพฒันาตนเองและ
สังคมท่ีย ัง่ยนืขจดัความขดัแยง้ และสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก 
 สมรรถนะ (competency) หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีเพื่อ
การปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ ใหป้ระสบความส าเร็จตามหนา้ท่ีและตามเป้าหมายขององคก์ร 
 สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง ตวัแบบของพฤติกรรมหรือความสามารถ
ส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติัและ
คุณลกัษณะของตนภายหลงัส าเร็จการศึกษา 
 สมรรถนะวิชำชีพ (professional competency) หมายถึง ตัวแบบพฤติกรรมหรือ
คุณลกัษณะท่ีบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคนจ าเป็นตอ้งมีตามหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เพื่อ
ปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 ตัวช้ีวัด หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถวดัได ้หรือสังเกตได ้สามารถบอกไดท้ั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อบ่งบอกสมรรถนะหลกัและสมรรถนะวิชาชีพท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 
 ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง หรือเทียบเท่ากระทรวง
ท่ีมีผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ท่ีบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานนั้น 
 บัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึง นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิตและปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง หรือเทียบเท่ากระทรวง 
 กฎหมำยสำรบัญญัติ หมายถึง กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ี, 
กฎหมายลกัษณะละเมิด, กฎหมายเอกเทศสัญญา, และกฎหมายอาญา 
 กฎหมำยวิธีสบัญญัติ หมายถึง กฎหมายปกครอง, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำครัฐ  หมายถึง พระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หน้าท่ีฯ, ระเบียบส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้า ท่ีฯ ,  พระราชบัญญัติการจัด ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาค รัฐฯ,  ระ เ บียบ
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กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ, พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ, พระราชบญัญติัข้าราชการพลเรือนฯ, พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสาร
ราชการฯ, และพระราชบญัญติัการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 
 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
 ผลการวิจยัจะเป็นขอ้มูลให้กบัสถาบนัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตน าไปใช้
ในการจดัท าหลกัสูตร 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ิจยัได้ศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
 2.3 คุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค ์
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดั 
 2.6 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องคน
ไทย เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งยดึเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ท่ีแมจ้ะแตกต่างตามบริบทของ
ทอ้งถ่ินและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วม คือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” 
โดยมีเป้าหมาย เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งยดึเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาผูเ้รียนไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานตน้สังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจดัการศึกษา โดยการ
ก าหนดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา และใช้
เป็นเป้าหมายในการสนบัสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก เพื่อให้เกิด
ผลลพัธ์ดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 2.1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
 การจดัการศึกษาของชาติจะตอ้งท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคซ่ึ์งเป็นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนอันเป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ทั้งน้ี สถานศึกษามีอิสระในการก าหนด
แนวคิด ปรัชญาและวิสัยทศัน์ของการจดัการศึกษาให้เป็นอตัลกัษณ์และสอดคลอ้งกับบริบทของ
สถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้รียน ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes 
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of Education: DOE Thailand) หมายถึง คุณลกัษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทศัน์การพฒันา
ประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน โดยคนไทย 4.0 จะตอ้งธ ารงความเป็นไทยและแข่งขนัไดใ้นเวที
โลก นัน่คือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยดึค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพฒันาตนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะ  3  ด้ าน  โดย เ ป็นคุณลักษณะขั้ นต ่ า  (ส านัก ง าน เลขา ธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูเ้รียนรู้ เป็นผูมี้ความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อกา้วทนั
โลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ท่ีเกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้าน                
ต่าง ๆ มีสุนทรียะรักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกัษะชีวิต เพื่อสร้างงาน หรือสัมมาอาชีพ 
บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่คงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ซ่ึงมีผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา คือ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง ปรับตวั ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทลั และโลกอนาคตได ้มี
ความเป็นผูน้ า มีความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ มีปัญญารู้คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะ
ต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2. ผูร่้วมสร้างสรรค์นวตักรรม เป็นผูมี้ทกัษะทางปัญญา ทกัษะศตวรรษท่ี 21 ความ
ฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ทกัษะขา้มวฒันธรรม สมรรถนะการบูร
ณาการขา้มศาสตร์ และมีคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพฒันา
นวตักรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กบัตนเองและสังคม ซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค์ของการศึกษา คือ สามารถร่วมแกปั้ญหาสังคม การบูรณาการขา้มศาสตร์ การสร้างสรรค์
นวตักรรม เพื่อเพิ่มโอกาส และมูลค่าแก่ตนเองและประเทศ 
 3. พลเมืองท่ีเขม้แข็ง เป็นผูมี้ความรักชาติ รักทอ้งถ่ิน รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพฒันาชาติ บนหลกัการประชาธิปไตย 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ซ่ึงมีผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของ
การศึกษา คือ กลา้ต่อตา้นการกระท าในส่ิงท่ีผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ เป็นพลเมือท่ี
เขม้แข็ง ร่วมมือสร้างสรรคก์ารพฒันาตนเองและสังคมท่ีย ัง่ยืน ขจดัความขดัแยง้และสร้างสันติสุข
ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก 
 จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 จึง
เป็นท่ีมาแห่งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีมีกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ท่ีให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 แลว้ก าหนดไวใ้น ขอ้ 3 ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้จดัให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานตน้สังกัด หรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เพื่อให้การด า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้
ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนท่ี 11 ก หนา้ 1 ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 โดยท่ีมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ไดก้ าหนดมาตรฐาน 5 ดา้น เพื่อใหส้อดคลอ้ง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 199 ง หนา้ 19 ลงวนัท่ี 17 
กุมภาพนัธ์ 2561) ดงัน้ี 
 1. มาตรฐานท่ี 1 ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน 
  1.1 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกัษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเป็นผูมี้คุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูร
ณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  รู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กบัตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
  1.3 เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยึดมัน่ในความถูกตอ้งรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อสร้างสรรค์การพฒันาและเสริมสร้างสันติสุข  
อยา่งย ัง่ยนืทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 2. มาตรฐานท่ี 2 ดา้นการวิจยัและนวตักรรม 
  สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
สร้างสรรค ์นวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวฒันธรรม
หรือส่ิงแวดลอ้ม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวตักรรม
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความตอ้งการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
ผลลพัธ์ของการวิจยัและนวตักรรมมีผลกระทบสูงต่อการพฒันาผูเ้รียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขนัระดบันานาชาติ  
 3. มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการบริการวิชาการ 
  สถาบนัอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทและตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดบัความเช่ียวชาญและอตัลกัษณ์ของประเภท
สถาบนั โดยมีการบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชดัเจน และตรวจสอบได ้ผลลพัธ์ของการ
บริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แข็งและความยัง่ยืนของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
 4. มาตรฐานท่ี 4 ดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
  สถาบนัอุดมศึกษามีการจดัการเรียนรู้ การวิจยั หรือการบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม การปรับและประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศอยา่งเหมาะสม ตามศกัยภาพและอตัลกัษณ์ของประเภทสถาบนั ผลลพัธ์
ของการจดัการดา้นศิลปวฒันธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูเ้รียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5. มาตรฐานท่ี 5 ดา้นการบริหารจดัการ 
  5.1 สถาบนัอุดมศึกษามีหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ี
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
อุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจดัการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตวัโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
  5.3 สถาบนัอุดมศึกษามีระบบประกนัคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพฒันาการจดัการศึกษาระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
การก ากบัให้การจดัการศึกษาและการด าเนินงานตามพนัธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
 2.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
 ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวทางให้
สถาบนัอุดมศึกษาใชใ้นการพฒันา หรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการน าไป
ปฏิบติัตามประกาศดงักลา่ว คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 จึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรในลกัษณะอ่ืนเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี กรณีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใด
จดัท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) รายงานผลของการด าเนินการ
ของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) และรายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตรในลกัษณะอ่ืน โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ท่ีเป็นตวัอย่าง
ตามล าดบันั้น ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัท าระบบเก็บขอ้มูลรายละเอียดดงักล่าวใหค้รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
ตามหัวขอ้ท่ีสามารถอา้งอิงและตรวจสอบไดต้ามความจ าเป็น ประกาศ ณ วนัที 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
(ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554) พิจารณาไดด้งัน้ี 
 1) สาระส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  โลกยุคปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต่อส่ือสารในด้าน
การศึกษา เกิดการเคล่ือนยา้ยของนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากต่าง
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ผูท่ี้ท างานและตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพฒันา
ศักยภาพการท างานมีจ านวนมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานการจดัการศึกษาให้มีความใกลเ้คียงกนักบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีอ่ืน ๆ  เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่การเคล่ือนยา้ยของนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต และนับตั้งแต่การประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาของประเทศต่าง ๆ  ในทวีปยุโรปท่ีเมือง Bologna ประเทศอิตาลีเม่ือปี พ.ศ. 2542 จนเกิด
ขอ้ตกลง Bologna process ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปล่ียนระบบการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (learning outcomes) ในแต่ละคุณวุฒิและขยายผลการด าเนินการไปตาม
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
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  ส าหรับประเทศไทย การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 ส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดบั มีการเนน้หนกัใหป้รับปรุง
หลกัสูตรและปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพื่อพฒันานักศึกษาให้คิดเป็น แกปั้ญหาเป็นและเห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมไทย มีการยกระดบัของสถาบนัราชภฏัและสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลยั 
การเปิดด าเนินการของวิทยาลยัชุมชน และให้อิสระในการด าเนินการแก่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้สถาบนัอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตวัเพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสในการเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง ท่ามกลางส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา กล่าวคือ จะท าอยา่งไรใหส้ังคมเช่ือมัน่ไดว้า่คุณวุฒิท่ีบณัฑิตไดรั้บจากสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้
  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก ากบัและส่งเสริมการ
ด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาจึงไดด้ าเนินการโครงการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การน านโยบายท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษามุ่งเนน้เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของนกัศึกษา 
ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และส่ือสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง
สถาบนัศึกษาทั้งในและต่างประเทศเขา้ใจไดต้รงกนัและเช่ือมัน่ถึงผลการเรียนรู้ท่ีบณัฑิตไดรั้บการพฒันา
วา่มีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 2) ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึงไปสู่
ระดบัท่ีสูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นตามระดบัของคุณวุฒิ ลกัษณะ
ของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช้ การเปิดโอกาสให้
เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก
ท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 3) หลกัการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1) ยึดหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่ง
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ให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดั
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนของ
อาจารย ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มัน่ใจว่า บณัฑิตจะ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวงัไดจ้ริง 
  2) มุ่งเนน้ท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิต (learning outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้น
ต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจถึง
กระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเร่ิมท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตท่ีคาดหวงัไว้ก่อน หลักจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้ นอย่าง
สอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระบบ 
  3) มุ่งท่ีจะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ  ท่ีไดด้ าเนินการไวแ้ลว้เขา้ดว้ยกนัและ
เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถอธิบายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความหมายและ
ความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาของคุณวุฒิ หรือปริญญาในระดบัต่าง ๆ 
  4) มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษาใด ๆ  ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับ
และเทียบเคียงกนัได้กบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจดัการศึกษาในทุกขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ โดยเปิด
โอกาสใหส้ถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 
โดยมัน่ใจถึงผลผลิตสุดทา้ยของการจดัการศึกษา คือ คุณภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
เป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเขม้แขง็และขีดความสามารถในการพฒันาประเทศไทย 
 4) วัตถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  1) เพื่อเป็นกลไก หรือเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 เก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ดว้ยการน าไปเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัศึกษา 
  2) เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบณัฑิตท่ีคาดหวงัในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่าง  ๆและเพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาและ



18 
 

ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและพฒันาการจดัการศึกษา เช่น การพฒันาหลกัสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวดัและการประเมินผลนกัศึกษา 
  3) เพื่อเช่ือมโยงระดบัต่าง ๆ ของคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคลจะ
ไดมี้โอกาสเพิ่มพูนความรู้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มีความชดัเจน
และโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวุฒิในระดบัต่าง ๆ กบันานาประเทศได ้
  4) เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกใน                      
การประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่ง และใชเ้ป็นกรอบอา้งอิงส าหรับผูป้ระเมินของ
การประกนัคุณภาพภายนอกเก่ียวกบัคุณภาพบณัฑิต และการจดัการเรียนการสอน 
  5) เพื่อเป็นกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความ
มัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบนัอ่ืน ๆ  ทั้งใน
และต่างประเทศเก่ียวกบัความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะในการท างาน รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่บณัฑิตจะพึงมี 
  6) เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการยา้ยโอนนักศึกษาระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา การลงทะเบียนขา้มสถาบนั และการ
รับรองคุณวุฒิผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
  7) เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
  8) เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีมีความเขม้แขง็ 
 5) โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ระดบัคุณวุฒิ (levels of qualifications) ระดบัของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดบั
สติปัญญาท่ีต้องการ และความซับซ้อนของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากน้ี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติยงัก าหนดคุณลกัษณะของนักศึกษาระดบัแรกเขา้หลงัจากส าเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐานดว้ย เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถท่ีส าคญัในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาเร่ิมตน้ท่ีระดบั 1 อนุปริญญา (3 ปี) และส้ินสุดท่ีระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก ดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
  ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี 
  ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
  ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท 
  ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
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  ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก 
  บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัใดระดงัหน่ึงสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น แต่
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับหลกัเกณฑ์การเขา้ศึกษาต่อของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงอาจขึ้นอยู่กับคะแนนเฉล่ีย
สะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษา
ระดบัท่ีสูงขึ้นและซบัซอ้นยิง่ขึ้น 
 6) การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 
  การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพฒันาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด                 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม 
  2. ดา้นความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
  3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
  4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills 
and responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
  5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(numerical analysis, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถใน
การส่ือสารทั้งการพูด การเขียนและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นน้ี บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง เช่น 
การเตน้ร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา การแพทย ์และวิทยาศาสตร์การแพทยจึ์งตอ้ง
เพิ่มการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (domain of psychomotor skills) 
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  มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาขึ้น
จากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ท่ีได้รับการพฒันาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลกัสูตร และแสดงออกถึงความรู้ความ
เขา้ใจและความสามารถ จากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชา หรือ
หลกัสูตรนั้นแลว้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอย่างนอ้ย 5 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ เป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบณัฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เม่ือ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ีต ่ากว่าสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคุณวุฒิท่ีต ่ากว่าดว้ย 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใช้กบันักศึกษาทุกคน แมว้่าบาง
สาขา/สาขาวิชานกัศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์นกับญัชี และ
นกักฎหมาย เป็นตน้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะทางปัญญา จะเก่ียวขอ้งโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาท่ี
เหมาะสมกบัระดบัคุณวุฒิไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้งบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตอ้ง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี แต่ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ี จะตอ้งเน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืน ๆ 
เช่น นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตอ้งมีความช านาญและทกัษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  จากผลการเรียนรู้ของคุณวุฒิในระดบัปริญญาตรี น าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรใน
ระดบัคุณวุฒิ ซ่ึงมีลกัษณะวตัถุประสงคห์ลกัสูตรของคุณวุฒิควรมีลกัษณะอย่างน้อย ตอ้งออกแบบ
มาเพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกวา้ง  ๆ เน้นให้รู้ลึกใน
บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์การพฒันาและผลการวิจยัในปัจจุบนั นกัศึกษาควรตระหนกัถึง
ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานส าหรับ
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การเขา้สู่อาชีพในสาขาต่าง ๆ ท่ีใชท้กัษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น ดงันั้น
หลกัสูตรจะตอ้งพฒันาผูเ้รียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพและพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี และการวิจยัท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาท่ีสะทอ้นให้
เห็นในตวับณัฑิตวา่สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมในการประกอบ
อาชีพของบณัฑิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7) ปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ีจ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นเกิดขึ้นไดห้ลายวิธี ดงันั้น การบรรลุผล
ส าเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นจะต่างกนั การสอนจะตอ้งใชก้ลยทุธ์การสอนท่ีเหมาะสม
กบัรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอนนั้น ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัฯ เพื่อให้
มัน่ใจวา่ปัจจยัสู่ความส าเร็จเหล่าน้ีเป็นท่ีเขา้ใจของคณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง และน าไปใชใ้นการเรียนการ
สอน ปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีจ าเป็นต่อการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
  1) การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมการพัฒนาด้านน้ีเก่ียวข้องกับการผสมผสาน
ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ ทศันคติ และวุฒิภาวะ
ในการตดัสินใจ ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการพฒันาจะรวมถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดี การวิเคราะห์และ
สะทอ้นพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั การอภิปรายเป็นกลุ่มในเร่ือง
ความขดัแยง้ทางความคิดอยา่งง่ายๆ และท่ีซบัซอ้นมากขึ้น จะช่วยใหน้กัศึกษาเห็นค่านิยมของตนเอง
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า ส่ิงท่ีตนเช่ือควรเป็นแนวทางก าหนด
พฤติกรรมของตนเองได ้หลกัในการถ่ายทอดการเรียนรู้จะตอ้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ี
เป็นไปไดต้่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเผชิญในชีวิตภายหนา้และในการท างาน แมว้า่
ผลการเรียนรู้ดา้นน้ีอาจถูกจดัเป็นรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริม
การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาท่ีสอนรวมทั้งการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม 
  2) การแสวงหาความรู้ ปัจจยัส าคญั คือ การจดัภาพรวมอยา่งกวา้ง ๆ เก่ียวกบัการจดั
โครงสร้างและเน้ือหาสาระในการเรียนการสอนไวล้่วงหนา้ และเม่ือมีขอ้มูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเช่ือ
โยงกบัเน้ือหาท่ีจดัไวน้ั้น และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของนกัศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ
และน ามาใช ้การใชเ้คร่ืองมือช่วยจ าและการทบทวนเน้ือหาท่ีส าคญัเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้มัน่ใจได้
วา่ขอ้มูลนั้นจะอยูใ่นความทรงจ าไดใ้นระยะยาว 
  3) ปัจจยัสู่ความส าเร็จ คือ การพฒันาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลกัการทางทฤษฎี
และการฝึกปฏิบติั การวิเคราะห์สถานการณ์และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็นล าดบัขั้นตอนตามแผนท่ีวาง
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ไวแ้ละตอ้งฝึกปฏิบติัในหลายสถานการณ์ รวมทั้งท่ีคลา้ยคลึงกับสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะได้ใช้ใน
อนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง  ๆ ตามความเหมาะสม การ
พฒันาความสามารถในการก าหนดและใชท้กัษะทางปัญญาในการแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ ท่ีไม่คาดคิดมา
ก่อน จ าเป็นตอ้งมีการท างานในการแกปั้ญหาแบบปลายเปิด โดยให้ความช่วยเหลือในการจ าแนก
แยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการคิดและ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างสร้างสรรค ์นกัศึกษาควรถูกฝึกให้สามารถสะทอ้นกระบวนการคิดของตนเอง 
เม่ือพบกบังานใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายและสามารถพฒันาการจดัการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเม่ือตอ้ง
แกไ้ขประเด็นปัญหาในลกัษณะต่าง ๆ 
  4) การพฒันาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปัจจัยสู่
ความส าเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มและไดรั้บขอ้มูล ป้อนกลบัต่อผลการท างาน
ท่ีสร้างสรรค์ ขอ้มูลป้อนกลบัดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ถา้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์พฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือและสามารถพฒันาเป็นหลกัในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง 
การพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจ าเป็นตอ้งมอบหมาย
งานให้นักศึกษาท่ีจะพฒันาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้ นด้วย ความมุ่งหวงัให้มีผลงานท่ี
กา้วหนา้ขึ้นตามล าดบั 
  5) การพฒันาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอนตามท่ี
วางแผนไวพ้ร้อมทั้งให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและค าแนะน าในการปรับปรุงทกัษะท่ีจ าเป็นทางคณิตศาสตร์
อย่างง่ายๆ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษา
อาจมีความสามารถต่างกนัในการใช้ทกัษะดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลขและการส่ือสาร ซ่ึงบางคน
ตอ้งไดรั้บการสอนเป็นพิเศษ ทั้งน้ีอาจท าไดโ้ดยการสอนโดยตรงร่วมกบัการฝึกปฏิบติั และควรให้
ความช่วยเหลือในการพฒันาทกัษะเหล่าน้ีตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัซ่ึงสูงขึ้นตามล าดบั 
 8) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีเปิดท าการสอนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งท่ีเปิดท าการสอนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถาบนัอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการจดัการเรียนการ
สอนระดบัปริญญาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
  ตอ้งสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และส านกังานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเ้ช่ียวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรือสถาบนัสามารถก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
เพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไวใ้นการประกนัคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก 
  กล่าวโดยสรุปเม่ือด าเนินการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เม่ือส้ินสุดปีการศึกษาแลว้ สกอ. จะมีคณะกรรมการตรวจประเมิน (ประกนัคุณภาพภายใน) ของ
แต่ละหลกัสูตรทุกปี หากการประเมินในปีแรกไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด (การประเมินไม่เป็นไปตาม
ค ารับรอง) ให้พฒันา หรือปิดหลกัสูตร ซ่ึง มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สาขา/สาขาวิชา คือ 
กรอบท่ีก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตสาขา/สาขาวิชา ซ่ึงจะก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิต 
ปริญญาและองค์ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาภายในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกนั และระดบัคุณวุฒิเดียวกนัจะมีผลการเรียนรู้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด โดย สกอ. มอบหมาย
ให้ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา ร่วมร่าง มคอ.1 จากนั้น ท าประชาพิจารณ์ และส่ง กกอ. (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) เสนอ สกอ.พิจารณา หากมีมติเห็นชอบแลว้เสนอใหรั้ฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงนาม 
เพื่อให้มาตรฐานดงักล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาหลกัสูตรใหม่ หรือหลกัสูตรปรับปรุง ตามแบบ 
มคอ.2 (รายละเอียดหลกัสูตรต่อไป)  
  2.1.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชนิติศาสตร์จะเป็นนิติ
ศาสตรบณัฑิต (Bachelor of Laws: LL.B.) โดยการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นการศึกษาเชิงอุดม
คติ ซ่ึงครอบคลุมการศึกษาใน 3 มิติ ไดแ้ก่  
  (1) ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของหลกักฎหมาย หรือท่ีเรียกว่าวิชานิติศาสตร์
เชิงขอ้เทจ็จริง  
  (2) หลกักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั (กฎหมายบา้นเมือง: positive law) หรือ
วิชานิติศาสตร์โดยแท ้และ  
  (3) การตั้งค  าถามเก่ียวกบัภารกิจหลกัของกฎหมาย อนัไดแ้ก่ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอนัดี และความเป็นธรรมในสังคม หรือเรียกว่าวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า อย่างไรก็
ตามดว้ยขอ้จ ากดันานบัปการ เน้ือหาการสอนวิชานิติศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัส่วน
ใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนจึงถูกมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาหลกักฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในสังคมปัจจุบนั 
หรือกฎหมายบา้นเมือง หรือมิติของวิชานิติศาสตร์โดยแทด้งัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ โดยมีเป้าหมายเพื่อท า
ความเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถปรับใชก้ฎหมายกบัขอ้เท็จจริงในสังคมในฐานะเป็นกฎเกณฑแ์บบ
แผน (norm) ของสังคมซ่ึงใชเ้ป็นมาตรฐานท่ีจะใชต้ดัสินว่าการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงถูก หรือผิด 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้เกิดขึ้ นอย่างโดดเด่ียวโดยปราศจากบริบท หากแต่เกิดขึ้ นจาก
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ประวติัศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญา กฎหมาย จึงเป็นส่ิงท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอ้มดงักล่าว การศึกษาวิชานิติศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเน้ือหากฎหมายอย่างถ่องแท ้นกัศึกษากฎหมายตอ้งเป็นผูมี้ความรู้เบ้ืองตน้
ในศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นในด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ทฤษฎีการเมือง
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมถึงความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นภาษา อยา่งเพียงพอท่ีจะบูรณา
การกบัวิชานิติศาสตร์ได ้ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสามารถปรับใชก้ฎหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส่วนการศึกษาวิชา
นิติศาสตร์ในเชิงคุณค่าซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ ปรัชญา 
และแนวความคิดเก่ียวกบัภารกิจของนิติศาสตร์ซ่ึงมุ่งเน้นในการอ านวยความเป็นธรรม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการพิทกัษรั์กษาศีลธรรมอนัดีของสังคม ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริม 
ให้เกิดดอกออกผลอย่างเต็มท่ีในสังคมไทย ดังนั้ น ผลผลิตของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร์ของสังคมไทยส่วนใหญ่จึงเป็น “นักเทคนิค” ทางกฎหมาย ท่ีอาจสามารถปรับใช้หลกั
กฎหมายท่ีมีอยู่กับข้อเท็จจริงรายคดีท่ี เกิดขึ้ น แต่ย ังขาดทักษะในการแยกแยะวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย และยงัขาดศกัยภาพท่ีจะเป็น “วิศวกรสังคม” ดว้ยเหตุท่ีวิชานิติศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีมิติ
ในเชิงคุณค่าประกอบอยู่ดว้ย บณัฑิตทางกฎหมายจึงไม่เพียงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในกฎหมายท่ี
ส าคญัและปรับใชก้ฎหมายใหถู้กตอ้งครบถว้นเท่านั้น แต่ยงัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ถึงพร้อมในทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนกัแน่นมัน่คงในหลกัการแห่งความยติุธรรมหลกันิติธรรม มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายดว้ย 
  นอกจากน้ี การศึกษาวิชานิติศาสตร์แต่เพียงกฎหมายท่ีมีผลใช้อยู่ในปัจจุบนั หรือ
การศึกษาแต่เพียงเน้ือหาของกฎหมายซ่ึงเปรียบเสมือนร่างกาย แต่ขาดซ่ึงจิตวิญญาณของกฎหมาย 
(spirit) ก็ไม่อาจเรียกไดว้า่เป็นการศึกษาวิชานิติศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ได ้ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาความคิด วิธี
คิด วิธีการ และทศันคติของนกักฎหมายท่ีมีต่อระบบกฎหมาย รวมทั้งวิธีใชแ้ละตีความกฎหมาย วิธี
แบ่งแยกหมวดหมู่ของกฎหมายวิธีคน้พบกฎหมาย ตลอดจนวิธีเสริมกฎหมายให้สมบูรณ์ อนัเป็น
วิธีการท าใหก้ฎหมายเจริญงอกงามขึ้นตามความเปล่ียนแปลงของสังคมแต่ละยคุสมยั ซ่ึงรวมเรียกว่า 
“นิติวิธี” (juristic method) นับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั ยิ่งไปกว่านั้น 
หากพิจารณาจากความเปล่ียนแปลงของกฎหมายในยุคสมยั ปัจจุบนัท่ีมีกฎหมายพิเศษใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา อนัมีผลให้กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัมีจ านวนมากและไม่สามารถท่ีจะ
ศึกษาเรียนรู้ไดอ้ย่างครบถว้นทุกฉบบัในระดบัปริญญาตรี การศึกษาวิธีคิดในทางกฎหมาย  หรือนิติ
วิธีก็ย่อมมีความส าคญัมากยิ่งขึ้น เพราะนิติวิธีจะเป็นฐานส าคญัท่ีจะท าให้นกัศึกษาสามารถต่อยอด
การเรียนรู้และท าความเขา้ใจกฎหมายใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาในระดบัสูงขึ้นไป รวมถึงการ
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ต่อยอดน าไปใชเ้พื่อประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไป การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลยัจะเป็น
การศึกษาในเชิงวิชาการและเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎี แต่ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของวิชา
นิติศาสตร์ คือ มีความเป็นวิชาชีพอยู่ในเน้ือหาวิชาโดยธรรมชาติซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะมีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาท่ีชัดเจนระหว่างมหาวิทยาลยัและองค์กรวิชาชีพ โดย
มหาวิทยาลยัจะรับภาระหน้าท่ีในการศึกษากฎหมายในเชิงวิชาการ ส่วนการศึกษากฎหมายเพื่อ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะเป็นภาระความรับผิดชอบขององคก์รวิชาชีพภายหลังจากท่ีผูศึ้กษา
กฎหมายส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว้ ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเน้นทกัษะท่ีจ า เป็นส าหรับ
ประกอบวิชาชีพยิ่งกว่าเน้ือหาในเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดดงักล่าวอาจจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายไม่ไดจ้ ากดัอยู่
เพียงทนายความ อยัการ และผูพ้ิพากษา ซ่ึงเป็นวิชาชีพทางกฎหมายท่ีส าคญัอีกต่อไป หากแต่ในภาค
ธุรกิจเอกชนก็มีความตอ้งการผูมี้ความรู้ทางกฎหมายและทกัษะในการประกอบวิชาชีพอยา่งเพียงพอ
อีกดว้ย การจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีความยืดหยุ่นมากยิง่ขึ้น โดยจะ
ยงัคงเนน้การศึกษาในเชิงทฤษฎี หรือวิชาการ และจะตอ้งเสริมทกัษะในทางปฏิบติัท่ีจ าเป็นส าหรับ
การประกอบวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง
ต่อไปในภายภาคหน้า ในปัจจุบนักฎหมายเขา้มามีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแง่ของการ
เกิดขึ้นขององค์กรภาครัฐและการตรวจสอบการทางานขององคก์รภาครัฐโดยประชาชน จนส่งผล
ให้สังคมเกิดความคาดหมายและความคาดหวงัต่อบทบาทของนกักฎหมายทั้งในแง่ของวิชาความรู้ 
ทกัษะ และคุณธรรมในระดบัท่ีสูงมากอย่างเด่นชดั ในรอบกว่าสิบปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่ การพฒันาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวตัน์ 
นวตักรรมใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจเอกชน รวมไปถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ลว้นเป็นปัจจยั
สภาพแวดลอ้มส าคญัท่ีส่งผลกระทบมากนอ้ยหลากหลายต่างกนัไปต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
ท่ีประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์และบรรดาผูบ้ริหารการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาไดต้ระหนกัถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปเช่นน้ีมาโดยตลอด จึงเห็นควรท่ีจะไดมี้
การปรับปรุงหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตใหส้ามารถรองรับสภาพแวดลอ้มดงักล่าว โดยจดัโครงสร้าง
ของหลกัสูตรให้กระชบั ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะตอบสนองการพฒันาองค์ความรู้
ใหม่ และมีมาตรฐานท่ียอมรับความหลากหลายในทางเน้ือหา เพื่อท่ีจะสามารถผลิตบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีทางกฎหมายให้เป็นผูมี้ความรู้พื้นฐานทางนิติศาสตร์เฉพาะแต่ท่ีส าคัญจ าเป็น เปิด
ทางเลือกให้ศึกษาความรู้เฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้านตามความถนัด  หรือสนใจ อันจะ
เอ้ืออ านวยสอดคลอ้งกบัความหลากหลายของพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีด า เนิน
ไปอยู่ในสังคมของไทย กับให้มีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นเพื่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรือ



26 
 

อาชีพท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายและมีทักษะในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า 
ขณะเดียวกนั ในส่วนของความคาดหวงัท่ีมีต่อคุณธรรมของนกักฎหมาย จะตอ้งมีการปลูกฝัง อบรม 
บ่มเพาะให้บณัฑิตทางกฎหมายประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น 
มัน่คงในหลกัการแห่งความยุติธรรม หลกันิติธรรมกบัมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพนกักฎหมายให้มากยิ่งขึ้น (เอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอน
พิเศษ 319 ง : 7 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561) 
  โดยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ไว้ 5 
ประการคือ  
  (1) มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคัญส าหรับ การน าไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือ
คน้ควา้วิจยั หรือในการประกอบวิชาชีพ  
  (2) สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ 
คุณธรรมและจริยธรรม  
  (3) มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษวิ์จารณ์ทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริง
ปัญหาขอ้กฎหมายอย่างมีความเช่ือมโยง หรือบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน และสามารถหาขอ้ยุติ หรือ
เสนอทางเลือกโดยค านึงถึงหลกัความยติุธรรมและหลกันิติธรรม  
  (4) มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเก้ือกูล และเป็นกลัยาณมิตร มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคล หรือ
สังคมท่ีเดือดร้อน หรือดอ้ยโอกาส และ  
  (5) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศท่ี
จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรืออาชีพอ่ืนตามควรแก่กรณี ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้จาก
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสาขาวิชานิติศาสตร์  
  การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การวดัและประเมินผล จะต้อง
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้นคือ  
  1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ไดแ้ก่   
   1.1 ตระหนักรู้ เขา้ใจ และยึดมัน่ในหลกัความยุติธรรม หลกันิติธรรม มีความ
ประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมและจริยธรรมของนกักฎหมาย และ  
   1.2 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความต่ืนตวัต่อ
ปัญหากฎหมายท่ีเกิดขึ้นในทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ  
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  2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  
   2.1 มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี 
หลกัการ แนวคิด บทบญัญติัของกฎหมาย และแนวค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ 
และ  
   2.2 สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ ในทฤษฎี หลกัการ แนวคิด บทบญัญติัของ
กฎหมายไปปรับใชก้บัปัญหาขอ้เทจ็จริง หรือคน้ควา้ในระดบัสูงขึ้น หรือวิจยัอยา่งมีนิติทศันะควบคู่
กบัคุณธรรม และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
  3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญาไดแ้ก่   
   3.1 มีความสามารถในการคน้หาหรือไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริง รวมตลอดไปถึงการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปข้อเท็จจริงท่ีได้ม อันเป็นทักษะท่ีส าคัญของการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมาย  
   3.2 มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการ
คน้หาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมเพื่อน ามาปรับใชก้บัขอ้เท็จจริง หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกตอ้ง
และเป็นธรรมแก่กรณี ทั้งน้ีโดยค านึงถึงหลกัความยติุธรรมและหลกันิติธรรม 
    3.3 มีความสามารถในการคน้หา หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร 
ตวัเลข หรือจ านวน ขอ้มูลสถิติ ตลอดจนการท าความเขา้ใจ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปและแปลผลขอ้มูลท่ีไดม้าเหล่านั้น  
   3.4 มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โตแ้ยง้ รับฟังความเห็น
จากบุคคลอ่ืนอนัเป็นทกัษะท่ีส าคญัของการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย เพื่อน าไปสู่ขอ้ยุติและการเสนอ
ทางออก หรือทางเลือกไดอ้ยา่งรอบดา้นและเป็นกลัยาณมิตร และ  
   3.5 ตระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ ติดตามการ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย สังคมเศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
  4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ ไดแ้ก่  
   4.1 มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
   4.2 รับฟังความเห็นของผูอ่ื้นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กนั และยอมรับความ
แตกต่างของความเห็น 
   4.3 มีความสามารถในการปรับตวัในสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน และ  
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   4.4 ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีจิตส านึกรับผิดชอบประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีของสังคม  
  5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลย ีไดแ้ก่  
   5.1 มีความสามารถในการใชภ้าษาเขียนในทางกฎหมาย  
   5.2 มีความสามารถในการส่ือสารและการน าเสนอ ตลอดจนการตั้งค  าถาม หรือ
การตอบค าถามท่ีชดัเจนท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจไดง้่าย  
   5.3 มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเหมาะสมแก่กรณี  
   5.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในดา้นการศึกษา 
การคน้ควา้การส่ือสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ไดอ้ย่างเหมาะสมแก่
กรณี และ  
   5.5 มีทกัษะในการคน้หา ท าความเขา้ใจ และนาไปใชซ่ึ้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข หรือ
จ านวนสถิติต่าง ๆ  
   เพื่อประโยชน์ในการใช้กฎหมาย การปรับปรุงพฒันากฎหมาย และก าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ข้างต้นเป็นมาตรฐานขั้นต ่าส าหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบนัอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการศึกษา เอกลกัษณ์และ หรืออตัลกัษณ์
ของสถาบนัอุดมศึกษา (เอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนพิเศษ 319 ง: 7 ลงวนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2561) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศใชม้าตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์แลว้ ซ่ึงเห็นไดว้่าเพียงแต่ก าหนดกรอบให้บณัฑิตตอ้งมี
ผลการเรียนรู้ 5 ด้านซ่ึงเป็นกรอบแนวทางทั่วไปท่ีประกาศใช้กับสาขาอ่ืน ๆ ให้บัณฑิตต้องมี
สมรรถนะทั้ง 5 ดา้นตามท่ีประกาศ แต่อย่างไรก็ดีเน่ืองจากสาขาวิชานิติศาสตร์นั้นเป็นสาขาท่ีจบไป
จะตอ้งใช้ความรู้ทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพซ่ึงเป็นวิชาชีพเฉพาะ แต่ละหน่วยงานท่ีใช้
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มีการใชก้ฎหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงบณัฑิตควรจะตอ้งมีมาตรฐาน
ในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับบณัฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์และจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น เป็นเพียงกรอบก าหนดแนวทางเพื่อใช้กบัทุก
สาขาวิชา ท่ีตอ้งน ามาก าหนดเป็นสมรรถนะของสาขาวิชานั้นควรประกอบดว้ยสมรรถนะใดบา้ง 



29 
 

อาจมีความตอ้งการสมรรถนะไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิต และควรให้ความส าคญัใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการในอนาคต 
 

2.2 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ประกอบดว้ย หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวม     
ตลอดหลกัสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั คือ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า 120 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 135 ตอนพิเศษ 319 ง หน้า 7 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 
2561, เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561) ไดแ้ก่  
 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 84 หน่วยกิต 
 ประกอบดว้ย กลุ่มวิชาแกน (วิชาบงัคบัทางกฎหมาย) กบักลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (วิชาเลือกทาง
กฎหมาย) ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจทั้งในกฎหมายพื้นฐานท่ีส าคญัและจ าเป็นกบัมีความรู้ความ
เขา้ใจลุ่มลึกในกฎหมายเฉพาะดา้นตามความสนใจ หรือถนดั และมีทกัษะท่ีจะสามารถออกไปปฏิบติังาน
วิชาชีพกฎหมาย หรืออาชีพอ่ืนท่ีใชก้ฎหมายได ้การจดัการหลกัสูตรในหมวดวิชาเฉพาะก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน หมายถึง วิชาท่ีเป็นความรู้ในกฎหมายท่ีจ าเป็นและมีความส าคญั ซ่ึง
ตอ้งศึกษาเพื่อเป็นพื้นความรู้ทั้งส าหรับการศึกษาวิชาเลือกและส าหรับการประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพ มี
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกว่า 66 หน่วยกิต ส าหรับองคค์วามรู้ดา้นกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นองค์
ความรู้ท่ีถูกบรรจุไวใ้นกลุ่มวิชาแกน (วิชาบงัคบั) โดยจะกระจายไปใน 3 กลุ่มวิชาดว้ยกนั คือ กลุ่มวิชาหลกั
ทัว่ไปแห่งกฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน และกลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั 
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น หมายถึง วิชาเลือกท่ีเป็นความรู้ในกฎหมายเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ วิชา
ต่อเน่ืองจากวิชาบงัคบั วิชาท่ีเป็นความรู้ชั้นสูงขึ้นไป วิชาเฉพาะดา้นอนัเป็นเอกเทศ วิชาสัมมนาในปัญหา
ทางกฎหมายดา้นต่าง  ๆไม่วา่ในทางทฤษฎี หรือภาคปฏิบติั วิชาท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการคน้ควา้ท าวิจยั/โครงงาน เป็นตน้ โดยอาจจดัวิชาเหล่าน้ีเป็น
กลุ่ม ใหเ้ลือกตามเน้ือหาสาระของวิชา หรือจดัเป็นกลุ่มวิชาเพื่อการประกอบวิชาชีพดา้นหน่ึงดา้นใดก็ได ้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นกัศึกษาเลือกจากบรรดาวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบนัมีจ านวน
หน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
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 4. หมวดวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืน/วิชาสาขาอ่ืน ในส่วนดงักล่าวน้ีไม่เป็นหมวดท่ีบงัคบัให้ตอ้ง
มีในหลักสูตร หากสถาบันประสงค์จะให้ผูเ้รียนในหลักสูตรของตนมีความรู้ หรือทักษะเพิ่มเติมใน
สาขาวิชาอ่ืนก็อาจก าหนดให้ผูเ้รียนศึกษาวิชาในสาขาวิชาอ่ืนเป็นวิชาโท หรือให้นกัศึกษาศึกษาวิชาสาขา
อ่ืน  ๆตามความสนใจ หรือความถนดัของแต่ละบุคคลจ านวนหน่วยกิตในหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง
แต่ละสถาบนั 
ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

โครงสร้างหลกัสูตร จ านวนหน่วยกติ 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                               ไม่นอ้ยกวา่  30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) 

                            ส่วนท่ี 1 วิชาแกน หรือวิชาบงัคบั                              ไม่นอ้ยกวา่ 
                           ส่วนท่ี 2 วิชาเฉพาะดา้น หรือวิชาเลือกกฎหมาย       ไม่นอ้ยกวา่ 
                    ทั้งน้ีรวมทั้งหมวดตอ้ง..........................................................ไม่นอ้ยกวา่  

 
66 
12 
84 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
4. หมวดวิชาโทในสาขาวิชาอ่ืน/วิชาสาขาอ่ืน ตามเกณฑแ์ต่ละสถาบนั 

              จ านวนรวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่  120 

 เน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชาการ ก าหนดเน้ือหาสาระส าคญัของหมวดวิชาเฉพาะ
นั้น พิจารณาจากผลการศึกษาวิจยัการศึกษา กฎหมายในต่างประเทศ ผลการประชุมสัมมนาดา้นการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีจดัโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย การประชุมร่วมกนัระหว่างคณบดี/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์  ในหลายคร้ัง การรับฟังความเห็น
จากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในการรับ
บณัฑิตไปปฏิบติังาน ตลอดจนผูบ้ริหารหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร ซ่ึงไดส้ะทอ้นให้เห็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 1. กลุ่มวิชาแกน (วิชาบงัคบัทางกฎหมาย) ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1.1 กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย ในส่วนของกลุ่มวิชาน้ีจะเก่ียวข้องกับ
หลักการทั่วไปแห่งกฎหมาย ระบบกฎหมาย หลักแนวคิดทฤษฎีในทางปรัชญาแห่งกฎหมาย 
ประวติัศาสตร์ของขอ้ความคิดและสถาบนัทางกฎหมาย และหลกัจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
นกักฎหมาย วิชาเหล่าน้ีมีเน้ือหาสาระท่ีจะเป็นพื้นฐานแก่การศึกษากฎหมาย การใชแ้ละการตีความ
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กฎหมาย การท าความเขา้ใจเหตุผลและหลกัปรัชญาท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของกฎเกณฑต่์าง ๆ รวมตลอดถึง
ความเขา้ใจในกรอบของการประกอบวิชาชีพ 
  1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีมีความเก่ียวพนักบั
การด าเนินชีวิตโดยทัว่ไปของบุคคลทุกคนในสังคมเร่ิมตั้งแต่ถือก าเนิดไปจนถึงแก่ความตาย การถือ
ครองทรัพยสิ์น การไดม้า หรือเปล่ียนแปลงซ่ึงสิทธิในทรัพยสิ์น การประกอบอาชีพ การประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว การจดัการทรัพยสิ์นเม่ือถึงแก่ความตาย 
เป็นกลุ่มวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระจ านวนมากทั้งท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยอ์นัถือเป็น
กฎหมายทัว่ไปของกฎหมายเอกชนและยงัปรากฏในพระราชบญัญติัอ่ืน ๆ ท่ีถือเป็นกฎหมายพิเศษ
อีกเป็นจ านวนมาก การศึกษากฎหมายเอกชนการด ารงตน และบทบาทของนักกฎหมายในสังคม 
จากเน้ือหาท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง จึงจะก าหนดใหศึ้กษาเป็นวิชาบงัคบัในสัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 9 
หน่วยกิตในฐานะท่ีเป็นวิชาบงัคบัท่ีตอ้งศึกษาจึงไม่อาจกระท าไดท้ั้งหมด สมควรท่ีจะก าหนดให้
ศึกษาแต่เฉพาะวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระอนัเป็นหลกัพื้นฐานส าคัญในสัดส่วนจ านวนไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีมีความส าคญัใน
การควบคุมความประพฤติ หรือพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปของบุคคลในสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข 
ในกฎหมายน้ีจะก าหนดว่าการกระท าใดเป็นส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์หากฝ่าฝืนจะไดรั้บโทษในลกัษณะ
ต่าง ๆ กนัไปตามความร้ายแรงของการกระท า ทั้งน้ี เพื่อแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของผูฝ่้าฝืนให้
สามารถกลบัคืนมาอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างสงบสุข กฎหมายอาญาก็เช่นเดียวกบักฎหมายแพ่งท่ี
มีทั้งปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาและในพระราชบญัญติัอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก การศึกษา
กฎหมายอาญาในฐานะท่ีเป็นวิชาบงัคบัจึงก าหนดให้ศึกษาเฉพาะในส่วนของประมวลกฎหมาย
อาญาเป็นส าคญั โดยก าหนดใหมี้สัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
  1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีมีความส าคญั
ในฐานะท่ีวางกลไกการจดัโครงสร้างของรัฐ การจดัสรรอ านาจอธิปไตย การก าหนดองค์กรผูใ้ช้
อ  านาจและก าหนดกรอบการใชอ้ านาจ สิทธิมนุษยชน และการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ท่ีเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย การจดัองค์กรและการบริหารองค์กรฝ่ายปกครอง การใช้อ านาจและ
กรอบการใชอ้ านาจขององคก์รฝ่ายปกครอง รวมตลอดไปถึงกลไกการระงบัขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายซ่ึงมีลกัษณะพิเศษต่างไปจากขอ้พิพาทตามกฎหมายอ่ืน โดยเหตุท่ีกฎหมายมหาชนมีเน้ือหา
สาระครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครอง ไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาล
ปกครอง การศึกษากฎหมายมหาชนในฐานะท่ีเป็นวิชาบงัคบัจึงก าหนดให้ศึกษาเฉพาะส่วนท่ีเป็น
พื้นฐานส าคญั โดยก าหนดใหมี้สัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
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  1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ นอกเหนือไปจากหลกัทัว่ไปแห่งสัญญาท่ี
ก าหนดให้เป็นวิชาบงัคบัตอ้งศึกษาในส่วนของกลุ่มกฎหมายแพ่งแลว้ ยงัมีสัญญาบางประเภทท่ีมี
ความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อทั้งการด าเนินชีวิตทัว่ไปของบุคคลและการประกอบธุรกิจการคา้ 
สมควรท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัตอ้งศึกษาในสัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 
  1.6  กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบญัญติั กฎหมายวิธีสบญัญติัเป็นกลไกในการใช้บงัคบั
กฎหมายและเพื่อการระงบัขอ้พิพาท หากปราศจากกลไกเหล่าน้ีจะท าให้บรรดาสิทธิ หน้าท่ี และ
ความรับผิดของบุคคลตามกฎหมายขาดความแน่นอนชดัเจนในการใช้บงัคบั ซ่ึงหลกักฎหมายวิธี
พิจารณาความในกฎหมายแต่ละสาขาจะมีหลกัการท่ีแตกต่างกนั จึงควรก าหนดใหเ้รียนทั้งระบบศาล
แต่ละสาขากบัหลกักฎหมายวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน 
รวมไปถึงการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซ่ึงพยานหลกัฐาน ซ่ึงลว้นแต่เป็นพื้นฐานส าคัญ จึง
สมควรท่ีจะตอ้งก าหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัในสัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
  1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศใน
สองมิติกล่าวคือ การศึกษานิติสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนท่ีมีองคป์ระกอบระหว่างประเทศ การก าหนด
เขตอ านาจศาล การเลือกใชก้ฎหมายต่อนิติสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการยอมรับและการบงัคบัตามค า
ช้ีขาดของศาลต่างประเทศ กับในอีกมิติหน่ึงเป็นการศึกษานิติสัมพนัธ์ระหว่างรัฐในทางระหว่าง
ประเทศ พนัธกรณีของรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้มีสัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 หน่วย
กิต 
  1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชน หรือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยนีอกเหนือไปจาก 7 กลุ่มวิชาขา้งตน้ จะยงัคงมีเน้ือหาสาระของสาขาวิชา 
อีกบางส่วนท่ีสถาบนัแต่ละแห่งเห็นสมควรก าหนดให้ผูเ้รียนศึกษาเป็นวิชาบงัคบั ทั้งในแง่เน้ือหาท่ี
เป็นพื้นฐานจ าเป็นแก่การศึกษาวิชาอ่ืน ๆ สูงขึ้นไป หรือจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพใน
อนาคต หรือเป็นวิชานิติศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัสาขาวิชาอ่ืนไม่ว่าจะเป็นดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นวิชาเฉพาะท่ีสถาบันมุ่งหวงัให้เป็น                    
อตัลกัษณ์ของหลกัสูตร โดยในส่วนน้ีใหมี้สัดส่วนจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต 
  อน่ึง ส าหรับวิชาท่ีสถาบนัเห็นควรก าหนดขึ้นโดยเฉพาะตามวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตร หรืออตัลกัษณ์ของสถาบนันั้น ใหส้ถาบนัก าหนดขึ้นตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น (วิชาเลือกทางกฎหมาย) โดยเหตุท่ีปัจจุบนัมีกฎหมายใหม่ ๆ ถูก
บญัญติัใหมี้ผลใชบ้งัคบัเป็นจ านวนมาก มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ฉบบั
น้ีจึงเห็นวา่การใหผู้เ้รียนศึกษาวิชาบงัคบัในสัดส่วนมากกวา่สองในสามดงัท่ีผา่นมา ท าใหผู้เ้รียนตอ้ง
ศึกษาในวิชาท่ีอาจไม่ไดถู้กน าไปใช้ประโยชน์ หรือมีโอกาสใช้น้อยมากส าหรับบณัฑิตแต่ละราย
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และท าให้ขาดโอกาสท่ีจะศึกษาวิชาความรู้ใหม่ ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะให้มีวิชาบงัคบัในสัดส่วนท่ี
ลดลงจากเดิม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดศึ้กษาวิชากฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่มากมายให้มากขึ้นตามความ
สนใจและความถนัดของตน และเพื่อให้การเลือกศึกษาวิชาเลือกทางกฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งแก่ผูเ้รียนและสถาบนัผูจ้ดัการเรียนการสอน สถาบนัอาจจะจดักลุ่มวิชาเลือกใหเ้ป็น
กิจจะลกัษณะ หรือรูปธรรมตามเน้ือหาสาระ หรือตามแนวทางการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือ
อาจปล่อยให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยไม่จัดเป็นกลุ่มก็ได้ โดยให้มี
สัดส่วนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 อย่างไรก็ดี หากจะแบ่งวิชาเลือกทางกฎหมายเป็นกลุ่ม ๆ สถาบันอาจจัดกลุ่มใน
แนวทางตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 (1) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยติุธรรม 
 (2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
 (3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
 (4) กลุ่มวิชากฎหมายระหวา่งประเทศและธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 (5) กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวสัดิการ 
 

2.3 คุณลกัษณะบัณฑิตอนัพงึประสงค์ 
 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการ
แข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้คนท่ีมีความรู้และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั แต่อยา่งไรก็ดีการมีทรัพยากรมากเท่าไรก็ไม่มีความส าคญัเท่ากบัการมีความสามารถในการ
บริหารจดัการคนให้มีคุณภาพและใชศ้กัยภาพของคนแต่ละคนไดอ้ย่างเต็มท่ี คนเป็นส่ิงท่ีขบัเคล่ือน
องคก์รทุกองคก์ร ทุกองคก์รจึงตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาคน สถาบนัอุดมศึกษา
ไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเองซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตคนเพื่อสนองต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงผู ้ใช้บัณฑิตซ่ึงเป็นผู ้เ ลือกบุคคลเข้าท างาน ดังนั้ น
สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายของบัณฑิตทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชาชีพ 
เพื่อให้สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อแนวทางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจุดมุ่งหมายท่ีส าคญันั่นก็คือ 
การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ Oliva & Aspinwall (1996) เสนอว่า คุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยมิติ
ต่างๆ รวมทั้งด้านสมรรถนะ โดยการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้น บัณฑิตต้องมีคุณภาพในการ
ปฏิบติังานในสาขาวิชาชีพท่ีบณัฑิตส าเร็จการศึกษาและดา้นคุณลกัษณะพิเศษ ซ่ึงไม่ใช่เป็นการจดั
การศึกษาเพียงเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาพื้นฐานของสาขานั้นๆ แต่ตอ้งจดัการศึกษาใหผู้เ้รียน
เกิดทกัษะท่ีเป็นคุณลกัษณะพิเศษของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ นอกจากนั้นในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
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แลว้ ยงัตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการ คาวามคาดหวงั ความพึงพอใจของบุคคล สังคม รวมทั้ง
ประเทศชาติดว้ย ดงันั้นการก าหนดสมรรถนะบณัฑิตจึงเหมือนเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงจะท าให้บณัฑิตท่ี
จบออกไปสามารถใช้ความรู้ ทักษะรวมทั้ งพฤติกรรมการท างานในวิชาชีพ ตามบทบาทและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานไดอ้ย่างโดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
นกัการศึกษา นกัวิชาการ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ดงัน้ี 
  คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดสาระ
ตามขอ้ 4.3 ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของแต่ละ
ระดบัคุณวุฒิ โดยในระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งตอ้งก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
จดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะครอบคลุมอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1. คุณธรรม จริยธรรม สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
โดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้  
  2. ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแกปั้ญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเนน้การปฏิบติั จะตอ้งตระหนกัใน
ธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  
  3. ทกัษะทางปัญญา สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและสามารถประเมิน
ขอ้มูล แนวคิดและหลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใช้ขอ้มูลท่ีไดใ้นการแก้ไข
ปัญหาและงานอ่ืน ๆ ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขไดอ้ย่างสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และ
ผลกระทบจากการตดัสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพนกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจล าหาแนวทางใหม่
ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ
การแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ไม่ว่าจะเป็นผูน้ า  หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออก
ซ่ึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใช้นวตักรรมใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา มีความคิด
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ริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ  
  5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและท า
ความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ  หรือคณิตศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน า เสนอขอ้มูล
ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้(เบญจพร เกาะแกว้, 
2554) 
  กรกรด เจริญผล (2551) กล่าวไวว้่า บณัฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณลกัษณะของบณัฑิต
ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตนั้นตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
  1. ตอ้งมีองคค์วามรู้ในวิชาชีพของตนท่ีมีความลุ่มลึก พอท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานระดบั
มืออาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. ตอ้งมีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่
เสมอและเพื่อความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
  3. ตอ้งเป็นนักแก้ปัญหาท่ีสามารถประยุกต์ทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์  การคิดเชิง
เหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั 
  4. ต้องมีทักษะการจัดการท่ีสามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้โดยอิสระแล ะ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5. ตอ้งสามารถติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานวิชาชีพและการส่ือสารกบัประชาคมโลก 
  6. ตอ้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบติังานและ
การพฒันาความรู้ดว้ยตนเอง 
  7. ต้องมีทักษะและทัศนคติท่ี เ ป็นสากล  คือ รู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีใช้
อินเตอร์เน็ตคล่อง และมีความเขา้ใจในวฒันธรรมนานาชาติ จนสามารถปฏิบติังานในวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  8. ตอ้งยึดในหลกัคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
  9. ตอ้งเขา้ใจตนเองเขา้ใจผูอ่ื้นตอนหนกัในสังคมชุมชนและมีส่วนน าในการพฒันา
ชุมชนของตนเอง 
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  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี
พึงประสงคใ์นระดบัปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
  1. มีความริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาและขอ้โตแ้ยง้ทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมไปปฏิบติัได้ 
  2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษา
คน้ควา้ในสาขาวิชาของตน เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
  3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพโดยยอมรับขอ้จ ากดัของธรรมชาติและความรู้ในสาขาวิชาของตน 
  4. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
  ทั้งน้ี สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบณัฑิตไว ้5 
ประการ คือ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนพิเศษ 319 ง : 7 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 
  (1) มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคัญส าหรับ การน าไปปรับใช้กับกฎหมายอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือ
คน้ควา้วิจยั หรือในการประกอบวิชาชีพ  
  (2) สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทัศนะ 
คุณธรรมและจริยธรรม  
  (3) มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษวิ์จารณ์ทั้งในปัญหาขอ้เท็จจริง
ปัญหาขอ้กฎหมายอย่างมีความเช่ือมโยง หรือบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน และสามารถหาขอ้ยุติ หรือ
เสนอทางเลือกโดยค านึงถึงหลกัความยติุธรรมและหลกันิติธรรม  
  (4) มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเก้ือกูล และเป็นกลัยาณมิตร มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ใจแก่บุคคล หรือ
สังคมท่ีเดือดร้อนหรือดอ้ยโอกาส และ  
  (5) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศท่ี
จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรืออาชีพอ่ืนตามควรแก่กรณี ซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู้จาก
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 สรุปได้ว่า คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้น
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ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (competency) ไดมี้การเร่ิมตน้ศึกษาอย่างจริงจงัในปี ค.ศ. 
1973 เม่ือ David McClelland ศาสตราจารยท์างดา้นจิตวิทยา มีความสนใจความสามารถของคนใน
การปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถแยกระดบัความสามารถของคนท่ีมีความแตกต่างกนัได ้โดยสรุปว่า 
ความสามารถของคนท่ีมีผลงานสูงกวา่หรือโดดเด่น คือ สมรรถนะ (นภาเดช บุญเชิดชู, 2552 : 14) 
 2.4.1 แนวคิดจุดเร่ิมต้นสมรรถนะ 
  จุดเร่ิมตน้สมรรถนะมาจากบทความเร่ือง Testing for competence rather than for 
“intelligence” ของ David C. McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1973 
โดย David C. McClelland มีความสงสัยและตั้งค  าถามถึงการทดสอบและวดัสติปัญญาท่ีนกัจิตวิทยา
ส่วนใหญ่นิยมใชว้่าตรงมากแค่ไหนและใชว้ดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัจริง ๆ หรือไม่ นอกจากน้ี David C. 
McClelland ยงัตั้งขอ้สังเกตว่า คะแนนสอบมาจากแบบทกสอบทางสติปัญญา หรือเกรดนั้นสามารถ
ท านายประสบความส าเร็จในชีวิตประจ าวนัไดแ้ม่นย  าเพียงใด และ David C. McClelland ยงัพบว่า 
เด็กท่ีฉลาดในห้องเรียนกบัเด็กท่ีไม่ฉลาดในห้องเรียนพบความส าเร็จในชีวิตเช่นกนั  ประเด็นส าคญั
ของแมคเคลแลนด์ท่ีช้ีให้เห็นคือ ประเด็นแรก สมรรถนะไม่ได้ถูกอคติจากเช้ือชาติ สีผิว หรือ
สถานภาพทางสังคม ซ่ึงส่งผลต่อความแม่นย  าในการท านายผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ีสติปัญญา
ของคน หรือระดบัความรู้และทกัษะไม่ไดมี้ผลต่อผลการปฏิบติังาน ประเด็นสองการวดั  หรือการ
ทดสอบทางสติปัญญา หรือ Intelligence Quotient (IQ) ไม่ได้ท านายความส าเร็จในชีวิตเสมอไป 
แบบวดัสติปัญญาไม่สามารถวดัอะไรได้ทุกอย่างและช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่ ซ่ึงน ามาสู่
ขอ้เสนอท่ีว่า ตวัแปรใดท่ีสามารถท านายการประสบความส าเร็จในชีวิตหรือการท างานได้อย่ าง
แท้จริง แมคเคลแลนด์เสนอตัวแปรท่ี ช่ือว่า  “competency” การวัด หรือท านายการประสบ
ความส าเร็จโดยใช้ competency น้ีควรมีแนวทางประกอบดว้ย 1. การทดสอบท่ีดีท่ีสุด คือ การหา
เกณฑต์วัอย่าง หมายถึง การวดัหรือทดสอบใด ๆ ควรมีเกณฑเ์ชิงพฤติกรรม เช่น ถา้คุณตอ้งการรู้ว่า
บุคคลขบัรถไดดี้แค่ไหน ตอ้งใหเ้ขาสอบขบัรถ ไม่ใช่เพียงการให้ท าขอ้สอบ หรือทดสอบความถนดั
เชาวปั์ญญา หรือถา้คุณตอ้งการจะทดสอบการเป็นต ารวจท่ีดี เราตอ้งคน้หาว่าต ารวจท าอะไร ติดตาม
เขา หรือจดกิจกรรท่ีเขาท า เป็นตน้ 2. การทดสอบควรจะออกแบบเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงใน
ส่ิงท่ีบุคคลเรียนรู้ กล่าวคือ การทดสอบท่ีตรงท าเพื่อสังเกตความสามารถของบุคคลในการท่ีจะแสดง
ความสามารถของเขาอย่างมีสมรรถนะ (competence) ทั้งในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวนัอย่าง



38 
 

ส าเร็จ ดงันั้น การทดสอบควรจะมุ่งวดัพฤติกรรมท่ีบุคคลจะประสบความส าเร็จในอนาคต 3. การ
ทดสอบควรจะตั้งเกณฑใ์นเชิงพฤติกรรมให้แน่ชดัแลว้ให้บุคคลแสดงออกมา 4. การทดสอบควรจะ
ประเมินสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผลลพัธ์ความส าเร็จในชีวิต กล่าวคือการทดสอบสมรรถนะไม่
ควรจะวดัเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน แต่ควรสนใจตวัแปรความส าเร็จในชีวิตอ่ืน ๆ เช่น ภาวะผูน้ า 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นตน้ 5. การทดสอบควรให้แสดงพฤติกรรมหลาย ๆ ทางและ
หาพฤติกรรมท่ีแสดงออกดีท่ีสุด กล่าวคือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นบางอย่างเกิดอย่างกะทนัหันและไม่
สม ่าเสมอ ท าใหไ้ม่สามารถรุบุพฤติกรรมท่ีแน่นอนได ้ดงันั้น จึงควรทดสอบและวดัพฤติกรรมหลาย
คร้ังและเลือกพฤติกรรมท่ีคงเส้นคงวาอยา่งเหมาะสมกบัการทดสอบนั้น ๆ และ 6. การทดสอบใด ๆ 
ควรตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีวดัไดอ้ยา่งชดัแจง้ (McClelland, D.C., 1973: 1-14) 
 จากการศึกษาจุดเร่ิมต้นสมรรถนะ สรุปได้ว่า David C. McClelland ได้สงสัยและ
สังเกตจากการท านายความส าเร็จของในชีวิตโดยใช้แบบทดสอบท่ีนิยมใช้ของนกัจิตวิทยาในสมยั
นั้นว่าไม่สามารถวดัความเป็นจริงของความส าเร็จของชีวิตได้เสมอไป จึงเสนอแนวคิดการใช้
สมรรถนะในการวดัความส าเร็จและความสามารถในการปฏิบติังานของบุคคลท่ีเขาเช่ือว่าสามารถ
วดัไตรงและแม่นย  ากวา่ 
 2.4.2 ความหมายของสมรรถนะ 
  การศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะตั้งแต่เร่ิมตน้มีผูใ้ห้ความหมายของสมรรถนะต่าง ๆ ไว้
จ านวนมาก ซ่ึงในการศึกษาน้ีไดย้กมาพอสังเขป ดงัน้ี 
  David C. McClelland (1973) ได้ให้ค  าจ ากัดความไว้ว่า “สมรรถนะ” หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลสามารถสร้างผล
การปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบใหสู้งกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ/์เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  Boyatzis (1982) ซ่ึงให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะเบ้ืองลึกท่ีอยู่ภายใน
บุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ (motive) คุณลกัษณะ (trait) ทกัษะ (skill) มโนทศัน์ต่อตนเอง (self-Image) 
บทบาททางสังคม (social role) และความรู้ (knowledge) ท่ีบุคคลใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ หรือส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึง Spencer and Spencer (1993: 9) ให้ความหมายว่า 
สมรรถนะ เป็นคุณลกัษณะส่วนลึกอยู่ภายในของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีเหตุผลกบัประสิทธิผล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และหรือผลการปฏิบติังานท่ีสูงกว่าในการท างาน หรือในสถานการณ์หน่ึงซ่ึงการ
ให้ความหมายของทั้ง Boyatzis (1992) Spencer and Spencer (1993) มีความหมายใกลเ้คียงกนัเน่ืองจากมี
พื้นฐานจากการศึกษาของ McClelland (1973) ซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกศึกษาหลกัสมรรถนะจนไดรั้บการยอมรับ
อย่างกวา้งขวาง นอกจากน้ี Boyatzis (1982) ระบุว่าในการปฏิบติังานให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสูงท่ีสุดนั้นเช่ือว่า
เกิดจากบุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพื้นฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในงาน และสภาพแวดลอ้มของ
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องค์กร (Boyatzis, 2008: 6) หมายความว่า พนักงานมีความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นเป็นพื้นฐานในการ
ท างานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมกบัมีทศันคติ ค่านิยม ปรัชญาส่วนบุคคล ความสนใจ รูปแบบ
การใชชี้วิตท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร ก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานสูงท่ีสุด 
  Grabe (1988) ให้ความหมายของสมรรถนะไวว้่า สมรรถนะ หมายถึง การมีความรู้ท่ี
ก าหนด มีทกัษะและสมรรถภาพท่ีจะท าหนา้ท่ีในบทบาทและงานท่ีมอบหมาย 
  Woodruff (1991) อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์ (2549) ได้แนะน าว่า สมรรถนะ 
(competency) น่าจะน าไปใชใ้นความหมายได ้2 นยัยะ คือ 
  1) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบติังานใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด 
  2) เป็นกลุ่ม (set) ของพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกน าเอามาใช้ในการท างานตามหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บดว้ยความสามารถ 
  Alspach (1991) ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการสามารถผสมผสาน
ความรู้ ทกัษะ และลกัษณะส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมในการปฏิบติังานประจ าวนั เพื่อให้การปฏิบติังาน
ไดม้าตรฐานตามท่ีสร้างไว ้
  Boam and Sparrow (1992) กล่าวว่า “สมรรถนะ” หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึง ๆ เพื่อให้การปฏิบติังานในหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบประสบความส าเร็จ 
  Davies and Ellison (1997) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีท าให้คน
ปฏิบติังานไดดี้ขึ้น หรือเกิดผลผลิตท่ีดีขึ้น สมรรถนะในมุ่งมองน้ีเป็นปัจจยัช้ีน าท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จ
ในการท างาน เป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีจะท าเกิดผลส าเร็จของงาน 
  David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะ
ท่ีทุกคนมีและใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อผลกัดนัใหผ้ลการปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย 
  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2548) กล่าววา่ สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อน 
  องัศินนัท ์อินทรก าแหง และทศันา ทองภกัดี (2549) กล่าวว่า สมรรถนะ (competency) 
หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ พฤติกรรม และคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีบุคคลตอ้งมี เพื่อจะ
ได้น ามาใช้ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน และตามท่ีองค์กร
หน่วยงานตอ้งการใหถื้อผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายของงานและหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างดี 
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่า สมรรถนะ (competency) เป็นลักษณะของกลุ่ม
ความรู้ ทกัษะและบุคลิกลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อความพึงพอใจและความส าเร็จของการปฏิบติังาน หรือการ
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ด ารงต าแหน่ง และให้ความหมายของสมรรถนะด้านต่าง ๆ คือ 1. สมรรถนะด้านความรู้ หมายถึง 
ความสามารถในการจดจ า เขา้ใจ หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด ขอ้เท็จจริง สามารถคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา สมรรถนะดา้นน้ีจึงเป็นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ 
ตอ้งเขา้ใจเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานได้อย่างเหมาะสม 2. สมรรถนะด้านทกัษะ หมายถึง 
ความสามารถในการลงมือท า หรือปฏิบติัการดว้ยความคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ สมรรถนะดา้นน้ี
จึงเป็นทกัษะการปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และ 3. 
สมรรถนะด้านบุคลิกลกัษณะ หมายถึง คุณลกัษณะภายในท่ีส าคัญส าหรับแสดงออกเพื่อสนับสนุน
ความรู้ ทกัษะ และประสานสัมพนัธ์กบับริบท และผูเ้ก่ียวขอ้งจนบรรลุผลความส าเร็จของงาน 
  นภาเดช บุญเชิดชู (2552) กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป็น
ผลมาจากความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีท าให้บุคคลปฏิบติังานได้ส าเร็จตาม
ต าแหน่งงาน โดยประสิทธิผลการปฏิบติังานนั้นมีความโดดเด่นในองคก์าร 
  สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีเพื่อการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นๆ ใหป้ระสบความส าเร็จตามหนา้ท่ีและตามเป้าหมายขององคก์ร 
  จากความหมายของ competency หรือสมรรถนะท่ีเสนอโดย เดวิด แมคเคลแลนด์แลว้ 
ค าว่า สมรรถนะ หรือความสามารถยงัมีความหมายและนิยามอ่ืน ๆ อีกด้วย อย่างเช่น ค าว่าการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ความเช่ือในความสามารถ (capability beliefs) ศกัยภาพ (potential) 
และความสามารถ (capability) ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy)  
   self-efficacy หรือการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีเสนอโดย อลัเบิร์ต แบนดูรา 
(Albert bandura, 1986) นกัจิตวิทยาแนวปัญญาสังคมนิยม (social-cognitivist) แบนดูรา กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นการท่ีบุคคลจดัระบบความคิดและคิดค านวณการกระท าของตนเพื่อจดัการ
กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีตนก าลงัเผชิญ ซ่ึงบุคคลคิดและเช่ือว่าตนเองท าได ้การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองนั้นมีผลต่อพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของบุคคล ทั้งการคิด การกระท าและการใช้อารมณ์ต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ การรับรู้ความสามารถของตนเอง แบนดูราเสนอว่า มาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 performance accomplish หมายถึง ประสบการณ์ความส าเร็จ หรือลม้เหลวใน
อดีต เป็นความคาดหวงัของบุคคลวา่ ถา้เคยประสบความส าเร็จแลว้ ปัจจุบนัก็น่าจะท าได ้
   1.2 vicarious experience หมายถึง การเห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้น กล่าวคือการเห็น
ผูอ่ื้นประสบผลส าเร็จก็ย่อมท าให้เกิดความมัน่ใจในตนเองเช่นกนั 
   1.3 verbal persuasion หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับก าลังใจ หรือค าพูดสนับสนุน 
กล่าวคือเม่ือบุคคลไดรั้บก าลงัใจยิง่จะเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัตนเอง 
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   1.4 emotional arousal หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ท่ีบุคคลก าลงัมีอยู่ ส่งผลต่อการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง กล่าวคือ ถา้บุคคลก าลงัมีอารมณ์ตึงเครียด ความคาดหวงัประสบผลส าเร็จ
จะลดลง ตรงกนัขา้ม ถา้บุคคลก าลงัมีอารมณ์ผ่อนคลาย ความคาดหวงัประสบผลส าเร็จจะมากขึ้นดว้ย 
   บุคคลจะมีการตั้ งเป้าหมายของการกระท า หรือพฤติกรรมไว้เพื่อจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ การรับรู้ความสามารถจะส่งผลในแง่ ท่ีว่า เป้าหมายนั้ นจะต้องอยู่ในระดับ
ความสามารถจริงของบุคคล ถา้บุคคลตั้งเป้าหมายเกินกว่าความสามารถของตนเองแลว้ จะท าให้เกิด
ความคับข้องใจ แล้วส่งผลทางลบต่อบุคคล แบนดูรา วดัการรับรู้ความสามารถของตนเองส าหรับ
พฤติกรรมท่ีเจาะจงเท่านั้น ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า การวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีเฉพาะเจาะจง
ท านายพฤติกรรมไดดี้กวา่การวดัโดยภาพรวม 
  กล่าวโดยสรุปแลว้ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการประเมินความสามารถของ
ตนเองท่ีจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในการจดัการต่อสถานการณ์ท่ีประสบพบเจอ 
  2. ความเช่ือในความสามารถ (capability beliefs)  
   มาร์ติน อี ฟอร์ด (Ford, 1992) เสนอทฤษฎีเก่ียวกับระบบแรงจูงใจ (motivational 
systems theory) ท่ีมีค  าว่า ความเช่ือในความสามารถ (capability beliefs) เป็นแนวคิดหน่ึงของระบบ
แรงจูงใจ ฟอร์ด กล่าวว่า ความเช่ือในความสามารถ มีแนวคิดท่ีเหมือนกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองท่ีเสนอโดย แบนดูรา แต่ฟอร์ดให้เหตุผลว่า แนวคิดของเขามีความพยายามครอบคลุมทางทฤษฎี
และแม่นย  ามากกว่า ความเช่ือในความสามารถน้ีเป็นกระบวนการทางแรงจูงใจ ท่ีสะทอ้นความมั่นใจ
หรือสงสัยของบุคคลไดดี้ 
   ฟอร์ดเลือกใชค้  าว่า skill เป็นตวัแทนความหมายความเช่ือในความสามารถ อธิบาย
ว่า เป็นความสามารถจดัการกับสถานการณ์ตึงเครียด ความสามารถเลือกความสนใจ หรือใส่ใจอย่าง
ย ัง่ยืนหรือกิจกรรมทางอารมณ์ ความเช่ือในความสามารถน้ีแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าบุคคลตอ้งการ
อะไร และบุคคลจะรู้วา่ตนเองขาดอะไรแลว้จะหาวิธีจดัการกบัปัญหานั้น 
   ฟอร์ดวิพากษ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองของ แบนดูราว่า ขาดการพิจารณา
ทกัษะอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง สนใจแต่เพียงการท่ีบุคคล
ต้องการแลกเปล่ียน (transactional) ส่ิงท่ีตนต้องการกับสังคม หรือสถานการณ์ นอกจากน้ี การรับรู้
ความสามารถของตนเองมีขอ้จ ากัดในความเช่ือหรือการรับรู้เฉพาะพฤติกรรมนั้น ๆ ซ่ึงไม่อาจท าให้
สามารถท านาย หรือคาดการณ์พฤติกรรมในสถานการณ์แบบอ่ืนได้เลย ฟอร์ด เรียกว่า ขาดความเป็น
ทัว่ไป (generalized) จึงท าให้เขาเสนอว่า ความเช่ือในความสามารถ สามารถอธิบายพฤติกรรมอ่ืน ๆ ได้
โดยทัว่ไป และท านายพฤติกรรมอ่ืน ๆ ไดอี้ก นอกจากความคิด แรงจูงใจและอารมณ์ เช่น เป้าหมายทาง
อารมณ์ (affective goals) และเป้าหมายทางความสัมพนัธ์กบัสังคม (social relationship) 
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   กล่าวโดยสรุป ความเช่ือในความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการจดัการต่อ
สถานการณ์ท่ีพบเจอ โดยมีการรับรู้ของตนเองท่ีตอ้งมีทกัษะในการจดัการปัญหาซ่ึงขึ้นอยู่กบัการจูงใจ
ในการท่ีจะจดจ่อหรือคสามสามรถในการการแกปั้ญหา 
  3. ศกัยภาพ (potential)  
   ค าว่ า ศักยภาพ หรือ potential เป็นค าท่ี ใช้กันโดยทั่วไป มีความหมายว่ า 
ความสามารถท่ียงัไม่ได้รับการตระหนักรู้ มีสาขาวิชาตั้งแต่วิทยาศาสตร์ถึงสังคมศาสตร์ใช้ค  าน้ี เช่น 
ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ 
   ความหมายของ ศกัยภาพ ปรากฏอยู่ใน พจนานุกรมของส านักพิมพ์มหาวิทยาลยั 
อ๊อกฟอร์ด (Oxford University press, 2015) หมายถึง การมีอยู ่หรือแสดงให้เห็นความสามารถท่ีจะพฒันา
ในอนาคต โดยจ าแนกความหมายอย่างทัว่ไปว่า หมายถึง คุณภาพหรือความสามารถแฝง หรือซ่อนเร้นท่ี
จะพฒันาไปสู่ความส าเร็จในอนาคต ส าหรับความหมายทางฟิสิกส์ หมายถึง พลงัเชิงปริมาณท่ีอยู่สนาม
แรงโนม้ถ่วงท่ีจะเปล่ียนรูปเป็นพลงังาน 
   ความหมายของ ศกัยภาพ ปรากฏอยูใ่น พจนานุกรมของส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเคม
บริดจ์ (Cambridge University press, 2015) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีได้รับการพัฒนาจน
ประสบผลส าเร็จ 
   ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า 
ศกัยภาพ ไวว้่า อ านาจหรือคุณสมบติัท่ีมีแฝงอยู่ในส่ิงต่าง ๆ อาจท าให้พฒันา หรือปรากฏเป็นส่ิงท่ี
ประจกัษไ์ด ้
   ความหมายท่ีปรากฏในการบริหารคนเก่ง (talent management) แคมป์เบลและสมิท 
จากบริษทัท่ีปรึกษา center for creative leadership (Campbell, 2014) ให้ค  าอธิบายว่า คนท่ีมีศกัยภาพ เป็น
บุคคลท่ีมีความสามารถ ความผูกพนักบัองคก์าร และแรงจูงใจสูงท่ีจะผลกัดนัตนเองให้สู่ความส าเร็จใน
ต าแหน่งระดบัสูงขององคก์าร 
   สตอมก้ี แอตกินสันและโซนี จากบริษัทท่ีปรึกษา Aon Hewitt (Stomski, 2014) 
อธิบายค าว่า potential (ศกัยภาพ) หมายถึง การประเมินความสามารถของบุคคลท่ีจะเพิ่มความสามารถ
ของตนเองและประสบผลส าเร็จในการกา้วไปสู่ต าแหน่งระดบัสูงหรือสร้างบทบาทท่ีมีผลต่อองค์การ 
โดย 4 ลกัษณะการพิจารณาศกัยภาพของบุคคล ประกอบดว้ย 
   1. การปฏิบัติงาน (performance) ประกอบด้วย ความคาดหวงัท่ีเป่ียมล้น ผลการ
ปฏิบติังานดีเลิศตลอดเวลา มองการไกลเก่ียวกบัความตอ้งการขององค์การและความตอ้งการของลูกคา้ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิและมีทางแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
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   2. ลกัษณาการ (character) ประกอบดว้ย เป็นตวัอย่างเชิงวฒันธรรมและค่านิยมของ
องคก์าร มีความรักในการท าธุรกิจ มีความมัน่ใจและไดรั้บการยอมรับ สร้างความเป็นผูต้ามท่ีดี 
   3. ความสามารถ (capability) ประกอบด้วย มีความยืดหยุ่นเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
จดัการความก ากวม หรือความยุง่ยาดไดมี้ประสิทธิภาพ เรียนรู้อยา่งรวดเร็ว สามารถจดัล าดบัความส าคญั
และมองโลกในแง่ดีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลลพัธ์ 
   4. แรงจูงใจ (motivation) ประกอบดว้ย มีแรงบนัดาลใจท่ีจะรับผิดชอบและทา้ทาย
ในต าแหน่งระดบัสูงมากขึ้น มีความคงทนต่อการแสวงหาโอกาสเพื่อกา้วสู่ผูน้ าขององคก์ารท างานนั้น ๆ 
โดยมองขา้มหนา้และความรับผิดชอบของตนเอง 
  กล่าวโดยสรุป ศกัยภาพ คือ ความสามารถของบุคคลท่ีจะเพิ่มความสามารถของตนเอง
และประสบผลส าเร็จทั้งดา้นการบริหารคนและการบริหารงานท่ีผ่านการพฒันาความสามารถซ่ึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นความสามารถท่ีพฒันาขึ้นในอนาคต 
  2.1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
  องค์ประกอบสมรรถนะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ โมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (iceberg 
model) ท่ีนิยามโดยแมคเคลแลนดไ์ดอ้ธิบายองคป์ระกอบของสมรรถนะโดยใชโ้มเดลภูเขาน ้ าแขง็ดงัน้ี 

 
แผนภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองภูเขาน ้าแข็งของแมคเคลแลนด์ อา้งใน ณรงคว์ิทย ์แสงทอง, 

2547 : 257-258) 
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  จากแผนภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายไดว้่า ส่วนท่ีอยู่เหนือน ้ า สามารถสังเกตเห็นไดง้่าย
คือ  
  1. ทกัษะ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้และสามารถท าไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ทกัษะการอ่านทกัษะ
การฟัง ทกัษะในการขบัรถ เป็นตน้ 
  2. ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้และเขา้ใจในหลกัการ แนวคิดเฉพาะดา้น เช่น มีความรู้ 
ดา้นบญัชี มีความรู้ดา้นการตลาด การเมือง เป็นตน้ 
  ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ า สังเกตเห็นไดย้ากคือ   
  3. บทบาททางสังคม (social role) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการส่ือใหบุ้คคลอ่ืนในสังคม
เห็นวา่ตวัเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
  4. ภาพพจน์ท่ีรับรู้ตวัเอง หมายถึง ภาพพจน์ท่ีบุคคลสมองตวัเองว่าเป็นอย่างไร เช่น 
เป็นผูน้ า เป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นศิลปิน เป็นตน้ 
  5. อุปนิสัย หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลท่ีเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็น
นกักีฬาท่ีดี เป็นคนใจเยน็ เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้ 
  6. แรงกระตุน้ (motive) หมายถึง พลงัขบัเคล่ือนท่ีเกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนท่ีมีความตอ้งการผลส าเร็จ การกระท าส่ิงต่าง ๆ จึงออกมาใน
ลกัษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา 
  นอกจากน้ี Spencer and Spencer (1993, p. 11) ไดข้ยายความหมายของสมรรถนะว่าเป็น 
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล (underlying characteristic) ท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลจากความมี
ประสิทธิผลของเกณฑ์ท่ีใช ้(criterion reference) และ/ หรือการปฏิบติังานท่ีไดผ้ลงาน สูงกว่ามาตรฐาน 
(superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามภาพต่อไปน้ี 

 
แผนภาพท่ี 2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งการ (ท่ีมา : Spencer & 

Spencer, 1993: 11) 
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  จากแผนภาพท่ี 2.2 Spencer and Spencer  ไดอ้ธิบายวา่  
  1. แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซ่ึงจะเป็นแรงขับในการ
ก าหนดทิศทาง หรือการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
หรือการถอยออกไปจากส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น 
  2. คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มูล หรือสถานการณ์ท่ีเผชิญ 
  3. แนวคิดของตนเอง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทศันคติ ค่านิยม และภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมี
ต่อตนเอง ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมและท าใหส้ามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะสั้น ๆ ได ้
  4. ความรู้ เป็นขอบเขตของข้อมูล หรือเน้ือหาเฉพาะด้านท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ครอบครองอยู ่
  5. ทกัษะ เป็นความสามารถในการปฏิบติังานทั้งท่ีเก่ียวข้องกับด้านกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดบัท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ ใชค้วามรู้ก าหนดเหตุผล หรือการวางแผน
ในการจดัการ และในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความซบัซ้อนของขอ้มูลได ้คุณลกัษณะของสมรรถนะ 
 ทั้ง 5 คุณลกัษณะน้ี สามารถน ามาจดักลุ่มภายใต้เกณฑ์ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกและ
สังเกตเห็นไดง้่ายจ านวน 2 คุณลกัษณะ คือ  1. สมรรถนะท่ีสังเกตไดห้รือเห็นได ้(visible) ไดแ้ก่ ความรู้ 
ทกัษะ ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ีมีโอกาสพฒันาไดโ้ดยง่าย และ 2. สมรรถนะท่ีอยูลึ่กลงไป หรือซ่อนอยู่ภายใน
ตวับุคคล (Hidden) ไดแ้ก่ แรงจูงใจคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ียากต่อการวดัและพฒันา 
  David C. McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skill) บทบาททางสังคม (social role) ภาพพจน์หรือมโนทศัน์เก่ียวกับตัวเอง (self-image) และ
แรงจูงใจ/เจตคติ (motive/attitude) 
  Boyatzis (1982) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) 
บทบาททางสงัคม (social role) ความรู้ (knowledge) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal attribute) 
  Spencer และ Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย แรงจูงใจ (motives) 
อุปนิสัย (traits) ความคิดเก่ียวกบัตนเอง (self – concept) ความรู้ (knowledge) และทกัษะ (skill) 
  Dale and Hes (1995) กล่าวถึง สมรรถนะวา่เป็นการคน้หาส่ิงท่ีท าให้เกิดการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า (superior performance) นอกจากน้ีย ังได้ให้
ความหมายของสมรรถนะในดา้นอาชีพ (occupational competency) วา่หมายถึง ความสามารถ (ability) ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีถูกคาดหวงัไว ้ค าว่า
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มาตรฐานในท่ีน้ีหมายถึงองค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบติังานและค าอธิบาย
ขอบเขตงาน 
  Goleman (1996) ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะของบุคคล (personal competency) ประกอบดว้ย 
ความตระหนกัแห่งตน (self – awareness) แรงจูงใจ (motivation) ความมีระเบียบแห่งตน (self – regulation) 
ทกัษะทางสังคม (social skills) และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (empathy) 
  Manus และ Morh (1997) อธิบายว่า ลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู้ 
(knowledge) ทกัษะ (skill) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal attribute) และความถนดั (aptitude) 
  Kaplan and Norton (2004) สรุปว่า สมรรถนะประกอบดว้ย ความรู้ (knowledge) ทกัษะ 
(skill) และคุณค่า (values) 
  Shermon (2004) อธิบายว่า ลกัษณะของสมรรถนะ ประกอบดว้ย ความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) อุปนิสัย (trait) บทบาททางสังคม (social role) ภาพลักษณะแห่งตน (self – image) และ
แรงจูงใจ (motive) 
  นภาเดช บุญเชิดชู (2552) สรุปว่า สมรรถนะประกอบดว้ย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย 
(traits) บทบาททางสงัคม (social role) ความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skill) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal 
attribute) และความถนดั (aptitude)  
  สุรชยั พรหมพนัธุ์ (2554) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบ ดงัน้ี การแสดงออกทาง
ความรู้ (knowledge) การแสดงออกทางทักษะ (skill) และการแสดงออกทางคุณลักษณะของบุคคล 
(attributes) 
  กมลชนก ภาคภูมิ (2556) สรุปว่า สมรรถนะประกอบดว้ย ความรู้ (knowledge) ทกัษะ 
(skill) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (attribute) 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ คือ ความรู้ บทบาททางสังคม พฤติกรรมและ
คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีบุคคลตอ้งมีเพื่อจะไดน้ ามาใช้ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.1.4 ประเภทของตัวแบบสมรรถนะ 
  ในการจดัแบ่งประเภทของสมรรถนะ นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ทรรศนะท่ีแตกต่าง
กนัออกไปตามความเห็นของ McClelland ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู้หรือทกัษะพื้นฐานท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน และสมรรถนะในกลุ่ม
ท่ีสองเป็นสมรรถนะท่ีท าใหบุ้คคลมีความแตกต่างจากผูอ่ื้น มีผลการท างานท่ีสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่า
บุคคลทัว่ไป สมรรถนะในกลุ่มน้ี มุ่งเน้นท่ีการใช้ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้เกิด
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ความส าเร็จท่ีดีเลิศในงาน ขณะท่ี McLagan (1997) ให้ความคิดเห็นต่อลกัษณะของสมรรถนะในมุมมอง
ต่าง ๆ ท่ีรวมทั้งมุมมองขีดความสามารถท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้และผลลพัธ์เขา้ดว้ยกนัดงัน้ี 
  1. สมรรถนะตามลกัษณะงาน (competency as tasks) เป็นการแสดงว่าสมรรถนะต่าง ๆ 
สามารถแบ่งเป็นงานย่อยและก าหนดขอบเขตของงานท่ีจะท าได ้เช่น งานการท าความสะอาดพื้น งาน
ย่อย คือ การเลือกไมก้วาด ซ่ึงงานย่อยลงไปอีกก็จะตอ้งมีความสามารถในการเลือกใชไ้มก้วาด ว่าจะเลิก
ใชไ้มก้วาดอนัใดในการท างานท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. สมรรถนะตามลกัษณะของผลลพัธ์ (competency as results) ลกัษณะสมรรถนะท่ี
สามารถแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบย่อย ซ่ึงผลลพัธ์ขององคป์ระกอบต่าง  ๆ เหล่านั้นจะรวมกนัไปสู่
ผลลพัธ์ร่วมกนั 
  3. สมรรถนะตามผลของการกระท า (competency as outputs) สมรรถนะในลกัษณะ
น้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและภายนนอกองค์กร เพื่อให้ได้ความ
ตอ้งการในการผลิต หรือบริการ จากนั้นจึงแบ่งผลท่ีได้ออกเป็นองค์ประกอบย่อย และสามารถ
ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานท่ีตอ้งการในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
  4. สมรรถนะตามความรู้ ทกัษะและทศันคติ (competency as knowledge, skill and 
attitude) คนท่ีมีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะบ่งบอกวา่
คนผูน้ั้นมีความสามารถในการปฏิบติังานไดสู้งกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด ในส่วนของสมรรถนะใน
ลกัษณะน้ี จะตอ้งแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทกัษะและทศันคติอะไรบา้งท่ีจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จของเป้าหมาย การ
คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและจะน ามาซ่ึงการใชเ้ป้าหมายเป็นตวัก าหนดล าดบัความส าคญั
ของการท างานต่อไปได ้
  5. สมรรถนะท่ีแต่ะละคนมีอยู ่(competency as attribute bundle) เป็นการประยกุตใ์ช้
กระบวนการของสมรรถนะทางความรู้ ทกัษะและทศันคติ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีแทจ้ริงของแต่ละ
บุคคลท่ีมีอยู่แต่เป็นการยากมากท่ีจะยกตวัอย่างให้เห็นอย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น พฤติกรรมของผูน้ า
จะตอ้งมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบติัอย่างหน่ึงอย่างใดนั้น คือ จะตอ้ง
แสดงพฤติกรรมท่ีสามารถจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติัตามได ้นัน่คือ ความสามารถท่ีผูน้ าจะตอ้งมี แต่อะไร
คือสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมนั้น เช่น ความสามารถในการฟัง ความนึกคิด การพูดในท่ีชุมชน 
องคป์ระกอบบางอยา่งหรือความรับผิดชอบในตวัเอง 
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  เพ็ญจันทร์ แสนประสานและคณะ (2547) จ าแนกประเภทของสมรรถนะไว ้5 
ประเภท ดงัน้ี 
  1. สมรรถนะเชิงความรู้ (cognitive competencies) หมายถึง ความรู้เฉพาะ ความ
เขา้ใจและส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัถึง 
  2. สมรรถนะเชิงเจตคติ (affective competencies) หมายถึง ค่านิยม เจตคติ ความ
สนใจ และสุนทรียะท่ีบุคคลแสดงออกในการปฏิบติัของตน 
  3. สมรรถนะเชิงปฏิบติั (performance competencies) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออก
ท่ีเนน้ทกัษะปฏิบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีการลงมือท าจริง 
  4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (product competencies) หมายถึง ความสามารถของการ
กระท าเพื่อเปล่ียนอย่างหน่ึงอย่างใด หรือท าให้เ กิดส่ิงใดส่ิงหน่ึงขึ้นมาหรือท างานในอาชีพได้
ประสบผลส าเร็จ 
  5. สมรรถนะเชิงแสดงออก (expressive competencies) หมายถึง ความสามารถท่ี
แสดงถึงการน าความรู้และประสบการณ์มาใชเ้พื่อพฒันาผลงาน 
  อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ (2548) ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1. core competency หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของคนท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง ความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของคนในทุกระดบัและทุกกลุ่มงานท่ีองคก์ารตอ้งการใหมี้ 
  2. managerial competency หมายถึง ความสามารถในการจดัการซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ถึงทกัษะในการบริหารและจดัการงานต่าง ๆ หรือเป็นความสามารถท่ีมีไดท้ั้งในระดบัผูบ้ริหารและ
ระดบัพนกังานโดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (role-based) 
  3. functional competency หมายถึง ความสามารถในงานซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ และสามารถเรียก functional competency เป็น 
job competency หรือ technical competency ได ้
  4. Individual competency หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเกิดขึ้นจริงตามหนา้ท่ีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2548) จ าแนกสมรรถนะไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
  1. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competencies) หมายถึง สมรรถนะท่ีแต่ละคนมี 
เป็นความสามารถเฉพาะตวั ยากท่ีจะเลียนแบบ หรือตอ้งมีความพยายามสูงมาก 
  2. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการ
ท างานในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตวั เช่น อาชีพนกัส ารวจก็ตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์
ตวัเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบญัชี เป็นตน้ 
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  3. สมรรถนะองค์การ (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองคก์ารนั้นเท่านั้น เช่น บริษทั เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีความสามารถ
ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือบริษทัฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากดั มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ 
เป็นตน้ 
  4. สมรรถนะหลกั (core competencies) หมายถึง ความสามารถส าคญัท่ีบุคคลตอ้งมี
หรือตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
  5. สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ี
มีตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าท่ีอาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าท่ีต่างกัน เช่น 
ข้าราชการต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน 
สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปรามเป็นตน้ 
  ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548) ไดแ้บ่งสมรรถนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รของ
รัฐเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. สมรรถนะหลัก (core competency) เป็นสมรรถนะท่ีทุกคนในองค์การต้องมี
เพื่อท่ีจะท าให้องคก์ารสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แผนงาน 
และโครงการต่าง ๆ ขององคก์าร สมรรถนะหลกัน้ีจะผูกโยงเขา้กบัสมรรถนะหลกัขององคก์ารเอง 
องคก์ารแต่ละแห่งจะมีลกัษณะท่ีเป็นเสมือนแก่ หรือหลกัขององคก์าร สมรรถนะหลกัขององค์การ
จะถ่ายทอดลงไปท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การต้องมี เช่น ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลกั คือ 
สมรรถนะเร่ืองการส่งเสริมและรักษาความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคต่าง  ๆ อาจ
เนน้สมรรถนะหลกัเร่ืองการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 
  2. สมรรถนะเฉพาะลกัษณะงาน (functional competency) เป็นสมรรถนะท่ีบุคคลท่ี
ท างานในสายงานนั้นต้องมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลกั เช่น ฝ่ายกฎหมายต้องมีสมรรถนะด้าน
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายและมีสมรรถนะดา้นทกัษะในการตีความ ฝ่ายบญัชีตอ้งมีสมรรถนะหลกั
ดา้นความรู้ของการบญัชีและมีทักษะดา้นการท าบญัชี ฝ่ายการวางแผนตอ้งมีสมรรถหลกั คือ ดา้น
การคิดเชิงวิเคราะห์และมีทกัษะในการจดัท าแผน เป็นตน้ 
  จิรประภา อคัรบวร (2549) กล่าวว่า สมรรถนะในต าแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบไป
ดว้ย 3 ประเภท 
  1. สมรรถนะหลกั (core competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองค์การตอ้งมี
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 
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  2. สมรรถนะบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบติัความสามารถด้าน
การบริหารท่ีบุคลากรในองคก์ารทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จ และสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์ วิสัยทศัน์ขององคก์าร 
  3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทกัษะดา้นวิชาชีพท่ีจ าเป้นใน
การน าไปปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้2 
ส่วนย่อย ไดแ้ก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลกั (core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ (specific technical competency) 
  จากแนวคิดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังกล่าว สรุปได้ว่าสมรรถนะของ
บุคคลากรในระดบัปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  1. สมรรถนะหลกั (core competency) ซ่ึงหมายถึง บุคลิกลกัษณะ ความสามารถท่ี
บุคคลตอ้งมีเป็นส าคญัในการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็น
ถึงความรู้ ทศันคติ อุปนิสัยของคน และท่ีส าคญัทกัษะท่ีเก่ียวกบัการท างานในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้น
เทคโนโลย ี 
  2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) หมายถึง ทักษะด้านวิชาชีพท่ี
จ าเป็นในการน าไปปฏิบติังานในวิชาชีพใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
  2.1.5 การก าหนดสมรรถนะ 
  การก าหนดสมรรถนะของแต่ละงาน หรือแต่ละวิชาชีพเป็นส่ิงท่ีมิไดก้ าหนดตายตวั แต่
จะขึ้นอยู่กบัความจ าเป็นของวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เศรษฐกิจ สภาพการณ์และ
ความเหมาะสม การไดม้าซ่ึงสมรรถนะของวิชาชีพหน่ึง ๆ หรืองานหน่ึง ๆ มีหลายวิธี แลว้แต่จะเลือกใช้
ตามความเหมาะสม วิธีการศึกษาสมรรถนะมีดงัน้ี  (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2532) 
  1. การก าหนดสมรรถนะโดยประเมินความตอ้งการ (need assessment) โดยการศึกษา
จากกลุ่มผูใ้ช ้นกัการศึกษา และนโยบายต่าง ๆ ถึงความตอ้งการท่ีจะให้มีการจดัเตรียมผูส้ าเร็จการศึกษา
ใหส้ามารถท างานอะไร ตอ้งมีความรู้ ทกัษะและทศันคติอยา่งไร 
  2. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์งาน (task analysis) โดยการจ าแนกเน้ือหา
และเป้าหมายของงาน ให้อยู่ในรูปของงานท่ีตอ้งปฏิบติั หรือตอ้งเรียนรู้แลว้แจงย่อยในรายละเอียดของ
แต่ละงานให้เป็นระดับย่อยท่ีสุด การวิเคราะห์งานจะช่วยในการก าหนดงานท่ีตอ้งการจะให้เกิดแก่ผู ้
ปฏิบติั 
  3. การก าหนดสมรรถนะโดยวิเคราะห์สมรรถนะท่ีเป็นระบบ (systemic competency 
analysis) หมายถึง เทคนิคการก าหนดสมรรถนะ หรือเป้าหมายท่ีพัฒนามาจากระบบการวิเคราะห์
ตามปกติ ดว้ยการจ าแนกเน้ือหาของงานออกเป็นหน่วยย่อยท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 
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  4. การก าหนดสมรรถนะโดยผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ช่ียวชาญ (expert judgment) การให้
ผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูใ้ห้ความเห็น หรือบอกเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็น หรือเป็นกลุ่มใน
การตดัสินใจแจกแจงพฤติกรรมของนกัปฏิบติัการวิชาชีพวา่ ผูมี้สมรรถนะในวิชาชีพนั้นตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองใดบา้ง มีทกัษะท่ีตอ้งการและตอ้งมีเจตคติทางวิชาชีพอะไรบา้ง เช่น 
   4.1 ความรู้และทกัษะใดท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติั 
   4.2 เรียงล าดบัความส าคญัมากนอ้ยของความรู้และทกัษะเหล่านั้น 
   4.3 ระบุองคป์ระกอบเฉพาะเจาะจงภายใตห้ัวขอ้เร่ืองเหล่านั้น 
   4.4 ให้นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบเหล่าน้ีและก าหนดระดับของ
สมรรถนะท่ีนกัปฏิบติัการวิชาชีพควรจะไดแ้สดงออกในแต่ละเร่ือง 
  5. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลกัการทางทฤษฎีและต ารา (theoretical 
approach) 
  6. การศึกษาความตอ้งการการดูแลด้านสุขภาพ โดยค านึงถึงว่าสถานการณ์ใดท่ีต้อง
เผชิญเม่ือไปปฏิบติังาน เตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญและปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  7. การศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
  ในการก าหนดสมรรถนะจะอาศยัวิธีการใดวิธีการเดียว หรือหลายวิธีการผสมผสานกนั
ตามส่ิงท่ีผูก้  าหนดสมรรถนะจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงด้วย คือ การก าหนดสมรรถนะนั้น
จะตอ้งพิจารณาจากพื้นฐานของความเป็นจริงดว้ย (Hall and Jone, 1976) การก าหนดสมรรถนะท่ีชดัเจน
จะช่วยใหไ้ดส้มรรถนะท่ีจ าเป็นสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ฉะนั้น
การก าหนดสมรรถนะจึงควรเป็นหนา้ท่ี หรือความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ช้ท่ีประยุกต ์competency ไป
ใช ้เช่น การประยุกต ์competency ไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ตอ้งมีกลุ่มตนท่ีมีความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญ
โดยเฉพาะ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholder) ผูป้ระกอบการและนกัวิชาการโดยเฉพาะ ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านพฒันาหลักสูตรและผูเ้ช่ียวชาญด้านการก าหนด competency มาช่วยก าหนดความสามารถ
เก่ียวกบัหนา้ท่ีของงาน 

 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัตัวช้ีวัด 
 2.5.1 ความหมายของตัวชี้วัด 
  ตวัช้ีวดั เป็นค าท่ีตรงกับภาษาองักฤษว่า “indicator” ซ่ึงตามพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด 
(Oxford dictionary) ไดใ้ห้ความหมายของ indicator ไวว้่า หมายถึง ส่ิงบ่งช้ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือส่ิงท่ีใช้บ่งช้ี
ทิศทางในการท าบางส่ิงบางอยา่ง (Johnstone, 1981) ส่วนพจนานุกรมเวสเตอร์ (Webster dictionary) ไดใ้ห้
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ความหมายไวว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ี หรือส่ิงท่ีช้ีบอกส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจจะมากกวา่ หรือนอ้ยกวา่ความเป็น
จริงไดบ้า้ง 
  Johnstone (1981) ให้ความหมายของตวัช้ีวดัว่า เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีสามารถบอก
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่หรือท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาท่ีเราศึกษา เพื่อใหท้ราบวา่สถานการณ์อยูใ่นระดบัใด 
มีภาวะความเป็นอยู่อย่างไร โดยจะประมาณสถานการณ์ในเชิงปริมาณและก าหนดเป็นค่าตัวเลขใน
ลกัษณะท่ีมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของสถานการณ์นั้น ๆ 
 พนัธุ์ทิพย ์ธรรมสโรชและคณะ (2541) กล่าวว่า ตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปรท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ใช้วดัความเปล่ียนแปลง หรือใช้บ่งบอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัเกณฑม์าตรฐาน สามารถใชว้ดัความส าเร็จ หรือผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยในการระบุปัญหา การวางแผน และการประเมินผล ใชป้ระเมินวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวว้่า
บรรลุความส าเร็จเพียงใด ตัวช้ีวดัมิได้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบความส าเร็จวา่ผลเป็นอยา่งไร 
  ฟาริดา อิบราฮิม (2542) กล่าวว่า การก าหนดตวัช้ีวดัจะบอกลกัษณะส าคญัในการดูแล
และการบริการในสัดส่วนท่ีจดัไว ้และก าหนดให้ชดัเจนทั้งในดา้นโครงสร้าง กระบวนการและผลลพัธ์
ตวัช้ีวดัจะมีความเป็นปรนยั วดัไดแ้ละช่วยช้ีแนะให้เกิดความสนใจในปัญหา หรือโอกาสในการปรับปรุง
คุณภาพ 
  จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล ์และคณะ (2543) ไดใ้ห้ความหมายตวัช้ีวดัว่า หมายถึง เคร่ืองมือใน
การวดั หรือประเมินคุณภาพวิธีหน่ึง สามารถเป็นเคร่ืองมือประเมินไดท้ั้งผลลพัธ์ กระบวนการท่ีให้การ
ดูแล และกระบวนการย่อย ๆ  หรือผลลพัธ์ย่อย ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหลกั อาจกล่าวไดว้่า 
เป็นวิธีการในการประเมินคุณภาพท่ีจุดใดจุดหน่ึงของการเช่ือมโยงกระบวนการของการให้บริการกับ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น 
  บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2543) ใหค้วามหมายของตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง ตวัประกอบ ตวัแปร 
หรือค่าท่ีสังเกตได ้ซ่ึงใชบ้่งช้ีบอกสถานภาพ หรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงาน 
ตวัช้ีวดัสามารถใชเ้ป็นตวัประเมินสถานการณ์ หรือเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง ท่ีสามารถบอกสถานการณ์ท่ี
เป็นอยูห่รือท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาท่ีเราศึกษา เพื่อใหท้ราบวา่สถานการณ์นั้น ๆ อยูใ่นระดบัใด มีภาวะ
ความเป็นอยู่อย่างไร โดยจะเป็นการประมาณสถานการณ์ในเชิงปริมาณและก าหนดเป็นค่าตวัเลขใน
ลกัษณะท่ีมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งสถานการณ์ท่ีไดป้ระมาณในเชิง
ปริมาณและก าหนดค่าตวัเลขในลกัษณะท่ีมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงของสถานการณ์นั้น ๆ 
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  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ไดใ้ห้ความหมายตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปร หรือกลุ่มของตวั
แปรต่าง ๆ โดยวดัสภาวะอยา่งหน่ึงออกมาเป็นปริมาณและสามารถเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เพื่อใหร้ะบุถึงระดบัขนาด ความรุนแรงของปัญหา หรือสภาพท่ีตอ้งการวดัได ้
  สรุปไดว้่า ตวัช้ีวดั หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถวดัไดห้รือสังเกตได ้สามารถบอกไดท้ั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อบ่งบอกสมรรถนะหลกัและสมรรถนะวิชาชีพท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 
 2.5.2 ตัวชี้วัดทางการศึกษา 
  Bursten, Oake and Guyton (1992 อา้งใน รัตตินนัท ์ฏิระวณิชยก์ุล, 2556: 81) ให้นิยามวา่ 
ตวัช้ีวดัทางการศึกษาเป็นค่าสถิติการศึกษาท่ีถูกสร้างขึ้นตามนโยบายการศึกษา เพื่อใหส้ารสนเทศเก่ียวกบั
สถานภาพ (status) คุณภาพ (quality) และผลการปฏิบติั หรือด าเนินการ (performance) ของระบบการศึกษา 
ค่าสถิติท่ีเป็นตวัช้ีวดัการศึกษาน้ีอาจเป็นสถิติตวัแปรเดียว หรือหลายตวัแปรก็ได ้แต่ค่าสถิติทุกตวัตอ้งมี
มาตรฐานเก่ียวกบัวิธีการสร้างท่ีสามารถประกนัไดว้่าจะให้สารสนเทศตรงตามท่ีตอ้งการ และมีเกณฑ์
ส าหรับการแปลความหมายด้วย ตวัช้ีวดัทางการศึกษามีความหมายแตกต่างจากตัวแปร หรือค่าสถิติ 
(Johnston, 1981; Bottani and Walberg, 1994; Bursten, Oake and Guytonม 1992 อ้างในส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2542) สรุปไดว้่า ตวัแปร หรือสถิติการศึกษาท่ีน าเสนอในรายงานการวิจยั หรือสมุดสถิติรายปี
ท่ีไม่ใช่ตวัวดั แมว้่าตวัแปร หรือค่าสถิติศึกษาเหล่านั้นจะให้สารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาแต่ให้เพียง
เฉพาะดา้น และไม่มีฐานการเปรียบเทียบแปลความหมายเหมือนกบัตวัช้ีวดั อย่างไรก็ดีตวัช้ีวดัการศึกษา
เองก็มีขอ้จ ากดั เพราะตวัช้ีวดัการศึกษามิไดใ้ห้สารสนเทศทางการศึกษาท่ีแม่นย  าของระบบการศึกษาทั้ง
ระบบ เพียงแต่ให้สารสนเทศท่ีส าคญัเพียงพอท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจและช่วยให้นักวิชาการเห็นภาพว่า
ระบบการศึกษาท างานอย่างไร ทั้งระบบการศึกษาพฒันาการอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ลกัษณะของระบบตวัช้ีวดัเป็นลกัษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงท่ีท าใหต้วัช้ีวดัการศึกษาแตกต่างจากตวัแปร
หรือสถิติการศึกษา โดยทัว่ไประบบตวัช้ีวดัการศึกษาให้สารสนเทศท่ีสมบูรณ์เป็นองคร์วมเป็นองคร์วม
ของระบบการศึกษา โดยท่ีตวัช้ีวดัแต่ละตวัใช้แสดงสภาพหรือสะทอ้นลกัษณะแต่ละด้านของระบบ
การศึกษา 
  สรุปไดว้่า ตวัช้ีวดั หมายถึง ค่าสถิติการศึกษาท่ีถูกสร้างขึ้น เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจ
และช่วยใหน้กัวิชาการเห็นภาพวา่ระบบการศึกษาท างานอยา่งไร 
 2.5.3 ประโยชน์ตัวชี้วัด 
  ตวัช้ีวดัการศึกษามีประโยชน์ตามทศันะของนกัวิชาการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้สังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ เก่ียวกับ
ประโยชน์ของตวัช้ีวดัการศึกษา ดงัน้ี 
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  1. ใช้บรรยายสภาพและลกัษณะของระบบการศึกษา ท าให้เขา้ใจการท างานของระบบ
การศึกษาเป็นอยา่งดี 
  2. ใชศึ้กษาลกัษณะการเปล่ียนแปลง หรือแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3. ใช้ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาได้ทั้ งท่ีเป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือการ
เปรียบเทียบกบัระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ  หรือการเปรียบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาค Johnston, 
1981; Bottani and Walberg, 1994 (อา้งใน รัตตินันท์ ฏิระวณิชยก์ุล, 2556: 82-83) กล่าวว่า ประโยชน์ของ
ตวัช้ีวดัทางการศึกษามี 5 ประการ ดงัน้ี 
  1. เป็นขอ้ความก าหนดนโยบาย ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบในการวางแผน คือ ขาดความ
ชดัเจนในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย มกัจะระบุในลกัษณะท่ีกวา้งมากเกินไป การน าตวับ่งช้ีมา
ใชใ้นขอ้ความก าหนดนโยบายจะช่วยใหท้ราบส่ิงท่ีตอ้งการใหบ้รรลุตามนโยบายไดช้ดัเจนมากขึ้น 
  2. ติดตามผลในระบบการศึกษา การใช้ตัวช้ีว ัดการศึกษาในการติดตามผลการ
เปล่ียนแปลงส าคัญมาก เพราะช่วยตรวจสอบการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ หรือ             
พึงประสงค์หรือไม่ ซ่ึงต้องมีการใช้การวดัอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง จึงสามารถใช้ประโยชน์ใน                
การพฒันาการศึกษาได ้
  3. พฒันาการวิจยัเก่ียวกับระบบการศึกษา ตวัช้ีวดัมีประโยชน์ต่อการพฒันาการวิจยั
โดยเฉพาะตวัช้ีวดัรวม สามารถใช้แทนลกัษณะของระบบการศึกษาในงานวิจยั โดยน าไปใช้วิเคราะห์                       
เพื่อศึกษาวิจยัในแง่มุมต่าง ๆ  ตามตอ้งการไดถู้กตอ้งและน่าเช่ือถือ ดีกว่าการใชต้วัแปรเดียว หรือตวัแปร
ยอ่ยแต่ละตวั ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เท่านั้น 
  4. จดักลุ่มระบบการศึกษา ตวัช้ีวดัช่วยท าให้การจดัแบ่งกลุ่มในระบบการศึกษามีความ
ตรงและความเท่ียง ท าใหป้ระเทศท่ีมีระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกนัสามารถใชข้อ้มูลอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได้ นอกจากนั้นการจัดแบ่งกลุ่มยงัช่วยช้ีให้เห็นลักษณะท่ีเหมือน หรือแตกต่างกันใน
การศึกษาใชใ้นการเปรียบเทียบการศึกษาระหวา่งจงัหวดั ภายในประเทศ หรือระหวา่งประเทศ ซ่ึงไดดี้กวา่
การใชต้วัแปรเดียว หรือตวัแปรยอ่ยแต่ละตวั การสร้างตวัช้ีวดัรวมช่วยลดความผิดพลาดลงได ้
  5. มีลกัษณะเป็นกลาง ตวัช้ีวดัท่ีใช้มีลกัษณะของความเป็นกลางท าให้สามารถก าหนด
ปทสัถานในการตดัสินได ้โดยท่ีตวัช้ีวดัมิไดมี้ลกัษณะเองเอียงไปทางใดทางหน่ึง 
  สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2537) กล่าวถึง ตวัช้ีวดัว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
การศึกษาไดค้ือ 
  1. ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนของรัฐบาลและหน่วยงานงบประมาณ                             
เพื่อจดัล าดบัการจดัสรรงบประมาณ การขยายโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
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  2. ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาแก้ปัญหาทาง
การศึกษาโดยเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพของการด าเนินการภายในองค์กร
ดา้นต่าง ๆ เพื่อการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนองคก์ารนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3. ช่วยลดความซ ้ าซ้อนในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยการน ามาสรุปเป็นเง่ือนไขท่ีมีความชัดเจน                    
มีเกณฑห์รือระดบัการวดัท่ีแน่นอนท่ีจ าท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ 
  4. ช่วยสะทอ้นให้เห็นภาพของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบจากภายนอกทั้งในส่วนท่ี
เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประสิทธิภาพในการติดตามการจัดการศึกษาว่าสามารถ
ด าเนินการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร 
  สมเกียรติ โพธิสัตย ์(2541) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของตวัช้ีวดั ไวด้งัน้ี 
  1. เป็นเคร่ืองมือในการติดตามคุณภาพของการรักษาและการบริการ แต่ไม่ใช่เป็นการบ่ง
บอกถึงคุณภาพไดโ้ดยตรง เพราะว่าคุณภาพมีหลายมิติ ไม่สามารถแสดงไดโ้ดยตวัช้ีวดัตวัใดตวัหน่ึง การ
ติดตามท าใหส้ามารถธ ารงรักษาระบบใหมี้ความสม ่าเสมอไม่แปรปรวน 
  2. ใช้บ่งบอกให้ปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยการวิเคราะห์ค่าของตัวช้ีวดัว่ามีความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัทรัพยากร กระบวนการท่ีใช้แลว้หรือไม่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ พนัธกิจ 
วิสัยทศัน์ขององคก์ารหรือไม่ สมควรท่ีจะพฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
  สรุปไดว้่า ประโยชน์ตวัช้ีวดั หมายถึง ใช้บรรยายสภาพและลกัษณะใช้ศึกษาลกัษณะ
การเปล่ียนแปลง หรือแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา และใชศึ้กษาเปรียบเทียบการศึกษาได้
ทั้งท่ีเป็นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือการเปรียบเทียบกบัระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ  หรือการ
เปรียบเทียบสภาพระหวา่งภูมิภาค 
 2.5.4 ประเภทตัวชี้วัด 
  ประเภทของตวัช้ีวดัมีการแบ่งไวห้ลายประเภทขึ้นอยูก่บัวิธีการและเกณฑใ์นการจ าแนก
ซ่ึงมีนกัวิชาการ คือ (Johnston, 1981; Bottani and Walberg, 1994; William and Kerckhoff, 1955; Cowart and 
Staebler, 1993 อา้งใน รัตนะ บวัสนธ์, 2555) แสดงทศันะไวห้ลากหลาย โดยแบ่งตามเกณฑต่์อไปน้ีสรุปได้
ดงัน้ี 
  1. จ าแนกโดยใช้ทฤษฎีระบบ ตวัช้ีวดัสามารถแบ่งตามทฤษฎีระบบได ้3 ประเภท คือ 
ตวัช้ีวดัด้านปัจจยั (input indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงปัจจยัป้อนของระบบการศึกษา ตวัช้ีวดัด้าน
กระบวนการ (process indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ในระบบการศึกษา และ
ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต (output indicators) 
  2. จ าแนกตามลกัษณะค านิยาม ในการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัตอ้งมีค านิยามตวัช้ีวดั 
ลกัษณะการให้ค  านิยามท่ีแตกต่างกนันักวิชาการจึงแบ่งตวัช้ีวดัเป็น 2 ประเภท คือ ตวัช้ีวดัแบบอตันัย
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(subjective indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกรณีนกัวิชาการยงัมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาไม่มากนกั หรือ
ใชใ้นกรณีท่ีมีการให้ค  านิยามแบบหลวม ๆ  ยงัไม่ชดัเจน ใชใ้นการศึกษาเฉพาะเร่ืองการนิยามตวัช้ีวดัแบบ
อตันัยน้ีมีส่วนท่ีนักวิชาการตอ้งใช้วิจารณญาณตดัสินใจ และตวัช้ีวดัแบบปรนัย (objective indicators)     
เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีการให้ค  านิยามไวช้ดัเจนและไม่มีส่วนท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณของนักวิชาการแต่อย่างไร 
ตวัช้ีวดัประเภทน้ีมกัใชใ้นการประเมิน การติดตามและการเปรียบเทียบระบบระหวา่งประเทศ 
  3. จ าแนกประเภทตามวิธีการสร้างและการพฒันาตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัประเภทน้ีจ าแนกออก
ได ้3 ประเภท คือ ตวัช้ีวดัตวัแทน (representative indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีสร้างขึ้นจากตวัแปรเพียงตวัเดียว
ให้เป็นตวัแทนตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีบอกลกัษณะ หรือปริมาณของสภาพท่ีตอ้งการศึกษา ตวัช้ีวดัประเภทน้ีใช้
มากในการวิจยั การวางแผน และการบริหารการศึกษาในระยะแรกแต่ปัจจุบนันอ้ยลง เน่ืองจากมีความเท่ียง 
และความตรงต ่า เพราะใชต้วัช้ีวดัเพียงตวัเดียว ตวัช้ีวดัเด่ียว (disaggregate indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวั
แปรยอ่ย โดยแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนัและวดัลกัษณะ หรือปริมาณท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง
เพียงด้านเดียวการช้ีวดัสภาพองค์รวมตอ้งใช้ตวัช้ีวดัย่อยหลายตวัรวมกันทั้งชุดวิเคราะห์และน าเสนอ 
ตวัช้ีวดัประเภทน้ีค่อนขา้งยุ่งและเสียเวลา เน่ืองจากมีชุดตวัช้ีวดัย่อยจ านวนมาก และมีปัญหาเร่ืองจาก
ตัวช้ีว ัดย่อยมีความสัมพันธ์กันจึงเป็นตัวช้ีว ัดท่ีซ ้ าซ้อนกันและตัวช้ีว ัดรวม (composite indicators)                   
เป็นตวัช้ีวดัท่ีเกิดจากการรวมตวัช้ีวดัย่อย โดยให้น ้ าหนักความส าคญัของตวัแปรตามท่ีเป็นจริง ซ่ึงให้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด มีความเท่ียวและความตรงสูงกว่าตวัช้ีวดัทั้งสองประเภทขา้งตน้ จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษา การก ากบัติดตามดูแลและประเมินการศึกษาและเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก
ท่ีสุดในปัจจุบนั 
  4. จ าแนกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย การจ าแนกน้ีสามารถ
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ตัวช้ีวดัแบบอิงกลุ่ม (norm-referenced indicators) เป็นตัวช้ีวดัท่ีมีการแปล
ความหมายเทียบกบักลุ่ม ตวัช้ีวดัแบบอิงเกณฑ์ (criterion indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีการแปลผลเทียบกบั
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และตัวช้ีว ัดแบบอิงตนเอง (self-referenced indicators) เป็นตัวช้ีว ัดท่ีมีการแปล
ความหมายเทียบกบัสภาพเดิม ณ จุดหรือช่วงเวลาท่ีต่างกนั 
  5. จ าแนกประเภทตามลกัษณะค่าของตวัช้ีวดั สามารถแบ่งตวัช้ีวดัได้ 2 ประเภท คือ 
ตวัช้ีวดัสัมบูรณ์ (absolute indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีค่าของตวัช้ีวดับอกปริมาณท่ีแทจ้ริงและมีความหมาย
ในตัวเอง ซ่ึงใช้เทียบกับระบบท่ีมีขนาด หรือศักยภาพเท่าเทียมและตัวช้ีวดัสัมพทัธ์ หรืออัตราส่วน 
(relative or ratio indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีค่าตวัช้ีวดัเป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน ๆ ซ่ึงใช้เทียบกบั
ระบบท่ีมีขนาด หรือศกัยภาพต่างกนั  
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  6. จ าแนกประเภทตามตวัแปรท่ีใช้ในการสร้างตวัช้ีวดั สามารถแบ่งตามเกณฑท่ี์ใชใ้น
การจ าแนกประเภทของตวัแปรได ้4 ตวัช้ีวดั คือ ตวัช้ีวดันามบญัญติั (nominal indicators) ตวัช้ีวดัอนัดบั 
(ordinal indicators) ตวัช้ีวดัอนัตรภาค (interval indicators) และตวัช้ีวดัอตัราส่วน (ratio indicators)  
  7. จ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวช้ีวดั สารสนเทศเก่ียวกับสภาพของระบบ
การศึกษาในรูปตัวช้ีวดัการศึกษาท่ีน าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและการพฒันาการศึกษา                  
โดยการวางแผน การก ากบัติดตามและการประเมินผลการศึกษานั้น มีการน าไปใชไ้ด ้2 ประเภท คือ การใช้
ประโยชน์เพื่อบรรยายสภาพระบบการศึกษาและการใชป้ระโยชน์เพื่อท านาย หรือพยากรณ์ปรากฏการณ์
ทางการศึกษาจึงจ าแนก 2 ประเภท คือ ตวัช้ีวดัแสดงความหมาย (expressive indicators) และตวัช้ีวดัท านาย 
(predictive indicators) 
 2.5.5 ลกัษณะตัวชี้วัดท่ีดี 
  ในแต่ละประเด็นของการประเมินมีตวัช้ีวดัท่ีสามารถบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดห้ลายตวั
ดว้ยกนั ดงันั้นการพิจารณาเลือกตวัช้ีวดัท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี (สุวิมล ติรกานนัท,์ 2550: 44) 
  1. สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมิน โดยสามารถระบุถึงสถานการณ์ในประเด็น
ท่ีตอ้งการประเมินไดช้ดัเจน 
  2. เป็นรูปธรรมท าให้สามารถวดั หรือสังเกตได้ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระเมินในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากตวัช้ีวดัดงักล่าว 
  3. ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชผ้ลงานประเมิน หากตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการประเมินไม่ไดรั้บ
การยอมรับ ยอ่มส่งผลต่อการประเมินท าใหก้ารประเมินนั้นลม้เหลวในท่ีสุด 
 2.5.6 การพฒันาตัวชี้วัด 
  ในการพฒันาตวัช้ีวดั (Johnstone, 1981 ; Burstein, Oakes and Guiton, 1992 : 409 – 418, 
Blank, 1993 : 65-80; Bottani and Walberg, 1994 : 2984-2989 ; ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 : 37-52 ; 
เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2547 : 20-35 ; รัตนะ บวัสนธ์, 2555 อา้งในรัตตินันท์ ฏิระวณิชยก์ุล, 2556: 90-96)
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
  1. ขั้นการสร้างตัวชี้วัด 
   1.1 การก าหนดวตัถุประสงค ์ก่อนท่ีจะสร้างตวัช้ีวดัใด ๆ ก็ตามผูส้ร้างตวัช้ีวดัจะตอ้ง
ตอบตนเองใหไ้ดว้า่จะน าตวัช้ีวดัท่ีจะสร้างน้ีไปใชท้ าประโยชน์ในเร่ืองใดและน าไปใชอ้ยา่งไร โดยเฉพาะ
ตวัช้ีวดัทางการศึกษา นั้นก็มกัจะน าไปใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา การ
แสดงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาและการเปรียบเทียบระบบการศึกษากับเกณฑ์ 
ตลอดจนการเปรียบเทียบระหว่างระบบการศึกษา การน าตวัช้ีวดัไปใช้ตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัน้ี 
ย่อมท าให้ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีสร้างขึ้นแตกต่างกนัไปดว้ยนั่นคือ หากตอ้งการสร้างตวัช้ีวดัไปใชเ้พื่อ
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ประเมินแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติก็ควรจะเป็นตวัช้ีวดัแบบอิงตนเองและใช้สารสนเทศท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
   1.2 ก าหนดนิยามของตวัช้ีวดั หลงัจากการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวัช้ีวดั
แลว้ งานส าคญัช้ินแรกในกระบวนการพฒันาตวัช้ีวดั คือ การก าหนดนิยามตวัช้ีวดั เพราะ นิยามตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็นตวัช้ีน าวิธีการท่ีจะตอ้งใชใ้นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาตวัช้ีวดั เน่ืองจาก
ตวัช้ีวดั หมายถึง องคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย ๆ  รวมกนัเพื่อแสดงสารสนเทศ หรือคุณลกัษณะ
ของส่ิงท่ีตอ้งการช้ีวดั ดงันั้นในขั้นตอนการนิยามตวัช้ีวดัน้ี นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามในลกัษณะ
เดียวกบัการนิยามตวัแปรในการวิจยัทัว่ไปแลว้ นกัวิจยัตอ้งก าหนดดว้ยวา่ตวัช้ีวดัประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย
อะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวช้ีวดัอย่างไร Burstein, Oakes and Guiton แยกการนิยามตัวช้ีวดัเป็น                          
2 ส่วน ส่วนแรก คือ การก าหนดกรอบความคิด หรือการสร้างสังกัป (conceptualization) เป็นการให้
ความหมายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ีโดยการก าหนด รูปแบบ หรือโมเดลแนวคิด (conceptual 
model) ของส่ิงท่ีตอ้งการบ่งช้ีก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็นก่ีมิติ (dimension) และก าหนดว่าแต่ละ
มิติประกอบดว้ยสังกปั (concept) อะไรบา้ง ส่วนท่ีสองยงัแยกไดเ้ป็นสองส่วนย่อย คือ การพฒันาตวัแปร
ส่วนประกอบ หรือตัวแปรย่อย (development of component measures) และการสร้างและก าหนดมาตร 
(construction and scaling) การนิยามในส่วนน้ี เป็นการก าหนดนิยามปฏิบัติการตัวแปรย่อยตามโมเดล
แนวคิด และการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวัช้ีวดั 
  จากการนิยามตัวช้ีว ัด นักวิจัยจะได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง (structural 
relationship model) ของตวัช้ีวดั เน่ืองจากรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างของตวัช้ีวดั คือ โครงสร้าง 
(structure) ท่ีอธิบายว่าตัวบ่งช้ีประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมีความสัมพนัธ์กับตัวช้ีวดั
อย่างไรและตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัมีน ้ าหนกัความส าคญัต่อตวัช้ีวดัต่างกนัอยา่งไร ดงันั้นการก าหนดนิยาม
ตวัช้ีวดัจึงประกอบด้วยการก าหนดรายละเอียด 3 ประการ ประการแรกคือ การก าหนดส่วนประกอบ 
(components) หรือตวัแปรย่อย (component variables) ของตวัช้ีวดั นกัวิจยัตอ้งอาศยัความรู้จากทฤษฎี และ
ประสบการณ์ศึกษาตวัแปรย่อยท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ (relate) และตรง (relevant) กบัตวัช้ีวดัแลว้ตดัสินใจ
คดัเลือกตวัแปรยอ่ยเหล่านั้นวา่ใชต้วัแปรยอ่ยจ านวนเท่าใด ใชต้วัแปรยอ่ยประเภทใดในการพฒันาตวัช้ีวดั 
ประการท่ีสอง คือ การก าหนดวิธีการรวม (combination method) ตัวแปรย่อย นักวิจัยต้องศึกษาและ
ตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยใหไ้ดต้วัช้ีวดั ซ่ึงโดยทัว่ไปท าไดเ้ป็น 2 แบบ คือ การรวมตวัแปรยอ่ย
ดว้ยการบวก (addition) และการคูณ (multiplication) ส่วนประการท่ีสาม คือ การก าหนดน ้ าหนัก (weight) 
การรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวัช้ีวดั นกัวิจยัตอ้งก าหนดน ้ าหนกัแทนความส าคญัของตวัแปรย่อยแต่ละตวั
ในการสร้างตวัช้ีวดัโดยอาจก าหนดใหต้วัแปรยอ่ยทุกตวัมีน ้าหนกัเท่ากนั หรือต่างกนัได ้
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  การนิยาม หรือให้ความหมายตวัช้ีวดัก็มีลกัษณะคลา้ยกนักบัการให้ค  านิยามค าต่าง ๆ                        
ในการวิจยันัน่เอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะใหนิ้ยามได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 
  1.2.1 การให้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) การให้นิยามตวัช้ีวดัในลกัษณะเป็น
การนิยามเชิงทฤษฎีนั้นจะอาศยัทฤษฎีและขอ้มูลแนวคิดต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยัมาประกอบการให้
นิยาม โดยท่ีนกัวิจยัหรือผูส้ร้างตวัช้ีวดัจะไม่ใชป้ระสบการณ์ส่วนตวั หรือความคิดเห็นมานิยาม หรือถา้
ใชก้็นอ้ยมาก การนิยามเชิงทฤษฎีจะเร่ิมตั้งแต่การใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท าการคดัเลือกตวัแปรย่อย 
การรวมตวัแปรย่อยประกอบกนัเขา้เป็นตวัช้ีวดัและการก าหนดน ้ าหนักตวัแปรย่อย โดยอาศยัสูตร หรือ
โมเดลการสร้างตวัช้ีวดัตามท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ 
  1.2.2 การให้นิยามเชิงประจกัษ ์(empirical definition) การให้นิยามแบบน้ีก็คลา้ยคลึงกนั
กบัการให้นิยามในแบบแรก กล่าวคือ เป็นการนิยามท่ีตอ้งอาศยัทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัพื้นฐาน การ
ก าหนดนิยามว่าตวัช้ีวดัดงักล่าวประกอบดว้ยตวัแปรย่อยอะไรและวิธีการรวมตวัแปรย่อยให้เป็นตวัช้ีวดั 
แต่จุดต่างอยู่ท่ีการก าหนดน ้ าหนักของตวัแปรแต่ละตวัท่ีจะน ามารวมเป็นตวัช้ีวดั จะอาศยัการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งการใหนิ้ยามแบบน้ีนิยมใชก้นัมาก 
  1.2.3 การใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (pragmatic definition) การนิยามแบบน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีมี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรยอ่ยและตวัช้ีวดัไวแ้ลว้ มีฐานขอ้มูล หรือสร้างตวัแปรประกอบจาก
ตวัแปรย่อย ๆ  หลาย ๆ  ตวัไวแ้ลว้ โดยท่ีในการนิยามนั้นก็จะท าการคดัเลือกตวัแปรเหล่าน้ีขึ้นมาจ านวน
หน่ึง แลว้รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นตวัช้ีวดั โดยอาศยัวิจารณญาณของผูส้ร้างตวัช้ีวดัเป็นส าคญั วิธีนิยามตวัช้ีวดั
แบบน้ีไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะค่อนขา้งจะมีจุดอ่อนมาก แต่หากจ าเป็นตอ้งใช้ก็ควรจะเลือกตวัแปรย่อย ๆ  
โดยอาศยัการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเป็นหลกัประกอบการพิจารณาตวัเลือก 
   1.3 การคดัเลือกตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของส่ิงท่ีมุ่งศึกษา ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งเร่ิม
ดว้ยการก าหนดคุณลกัษณะของส่ิงท่ีมุ่งศึกษาให้ชดัเจนโดยอาศยัความรู้จากเอกสารงานวิจยัและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ท าการคดัเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด หรือท่ีครอบคลุมคุณลกัษณะของท่ีมุ่งศึกษา
มาร่วมสร้างเป็นองคป์ระกอบหรือตวัช้ีวดัของส่ิงดงักล่าว ซ่ึงในการคดัเลือกตวัแปรน้ี ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัก็
คือ การคดัเลือกตวัแปรหลายตวัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงหรือตวัแปรท่ีมุ่งวดัคุณลกัษณะเดียวกนั        
ถา้เป็นเช่นน้ีไม่ควรจะเลือกหลายตวั แต่ควรจะเลือกน ามาใชเ้ฉพาะตวัใดตวัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ี
มุ่งศึกษาสูงกวา่ หลงัจากนั้นจึงคดัเลือกตวัแปรอ่ืน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีมุ่งศึกษารองลงมาตามล าดบั 
   1.4 การก าหนดวิธีการรวมตวัแปร วิธีการท่ีใช้รวมตวัแปร เพื่อสร้างตวัช้ีวดั หรือ
องคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนันิยมใชอ้ยู ่2 วิธี ไดแ้ก่ การรวมทางพีชคณิตแบบบวก (additive) และการรวมแบบ
คูณ (multiplicative)  
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   1.5 การก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปร การก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของ
ตัวแปรท าได้ 2 วิธี ก าหนดน ้ าหนักความส าคัญของตัวแปรให้เท่ากัน (equal weight) และก าหนดให้
แตกต่างกนั (differential weight) ซ่ึงการก าหนดน ้ าหนักให้แตกต่างกนัน้ีอาจพิจารณาความส าคญัของตวั
แปร โดยใช้เวลา (time taken) และค่าใช้จ่าย (cost) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเป็นเกณฑ์พิจารณา หรืออาจใช้
วิธีการอ่ืน ๆ ก็ได ้เช่น 
    1.5.1 การตัดสินโดยผูเ้ช่ียวชาญ (expert judgement) การก าหนดน ้ าหนักด้วย
วิธีการน้ีจะใหผู้เ้ช่ียวชาญกลุ่มหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษานั้น เสนอค่าน ้าหนกัของตวัแปรแต่
ละตวัไดโ้ดยอิสระ หลงัจากนั้นจึงหาค่าน ้าหนกัใหเ้ป็นท่ียุติดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ หาค่าน ้าหนกัเฉล่ียของ
ตวัแปรนั้น ๆ หรือหาร้อยละของผูต้อบท่ีเห็นดว้ยกบัน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรแต่ละตวัจากการตอบ
แบบสอบถามหรือจากการใหผู้เ้ช่ียวชาญอภิปรายลงความเห็นร่วมกนัก็ได ้
    1.5.2 วิธีวดัความส าคญัของตวัแปร (measurement effort required) วิธีการน้ีให้ค่า
น ้ าหนักความส าคญัของตวัแปร โดยพิจารณาจากเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียไปกบัการด าเนินกิจกรรม           
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรนั้น ๆ 
    1.5.3 วิธีการใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์(empirical data) วิธีการน้ีจะใชเ้ทคนิคทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรแต่ละตวั เช่นอาจใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
  2. การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด 
   การตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดันบัว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ช้
สารสนเทศเก่ียวกับตวัช้ีวดัท่ีพฒันาขึ้นว่าเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีตามท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความตรง (validation) ของตวัช้ีวดั นอกจากนั้นแลว้หากเป็นตวัช้ีวดัทางการศึกษาก็ควรจะตอ้ง
ตรวจสอบคุณภาพท่ีส าคญัๆ 4 ประการ (UNESCO, 1993 ; Johnstone, 1981 อา้งถึงในนงลกัษณ์ วิรัชชยั
และคณะ, 2551) ไดแ้ก่  
   ประการแรก ความทนัสมยั เหมาะสมในการน าไปใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนัและอนาคต นัน่คือตวัช้ีวดัตอ้งสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 
   ประการท่ีสอง ตรงกบัความตอ้งการ หรือจุดมุ่งหมายในการใชง้าน วตัถุประสงคก์าร
ใชง้านท่ีแตกต่างกนัยอ่มตอ้งการลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น ถา้ตอ้งการก าหนดนโยบาย
ทางการศึกษาและบรรยายสภาพของระบบการศึกษา ตวัช้ีวดัยอ่มต่างกนั 
   ประการท่ีสาม มีคุณสมบติัท่ีดีตามเกณฑ์การวดั เช่น มีความตรง ความเท่ียงความ
เป็นปรนยั เป็นตน้ และ 
   ประการสุดทา้ย มีกฎการวดัท่ีเป็นกลางมีความเป็นนยัทัว่ไปไม่ล าเอียง 
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   ในทางปฏิบติั นกัวิจยันิยมตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของ
ตวัช้ีวดัท่ีพฒันาขึ้นโดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) โดยมีทฤษฎี
หรือนิยามตวัช้ีวดัรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเขม้แข็งและสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดย
พิจารณาจากความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกบัขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลลิสเรล 
(Linear Structural Relationship = LISREL) นอกจากน้ียงันิยมตรวจสอบความตรงเชิงท านาย (predictive 
validity) และความตรงร่วมสมยั (concurrent validity) โดยการใชผ้ลการวดัดว้ยเคร่ืองมือชนิดอ่ืนเป็นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ นกัวิจยัหลายคนนิยมตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
   การตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดันั้นจะเป็นการตรวจสอบเก่ียวกบั 
   1. ตวัแปรและการคดัเลือกตวัแปรวา่ตวัแปรท่ีไดม้านั้นยืนอยูบ่นทฤษฎี หรือเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากหรือน้อยเพียงไร การนิยามตวัแปรมีความชดัเจนและครอบคลุมในส่ิงท่ีจะศึกษา
หรือไม่อยา่งไร 
   2. การรวมตวัแปรใช้วิธีการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขของตวั
แปรหรือไม่ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาเพียงไร 
   3. การก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของตวัแปร เป็นการตรวจสอบว่าวิธีการไดม้าซ่ึง
น ้ าหนักของตวัแปรแต่ละตวันั้น มีความสมเหตุสมผลน่าเช่ือถือหรือไม่และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
การน าค่าตวัช้ีวดัไปใชม้ากนอ้ยเพียงไร 
  3. ขั้นการจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน  
  ภายหลงัจากตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดัแลว้ นักวิจยั หรือผูส้ร้างตวัช้ีวดั จะตอ้งท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใหไ้ดค้่าตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบับริบทในการน าไปใช ้

 
2.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 2.6.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  มีบุคคลไดใ้หค้วามหมายของการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลากหลายท่าน ไวด้งัน้ี 
  เทคนิคท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม หรือจ าแนกตัวแปรท่ีใช้กันทั่วไป คือ เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจยั (factor analysis) เป็นเทคนิคท่ีแบ่งกลุ่มตวัแปรออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือรวมตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันไวใ้นกลุ่มเดียวกนั หรือใน factor หรือปัจจยัเดียวกัน โดยตวัแปรท่ีอยู่ใน factor 
เดียวกันจะมีความสัมพนัธ์กันมาก ความสัมพนัธ์อาจจะอยู่ในทิศทางเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวก) หรืออยู่ในทิศทางตรงกนัขา้ม (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นลบ) แต่ตวัแปร
ท่ีอยู่ต่าง factor กันจะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย ในเทคนิคน้ีจะใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation) วดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ดงันั้น ตวัแปรท่ีใช้เทคนิค 
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factor analysis ไดค้วรเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ (interval หรือ ratio scale) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546 : 
1) 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นเทคนิคท่ีใช้กบัตวัแปรท่ีสังเกตไดห้ลาย ๆ ตวั เพื่อ
คน้หาว่าตวัแปรเหล่าน้ีจะถูกจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อย่างไร ตวัแปรท่ีมีความคล้ายคลึงกันจะถูก
อธิบายดว้ยองคป์ระกอบ (factor) เดียวกนั หลงัการวิเคราะห์องคป์ระกอบแล้ว ความแปรปรวนของ
ตัวแปรเดิมจะถูกอธิบายด้วยองค์ประกอบท่ีมีจ านวนน้อยกว่าตัวแปรเดิม ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นกัวิจยัตอ้งการศึกษาคุณลกัษณะภายในตวับุคคลท่ีเป็นตวัแปร
แฝง ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงและต้องศึกษาคุณลักษณะดังกล่าวนั้ นจากพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคล โดยการวดั หรือการสังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นแทนคุณลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษา 
ในทางปฏิบติันักวิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลได้เป็นตวัแปรสังเกตได้หลายตวั และใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบอันเป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีนักวิจัย
ตอ้งการศึกษา วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีช่วยให้นักวิจยั
สร้างองค์ประกอบจากตวัแปรหลาย ๆ ตวัแปร โดยรวมกลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน เป็น
องคป์ระกอบเดียวกนั และแต่ละองคป์ระกอบ คือ ตวัแปรแฝงอนัเป็นคุณลกัษณะท่ีนกัวิจยัตอ้งการ
ศึกษา (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2537 : 114-115) 
  การวิเคราะห์ปัจจยัเป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใชใ้นการลดปริมาณขอ้มูลให้ลดนอ้ยลง 
(data reduction) เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจ และท าใหท้ราบถึงโครงสร้างและแบบแผน (structure and 
pattern of data) กล่าวคือ เม่ือผูว้ิจยัมีจ านวนตวัแปรมาก ๆ หลายตวั และมีความไม่สะดวกในการท่ี
จะใชต้วัแปรจ านวนมากดงักล่าวมาวิเคราะห์เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั จะลดจ านวนตวัแปรเหล่านั้น
ให้เหลือนอ้ยตวั โดยอาศยัโครงสร้างและแบบแผนของความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ในขอ้มูล  หรือระหว่าง
ตวัแปร (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และ ลดัดาวลัย ์รอดมณี, 2528 : 114) 
  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเป็นวิธีการทางสถิติท่ีช่วยให้นกัวิจยัสร้างองคป์ระกอบ
จากตวัแปรหลาย ๆ ตวัแปร โดยรวมกลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นองคป์ระกอบเดียวกนั ตวั
แปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก โดยความสัมพนัธ์อาจเป็นทางบวก หรือ
ลบก็ได้ ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละองค์ประกอบจะไม่มีความสัมพันธ์กัน  หรือสัมพันธ์กันน้อย 
องค์ประกอบหน่ึง ๆ จะแทนตวัแปรแฝง อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีนักวิจยัตอ้งการศึกษา (สุภมาส องัศุ
โชติและคณะ, 2551 : 92)  
  สรุปไดว้า่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ หมายถึง การรวมกลุ่มของตวัแปรท่ีสังเกตได้
หลายๆ ตวัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงการจะรวมกลุ่มตวัแปรเป็นกลุ่มเดียวกันได้
นั้น ตวัแปรต่าง ๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ไม่ว่าจะทางบวก หรือทางลบตอ้งสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก 
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และตวัแปรท่ีอยูค่นละกลุ่มนั้นอาจไม่มีความสัมพนัธ์กนั หรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย ซ่ึงตวัแปรแฝง
หรือองคป์ระกอบท่ีไดม้านั้นถือเป็นคุณลกัษณะท่ีนกัวิจยัตอ้งการศึกษา 
 2.6.2 วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  วตัถุประสงคข์องเทคนิค factor analysis (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546 : 4) 
   1) เพื่อลดจ านวนตวัแปรโดยรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัให้อยู่ในกลุ่ม หรือปัจจยั 
(factor) เดียวกนั โดยจ านวนปัจจยัจะนอ้ยกวา่จ านวนตวัแปร โดยการน าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ไวใ้นปัจจยัเดียวกนั 
   2) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง (confirmatory) ในงานวิจยับางเร่ือง ผูว้ิจยัตอ้ง
ก าหนดความส าคญั หรือน ้าหนกัใหก้บัตวัแปร 
  วตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์องคป์ระกอบมี 2 ประการ คือ (ฉัตรศิริ ปิยิพิมลสิทธ์ิ, 
2551 : ออนไลน์) 
  1) เพื่อส ารวจ หรือคน้หาตวัแปรแฝงท่ีซ่อนอยู่ภายใตต้วัแปรท่ีสังเกต หรือวดัได้ 
เรียกวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis)  
  2) เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือยืนยนัทฤษฎีท่ีผูอ่ื้นค้นพบ เรียกว่า การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory factor analysis) 
  วตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ (นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 
2537 : 115) 
   1) เป็นการใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อส ารวจและระบุองค์ประกอบ
ร่วมท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบช่วยให้นกัวิจยัลด
จ านวนตวัแปรลงและไดอ้งคป์ระกอบ ซ่ึงท าให้เขา้ใจลกัษณะของขอ้มูลไดง้่าย และสะดวกในการ
แปลความหมาย รวมทั้งได้ทราบแบบแผน (patten) และโครงสร้าง (structure) ความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลดว้ย 
   2) เป็นการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแบบ
แผนและโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล กรณีนักวิจัยต้องมีสมมติฐานอยู่ก่อนแล้วและใช้
วิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัสมมติฐาน
เพียงใดจากวตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบดงักล่าว น าไปสู่เป้าหมายของการใช้การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการวิจยั 
  การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจยัมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และ ลดัดาวลัย ์รอดมณี, 2528 : 115)  
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   1) เพื่อแสวงหาปัจจยัร่วมท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยท่ีจ านวนปัจจยัร่วมท่ีหาไดจ้ะมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนตวัแปร 
   2) เพื่อน าโครงสร้างของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและตวัแปรเหล่าน้ีไปใช้
สร้างคะแนนปัจจยั (factor score หรือ factor scale) คะแนนท่ีได้น้ีเปรียบเสมือนค่าของตวัแปรตวั
ใหม่ท่ีประกอบด้วยตัวแปรเดิมหลาย ๆ ตัว ในทางการวิจัยเรียกว่าตัวแปรส่วนผสม (composite 
variable)  
   3) เพื่อทดสอบข้อสมมติฐานเก่ียวกับโครงสร้างของข้อมูล หรือตัวแปรว่ามี
ปัจจยัร่วมกนัก่ีปัจจยัอะไรบา้ง และตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรกบัปัจจยันั้น 
  วตัถุประสงคส์ าคญัของการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีอยู ่2 ประการ คือ (สุภมาส องัศุ
โชติและคณะ, 2551 : 92-94)  
   1) เพื่อส ารวจและระบุองคป์ระกอบร่วม ท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบแบบน้ี จะช่วยใหล้ดจ านวนตวัแปรลงและไดอ้งคป์ระกอบ
ซ่ึงท าให ้
 2.6.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  1. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นเคร่ืองมือตัวแปรแฝงน าผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบมาสร้างตวัแปรแฝง แลว้น าตวัแปรแฝงน้ีไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
  2. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 
(construct validity)  
  3. ใช้ในการแกปั้ญหาท่ีตวัแปรอิสระของการวิเคราะห์ถดถอยพหุมีความสัมพนัธ์
กนั โดยการน าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยการสร้างตวัแปรใหม่จากคะแนน
องคป์ระกอบ แลว้น าองคป์ระกอบนั้นไปเป็นตวัแปลอิสระในการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป 
 2.6.4 ข้อตกลงเบื้องต้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ส าคญัของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ คือ ตวัแปรตอ้งมีความสัมพนัธ์
กนั เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อรวมกลุ่มของตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนั 
 การตรวจสอบเบ้ืองตน้ว่าขอ้มูลชุดนั้นจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบไดห้รือไม่ คือ
การพิจารณาเมททริกซ์สหสัมพนัธ์ของตัวแปรชุดนั้น ตัวแปรท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัไม่นอ้ยกวา่ .03 
 การตรวจสอบว่าตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันหรือไม่  สามารถตรวจสอบได้โดยการ
ค านวณค่าสหสัมพนัธ์บางส่วน (patial correlation) คือ การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร เม่ือควบคุม
ตวัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงควรจะมีค่าต ่าส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าสถิติทดสอบเพื่อพิจารณาว่า
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ขอ้มูลชุดน้ีเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ คือ ค่า KMO and Bartlett’s Test เม่ือ
เลือกสถิติทดสอบตวัน้ีจะไดค้่าสถิติทดสอบ 2 ค่า สถิติทดสอบตวัแรกคือค่า Kaiser-Meyer-Olson 
Mesure of Sampling Adequacy (MSA) ดัชนีตัวน้ีมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าจะเท่ากับ 1 เม่ือตัวแปร                    
แต่ละตวัสามารถท านายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน โดยปราศจากความคาดเคล่ือนส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปล
ความหมายดงัน้ี 
   ค่า KMO 0.80 ขึ้นไป เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบมากท่ีสุด 
   ค่า KMO 0.70 - 0.79 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบมาก 
   ค่า KMO 0.60 - 0.69 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบปานกลาง 
   ค่า KMO 0.50 - 0.59 เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบนอ้ย 

   ค่า KMO 0.50   ไม่เหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบมากสถิติ 
 ทดสอบตัวท่ีสองคือ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่าง  ๆ มี

ความสัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญแสดงว่าตัวแปรต่ างมี
ความสัมพนัธ์สามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้

 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis model) 
 นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542:128) ไดก้ล่าวถึง โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบ่งตาม

วตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์องคป์ระกอบไดส้องโมเดล คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ
และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

 2.6.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
 มีว ัตถุประสงค์เพื่ อการส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมท่ีสามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ผลท่ีได ้คือ ลดตวัแปรสังเกตได ้โดยสร้างตวัแปรใหม่ในรูป
ขององคป์ระกอบร่วม 

 1. แนวคิดการวิเคราะห์องคป์ระกอบ คือ ตวัแปรปรวนในตวัแปรสังเกตได ้เป็นผลมา
จากองค์ประกอบร่วม (common factor : F) และองค์ประกอบเฉพาะ (unique factor : U) ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบเฉพาะยงัประกอบดว้ยความแปรปรวนเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของตวัแปร (p) และ
ความคาดเคล่ือนตวัในการวดั (e) (U = p+e) การท่ีตวัแปรสังเกตไดมี้ความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากมี
องคป์ระกอบร่วมเป็นตวัเดียวกนั 

 2. ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ประกอบดว้ย 
  2.1 องค์ประกอบร่วมทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน  หรือตัวประกอบร่วมทุกตัวมี

ความสัมพนัธ์ 
  2.2 ตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากทุกองคป์ระกอบ (F)  
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  2.3 ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบเฉพาะหรือความ
คลาดเคล่ือนเพียงตวัเดียว (e) 

  2.4 ความคลาดเคล่ือนทุกตวัเป็นอิสระต่อกนั 
 3. ขั้นตอนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
  3.1 การสกดัองคป์ระกอบขั้นตน้ (factor extraction)  
  วิธีสกดัองคป์ระกอบท่ีนิยมใชมี้ 2 วิธีคือ 
   ก. วิธี component analysis ซ่ึงเรียกกันทั่วไปว่า principal component analysis 

เหมาะส าหรับการวิเคราะห์องคป์ระกอบจ านวนนอ้ย ๆ ท่ีจะอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแบบ
สังเกตได้มากท่ีสุด และผูว้ิจัยทราบว่าความแปรปรวนเฉพาะ (u=p+e) มีค่าน้อยเม่ือเทียบกับตวั
แปรปรวนทั้งหมด ในขั้นแรกของการค านวนจากก าหนดใหค้่าความร่วมกนัเท่ากบั 1 

   ข.  วิ ธี  common factor เหมาะส าหรับการวิ เคราะห์ระบบมิติแฝง ( latent 
dimension) หรือโครงสร้างท่ีเป็นตวัแปรของชุดของตวัแปรสังเกต โดยผูว้ิจยัมีความรู้เร่ืองความ
แปรปรวนเฉพาะน้อยมากและตอ้งการขจดัความแปรปรวนส่วนน้ีออกไป แต่วิธีน้ีมีความยุ่งยาก
มากกวา่ component analysis จึงไดรั้บความนิยมนอ้ยกวา่ 

  เกณฑก์ารก าหนดจ านวนองคป์ระกอบพิจารณาจาก 
   - ค่าไอเกนมากกวา่ 1  
   - ก าหนดจ านวนตวัประกอบล่วงหนา้ 
   - ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 60% ขึ้นไป 
   - screw plot ถา้เส้นกราฟท่ีจะเป็นเส้นตรงขนานกบัแกนนอนถือว่าเป็นจ านวน

องคป์ระกอบสูงสุด 
  3.2 การหมุนแกนองค์ประกอบ (factor rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบร่วมท่ี
ชดัเจนการหมุนแกนท าได ้2 วิธี คือ 
   3.2.1 orthogonal เป็นการหมุนแกนท่ียงัคงให้แกนองค์ประกอบตั้ งฉากกัน
หมายความวา่ องคป์ระกอบท่ีไดเ้ป็นอิสระต่อกนัวิธีท่ีนิยม คือ วิธีแวริแมกซ์ (varimax) 
 
   3.2.2 oblique เป็นการหมุนแกนท่ีองค์ประกอบไม่ตอ้งตั้งฉากกัน ซ่ึงหมายถึง
องคป์ระกอบท่ีสกดัไดจ้ะมีความสัมพนัธ์กนั 
  3.3 การสร้างคะแนนองคป์ระกอบ (factor score) เพื่อสร้างตวัแปรแฝงจากตวัแปร
สังเกตได ้



67 
 

  3.4 การตั้งช่ือองค์ประกอบ ผูวิ้จัยต้องตั้งช่ือองค์ประกอบให้ส่ือความหมายถึง                    
ตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบ 

 2.6.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542 :38) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั เป็น

วิธีการทางสถิติท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดชุ้ดหน่ึงวา่ เกิดจากตวัแปรแฝง หรือ
ลกัษณะแฝงท่ีเป็นองค์ประกอบร่วม ภายใตก้รอบแนวคิดเชิงทฤษฎีว่า มีองค์ประกอบใดบา้งท่ีส่ง
อิทธิพลต่อตัวแปรสังเกตได้ องค์ประกอบใดบ้างท่ี มีความสัมพนัธ์กัน เพื่อทราบถึงโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยก าหนดเป็นโมเดลองคป์ระกอบ 
  ปัจจุบันนักวิจัยนิยมใช้ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแทนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีขอ้ดอ้ยหลายประการ               
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542 : 150) ดงัน้ี 
  1. วิธีการวิเคราะห์มีหลากหลาย แต่ละวิธีไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
  2. เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไม่ตรงตามความ                  
เป็นจริง เช่น ตวัแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็นผลมาจากองค์ประกอบร่วมกนทุกตวั ส่วนท่ีเป็นความ
คลาดเคล่ือนของตวัแปรไม่สัมพนัธ์กนั 
  3. สเกลองคป์ระกอบท่ีสร้างขึ้นแปลความหมายไดย้าก เน่ืองจากสเกลองคป์ระกอบ
เกิดขึ้นจากการสุ่มตวัแปรท่ีไม่น่าจะมีองคป์ระกอบร่วมกนั 
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) เปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีเป็นจุดเด่นของเทคนิค CFA ท่ี
เหนือกวา่เทคนิค EFA ดงัน้ี 
  1. ข้อตกลงเบ้ืองต้นของเทคนิค CFA มีความสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง                  
มากกวา่เทคนิค EFA ไดแ้ก่ 
   1.1 ตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นผลโดยตรงมาจากองคป์ระกอบร่วม (common factor) 
   1.2 ตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นผลโดยตรงมาจากองคป์ระกอบเฉพาะ (unique factor) 
   1.3 อาจมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งองคป์ระกอบร่วม 
   1.4 ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัได ้
  2. เทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับ 
  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค CFA แปรความหมายไดง้่ายกวา่เทคนิค EFA 
  4. เทคนิค CFA มีกระบวนการตรวจสอบความตรงท่ีชดัเจน 
  5. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค CFA ไดค้่าประมาณพารามิเตอร์ และผลการ 
ทดสอบนยัส าคญัของพารามิเตอร์ 
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  จากข้อสรุปเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าเทคนิค CFA เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ี
ปรับปรุงข้อด้อยของเทคนิค EFA ได้เกือบทั้งหมดในส่วนต่อไป ผูวิ้จัยน าเสนอเน้ือหาของการ
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิค CFA ดงัน้ี 
  1. เพื่อส ารวจ และระบุองคป์ระกอบร่วมท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรสังเกตได ้
  2. เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัแบบแผน และโครงสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
ภายใตก้รอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
  3. เพื่อสร้างตวัแปรใหม่ 
  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั แบบวิธีการออกแบบเป็น 4 ขั้นตอน คือ การ
เตรียมขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ เป็นเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ทีมีลกัษณะเดียวกับเทคนิค EFA ในขั้น
ของการสกดัองคป์ระกอบ (extraction of initial factor) และการหมุนแกน (rotation) เป็นการท าการ
วิเคราะห์ โดยใชค้อมพิวเตอร์ แต่ผูว้ิจยัตอ้งท าการก าหนดขอ้มูลจ าเพาะ และสรุปความเป็นไปไดค้่า
เดียวของข้อมูลก่อน ในขั้นสุดท้ายเป็นการสร้างตัวแปรประกอบ หรือสเกลองค์ประกอบ 
(component variable or factor scale) 
  การเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
  ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) ผูว้ิจยัตอ้งเตรียมขอ้มูล
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ หรือเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีใช้
เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบมี 2 ประเภท คือ แบบอาร์ (R-type) และแบบคิว (Q-type) ซ่ึง
โดยปกติในงานวิจัยทัว่ไปใช้ข้อมูลท่ีเป็นเมทริกซ์แบบอาร์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :128) คือ                     
เมทริกซ์ของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวางตวัแปรแต่ละคู่ คือ จ านวนหน่วยตวัอย่างโดย เมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ท่ีเตรียมไวใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบนั้น ต้องมีค่าสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนย ์                     
ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ทางตวัแปรสังเกตได ้
  ก่อนท าการวิเคราะห์ขอ้มูลนักวิจยัตอ้งก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล และระบุ
ความเป็นไดค้่าเดียวของโมเดล มีรายละเอียดสังเขป ดงัน้ี 
  การก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล CFA 
  โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) ทีผูวิ้จยัสร้างขึ้นตอ้งมีทฤษฎีและ
หลกัการวิจยัเป็นเคร่ืองสนับสนุน เม่ือไดโ้มเดล CFA แลว้จึงน าโมเดลมาก าหนดขอ้มูลจ าเพาะเพื่อ
ใส่เป็นขอ้มูลใหโ้มเดลลิสเรลท างาน ขอ้มูลจ าเพาะตอ้งก าหนดตามโมเดล (นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 : 
151 - 154) ดงัน้ี 
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  1. จ านวนองคป์ระกอบร่วม 
  2. ค่าของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบร่วมหรือ
สมาชิกเมทริกซ์ PH ของโปรแกรมลิสเรล ถา้นักวิจยัตอ้งการองค์ประกอบท่ีเป็นอิสระต่อกัน ค่า
ความแปรปรวนระหว่างองค์ประกอบตอ้งเป็นศูนย ์ถา้นักวิจยัตอ้งการองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กัน              
(มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม) นกัวิจยัตอ้งก าหนดค่าสมาชิกระหวา่งองคป์ระกอบคู่นั้นในเมทริกซ์ 
PH ใหเ้ป็นพารามิเตอร์อิสระใหโ้ปรแกรมลิสเรลท าการประมาณค่า 
  3. เส้นทางแสดงอิทธิพลระหว่างองคป์ระกอบร่วม K และตวัแปรสังเกตได้ X หรือ
ค่าสมาชิกในเมทริกซ์ LX (เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิการถดถอยของ X บน K) ของโปรแกรมลิสเรล
โมเดล CFA มีการก าหนดค่าตวัแปร X1, X2, X3 ไดรั้บอิทธิพลตวัแปรประกอบร่วม K บน X1, X2, X3 
ตอ้งก าหนดเป็นพารามิเตอร์อิสระ ส่วนตวัแปร X4, X5 ไม่ไดรั้บอิทธิพลจากตวัประกอบร่วม K จะมี
ค่าพารามิเตอร์ก าหนดเป็นศูนย ์หรือเรียกว่า พารามิเตอร์คงท่ี การคงท่ีของพารามิเตอร์จะเก่ียวขอ้ง
กบัการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามทฤษฎีท่ีไดค้าดหวงัไว ้ดงันั้น ในการคงท่ีของพารามิเตอร์ ผูว้ิจยัตอ้งไม่
ยอมใหพ้ารามิเตอร์เปล่ียนไปขณะท าการวิเคราะห์ และการเป็นอิสระของพารามิเตอร์จะเก่ียวขอ้งกบั
การท่ีผูว้ิจยัยอมใหพ้ารามิเตอร์ถูกประมาณค่าขณะท าการวิเคราะห์ 
  4. ค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างเทอมของความคลาดเคล่ือน
ของตวัแปรสังเกตได ้X หรือค่าสมาชิกในเมทริกซ์ TD ของโปรแกรมลิสเรล เทคนิค CFA ยอมให้
เทอมของความคลาดเคล่ือนมีความสัมพนัธ์กันได ้โดยก าหนดให้พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วม
ระหวา่งความคลาดเคล่ือนคู่นั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ (พารามิเตอร์นอกเมทริกซ์แนวทแยง TD) 
  การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล CFA จะช่วยลดจ านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการ
ประมาณค่าให้น้อยลง ท าให้โปรแกรมลิสเรลสามารถแก้สมการหาค่าตัวไม่ทราบค่า ได้เป็น
ค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการได ้
  การระบุความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล CFA 
  การระบุความเป็นได้ค่า เ ดียวของโมเดล มีความสัมพันธ์ต่อการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรลทุกชนิด ซ่ึงการประมาณค่าพารามิเตอร์จะท าไดก้็ต่อเม่ือ โมเดลระบุ
ความเป็นไดค้่าเดียวพอดี ส าหรับการวิเคราะห์โมเดล CFA การก าหนดเง่ือนไขบงัคบัขึ้นอยูก่บัความ
แตกต่างกันตามโมเดลของผูว้ิจยั ซ่ึงการก าหนดเง่ือนไขบงัคบั (constraints) ในการวิเคราะห์ดว้ย 
CFA ท าได ้2 แบบ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 : 153) คือ 
 
 
 



70 
 

  1. การตั้งเง่ือนไขพารามิเตอร์ใหเ้ป็นพารามิเตอร์ก าหนด 
  2. การตั้งเง่ือนไขใหเ้ป็นพารามิเตอร์เท่ากนั 
  เง่ือนไขบงัคบัจะท าให้จ านวนพารามิเตอร์อิสระลดลง เพราะโมเดลท่ีโอกาสสรุป
ไดพ้อดีมากขึ้น 
  ในการตรวจสอบความเป็นได้ค่าเดียวของโมเดล CFA (นงลักษณ์ วิ รัชชัย , 
2542:153-154) เสนอใหต้รวจสอบตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
  1. เง่ือนไขจ าเป็นของการระบุไดพ้อดีโมเดลลิสเรลจะเป็นโมเดลระบุไดพ้อดีตอ้งมี
เง่ือนไขจ าเป็นท่ีเรียกว่า กฎที (T-Rule) ซ่ึงมีความหมายว่า จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าจะตอ้ง
นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งเขียนแทนดว้ย 
    t ≤ (NX)(NX + 1) / 2 
  เม่ือ  t เป็นจ านวนพารามิเตอร์ไม่ทราบค่า 
     NX เป็นจ านวนตวัแปรสังเกตได ้
  ส าหรับเง่ือนไขการตรวจสอบการระบุความเป็นไดค้่าเดียวของโมเดล CFA นั้น คิม 
และเมิลเลอร์ (Kim and Mueller. 1978: 49-50 ; อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542:153) ไดเ้สนอไว ้
2 แบบ ซ่ึงใหผ้ลเหมือนกนั คือ 
   1.1 การตรวจสอบจากค่าล าดบัขั้น (Rank) หรือจ านวนเง่ือนไขบงัคบัท่ีตอ้งการ
ของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีเป็นขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ CFA เง่ือนไขจ าเป็น คือ ค่าล าดบัชั้นของ
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ซ่ึงมีค่าการร่วมเป็นสมาชิกในแนวทแยงตอ้งเท่ากบัองคป์ระกอบ 
   1.2 การตรวจนับองศาอิสระ (degree of freedom) ในการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล CFA โดยท่ีเง่ือนไขจ าเป็น คือ องศาท่ีค านวณจากสูตร [(NX - NK) 2 – (NX - NK) / 2]
ต้องมีค่าเป็นบวก สูตรน้ีค านวณจากเง่ือนไขข้อบังคับท่ีต้องมีเง่ือนไขบังคับน้ีเท่ากับจ านวนค่า
สหสัมพนัธ์ลบดว้ยจ านวนพารามิเตอร์อิสระ ถา้องคป์ระกอบเป็นอิสระต่อกัน เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ 
PH จะมีค่าสหสัมพนัธ์นอกแนวทแยงเป็นศูนย ์และแนวทแยงเป็นหน่ึงทั้งหมด จ านวนพารามิเตอร์
อิสระลดลงเท่ากบั (NK)(NK - 1) / 2 จากจ านวนพารามิเตอร์อิสระในเมทริกซ์ LX ซ่ึงมีจ านวน (NK) 
(NK) ดังนั้นจ านวนเง่ือนไขบงัคบัท่ีตอ้งการจึงเท่ากับ ผลต่างระหว่างจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ (NK)(NK - 1) / 2 กบัจ านวนพาราเมทริกซ์อิสระ [(NX - NK) – (NX – NK - 1) / 2] แสดง
ดงัสูตรขา้งตน้ 
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   วิธีการตรวจสอบเง่ือนไขจ านวนของการระบุได้พอดี 2 วิธีดังกล่าว ให้ผล
เหมือนกัน แต่วิธีการตรวจสอบโดยการนับค่าองศาท าได้ง่ายกว่า (นงลกัษณ์ วิรัชชัย. 2542 :154) 
ถึงแมน้ักวิจยัจะตรวจสอบพบว่า โมเดลมีเง่ือนไขของการระบุไดพ้อดีแลว้ นั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
สรุปถึงความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล ตอ้งท าการตรวจสอบในเร่ืองของเง่ือนไขพอเพียงดว้ย 
  2. เง่ือนไขพอเพียงของการระบุไดเ้พียงพอของการระบุของการเป็นไปไดค้่าเดียว
ของโมเดลมีหลายกฎตามลกัษณะแตกต่างกันของโมเดล ส าหรับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั เง่ือนไขพอเพียงไดแ้ก่ กฎสามตวับ่งช้ี (three indicator rule) ของโบลเลน (Bollen. 1989 : 
247 ; อา้งใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 :154) ประกอบดว้ย 
   2.1 สมาชิกในเมทริกซ์ LX จะตอ้งมีค่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ย่างนอ้ยหน่ึงตวัในแต่ละ
แถว 
   2.2 องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบจะตอ้งมีตวับ่งช้ี หรือตวัแปรสังเกตไดอ้ย่าง
นอ้ยสามตวั เมทริกซ์ TD ตอ้งเป็นเมทริกซ์แนวทแยง 
  3. เง่ือนไขจ าเป็น และพอเพียงของการระบุไดพ้อดี เง่ือนไขน้ีเป็นการแสดงการแก้
สมการโครงสร้างว่า พารามิเตอร์แต่ละค่าจะไดก้ารแก้สมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วมของประชากร การตรวจสอบเง่ือนไขน้ีท าไดย้าก แต่เป็นเง่ือนไขการตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี โจเรสคอก และซอร์บอม (Joreskog and Sorbom. 1989 : 22 ; อา้งใน 
นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 :47) ไดพ้ฒันาโปรแกรมลิสเรลใหค้  านวณเมทริกซ์สารสนเทศ (information 
Matrix) ส าหรับพารามิเตอร์ไว ้ถา้เมทริกซ์สารสนเทศเป็นบวกแน่นอน (positive definite) แสดงว่า
โมเดลระบุไดพ้อดี กรณีสารสนเทศไม่เป็นบวกแน่นอน (non-positive definite) โปรแกรมลิเรลจะ
รายงานให้ผูใ้ช้ตรวจสอบหรือปรับพารามิเตอร์ก าหนดเง่ือนไขบงัคบัมากขึ้น เพื่อให้โมเดลระบุได้
พอดี ดว้ยเหตุน้ีการตรวจสอบการระบุความเป็นไดค้่าเดียวของโมเดล CFA จึงท าไดส้ะดวกและง่าย 
  เม่ือนกัวิจยัท าการก าหนดขอ้มูลจ าเพาะ และตรวจสอบระบุความเป็นไดค้่าเดียวของ
โมเดลขั้นต่อไป คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ และตรวจสอบความตรงของโมเดล ซ่ึงเป็นการ
ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์เป็นการประมวลทวนซ ้ า มีวิธีการ
ประมาณค่าหลายรูปแบบ ผูวิ้จยัขอน าเสนอดงัน้ี 
  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the model) เป็น
สมมติฐานการวิจยักับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมท่ี
ค านวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งอนัเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(S) เปรียบเทียบกบเมทริกซ์ ความแปรปรวน -
ความแปรปรวนร่วม ท่ีสร้างจากพารามิเตอร์ท่ีประมาณค่าจากโมเดลลิสเรลท่ีเป็นสมมติฐานการวิจยั 
( ∑ ) ถา้เมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกลเ้คียงกัน แสดงว่าโมเดลลิสเรลท่ีเป็นสมมติฐานการวิจยัมีความ
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การหา
ค่าพารามิเตอร์ทีท าให้เมทริกซ์ S และ ∑ มีค่าใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยใชเ้กณฑก์ารสร้างฟังก์ชนั
ความกลมกลืน (Fit or Fitting function) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบรูปแบบของฟังกช์นัท่ีถูกก าหนด
ขึ้ นต้องมีคุณสมบัติ  4 ประการ (Bollen. 1989 : 106 ; อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิ รัชชัย. 2542 : 48)                        
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงจะท าใหไ้ดค้่าประมาณมีความคงเส้นคงวา 
  1. ฟังกชนัความกลมกลืนตอ้งเป็นปริมาณสเกลาร์ (scalar) 
  2. ฟังกช์นัความกลมกลืนตอ้งมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบัศูนย ์
  3. ฟังกช์นัความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนยเ์ม่ือเมทริกซ์ S และ ∑ มีค่าเท่ากนั 
  4. ฟังกช์นัความกลมกลืนเป็นฟังกช์ัน่ต่อเนือง (continuous function) 
  วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรมลิสเรลมีทั้งส้ิน 7วิธี และในจ านวนน้ี
เป็นการประมาณค่าท่ีใช้ฟังก์ชันความกลมกลืน 5 แบบ ผลจากการประมาณค่าท่ีได้มีคุณสมบัติ
แตกต่างกนั ผูวิ้จยัน าเสนอรายละเอียดการประมาณค่าฟังกชนัความกลมกลืนทั้ง 5 แบบ ดงัน้ี 
  1. วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดไม่ถ่วงน ้าหนกั (Unweighted Least Squares : ULS) มีหลกั
อยูว่า่ผลรวมก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมีค่านอ้ยท่ีสุด โดยท่ีความคลาดเคล่ือน หมายถึง ผลต่าง
ระหว่างความแปรปรวนท่ีค านวณได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ กับความแปรปรวนท่ีพยากรณ์จาก
ค่าประมาณของพารามิเตอร์ 
  การประมาณค่าพารามิเตอร์ ULS น้ีง่าย และสะดวกในการประมาณค่าเหมาะ
ส าหรับขอ้มูลท่ีมีลกัษณะการแจกแจงท่ีต่างไปจากการแจกแจงปกติพหุนาม 
  2. วิธียกก าลังน้อยท่ีสุดวางนัยทั่วไป (Generally Least Squares : GLS) เป็นการ
ประยุกต์ใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล กรณีขอ้มูลมีความแปรปรวนของตวัแปร
ตามไม่เท่ากันทุกค่าของตัวแปรต้น (heteroscedasticity) หรือมีความสัมพันธ์กันระหว่างความ
คลาดเคล่ือน (autocorrelation) ตอ้งท าการถ่วงน ้ าหนักด้วยอินเวอร์สของเมทริกซ์ S เพื่อปรับแก้
ความแปรปรวนท่ีไม่เท่ากนั 
  การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธี GLS มีขอ้เสียท่ีวา ถา้ตวัแปรสังเกตไดมี้ลกัษณะ
การแจกแจงท่ีสูง หรือเต้ียกวา่ปกติ ค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีจะไดไ้ม่ถูกตอ้ง เพราะขอ้มูลไม่เป็นไป 
ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีวา่การแจกแจงปกติพหุนาม ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดเลก็ ค่าประมาณท่ีไดจ้ะมี 
ความล าเอียงเขา้หาศูนย ์
  3 .  วิ ธี ไลด์ ลิ ฮู้ด สู ง สุด  (Maximum Likelihood : ML) เ ป็นวิ ธี ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรลท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด ใช้ฟังก์ชันความกลมกลืนท่ีไม่ใช่ฟังก์ชัน
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เส้นตรงแต่เป็นฟังก์ชนัท่ีบอกความแตกต่างระหวางเมทริกซ์ S และ ∑ ได ้ถา้เมทริกซ์ทั้งสองมีค่า
ใกลเ้คียงกนัเทอมแรกของฟังกชนัมีค่าเท่ากบัเทอมท่ีสาม เทอมกลางจะมีค่าเป็นศูนย ์
  4. วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดถ่วงน ้ าหนักทัว่ไป  (Generally Weighted Least Squares : 
WLS) เป็นวิธีการวางนัยทัว่ไปแบบกวา้งขวาง การประมาณค่าวิธีน้ีใช้เฉพาะสมาชิกในแนวทแยง
และใตแ้นวทแยง และใช้เมทริกซ์ W เป็นเมทริกซ์โดยถ่วงน้าหนักด้วยอินเวอร์สเมทริกซ์ W ซ่ึง              
เมทริกซ์ W จะใหญ่มากกรณีท่ีมีตวัแปรสังเกตไดห้ลายตวั การประมาณค่าดว้ยคอมพิวเตอร์ตอ้งใช้
เวลามากตลอดจนวิธีน้ีไม่เหมาะสมต่อการประมาณค่ากรณีมีเมทริกซ์ท่ี มีการตัดข้อมูลสูญหาย 
(Missing) แบบตดัเฉพาะคู่ท่ีขาด (Pairwise) 
  5. วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดแบถ่วงน ้ าหนักแนวทแยง (Diagonally Weighted Least 
Square : DWLS) เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ท่ีพฒันามาจากวิธี WLS ท าการค านวนเฉพาะ
สมาชิกในเมทริกซ์แนวทแยง ท าใหไ้ดค้่าประมาณท่ีอยรูะหวา่งค่าท่ีไดจ้ากวิธี ULS และ WLS 
  ผลจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ 5 วิธี ท่ีได้ให้คุณสมบัติของค่าประมาณท่ี
แตกต่างกนัโดยคุณสมบติัของค่าประมาณพิจารณาจาก 
  1. ความคงเส้นคงวา (consistency) 
  2. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบความแปรปรวนของ
ค่าประมาณท่ีไดก้บัค่าประมาณวิธีอ่ืน ๆ (ควรมีค่านอ้ย) 
  3. มีความเป็นอิสระจากมาตรวัด (scale free) หมายถึง ค่าพารามิเตอร์มีความ
เก่ียวข้องกับหน่วยการวัด การมีโมเดลลิสเรลมีตัวแปรท่ี มีหน่วยการวัดต่างกันจะมีผลต่อ
ค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดยการใชเ้มทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
  การตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA 
  การตรวจสอบความตรงของโมเดล หรือตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูล
เชิงประจกัษก์บัโมเดลสมมติฐาน สามารถตรวจสอบค่าสถิติ 5 วิธี (นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 :52 -57) 
คือ 
  1. การตรวจสอบความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (standard errors and correlation of estimates) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิ
สเรลจะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าประมาณ ถา้ค่าประมาณท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญั แสดงว่า ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานมีขนาดใหญ่และ
โมเดลการวิจยัอาจจะยงัไม่พอดี ถา้สหสัมพนัธ์ระหวา่งค่าประมาณมีค่าสูงมาก เป็นสัญญาณแสดงว่า 
โมเดลการวิจยัใกลจ้ะไม่เป็นบวกอย่างแน่นอน และเป็นโมเดลท่ีไม่พอดี 
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  2. สหสัมพันธ์พหุคูณ และสัมประสิทธิการพยากรณ์ (multiple correlations and 
coefficients of determination) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมลิสเรลจะให้ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณ และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ส าหรับตวัแปรสังเกตไดแ้ยกทีละตวั และรวมทุกตวั รวมทั้ง
สัมประสิทธ์ิ การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างดว้ย ค่าสถิติเหล่าน้ีควรมีค่าสูงสุดไม่เกินหน่ึง และ
ถา้สูงสุดแสดงวา่โมเดลมีความตรง 
  3. ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืน (goodness of fit measures) ค่าสถิติในกลุ่มน้ีเป็น
ค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล ค่าสถิติในกลุ่มน้ีมี 4 ประเภท ถา้
โมเดลมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้ค่าทางสถิติท่ีพิจารณาเป็นดงัน้ี 
   3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square statistics) ถา้ค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าสูงมาก
แสดงว่าฟังก์ชนัความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ โมเดลลิสเรล
ไม่มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ถา้ค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต ่ามาก ยิ่งมีค่าใกลศู้นยม์าก
เท่าไหร่แสดงว่า โมเดลลิสเรลสอดคลอ้งความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซาริส และสตรอนค์ฮอร์ท 
(Saris and Stronkhorst, 1984 : 200;อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั. 2542 : 53) เสนอค่าสถิติไค-สแควร์
ควรมีค่าองศาอิสระส าหรับโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในค่าสถิติทีใช้ค่าสถิติ      
ไค-สแควร์ ตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงัตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
    3.1.1 ตวัแปรภายนอกสังเกตไดต้อ้งมีการแจกแจงปกติ 
    3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งใชเ้มทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม 
    3.1.3 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขนาดใหญ่ 
    3.1.4 ฟังกชนัความกลมกลืนมีค่าเป็น 0 จริงตามสมมติฐานท่ีใชท้ดสอบ 
   3.2 ฟังก์ชนัความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) ดชันี GFI จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และเป็นค่าท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัขนาดกลุ่มตวัอย่าง แต่ลกัษณะการแจกแจงขึ้นอยูก่บัขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ดัชนี GFI ท่ีเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่า โมเดลลิสเรลสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
   3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit 
Index : AGFI) เม่ือน าดชันี GFI มาปรับแก ้โดยค านึงถึงขนาดขององศาอิสระซ่ึงรวมทั้งจ านวนตวั
แปรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ค่าดชันี AGFI มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั GFI 
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   3.4 ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (Root Mean Squared Residual 
: RMR) ดชันี RMR เป็นดชันีท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดล 
สองโมเดล เฉพาะกรณีการเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกัน ส่วนดชันี GFI และ AGFI สามารถ
ใช้เปรียบเทียบไดท้ั้งขอ้มูลชุดเดียวกัน และขอ้มูลต่างชุดกนัค่าดชันี RMR ยิ่งเขา้ใกลศู้นยแ์สดงว่า
โมเดลลิสเรลสอดคลอ้งกลมกลืนกบขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
  4 .  การวิ เคราะห์ เศษ เหลือ  ห รือความคลาดเค ล่ื อน (analysis of residuals) 
ประกอบดว้ย 
   4.1 เมทริกซ์เศษเหลือ หรือความคลาดเคล่ือนในการเปรียบเทียบความกลมกลืน 
(fitted residuals matrix) หมายถึง เมทริกซ์ท่ีเป็นผลต่างของเมทริกซ์ S และ ∑ ถ้าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูล ค่าความคลาดเคล่ือนในรูปคะแนนมาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถา้
ยงัมีค่าเกิน 2.00 ตอ้งปรับโมเดล 
   4.2 คิวพล็อต (Q-Plot) เ ป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความ
คลาดเคล่ือนกบัค่าควอไทล์ปกติ (normal quantiles) ถา้กราฟมีความชนัมากกว่าเส้นทแยงมุมท่ีใช้
เป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  5. ดชันีดดัแปลงโมเดล (model modification indices) ใชเ้พื่อปรับโมเดลให้มีความ
กลมกลืนดียิ่งขึ้น ดชันีแปลงโมเดล เป็นค่าสถิติเฉพาะส าหรับพารามิเตอร์แต่ละตวั มีค่าเท่ากับค่า               
ไค-สแคว์ท่ีจะลดลง เม่ือก าหนดให้พารามิเตอร์ตัวนั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระการทดสอบความ
แตกต่างของโมเดล การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผูว้ิเคราะห์สามารถเปรียบเทียบโมเดลท่ี
ก าหนดตั้งแต่สองโมเดลขึ้นไป ถา้รูปแบบเหล่านั้นเป็นรูปแบบหน่ึงอยู่ภายใต ้(nested) อีกรูปแบบ
หน่ึง การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโมเดลท าไดห้ลายวิธีแต่วิธีท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ การหาผลต่าง
ของค่าไค-สแควร์ ท่ีได้จากการเปิดตารางด้วยค่าผลต่างขององศาอิสระนั้น ถ้าผลต่างของค่า                         
ไค-สแควร์สูงกวา่ค่าวิกฤติ แสดงวา่ มีความแตกตา่งระหวา่งรูปแบบเกิดขึ้น  
  ผลการวิเคราะห์โมเดล CFA ดว้ยโปรแกรมลิสเรล มีดงัน้ี 
  1. เมทริกซ์ LX ซ่ึงเป็นค่าประมาณพารามิเตอร์น ้ าหนักองค์ประกอบพร้อมดว้ยค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน และค่าสถิติ t 
  2. เมทริกซ์ PH ซ่ึงเป็นเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ กรณีนักวิจัย
ก าหนดโมเดลให้องคป์ระกอบเป็นอิสระต่อกัน ค่าพารามิเตอร์ นอกแนวทแยงในเมทริกซ์ PH จะมี
ค่าเป็นศูนยท์ั้งหมด 
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  3. เมทริกซ์ TD ซ่ึงเป็นเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของเทอม
ความคลาดเคล่ือน และค่าก าลงัสองของสัมประสิทธ์ิ สัมพนัธ์พหุคูณในกรณีท่ีความคลาดเคล่ือนไม่
สัมพันธ์ เมทริกซ์ TD จะเป็นเมทริกซ์แนวทแยง และค่าพารามิเตอร์รวมกับก าลังสองของ
สัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์พหุคูณจะมีค่าเป็นหน่ึง นอกจากน้ีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์คูณเป็นตวั
บอกค่าความตรงของตวัแปรอีกดว้ย 
  4. ค่าดชันีตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA แบบต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์เศษ
เหลือและกราฟเศษเหลือในรูปแบบคะแนนมาตรฐานกับควอนไทลป์กติจะมีความชนักว่าเส้นทแยง
มุม จึงสรุปไดว้า่โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  5. เมทริกซ์คะแนนองค์ประกอบ เป็นเมทริกซ์ ท่ีน าไปใช้ในการสร้างสเกล
องคป์ระกอบ 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบอนัดับสอง (Second Order Factor Analysis) 
  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542: 42-43) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดับท่ีสองว่า เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบจากชุดขององค์ประกอบ ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง การวิเคราะห์น้ีนิยมใชเ้ม่ือ นกัวิจยัใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบ
อนัดบัแรกและไดผ้ลว่ามีองคป์ระกอบจ านวนมาก และทุกองคป์ระกอบต่างมีความสัมพนัธ์กนั 
  สรุปไดว้่า เร่ืองของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ หรือการจดักลุ่มตวัแปรนั้นงานวิจยั
ส่วนมากจะนิยมใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการสกัดตวัประกอบด้วยวิธีตวัประกอบหลกั (PCA) และ
หมุนแกนแบบมุมฉาก หรือเรียกอีกอย่างว่าการหมุนแกนแบบออธอกอนอล (orthogonal rotation) 
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax) เน่ืองจากได้ค่าความแปรปรวนมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลให้มีความ
ชดัเจนในการตีความหมายตวัประกอบในแง่ความสอดคลอ้งกบทฤษฎีมากยิง่ขึ้น 

 
2.7 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 นภาเดช บุญเชิดชู (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” ผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจ านวน 20 สมรรถนะ 101 คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม 
2) รูปแบบการพฒันามีลกัษณะเป็นรูปแบบบูรณาการพฒันา เพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน มีคุณลกัษณะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพฒันาประสิทธิผลการปฏิบติังานผ่านการพฒันาสมรรถนะ
ท่ีมีความต้องการพัฒนาสูง 5 ลักษณะย่อย ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 
ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างประกันคุณภาพ ความสามารถในการจัดระบบการ
ปฏิบติังาน ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงและความสามารถในการบริหารจดัการ
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ความรู้ในองค์การ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ค่าเฉล่ียในระดับสูงมากเท่ากับ 
4.57 – 4.86 และความเป็นไปไดข้องรูปแบบค่าเฉล่ียในระดบัสูงถึงสูงมากเท่ากบั 4.29 – 4.86 
 วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล (2554) ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินการเรียนการสอนหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรค
เบ้ืองตน้)” ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการเรียน
การสอน หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) ท่ีมีการใช้
อยู่ในปัจจุบนัของสถาบนัท่ีจดัการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบ input – process – output 
model แบ่งกรประเมินผลออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาหลกัสูตร ดา้นวิธีการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นการสอนของอาจารย ์ดา้นการวดัและการประเมินผล ดา้นการสนบัสนุนทางวิชาการ ดา้น
ปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน ดา้นการพฒันาส่วนบุคคล ดา้นการบริการ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
สามารถจ าแนกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการปฏิบติั ทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนและความเป็นครู 2. ผลการพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน หลกัสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ความรู้และทกัษะการปฏิบติั องค์ประกอบทกัษะการจดัการเรียนการสอนและองค์ประกอบความ
เป็นครู มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.77 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.91, 0.77, 0.70 
ตามล าดบัและเม่ือน าเคร่ืองมือประเมินไปใช้กบัสถาบนัระดบัประเทศ พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดบัสูงทุกองคป์ระกอบ 3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินการ
เรียนการสอน หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) โดย
การทดลองใช้จากสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับประเทศ และยืนยนัผลการประเมินโดยกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก คือ ผลประเมินมีความ
ถูกตอ้ง สะทอ้นสภาพจริงของเคร่ืองมือ ประเมินได้ ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อการประเมิน
ตนเอง สามารถช้ีจุดแขง็จุดอ่อนของการเรียนการสอนได ้ตามล าดบั 
 เชียง เภาชิต (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “สมรรถนะและคุณภาพบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะ
ของนายจา้ง” ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1. ความรู้และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ความรู้
สาขาอ่ืน ทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพส่วนบุคคล ทักษะการส่ือสาร ทักษะด้านเทคนิค 
ประสบการณ์ท างาน และมนุษยสัมพนัธ์ เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิต
เศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจ้าง โดยตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ความรู้และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ รองลงมา คือ ความรู้สาขาอ่ืนและ
ทกัษะการส่ือสาร ตามล าดบั 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นทกัษะ และองคป์ระกอบ
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ด้านทศันคติ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ใน
ทศันะของนายจ้าง โดยองค์ประกอบท่ีมีน ้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
ความรู้ รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านทักษะ และองค์ประกอบด้านทัศนคติ ตามล าดับ 3. 
องค์ประกอบสมรรถนะหลกั และองค์ประกอบสมรรถนะลกัษณะงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของสมรรถนะและคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้ง องคป์ระกอบท่ีมีน ้ าหนกั
ความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ องค์ประกอบสมรรถนะลักษณะงาน รองลงมา คือ องค์ประกอบ
สมรรถนะหลกั 4. ประเภทองคก์รและลกัษณะงานของหน่วยงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
และคุณภาพของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์ในทศันะของนายจา้งไม่แตกต่างกนั 
 รัตตินนัท ์ฏิระวณิชยก์ุล (2556) ไดวิ้จยัเร่ือง “การพฒันาสมรรถนะ ตวัช้ีวดัสมรรถนะ
บณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย” ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะ ตวัช้ีวดั
สมรรถนะนักแก้ไขการได้ยินมีค่าเฉล่ียความสอดคล้องของสมรรถนะ ตัวช้ีวดัและเกณฑ์การ
ประเมินระหว่า 4.44 – 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00 – 0.72 และไดรั้บการยืนยนัความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมโดยการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 คร้ัง จ าแนกสมรรถนะเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) สมรรถนะหลัก 6 องค์ประกอบ 68 ตัวช้ีว ัด คือ องค์ประกอบท่ี 1. จิตบริการ 11 ตัวช้ีว ัด 
องคป์ระกอบท่ี 2 คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 20 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 3 การส่ือสาร 19 ตวัช้ีวดั 
องคป์ระกอบท่ี 4 มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม 14 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 5 การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 6 ตัวช้ีว ัด องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาตนเอง 8 ตัวช้ีว ัด 2) สมรรถนะวิชาชีพ 4 
องคป์ระกอบ 144 ตวัช้ีวดั คือ องคป์ระกอบท่ี 1 การตรวจการไดย้นิ 40 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 2 การ
ตรวจสมรรถภาพหูชั้นกลาง 33 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 3 การตรวจการคดักรองการไดย้ินในทารก
แรกเกิด 23 ตวัช้ีวดั องคป์ระกอบท่ี 4 การเลือกและการประเมินเคร่ืองช่วยฟัง 48 ตวัช้ีวดั 2. ผลการ
ทดลองใชส้มรรถนะ ตวัช้ีวดัสมรรถนะกบันกัแกไ้ขการไดย้ินและผูบ้งัคบับญัชา พบว่า สมรรถนะ
หลกัของนกัแกไ้ขการไดย้ินท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังาน 1- 2 ปี กบั 3 – 5 ปี มีความแตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีสมรรถนะวิชาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05โดยสมรรถนะหลกัดา้นคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
และดา้นการพฒันาตนเองมีคณะแนนเฉล่ียต ่าสุด ขณะท่ีสมรรถนะวิชาชีพดา้นการเลือกเคร่ืองช่วย
ฟังมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด และดา้น การตรวจคดักรองไดย้ินทารกแรกเกิด มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด  3. ผล
การยืนยนัคุณภาพของสมรรถนะ ตวัช้ีวดัท่ีพฒันาขึ้นพบว่า ดา้นความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง ความ
เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมอยู่ระดับดีมากตามล าดับ นอกจากนั้นมีความตรงตามสภาพ
สามารถน ามาก าหนดเป็นตน้แบบสมรรถนะตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ
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การส่ือความหมายและปรับเป็นตน้แบบแนวทางการประเมินสมรรถนะนักแก้ไขการได้ยิน เป็น
ประโยชน์ในการน าไปพฒันาตนเอง พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 สุกลัญา พรมจนัทร์ (2558) ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาตวับ่ง ช้ีรวมสมรรถนะครูผูส้อน
ตามจุดเน้นการพัฒนาผู ้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออก” ผลการวิจยัพบว่า 1. ตวับ่งช้ีรวมสมรรถนะครูผูส้อนตาม
จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวนัออก มีตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั 2 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ยอ่ย 11 องคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีเด่ียว 64 ตวับ่งช้ี 2. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมรรถนะครูผูส้อนตาม
จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าสถิติบ่งช้ี คือ 
2=2995.72, df =1791, 2/ df =1.67, CFI = 99, RMSEA = 0.03, RMR = 0.02 3. ผลการวิเคราะห์
ความตรงเชิงประจกัษ์และความไวของตวับ่งช้ีเม่ือน าตวับ่งช้ีรวมสมรรถนะครูผูส้อนตามจุดเน้น  
การพฒันาผูเ้รียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวนัออกไปใชก้ลบักลุ่มรู้ชดัว่ามีสมรรถนะสูง จ านวน 30 คน และกลุ่มท่ีมีสมรรถต ่า 
จ านวน 30 คน 3.1 ความตรงเชิงประจกัษ ์โดยศึกษาจากผลการประเมินตนเองของครูผูส้อนกับผล
การใชต้วับ่งช้ีท่ีพฒันาขึ้นทดสอบกบักลุ่มรู้ชดัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุก
ตวั 3.2 โดยศึกษาจากผลการวิเคราะห์ความไวในการจ าแนกความแตกต่างของสมรรถนะครูผูส้อน
ตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน พบวา่ ตวับ่งช้ีทุกองคป์ระกอบมีค่าความไวอยูใ่นระดบัสูง (0.73-0.79) 
 กฤษดา ตามประดิษฐ์ (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง “สมรรถนะมาตรฐานส าหรับบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีสาขาการจดัการการกีฬา” ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะมาตรฐานส าหรับบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีสาขาการจัดการการกีฬา มี 3 ประเภท 16 องค์ประกอบ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี                           
1) สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารและการจดัการ ดา้นการจดัการทรัพยากรองค์กร 
ดา้นการออกก าลงักายและการกีฬา 2) สมรรถนะทัว่ไป ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้น
ความรู้ ดา้นปัญญา ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) สมรรถนะหนา้ท่ี ประกอบดว้ย ดา้นการตลาดทางการกีฬา ดา้นการเงิน และการบญัชีทางการกีฬา 
ดา้นการส่ือสารทางการกีฬา ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบทางการกีฬา ดา้นการจดักิจกรรมทางการ
กีฬา ดา้นการบริหารการปกครองทางการกีฬา ดา้นการจดัการสนาม อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางการกีฬา ดา้นการวิจยัทางการกีฬา 2. สมรรถนะมาตรฐานส าหรับบณัฑิตระดบัปริญญา
ตรีสาขาการจดัการการกีฬา มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการจัดการการกีฬา และใช้เป็นแนวทางในการวดัและประเมิน
สมรรถนะบณัฑิตสาขาการจดัการการกีฬาได ้
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 รัฐพล พรหมสะอาด (2561) ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการจดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” 
ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งช้ี จ าแนกเป็น 
องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการ
พฒันานวตักรรมเพื่อการจดัการเรียนรู้ จ านวน 4 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 4 ตวับ่งช้ี และองค์ประกอบท่ี 4 ด้านการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
จ านวน 3 ตวับ่งช้ี 2. โมเดลการวดัสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไคสแควร์ (2) = 79.210, p=0.3773, df=75, ค่าสถิติไคสแควร์สัมพทัธ์ 
(2/ df ) = 1.056 ค่าดัชนี  GFI=0.990, AGFI=0.980, CFI=1.000 และค่าดัชนี SRMR=0.009, 
RMSEA=0.005 ส าหรับค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (𝛽) อยูร่ะหวา่ง 0.720 ถึง 0
.870 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกองคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ในรูปคะแนนมาตรฐานมากท่ีสุดคือ สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และผูเ้รียน (Eva2), ด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติผูเ้รียน (Ac3) และสามารถเลือกใชว้ิธีการ
และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และ
ผูเ้รียน(Eva3) (β =0.870,0.860 และ 0.850 ตามล าดบั



 
 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั  
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มาตรฐานชาติ (มาตรฐานดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน) 
1. บุคคลผูม้ีความรู้ความสามารถ รอบรู้ดา้นต่าง ๆ  
2. ผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม  
3. พลเมืองท่ีเขม้แขง็ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น 
1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
2. ดา้นความรู้ 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (มคอ.1 นิติศาสตร์) 5 ดา้น 
1. มีความรู้ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 
2. สามารถใชก้ฎหมายอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัวิชาการ มีนิติทศันะ 
3. มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษวิ์จารณ์ปัญหาขอ้เท็จจริง/ขอ้
กฎหมาย 
4. มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเก้ือกูล และเป็นกลัยาณมิตร 
5. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี การใชภ้าษาไทย และการใชภ้าษาต่างประเทศ 

สมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1. สมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 การวิจยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นการวิจยัเชิง
พรรณนา (descriptive research) และศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  (structural relationship 
model) มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ และ  
 2. เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 โดยมีขั้นตอนการวจิยั แบ่งเป็น 5 ตอนดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การก าหนดกรอบการวจิยั 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัองค์ประกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนัเก่ียวกับ
สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 ตอนที ่4 การร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 ตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิต
สาขาวชิานิติศาสตร์ และสรุปและน าเสนอสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 ผูว้จิยัก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
  

3.1 ตอนที ่1 กำรก ำหนดกรอบกำรวจิัย 
 ขั้นที ่1 กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 1. ผูว้ิจยัศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (competency) และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน 
 2. ยืนยนักรอบการวิจยัดว้ยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นตวัแทนของนิติกรท่ีปฏิบติังานใน
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
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3.2 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสำขำวิชำ
นิติศำสตร์จำกกำรศึกษำเอกสำร งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง และกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญ 
 ขั้นที่ 1 วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวช้ีวัดสมรรถนะบัณฑิตสำขำวิชำ
นิติศำสตร์จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสังเคราะห์จากมาตรฐาน
ชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ มคอ.1 แลว้น าไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญท่ีเป็นตัวแทนของนิติกรท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 คน 
 

3.3 ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันเกี่ยวกับ
สมรรถนะของบัณฑิตสำขำวชิำนิติศำสตร์ 
 ขั้นที ่1 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ (EFA) 

  ระยะที ่1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัตวัสมรรถนะบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ผูว้จิยัก าหนดการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัวสมรรถนะบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์และจากการศึกษาในตอนท่ี 2 (วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ) 
  2. สร้างขอ้ค าถามเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
น าไปปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
  4. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
และผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
และบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีปฏิบติังานในภาคเอกชน จ านวน 27 ชุด ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.86 
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  5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
  ระยะที ่2 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ ผูว้ิจยั
ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) 
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) คือ ผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีปฏิบติังานด้านกฎหมายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มกระทรวงโดยใชภ้ารกิจหลกัเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้
ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจดา้นความมัน่คงของชาติ 2. ภารกิจดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต 3. ภารกิจ
ดา้นการคลงั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 4. ภารกิจด้านกฎหมาย 5. ภารกิจดา้นการศึกษา และ 6. 
ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   1.2 กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis) คือ ผูใ้ช้บัณฑิตและบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์หน่วยงานรัฐท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวง 
จ านวน 20 กระทรวง ซ่ึงผูว้ิจยัได้จดักลุ่มกระทรวงโดยใช้ภารกิจหลักเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก
กระทรวงต่างๆ ได้ทั้ งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจด้านความมัน่คงของชาติ 2. ภารกิจด้านพฒันา
คุณภาพชีวิต 3. ภารกิจดา้นการคลงั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 4. ภารกิจดา้นกฎหมาย 5. ภารกิจ
ดา้นการศึกษา และ 6. ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดจ้  านวนท่ีเหมาะสม
กบัการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชอ้ตัราส่วนระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งกบัตวัแปร (พารามิเตอร์) 10-20 เท่าของตวั
แปร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรทั้งส้ิน 25 ตวัแปร ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัควรมี 250-500 คน 
แต่การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของผูใ้ช้บัณฑิตและบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ซ่ึงปฏิบติังานดา้นกฎหมายในหน่วยงานรัฐใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (quota sampling) (Hair and J. F., 2010) ได้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 504 คน ก าหนดสัดส่วนระหวา่งผูใ้ชบ้ณัฑิต/บณัฑิตซ่ึงปฏิบติังานดา้นกฎหมายในกลุ่มตาม
ภารกิจหลกัของกระทรวง 6 กลุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 84 คน 
  ระยะที ่3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากคณะ
บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปยงักลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั  
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  2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งไปรษณียต์อบรับ ลงทะเบียน พร้อมซองใส่เอกสารและ
อากรแสตมป์ถึงกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามแลว้ขอความอนุเคราะห์ส่งกลบัถึง
ผูว้จิยั 
  3. ผูว้ิจยัติดตามโดยส่วนตวัและอาศยับุคคลท่ีรู้จกั รวมทั้งติดตามทางโทรศพัทแ์ละ
ช่องทางอ่ืน ๆ 
  ระยะที ่4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
(descriptive statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ 
  2. วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ( exploratory factor analysis) จากข้อมูล
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยสถิติวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ สกดัองคป์ระกอบ (factor extraction) ดว้ยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั (principal component analysis) และหมุนแกนองคป์ระกอบแบบมุมฉาก 
(orthogonal rotation) ดว้ยวธีิแวริแมกซ์ (varimax method) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
   2.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีน ามา จะมีความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มี
เกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี (สุภมาส องัศุโชติและคณะ, 2552  : 97)  
    ค่า KMO 0.80 ข้ึนไป เหมาะสมท่ีจะวเิคราะห์องคป์ระกอบมากท่ีสุด 
    ค่า KMO 0.70 - 0.79 เหมาะสมท่ีจะวเิคราะห์องคป์ระกอบมาก 
    ค่า KMO 0.60 - 0.69 เหมาะสมท่ีจะวเิคราะห์องคป์ระกอบปานกลาง 
    ค่า KMO 0.50 - 0.59 เหมาะสมท่ีจะวเิคราะห์องคป์ระกอบนอ้ย 
    ค่า KMO 0.50  ไม่เหมาะสมท่ีจะวเิคราะห์องคป์ระกอบมาก 
   2.2 ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้สถิติ Bartlett’s test of 
Sphericity มีสมมติฐาน ดงัน้ี 
    H0    : ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
    H1    :  ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั 
   การวิเคราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถ้าพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติจะ
ยอมรับสมมติฐาน H1 นั้น คือ ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนัสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ได ้(ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556 : 74 อา้งในศศิวมิล วอ่งวไิลและคณะ, 2558 : 814) 
   2.3 ตรวจสอบโดยพิจารณาค่าความแปรปรวนตวัแปรแต่ละตวัโดยพิจารณาค่า
ความร่วมกนัของตวัแปร (communality : h2) ซ่ึงไม่ควรต ่ากวา่ 0.50 และหากมีค่าต ่ากวา่ 0.50 ควรตดั
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ตวัแปรนั้นออกไปจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556 : 75 อา้งในศศิวมิล วอ่งวไิล
และคณะ, 2558 : 815) 
   2.4 สกดัองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 
(principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ดว้ย
วธีิแวริแมกซ์ (varimax method) 
   2.5 พิจารณาองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดจ านวนองค์ประกอบ ดงัน้ี 
(สุภมาส องัศุโชติและคณะ, 2552 : 102) 
    1) องคป์ระกอบแต่ละตวัตอ้งมีตวัแปรสังเกตไดต้ั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป 
    2) Eigen value ตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 
    3) ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมมากกวา่ 60 % 
    4) ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ตอ้งมากกวา่ 0.3 

 ขั้นที ่2 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) 

  ระยะที ่1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิา
นิติศาสตร์ ผูว้จิยัก าหนดการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  1. ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในตอนท่ี 2 มาเป็น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
  2. สร้างขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ซ่ึงมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ (ขอ้มูลจากตอนท่ี 3 ขั้นท่ี 1)  
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้เสนอ แนะน า
ไปปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา  
  4. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
  ระยะที ่2 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  2. ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ( confirmatory factor 
analysis) 
   2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor 
analysis) คือ ผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีปฏิบติังานด้านกฎหมายในหน่วยงาน
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ภาครัฐ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มกระทรวงโดยใชภ้ารกิจหลกัเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้
ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจดา้นความมัน่คงของชาติ 2. ภารกิจดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต 3. ภารกิจ
ดา้นการคลงั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 4. ภารกิจด้านกฎหมาย 5. ภารกิจดา้นการศึกษา และ 6. 
ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory 
factor analysis) คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์
หน่วยงานรัฐท่ีอยู่ในสังกดักระทรวง จ านวน 20 กระทรวง ซ่ึงผูว้ิจยัได้จดักลุ่มกระทรวงโดยใช้
ภารกิจหลกัเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกกระทรวงต่าง ๆ ไดท้ั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจดา้นความมัน่คง
ของชาติ 2. ภารกิจด้านพฒันาคุณภาพชีวิต 3. ภารกิจด้านการคลงั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 4. 
ภารกิจดา้นกฎหมาย 5. ภารกิจดา้นการศึกษา และ 6. ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้ไดจ้  านวนท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้อตัราส่วนระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัตวัแปร 
(พารามิเตอร์) 10-20 เท่าของตวัแปร ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีมีตวัแปรทั้งส้ิน 25 ตวัแปร ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัควรมี 250-500 คน แต่การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของผูใ้ช้
บณัฑิตและบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ซ่ึงปฏิบติังานด้านกฎหมายใน
หน่วยงานรัฐใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (quota sampling) (Hair and 
J. F., 2010) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 504 คน ก าหนดสัดส่วนระหว่างผู ้ใช้บัณฑิต/บัณฑิตซ่ึง
ปฏิบติังานดา้นกฎหมายในกลุ่มตามภารกิจหลกัของกระทรวง 6 กลุ่ม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มละ 84 คน
  ระยะที ่3 เกบ็รวมรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากคณะ
บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปยงักลุ่มตวัอย่างตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
  2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งไปรษณียต์อบรับ ลงทะเบียน พร้อมซองใส่เอกสารและ
อากรแสตมป์ถึงกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามแลว้ขอความอนุเคราะห์ส่งกลบัถึง
ผูว้จิยั 
  3. เม่ือครบก าหนดผูว้ิจยัติดตามโดยส่วนตวัและอาศยับุคคลท่ีรู้จกั รวมทั้งติดตาม
ทางโทรศพัทแ์ละช่องทางอ่ืน 
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  ระยะที ่4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
(descriptive statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) จากขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 
   2.1 วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรของความคิดเห็น
เก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation)  
   2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของตวัแปรสังเกตไดใ้นแต่ละองคป์ระกอบของสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
  ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์(สุภมาส องัศุโชติ, 2551 : 21 – 27) ไดแ้ก่  
   1. ค่าสถิติไค-สแควส์ (Chi-Square Statistic : 2) ค่าสถิติไค-สแควส์เป็นค่าสถิติ
ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานทางสถิติวา่ฟังก์ชนัความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ค่าสถิติไค-สแควส์ มีค่าต ่า
มากยิ่งมีค่าใกลศู้นยม์ากเท่าไรหรือค่าใกลเ้คียงกบัจ านวนองศาแห่งความอิสระ (degree of freedom) 
แสดงวา่โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   2. ค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืน (Goodness – of Fit Index : GFI) มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0 ถึง 1.00 ถา้ดชันี GFI มากกวา่ 0.90 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งเชิงประจกัษ ์
   3. ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (Adjust Goodness – of Fit Index : 
AGFI) ค่าดชันี AGFI เป็นค่าท่ีไดจ้ากการปรับแกด้ชันี GFI โดยค านึงถึงขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน
ตวัแปร และขนาดขององศาอิสระ (df) ค่าดชันี AGFI มีคุณสมบติัเหมือนค่าดชันี GFI ถา้มีค่ามากกวา่ 
0.90 แสดงวา่ โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลอ้งเชิงประจกัษ ์
   4.  ค่ าไค-สแควส์สัมพัทธ์  (Chi-Square Statistic : 2/df) เ ป็นค่ าสถิ ติ ท่ี ใช้
เปรียบเทียบระหว่างความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีมีองศาอิสระไม่เท่ากนั โดยมีค่าไค-สแควส์
สัมพทัธ์ไม่เกิน 2 
   5.  ค่ าดัชนีรากของค่า เฉ ล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual : Standardized RMR) เป็นดชันีท่ีใช้เปรียบเทียบระดบั
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดล 2 เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใชข้อ้มูลชุด
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เดียว ค่า SRMR มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่า SRMR มีค่าต ่ากวา่ 0.08 แสดงวา่ โมเดลสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   6. ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณค่าความ
คลาดเค ล่ือนในประมาณพารามิ เตอร์  (Root Mean Square of Error approximation : RMSEA)                                 
ค่า RMSEA มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้ค่า RMSEA มีค่าต ่ากวา่ 0.06 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3.4 ตอนที ่4 กำรร่ำงตัวช้ีวดัสมรรถนะของบัณฑิตสำขำวชิำนิติศำสตร์ 
 ขั้นที ่1 ร่ำงตัวช้ีวดัสมรรถนะของบัณฑิตสำขำวชิำนิติศำสตร์ โดย 
 1.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (ตอนท่ี 3 ขั้นท่ี 2 ระยะท่ี 4) 
มายกร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 2.น าร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์พร้อมดว้ยสมรรถนะ เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้เสนอ แนะน าไปปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ แลว้
จดัท าเป็นร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 

3.5 ตอนที่ 5 กำรประเมินควำมเหมำะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัดสมรรถนะของ
บัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ และสรุปและน ำเสนอสมรรถนะและตัวช้ีวัดของบัณฑิต
สำขำวชิำนิติศำสตร์ 
 ข้ันที ่1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะและตวัช้ีวดัตามลกัษณะงานของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ิจยัก าหนดการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั ดงัน้ี  
 1. สร้างแบบประเมินเป็นแบบสอบถามและรายการขอ้ค าถามครอบคลุมทุกขอ้ของ
สมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 2. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ น าไป
ปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง 
 3. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
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 ขั้นที ่2 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นตวัแทนดา้นการจดัการเรียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ 1. ผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
หลกัสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเอกชน สถาบนัละ 1 คน 
รวม 3 คน 2. ผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวิชาชีพ คือ ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา และ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์สถาบนัละ 1 คน รวม 2 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 5 คน 
 ขั้นที ่3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี  
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากคณะบณัฑิต
วิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อขอความร่วมมือใน
การตอบแบบประเมินเพื่อการวจิยั  
 2. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามด้วยตนเอง และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ถึง
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 3. ผูว้ิจยัติดตามโดยส่วนตวัและอาศยับุคคลท่ีรู้จกั รวมทั้งติดตามทางโทรศพัท์และ
ช่องทางอ่ืน ๆ 
 ขั้นที ่4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเหมาะสมประเด็นต่าง ๆ โดยใชส้ถิติบรรยาย (descriptive statistic) 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดค่าคะแนนของค าตอบ หรือตวัเลือกแต่ละระดบั 
ดงัน้ี 
  ระดบัค าตอบ 5 หมายถึง มากท่ีสุด  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 5 
  ระดบัค าตอบ 4 หมายถึง มาก  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 4 
  ระดบัค าตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 3 
  ระดบัค าตอบ 2 หมายถึง นอ้ย  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 2 
  ระดบัค าตอบ 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  ก าหนดใหค้่าคะแนนเท่ากบั 1 
 การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีค านวณได ้5 ระดบั ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมปานกลาง 
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  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 ขั้นที่ 5 สรุปและน ำเสนอสมรรถนะและตัวช้ีวัดของบัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ ผูว้ิจยั
ด าเนินการ ดงัน้ี 
 ผู ้วิจ ัยสรุปประเด็นจากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีว ัด
สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (ตอนท่ี 5 ขั้นท่ี 4) และปรับปรุง แกไ้ขตามความคิดเห็น
ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน แลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ จากนั้นจึงสรุปผลและจดัท ารายงานการวจิยัเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อให้
ความเห็นอีกคร้ังพร้อมปรับปรุง แกไ้ข และจดัท าเป็นรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เ ร่ือง  สมรรถนะและตัวช้ีว ัดของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ และ2. เพื่อพฒันา
สมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยนัเก่ียวกับ
สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 4.3 การร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดั
ของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
   

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์จากการศึกษาเอกสาร งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการของสมรรถนะ ตวัช้ีวดั แบ่งเป็น 2 ส่วนมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่  1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ และตัวช้ีวัด
สมรรถนะบัณฑิต 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
(competency) ไดเ้ร่ิมตน้ศึกษาในปี ค.ศ. 1973 โดย David McClelland ซ่ึงให้ค  าจ  ากดัความเก่ียวกบั
สมรรถนะวา่ เป็นคุณลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้
บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบติังานในงานท่ีตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ต่อมามีผูท้  าการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะกันอย่างแพร่หลายและได้ให้
ความหมายของสมรรถนะไวใ้นทิศทางเดียวกนั โดยใชแ้นวคิดของ David McClelland เป็นฐานใน
การศึกษา ซ่ึงสมรรถนะประกอบด้วยความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) อุปนิสัย (trait) บทบาท
ทางสังคม (social role) ความมีระเบียบแห่งตน (self – regulation) และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
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(empathy) โดยสมรรถนะสามารถแบ่งได ้2 ประเภทตามหลกักลยทุธ์และลกัษณะของงานท่ีก าหนด
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ สมรรถนะหลกั (core 
competency) หมายถึง ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จตามบทบาทหน้าท่ีซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความรู้ ทกัษะ และความสัมพนัธ์กบับริบทของงานท่ีกระท า โดยการก าหนดสมรรถนะของบณัฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์สรุปจากมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ.2561 ซ่ึง
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตอ้งคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสาขาวิชานิติศาสตร์อยา่งนอ้ย 5 
ดา้น คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี และสมรรถนะทางวิชาชีพ (professional competency) หมายถึง ความสามารถในการ
ท างานให้ส าเร็จตามวิชาชีพซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ และความสัมพนัธ์กบับริบทของงานท่ี
จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ โดยการก าหนดสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์จะเนน้ไป
ท่ีความรู้ทางวิชาชีพทางกฎหมายซ่ึงปรากฏอยูใ่นโครงสร้างหลกัสูตรตามกลุ่มวิชาแกน (วิชาบงัคบั
ตามกฎหมาย ประกอบดว้ย 1. กลุ่มวิชาหลกัทัว่ไปแห่งกฎหมาย 2. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 3. กลุ่ม
วชิากฎหมายอาญา 4. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 5. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชยแ์ละธุรกิจ 6. กลุ่มวิชา
กฎหมายวิธีสบญัญติั 7. กลุ่มกฎหมายวิชาระหว่างประเทศและ 8. กลุ่มวิชากฎหมายเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การพฒันาชุมชนหรือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ส่วนการพฒันาตวัช้ีวดัและสมรรถนะในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทบทวนจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปความหมายของตวัช้ีวดัวา่ เป็นตวัแปร หรือกลุ่มของตวัแปรท่ีใชบ้่งช้ีบอก
สถานภาพ หรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงาน และมีเป็นค่าท่ีสังเกตไดแ้ละ
วดัได ้ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัน าผลการพฒันาตวัช้ีวดัไปใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ บณัฑิตตอ้งมีความรู้ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบติังานงานตามวิชาชีพ ซ่ึงถือเป็น
คุณลกัษณะ หรือสมรรถนะท่ีส าคญัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน 
สรุปได้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การสร้างตวัช้ีวดั 2. การตรวจสอบคุณภาพตวัช้ีวดั และ 3. น าเสนอ
ตวัช้ีวดั 
 ส่วนที่  2 การศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานทางกฎหมายในภาครัฐโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 ผลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการจากเอกสารต่าง ๆ เร่ืองสมรรถนะและ
ตวัช้ีวดั ผูว้ิจยัได้น ามาเป็นกรอบทางทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญใน
ประเด็นสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายใน
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ภาครัฐ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ สมรรถนะของบณัฑิต
สาขาวชิานิติศาสตร์จะตอ้งประกอบดว้ยสมรรถนะดงัต่อไปน้ี 
 1. สมรรถนะหลัก คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ตอ้งมี คือ ตอ้งเป็นผูมี้
คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีของตน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและหลกักฎหมาย โดยตอ้งมีความเสียสละ มุ่งมัน่อดทนเพื่อ
การปฏิบติังานในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นคุณวฒิุ วยัวฒิุ เช้ือชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม นอกจากน้ีการอยู่ร่วมกันบณัฑิตจะต้องมีมนุษยสัมพนัธ์ บุคลิกภาพท่ีดี 
รวมถึงมีทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงในการท างานนั้นบณัฑิตตอ้งมีทกัษะและความสามารถ
ในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารและการแสวงหาองคค์วามรู้ใหม่ได ้
 2. สมรรถนะวชิาชีพ 
 เป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับบณัฑิตท่ีประกอบวชิาชีพทางกฎหมายในภาครัฐ โดย
บณัฑิตจะตอ้งมีความรู้และความสามารถในการน ากฎหมายไปใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงกฎหมายท่ี
จ าเป็นและใช้มากท่ีสุดในการปฏิบติังานในภาครัฐ คือ กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี, กฎหมายลกัษณะละเมิด, กฎหมายเอกเทศสัญญา, กฎหมายอาญา, กฎหมายปกครอง, 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หน้าท่ี, ระเบียบส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี, พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ, ระเบียบกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ, พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน, 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเ รือน,  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม, 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการและพระราชบญัญติัการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 สรุปผลการสังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์แนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ ในประเด็นสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายในภาครัฐ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะ/องคป์ระกอบสมรรถนะบณัฑิตสาขาวชินิติศาสตร์ 

 
 

สมรรถนะ/องค์ประกอบสมรรถนะ 

สัง
เค
รา
ะห์

เอก
สา
ร/ง

าน
วจิ
ยั 

กา
รสั

มภ
าษ
ณ์ผู้

ทร
งคุ
ณวุ

ฒ ิ

lea
rn

er
 

co
-cr

ea
tor
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tiv

e c
iti
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n 

สมรรถนะหลกั   
1. มีความซ่ือสตัยสุ์จริต      
2. มีระเบียบวนิยั      
3. มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
4. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี      
5. มีมนุษยสมัพนัธ์      
6. การท างานเป็นทีม      
7. มีบุคลิกภาพท่ีดี      
8. มีความสามารถในการส่ือสาร      
9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี      
10. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร      
สมรรถนะวชิาชีพ   

1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายลกัษณะละเมิด      
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้นิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี 

     

3. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายอาญา      
4. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสญัญา      
5. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่      
6. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา      
7. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายปกครอง      
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สมรรถนะ/องค์ประกอบสมรรถนะ 

สัง
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สมรรถนะวชิาชีพ   
8. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

     

9. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบส านักนายกว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

 
 

 
 

 
 

  

10. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ 

     

11. มีความรู้และความสามารถในการใชร้ะเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 
 

 
 

 
 

  

12. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญติัขา้ราชการพล
เรือน 

     

13. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน 

     

14. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

     

15. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญติัขอ้มูลข่าวสาร
ราชการ 

     

 จากตารางที่ 4.1 พบวา่ สมรรถหลกัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มี 10 ประเด็นและ
สมรรถนะวิชาชีพของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มี 15 ประเด็น ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาเป็นกรอบในการ
สร้างเคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม) เก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อ
จดักลุ่มตวัแปรเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ประกอบด้วย 1) Learner 2) co-creator และ  3) active citizen รายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 
ขา้งตน้ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันเกี่ยวกับ
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวกและมีความเขา้ใจมากข้ึน 
ผูว้จิยัใชส้ัญลกัษณ์แทนสถิติและตวัแปรต่าง ๆ ในการน าเสนอดงัน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่าตัวแปร 

   SEX     แทน  เพศ 
   AGE     แทน  อาย ุ
   EXP     แทน  ประสบการณ์ท างาน 
   M      แทน  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

   m1                  แทน  มีระเบียบวนิยั 
   m2                    แทน  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
   m3                     แทน  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
   m4                แทน  มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบติั 
           หนา้ท่ี    
   R      แทน  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
   r1                     แทน  มีบุคลิกภาพท่ีดี 
   r2                     แทน  มีมนุษยสัมพนัธ์   
   r3                     แทน  การท างานเป็นทีม 

   T      แทน  ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
   t1                     แทน  มีความสามารถในการส่ือสาร 
   t2                     แทน  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
   t3                     แทน  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
           เพื่อการส่ือสาร 
   A      แทน  ความรู้กฎหมายสารบญัญติั 

   a1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย 
           ลกัษณะหน้ี 
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   a2                    แทน  ความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายลกัษณะละเมิด 
   a3                     แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายเอกเทศสัญญา 
   a4                แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายอาญา 

   B      แทน  ความรู้กฎหมายวธีิสบญัญติั 
   b1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายปกครอง 
   b2                    แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
   b3                     แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

   C      แทน  ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
           ของเจา้หนา้ท่ี 

   c1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิด 
           ของเจา้หนา้ท่ี 
   c2                    แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           ระเบียบส านกันายกวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
           การปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของ 
           เจา้หนา้ท่ี 

   D      แทน  ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
   d1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ 
           การบริหารพสัดุภาครัฐ 
   d2                    แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ 
           จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
   E      แทน  กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการพลเรือน 
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   e1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ 
           แผน่ดิน    
   e2                    แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 
   F      แทน  ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 
           และดิจิทลั 
   f1                  แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการ 
   f2                    แทน  มีความรู้และความสามารถในการใช ้
           พระราชบญัญติัการกระท าความผดิ 
           เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่าสถิติ 

   EFA      แทน   การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
    CFA      แทน   การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
   PCA     แทน  การสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิหา 
           องคป์ระกอบหลกั 
   r      แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั 
           แปร 
   KMO     แทน  สถิติทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
           (Kaiser-Meyer-Olkin) 
   Eigenvalue   แทน  ค่าท่ีบ่งบอกความสามารถของ 
           องคป์ระกอบวา่จะอธิบายความ 
           แปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าก 
           นอ้ยเพียงใด 
   Varimax    แทน  การหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
    �̅�      แทน  ค่าเฉล่ีย 
   S.D.     แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   df      แทน  องศาอิสระ 
   𝑥2     แทน  ค่าสถิติไคแสควร์ (chi-squared) 
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   𝑥2/df    แทน  ค่าไคสแควร์สัมพทัธ์  
           (chi-square statistic) 
   Bartlett’s Test แทน  สถิติทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
   n      แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   RMSEA    แทน  ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความ 
           คลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณ 
           ค่า 
   GFI     แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  
           (Goodness of Fit Index) 
   AGFI     แทน  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก ้
           แลว้ 
           (Adjusted goodness of fit index) 
   CFI     แทน  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง 
           สัมพนัธ์ (Comparative Fit Index) 
   RMR     แทน  ดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ี 
           เหลือ (Root Mean Square Residual) 
   SRMR                แทน  ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความ
           คลาดเคล่ือนมาตรฐาน   
   𝑅2     แทน  สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
           (squared multiple correlation)  

 การน าเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัตามลกัษณะงานเป็นล าดบัดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของสมรรถนะหลักและผลการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของสมรรถนะหลกั 
  1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของสมรรถนะวิชาชีพและผลการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของสมรรถนะวชิาชีพ 
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  1.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั คือ บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตท่ีปฏิบติังานดา้น
กฎหมายท่ีสังกดัภาครัฐ ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั เพื่อให้ไดท้ราบ
และมีความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการตีความ
ผลการวิจยัและการก าหนดขอบเขตของการน าผลวิจยัไปใช้ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพ
โดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุและประสบการณ์ท างาน มีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2 จ  านวน และร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
  องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) ใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) 

(n=504) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มทีท่ า EFA (n=504) กลุ่มทีท่ า CFA (n=504) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 246 48.80 194 38.49 
หญิง  258 51.20 310 61.51 

รวม 504 100 504 100 

2. ต าแหน่ง   
ผูบ้งัคบับญัชา  46 9.13 51 10.12 
นิติกร/เจา้หนา้ท่ีกฎหมาย 458 90.87 453 89.88 

รวม 504 100 504 100 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 411 81.55 333 66.07 
ปริญญาโท 73 14.48 154 30.56 
ปริญญาเอก 20 3.97 17 3.37 

รวม 504 100 504 100 
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มทีท่ า EFA (n=504) กลุ่มทีท่ า CFA (n=504) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. ประสบการณ์ท างาน   

ต ่ากวา่ 5 ปี 283 56.15 187 37.10 

6-10 ปี 113 22.42 172 34.13 

10 ปีข้ึนไป 108 21.43 145 28.77 

รวม 504 100 504 100 

 จากตารางที่ 4.2 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จ  านวน 504 
คน พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.20 และเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 48.80 ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิติกร/เจา้หนา้ท่ีกฎหมาย 
คิดเป็น 90.87 และเป็นผูบ้ ังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 9.13 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.55 รองลงมามี
การศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.48 และมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 3.97 ตามล าดบั และประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.15 รองลงมา 6-10 ปี   คิดเป็นร้อยละ 22.42 และ 10 ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 21.43 ตามล าดบั 

ส่วนร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามลักษณะโดยทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) จ านวน 504 คน 
พบว่า เพศของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.51 และเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 38.49 ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิติกร/เจา้หนา้ท่ีกฎหมาย คิด
เป็น 89.88 และเป็นผู ้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 10.12 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.07 รองลงมามี
การศึกษาในระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 30.56 และมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 3.37 ตามล าดบั และประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.10 รองลงมา 6-10 ปี   คิดเป็นร้อยละ 34.13 และ 10 ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 28.77 ตามล าดบั 
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1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัของสมรรถนะหลกั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลกั 
   การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสกดัองคป์ระกอบหลกั 
หรือ principal component analysis เพื่อหาองค์ประกอบของตวัแปร จากนั้นจึงน าองค์ประกอบท่ีมี
ค่าไอเก็น (eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี varimax เพื่อลดจ านวนตวัแปรและ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในภาพรวม 

ตารางที ่4.3 ผลตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ความเหมาะสมของเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ในภาพรวม 
                    ดว้ย KMO และ Bartlett’s Test 

(n=504) 
KMO และ Bartlett’s Test 

.719 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1540.494 
df 66 

Sig. .000 
 

 จากตารางที่ 4.3 ค่า MSA ตามวิธี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่าเท่ากบั .719 ซ่ึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบมาก และผลการทดสอบดว้ย Bartlett's Test พบว่า มีค่า 
𝑥2= 1540.494, p < .001 อธิบายไดว้า่ ตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
กล่าวคือ ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบในล าดับต่อไป 
จากนั้นจึงน าตวัแปรทั้งหมดมาสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิหาองคป์ระกอบหลกั (principal component 
analysis) ได้ค่าไอเก็น (eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (percentage of variance) และร้อยละ
ความแปรปรวนสะสม (cumulative percentage of variance) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ค่าไอเก็น ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(n=504) 

 

สมรรถนะ
หลกั 

 
ค่าไอเกน็ ผลรวมการสกดัน า้หนัก

องค์ประกอบ 
ผลรวมการสกดัน า้หนัก

องค์ประกอบหลงัหมุนแกน 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 4.306 51.928 51.928 4.306 51.928 51.928 3.923 50.586 50.586 
2 1.418 11.814 62.981 1.418 11.814 62.981 1.480 12.331 62.961 
3 1.033 8.611 71.592 1.033 8.611 71.592 1.041 8.676 71.592 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา่ผลการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิการ PCA พบวา่ องคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าไอเก็นเกิน 1.00 ข้ึนไป มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนร้อยละ 71.592 เม่ือ
หมุนแกนดว้ยวิธี varimax โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading) 
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบ 

 ผลการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวธีิ varimax เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคป์ระกอบสมรรถนะ
หลกั ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าคะแนนองคป์ระกอบ(factor score) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงพบวา่
มีทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.5 ค่าคะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 (ดา้นคุณธรรมจริยธรรม) เม่ือหมุนแกนองคป์ระกอบแลว้ 
(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีระเบียบวนิยั .928 
2. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี .870 
3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต .796 
4. มีความเสียสละอดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี .683 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย
องคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีระเบียบวินยั 2. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 3. มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และ 4. มีความเสียสละอดทนในการปฏิบติัหน้าท่ี มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากบั 
.928, .870, .796 และ .683 ตามล าดบั 
 
 
 



105 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 (ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล) เม่ือหมุนแกน
องคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี .828 
2. มีมนุษยสัมพนัธ์ .772 
3. การท างานเป็นทีม .734 

 จากตารางท่ี  4.6 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 2  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 2. มีมนุษยสัมพนัธ์ และ               
3.การท างานเป็นทีม มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .828, .772 และ .734 ตามล าดบั 

ตารางที่  4.7 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 (ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร) เม่ือหมุนแกน
องคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความสามารถในการส่ือสาร .840 
2. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี .825 
3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร .754 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความสามารถในการส่ือสาร 2. มีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ีและ 3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร มีค่าคะแนนองคป์ระกอบ
เท่ากบั .840, .825 และ .754 ตามล าดบั 

  (2) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลกั 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmation Factor Analysis : CFA) 
เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจแลว้ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 504 คน รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) ตวัแปรสมรรถนะหลกั 

 

สมรรถนะหลกั 

 

�̅� 

 

S.D. 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

 

𝑅2 

 
Factor 
loading 

S.E. T-value 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีระเบียบวนิยั 3.56 0.91 0.62 0.05 11.65 0.89 
2. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 3.62 0.88 0.98 0.05 20.13 0.77 
3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 3.49 0.86 0.82 0.05 17.88 0.62 
4. มีความเสียสละอดทนในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

 
3.62 

 
0.94 

 
0.66 

 
0.04 

 
5.81 

 
0.93 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 3.46 0.87 0.75 0.06 13.10 0.92 
2. มีมนุษยสัมพนัธ์ 3.50 0.93 0.71 0.05 13.69 0.83 
3. การท างานเป็นทีม 3.60 0.96 0.77 0.06 13.67 0.89 
ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
1. มีความสามารถในการส่ือสาร 3.55 0.85 0.78 0.05 16.99 0.76 
2. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

 
3.52 

 
0.74 

 
0.67 

 
0.05 

 
13.73 

 
0.82 

3. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 

 
3.56 

 
0.88 

 
0.63 

 
0.05 

 
11.92 

 
0.97 
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แผนภาพที ่4.1 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสมรรถนะหลกั 

ตารางที ่4.9 ดชันีความกลมกลืนของโมเดลแบบวดัสมรรถนะหลกั 
(n=504) 

รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

𝑥2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 31.43 - 
df - 21 - 

𝑥2/df 𝑥2/df<2 1.496 ผา่น 
p-value p>0.05 0.067 ผา่น 

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.00 0.99 ผา่น 
AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.00 0.97 ผา่น 

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.00 0.032 ผา่น 
RMR ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.032 ผา่น 

SRMR ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.026 ผา่น 
สรุปผา่นเกณฑ ์โมเดลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยนัของสมรรถนะหลกั มีค่าไคว์สแควร์ (𝑥2=31.43) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p=0.067)                 
ค่าไคว์สแควร์สัมพทัธ์ (𝑥2/df=1.496) ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI=0.99) ค่าดัชนีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI=0.97) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
ของการประมาณ (RMSEA=0.032) ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR=0.032) 
ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR=0.026) ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า 
แสดงวา่ โมเดลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 1.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัของสมรรถนะวชิาชีพ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะวชิาชีพ 
   การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสกดัองคป์ระกอบหลกั 
หรือ principal component analysis เพื่อหาองค์ประกอบของตวัแปร จากนั้นจึงน าองค์ประกอบท่ีมี
ค่าไอเก็น (eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี varimax เพื่อลดจ านวนตวัแปรและ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด ผูว้จิยัจึงคดัเลือกเฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในภาพรวม 

ตารางที ่4.10 ผลตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ความเหมาะสมของเมตริกซ์สหสัมพนัธ์ในภาพรวม 
                    ดว้ย KMO และ Bartlett’s Test 

(n=504) 
KMO และ Bartlett’s Test 

.723 
Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1543.275 

df 66 

Sig. .000 
 

 จากตารางที ่4.10 ค่า MSA ตามวธีิ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่าเท่ากบั .723 ซ่ึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก และผลการทดสอบดว้ย Bartlett's Test พบว่ามีค่า 
𝑥2= 1543.275, p < .001 อธิบายไดว้า่ตวัแปรท่ีน ามาศึกษามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
กล่าวคือ ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบในล าดับต่อไป 
จากนั้นจึงน าตวัแปรทั้งหมดมาสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิหาองคป์ระกอบหลกั (principal component 
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analysis) ได้ค่าไอเก็น (eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (percentage of variance) และร้อยละ
ความแปรปรวนสะสม (cumulative percentage of variance) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 

ตารางที ่4.11 ค่าไอเก็น ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(n=504) 

 

สมรรถนะ
วชิาชีพ 

 
ค่าไอเกน็ ผลรวมการสกดัน า้หนัก

องค์ประกอบ 
ผลรวมการสกดัน า้หนัก

องค์ประกอบหลงัหมุนแกน 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 5.238 27.568 27.568 5.238 27.568 27.568 4.031 21.215 21.215 

2 3.336 17.557 45.125 3.336 17.557 45.125 3.331 17.532 38.747 
3 1.830 9.630 54.755 1.830 9.630 54.755 2.106 11.082 49.830 
4 1.562 8.219 62.974 1.562 8.219 62.974 1.942 10.219 60.046 

5 1.044 5.497 68.471 1.044 5.497 68.471 1.600 8.422 68.471 
6 1.015 5.340 72.957 1.015 5.340 72.957 1.626 8.556 72.957 

 จากตารางที ่4.11 พบวา่ผลการสกดัองคป์ระกอบดว้ยวธีิการ PCA พบวา่ องคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าไอเก็นเกิน 1.00 ข้ึนไป มีจ านวน 6 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนร้อยละ 72.957 เม่ือ
หมุนแกนดว้ยวิธี varimax โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading) 
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบ 

 ผลการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวธีิ varimax เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคป์ระกอบสมรรถนะ
วิชาชีพ ซ่ึงคดัเลือกเฉพาะตวัแปรท่ีมีค่าคะแนนองค์ประกอบ (factor score) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ซ่ึง
พบวา่มีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.12 ค่าคะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 (ความรู้กฎหมายสารบญัญติั) เม่ือหมุนแกนองคป์ระกอบแลว้ 
(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายนิติกรรมสัญญาและ
กฎหมายลกัษณะหน้ี 

 
.927 

2. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายลกัษณะละเมิด .870 
3. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา .849 
4. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายอาญา .678 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ความรู้กฎหมายสารบญัญติั ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ี 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายลกัษณะละเมิด                     
3. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา และ 4. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายอาญา มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .927, .870, .849 และ .678 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.13 ค่าคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 (ความรู้กฎหมายวธีิสบญัญติั) เม่ือหมุนแกนองคป์ระกอบแลว้ 
(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายปกครอง .800 
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่ 

 
.765 

3. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 
.626 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า องคป์ระกอบท่ี 2 ความรู้กฎหมายวิธีสบญัญติั ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายปกครอง 
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ 3.มีความรู้และ
ความสามารถในการใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .800, .765 
และ .626 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 (ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี) 
เม่ือหมุนแกนองคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

 
.857 

2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบส านักนายกว่า
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

 
.854 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ี ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถใน
การใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  และ 2. มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ระเบียบส านักนายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี มีค่า
คะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .857 และ .854 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.15 ค่าคะแนนองคป์ระกอบท่ี 4 (ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง) เม่ือหมุนแกน
องคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 
.925 

2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลงั
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 
.905 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ และ 2. มีมีความรู้และความสามารถใน
การใช้ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีค่าคะแนน
องคป์ระกอบเท่ากบั .925 และ .905 ตามล าดบั 



112 
 

ตารางที่ 4.16 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 (ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการพลเรือน) เม่ือหมุน
แกนองคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน 

 
.870 

2. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัขา้ราชการ
พลเรือน 

 
.839 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการพลเรือน
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .870 และ .839 ตามล าดบั 

ตารางที่ 4.17 ค่าคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 (ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลั) เม่ือ
หมุนแกนองคป์ระกอบแลว้ 

(n=504) 

ตัวแปร คะแนนองค์ประกอบ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการฯ 

 
.788 

2. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 
.775 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 6 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและ
ดิจิทลั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติั
การกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .788 และ .775 ตามล าดบั 
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  (2) ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะวชิาชีพ 
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmation Factor Analysis : CFA) 
เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจแลว้ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 504 คน รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.18 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) ตวัแปรสมรรถนะวชิาชีพ 

 

สมรรถนะวชิาชีพ 

 

�̅� 

 

S.D. 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

 

𝑅2 

 
Factor 
loading 

S.E. T-value 

ความรู้กฎหมายสารบัญญตัิ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี 

 
 

3.49 

 
 

0.71 

 
 

0.65 

 
 

0.06 

 
 

10.25 

 
 

0.61 
2. มีความรู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายลกัษณะละเมิด 

 
3.63 

 
0.82 

 
0.84 

 
0.06 

 
14.57 

 
0.74 

3. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา 

 
3.45 

 
0.76 

 
0.69 

 
0.05 

 
14.35 

 
0.81 

4. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชก้ฎหมายอาญา 

 
3.69 

 
0.68 

 
0.54 

 
0.05 

 
9.00 

 
0.91 

ความรู้กฎหมายวิธีสบัญญตัิ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายปกครอง 

 
3.49 

 
0.84 

 
0.88 

 
0.06 

 
13.95 

 
0.76 

2. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

 
3.45 

 
0.91 

 
0.59 

 
0.05 

 
9.39 

 
0.93 

3. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 
3.61 

 
0.69 

 
0.69 

 
0.05 

 
9.06 

 
0.91 
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สมรรถนะวชิาชีพ 

 

�̅� 

 

S.D. 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

 

𝑅2 

 
Factor 
loading 

S.E. T-value 

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ี 

 
 

3.31 

 
 

0.83 

 
 

0.76 

 
 

0.06 

 
 

12.66 

 
 

0.87 
2. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชร้ะเบียบส านกันายกวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัความรับผดิทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

 
 
 

3.45 

 
 
 

0.75 

 
 
 

0.82 

 
 
 

0.06 

 
 
 

13.13 

 
 
 

0.90 
ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ 

 
 

3.55 

 
 

0.81 

 
 

0.71 

 
 

0.05 

 
 

8.22 

 
 

0.82 
2. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชร้ะเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 

 
 
 

3.62 

 
 
 

0.88 

 
 
 

0.58 

 
 
 

0.05 

 
 
 

5.43 

 
 
 

0.93 
ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและข้าราชการพลเรือน 
1. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน 

 
 

3.56 

 
 

0.79 

 
 

0.73 

 
 

0.05 

 
 

14.63 

 
 

0.65 
2. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชพ้ระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 

 
3.56 

 
0.87 

 
0.69 

 
0.05 

 
13.83 

 
0.77 
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สมรรถนะวชิาชีพ 

 

�̅� 

 

S.D. 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

 

𝑅2 

 
Factor 
loading 

S.E. T-value 

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั 
1.มีความรู้และความสามารถในการ
ใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ราชการฯ 

 
 

3.51 

 
 

0.92 

 
 

0.59 

 
 

0.07 

 
 

8.12 

 
 

0.93 
2. มีความรู้และความสามารถในการ
ใชพ้ระราชบญัญติัการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 
 

3.45 

 
 

0.77 

 
 

0.50 

 
 

0.06 

 
 

6.51 

 
 

0.68 

 
แผนภาพที ่4.2 โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัสมรรถนะวชิาชีพ 
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ตารางที ่4.19 ดชันีความกลมกลืนของโมเดลแบบวดัสมรรถนะวชิาชีพ 
(n=504) 

รายการ เกณฑ์ ค่าทีค่ านวณได้ ผลการพจิารณา 

𝑥2 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 70.88 - 
df - 56 - 

𝑥2/df 𝑥2/df<2 1.265 ผา่น 
p-value p>0.05 0.087 ผา่น 

GFI ค่าเขา้ใกล ้1.00 0.98 ผา่น 
AGFI ค่าเขา้ใกล ้1.00 0.96 ผา่น 

RMSEA ค่าเขา้ใกล ้0.00 0.023 ผา่น 
RMR ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.035 ผา่น 

SRMR ค่านอ้ยกวา่ 0.05 0.029 ผา่น 
สรุปผา่นเกณฑ ์โมเดลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง
ยืนยนัของสมรรถนะวิชาชีพมีค่าไควส์แควร์ (𝑥2=70.88) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p=0.087)        
ค่าไคว์สแควร์สัมพทัธ์ (𝑥2/df=1.265) ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI=0.98) ค่าดัชนีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI=0.96) ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง
ของการประมาณ (RMSEA=0.023) ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR=0.035) 
ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR=0.029) ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า 
แสดงวา่ โมเดลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

4.3 การร่างตัวช้ีวดัสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 1. สมรรถนะหลกั มีองค์ประกอบสมรรถนะ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร และ 2. สมรรถนะ
วิชาชีพ มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้กฎหมายสารบญัญติั ความรู้กฎหมายวิธี 
สบญัญติั ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้ง ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและขา้ราชการพลเรือน และความรู้
กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลั ผูว้ิจยัจึงยกร่างตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชา
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นิติศาสตร์ของแต่ละองคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ย ช่ือสมรรถนะ ค านิยามสมรรถนะ องคป์ระกอบ
ของกลุ่มสมรรถนะ และขอบเขตสมรรถนะ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.20-4.21 

ตารางที ่4.20 องคป์ระกอบสมรรถนะ องคป์ระกอบยอ่ย ค านิยาม และตวัช้ีวดัสมรรถนะของสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกั 

องค์ประกอบที ่1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรม (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม การประพฤติตนถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบติังานโดยอาศยัหลกัความรู้ดว้ยความรับผดิชอบ เพื่อให้
การปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายมีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม  

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 
1. มีระเบียบวนิยั 1.1 ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสังคมไดอ้ย่าง

เคร่งครัด 
2 .  มี คว าม รับผิ ดชอบ ต่อ
หนา้ท่ี 

2.1 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จก่อนเวลาหรือตรงเวลา 
2.2 ปฏิบติัตนไดส้มกบับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง 

3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 3.1 ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้
3.2 แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักกฎหมายอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 

4. มีความเสียสละ อดทนใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.1  มุ่งมั่น  ทุ่ม เท ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง เต็ม
ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
4.2 สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประกอบที ่2 : ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (จ านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงการ
ยอมรับ นบัถือ ความไวว้างใจและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข  
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องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 1.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สุภาพ และเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
1.2 รักษาความสะอาด สุขอนามยั 
1.3 วางตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ 

2. มีมนุษยสัมพนัธ์ 2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้าวโุส 
2.2 มีอธัยาศยัดี สุภาพและเป็นมิตร 
2.3 แสดงน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่จริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน 
2.4 สามารถปฏิบติังานกบับุคคลทุกระดบัได ้
2.5 ช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งทางสติปัญญาและแรงกาย 

3. การท างานเป็นทีม 3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3.2 ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมหรืองานต่างๆ 

3.3 เสนอแนะแนวทางอยา่งสร้างสรรคแ์ละอยูบ่นหลกัของความ
ถูกตอ้งและเหมาะสม 
3.4 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของทีมท่ีท างานได ้

องค์ประกอบที ่3 : ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (จ  านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสืบค้น การ

ปฏิบติังาน และการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์ร 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 

1. มีความสามารถในการ
ส่ือสาร 

1.1 พูดส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงประเด็น 
1.2 ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
1.3 ใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและส่ือสารไดต้รงกบั
วตัถุประสงค ์
1.4 ช้ีแจงและเสนอความคิดเห็นดว้ยเหตุผล 

2. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

2.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่
ไดด้ว้ยตนเอง 
2.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 

3.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที ่4.21 องคป์ระกอบสมรรถนะ องคป์ระกอบยอ่ย ค านิยาม และตวัช้ีวดัสมรรถนะของสมรรถนะวิชาชีพ 

สมรรถนะวชิาชีพ 

องค์ประกอบที ่1 : ความรู้กฎหมายสารบัญญตัิ (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 16 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายสารบญัญติั

ไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลกัษณะ
หน้ี 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี 
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ีเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายลักษณะ
ละเมิด 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายลกัษณะละเมิด 
2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายลกัษณะละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3  สามารถปรับใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิด เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายลกัษณะละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายเอกเทศ
สัญญา 

3.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายเอกเทศสัญญา 
3.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายเอกเทศสัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.3  สามารถปรับใช้หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายเอกเทศสัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 
4. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายอาญา 

4.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายอาญา 
4.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายอาญาเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
4.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

องค์ประกอบที่ 2 : ความรู้กฎหมายวธีิสบัญญตัิ (จ านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายวิธีสบญัญติั ไป

ใชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายปกครอง 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายปกครอง 
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายปกครองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายปกครองเขา้กบัขอ้เท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายปกครองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
2.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขา้กับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

3.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
3.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขา้กับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบที่ 3 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  (จ านวน 2 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ  
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชร้ะเบียบส านักนายก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ  

2.1 รู้เจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ  
2.2 สามารถอธิบายระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดฯ ของเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 สามารถปรับใช้ระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชร้ะเบียบ
ส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบที ่4 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง  (จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 8 
ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชพ้ระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ  
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาค 
รัฐฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ  
2.2 สามารถอธิบายระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 สามารถปรับใช้ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบที ่5 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการแผ่นดิน/ข้าราชการพลเรือน 
(จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ

บริหารราชการแผ่นดิน/ข้าราชการพลเรือนไปใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้ 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 
1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้พระราชบัญญัติ
ร ะ เ บี ยบบ ริห า รร าชก า ร
แผน่ดินฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินฯ 
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้พระราชบัญญัติ
ขา้ราชการพลเรือนฯ 

2.1  รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ขา้ราชการพลเรือนฯ 
2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัขา้ราชการ
พลเรือนฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัขา้ราชการ
พลเรือนฯเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฯได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบที ่6 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั (จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกับ

ขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลัไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้ 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้พระราชบัญญัติ
ขอ้มูลข่าวสารราชการฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบญัญติัข้อมูล
ข่าวสารราชการฯ 
1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบญัญติัข้อมูล
ข่าวสารราชการฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชพ้ระราชบญัญติัการ
กระท า คว ามผิ ด เ ก่ี ย วกับ
คอมพิวเตอร์ฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 
2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั
กฎหมายของพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า สมรรถนะหลกัประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 10 
องคป์ระกอบยอ่ย และ 26 ตวัช้ีวดั ส่วนสมรรถนะวชิาชีพ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ แบ่งเป็น 15 
องค์ประกอบย่อย และ 60 ตวัช้ีวดั ซ่ึงผูว้ิจยัน าสมรรถนะและตัวช้ีวดัท่ีได้ พร้อมด้วยค านิยาม   
สมรรถนะ น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะ
ต่อไป 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัด
ของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
 ขั้นตอนการวิจยัน้ี เป็นการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรือ
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวิชาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็น
องคก์รอิสระทางกฎหมาย จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการประเมินคืน จ านวน 5 ฉบบั คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ผูว้จิยัน าเสนอ ดงัน้ี 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ประเมิน 
 ผูเ้ช่ียวชาญด้านท่ีท าการประเมินด้านการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรนิติศาสตร
บณัฑิต ประกอบดว้ย 
 1.1 ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรืออาจารยป์ระจ าสาขาวชิานิติศาสตร์ คือ 
  1.1.1 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีและอาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  1.1.2 ผศ.ธีรศกัด์ิ ลีละพฒันา      ประธานสาขาและอาจารยป์ระจ าสาขาวชิา

นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
  1.1.3 ผศ.สุวตัถ์ิ ไกรสกุล        หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจ าคณะ

นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์
 1.2 ผูเ้ช่ียวชาญจากสภาวชิาชีพ คือ  
  1.2.1 นายสุชาติ ขวญัเก้ือ      ทนายความอาวโุส อนุญาโตตุลาการ ท่ีปรึกษา

ประจ าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
โทรคมนาคมแห่งชาติ บอร์ดกฎหมายองคก์าร
คลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 1.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายท่ีเป็นองคก์รอิสระทางกฎหมาย คือ 
 1.3.1 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ ์ อธิบดีผู ้พิพากษาศาลแพ่งตล่ิงชัน รอง

เลขาธิการส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัดของบัณฑิต
สาขาวชิานิติศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดงัตารางท่ี 4.22-4.23 
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉล่ีย (mean : �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ของ

ระดบัความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 

 
รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรม (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : การประพฤติตนถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักความรู้ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายมีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
 

4.60 

 
 

0.55 
1. มีระเบียบวนิยั 1.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของสังคมไดอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

4.60 
 

0.55 
2. มีความรับผดิชอบหนา้ท่ี 2.1 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จ

ก่อนเวลาหรือตรงเวลา 
 

4.40 
 

0.89 
2.2 ปฏิบติัตนได้สมกับบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง 

 
4.40 

 
0.55 

3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 3 .1  ปฏิบัติ งานด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 
4.40 

 
0.89 

3.2 แสดงความคิดเห็นของตนตาม
หลักกฎหมายอย่างเปิดเผย ตรงไป 
ตรงมา 

 
 

4.50 

 
 

0.74 
4. มีความเสียสละ อดทนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.1 มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ร 

 
 
 

4.65 

 
 
 

0.81 
4 . 2  สละประโยช น์ ส่ วนตน เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

4.50 0.74 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่2 : ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (จ านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับ 
นบัถือ ความไวว้างใจและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
4.00 

 
0.84 

1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 1.1 แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ สุภาพ 
และเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 
4.20 

 
0.84 

1.2 รักษาความสะอาด สุขอนามยั 3.98 0.71 
1.3 วางตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ 3.95 0.73 

2. มีมนุษยสัมพนัธ์ 2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้าวโุส 3.71 0.66 
2.2 มีอธัยาศยัดี สุภาพและเป็นมิตร 4.21 0.85 
2.3 แสดงน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จริงใจ
กบัเพื่อนร่วมงาน 

 
4.30 

 
0.81 

2.4 สามารถปฏิบติังานกับบุคคลทุก
ระดบัได ้

 
4.46 

 
0.77 

2.5 ช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งทางสติปัญญา
และแรงกาย 

 
4.20 

 
0.84 

3. การท างานเป็นทีม 3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4.20 0.84 
3.2 ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรม
หรืองานต่างๆ 

 
4.21 

 
0.84 

3.3 เสนอแนะแนวทางอย่างสร้าง 
สรรค์และอยู่ บนหลักของความ
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 
 

4.00 

 
 

0.84 
3.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงของทีมท่ี
ท างานได ้

 
4.58 

 
0.63 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่3 : ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (จ  านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม  : การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสืบค้น การ
ปฏิบติังาน และการส่ือสารทั้งในและนอกองคก์ร 

 
4.21 

 
0.84 

1. มีความสามารถในการส่ือสาร 1.1 พูดส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและตรง
ประเด็น 

 
4.20 

 
0.84 

1.2 ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 4.45 0.84 
1.3 ใช้ภาษาเขียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ส่ือสารไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์

 
4.56 

 
0.63 

1.4 ช้ีแจงและเสนอความคิดเห็นด้วย
เหตุผล 

 
4.40 

 
0.55 

2. มี ค ว ามส าม า รถ ในกา ร ใช้
เทคโนโลย ี

2 . 1  ส าม ารถใช้ เ ทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษาและแสวงหาความรู้ใหม่ได้
ดว้ยตนเอง 

 
 

4.40 

 
 

0.89 
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
4.45 

 
0.80 

3 .  มี คว ามสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 

3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารทั้งในและนอกองค์กรไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

4.20 

 
 

0.84 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉล่ีย (mean : �̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ของ
ระดบัความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะวชิาชีพ 

 
รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่1 : ความรู้กฎหมายสารบัญญตัิ (จ านวน 4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายสารบญัญติั
ไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

 
3.84 

 
0.445 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลกัษณะ
หน้ี 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายนิติ
กรรมสัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ี 

 
4.40 

 
0.55 

1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 
 

4.80 

 
 

0.45 
1.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีเข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.75 

 
 

0.44 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 
2. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายลักษณะ
ละเมิด 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิด 

 
4.60 

 
0.89 

2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.56 

 
0.78 

2.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิดเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.62 

 
0.89 

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.56 

 
 

0.78 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

3. มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายเอกเทศ
สัญญา 

3.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายเอกเทศ
สัญญา 

 
3.60 

 
0.89 

3.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายเอกเทศ
สัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3.60 

 
0.89 

3.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายเอกเทศ
สัญญาเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3.60 

 
0.89 

3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายเอกเทศ
สัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

3.54 

 
 

0.55 
4. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายอาญา 

4.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายอาญา 4.40 0.55 
4.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายอาญาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
4.55 

 
0.54 

4.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายอาญาเขา้
กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.40 

 
0.55 

4.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอาญาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.55 
องค์ประกอบที่ 2 : ความรู้กฎหมายวธีิสบัญญตัิ (จ านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายสารบญัญติั
ไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

 
4.77 

 
0.40 

1. มีความรู้และความสามารถ
ในการใชก้ฎหมายปกครอง 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายปกครอง 4.80 0.45 
1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายปกครอง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.84 

 
0.40 

1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายปกครอง
เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.84 

 
0.40 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

 1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายปกครอง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.77 

 
 

0.45 
2. มีความรู้และความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย วิ ธี
พิจารณาความแพง่ 

2.1  รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง 

 
4.23 

 
0.64 

2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.52 

 
0.55 

2 .3  ส ามารถป รับใช้หลักกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

 
 

4.23 

 
 

0.54 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.00 

 
 

0.71 
3. มีความรู้และความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย วิ ธี
พิจารณาความอาญา 

3.1  รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา 

 
4.20 

 
0.84 

3.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.60 

 
0.55 

3 .3  ส ามารถป รับใช้หลักกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาเข้ากับข้อเท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.55 
3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.20 

 
 

0.84 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่3 : ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  (จ  านวน 2 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

4.40 0.89 

1. มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ พ ร ะ ร า ช 
บญัญติัความรับผิด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง
เจา้หนา้ท่ีฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ 

 
4.40 

 
0.55 

1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.40 

 
0.55 

1.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ความ รับผิดทางละ เ มิดของ เจ้าหน้า ท่ี ฯ  เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.89 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
โดยใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.89 
2 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ
ส านักนายกว่าด้วย
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ปฏิบัติความรับผิด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง
เจา้หนา้ท่ีฯ 

2.1 รู้ เจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ 

 
 

4.43 

 
 

0.51 
2.2  สามารถอธิบายระเ บียบส านักนายกว่ าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.55 

 
 

0.53 
2.3  สามารถปรับใช้ระเ บียบส านักนายกว่ าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.20 

 
 

0.45 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา
โดยใชร้ะเบียบส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั
ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.60 

 
 

0.55 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที่ 4 : ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  (จ  านวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 
ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

 
4.80 

 
0.46 

1 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติ
การจดัซ้ือจดัจา้งและ
ก า ร บ ริ ห า ร พัส ดุ
ภาครัฐฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ 

 
4.60 

 
0.54 

1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบญัญติั 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 
4.00 

 
0.71 

1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.60 

 
 

0.55 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายของพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.20 

 
 

0.89 
2 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่า
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ 

 
4.40 

 
0.89 

2.2 สามารถอธิบายระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 
3.80 

 
0.84 

2.3 สามารถปรับใชร้ะเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.80 

 
 

0.45 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใชร้ะเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

3.80 

 
 

0.84 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที่ 5 : ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน (จ านวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 
ตัวช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการ
พลเรือนไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

 
4.60 

 
0.55 

1 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร
ราชการแผน่ดินฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดินฯ 

  

1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดินฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.20 

 
0.84 

1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เขา้กับข้อเท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.55 
1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดินฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.20 

 
 

0.84 
2 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติ
ขา้ราชการพลเรือนฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ขา้ราชการพลเรือนฯ 

 
4.40 

 
0.55 

2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบญัญติั
ขา้ราชการพลเรือนฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.40 

 
0.89 

2.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ขา้ราชการพลเรือนฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.00 

 
0.71 

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา         
โดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้าราชการ             
พลเรือนฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.80 

 
 

0.45 
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รายการสมรรถนะ 

 
รายการตัวช้ีวดั 

ระดับความ
เหมาะสม 
�̅� S.D. 

องค์ประกอบที ่6 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั (จ านวน 2 องค์ประกอบย่อย 
8 ตัวช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารและดิจิทลัไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้

3.80 0.45 

1 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราช 
การฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารราชการฯ 

 
3.60 

 
0.89 

1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารราชการฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3.60 

 
0.89 

1.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารราชการฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3.80 

 
0.45 

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

3.60 

 
 

0.89 
2 .  มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติ
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม           
ผิดเ ก่ียวกับคอมพิว 
เตอร์ฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

 
4.80 

 
0.45 

2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3.80 

 
0.45 

2.3 สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การกระท าความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฯ เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.40 

 
 

0.55 
2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

4.80 

 
 

0.45 
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 จากตารางที่ 4.22-4.23 พบวา่ ตวัช้ีวดัสมรรถนะทั้งของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
วชิาชีพทั้ง 86 ตวัช้ีวดัมีระดบัความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุดมีคะแนนเฉล่ีย (�̅�) ระหวา่ง 3.54-4.80 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะการวจิยั 

 
 การวิจัย เ ร่ือง  สมรรถนะและตัวช้ีว ัดของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์คร้ังน้ี  มี
วตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันา
สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของสมรรถนะ
ของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ส่วนแรกจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ยกร่างสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ จากนั้นจึงพฒันาสมรรถนะของ
บณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ส่วนท่ีสองเป็นการ
ตรวจสอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(CFA) โดยใช้แบบสอบถาม แลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม LISREL Student 10.20 และ
ยกร่างตัวช้ีวดั แล้วพฒันาตัวช้ีวดัด้วยการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวดั
สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ผูว้ิจยัน าเสนอสรุปผลการวิจยัเป็น
ล าดบัดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั และขอน าเสนอผลการวิจยัตามวิธีการด าเนินการวิจยั เพื่อตอบ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็นล าดบัดงัน้ี 

 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์จากการศึกษาเอกสาร งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 
สมรรถนะ คือ คุณลกัษณะในตวัของบุคคลท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้ผูน้ั้นปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยสมรรถนะนั้นประกอบดว้ย ประกอบดว้ยความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) อุปนิสัย 
(trait) บทบาททางสังคม (social role) ความมีระเบียบแห่งตน (self – regulation) และความเห็นอก
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เห็นใจผูอ่ื้น (empathy) ถือวา่ เป็นคุณลกัษณะของการด ารงชีวิตในสังคม ซ่ึงสมรรถนะนั้นสามารถ
แบ่งได ้2 ประเภทตามลกัษณะของงานและความเป็นจริงในการก าหนดสมรรถนะ ดงัน้ี  
 1. สมรรถนะหลกั (core competency) คือ ตวัแบบของพฤติกรรม หรือความสามารถ
ส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติัและ
คุณลกัษณะของตนภายหลงัส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ไดแ้ก่  
  1.1 สมรรถนะดา้นคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย คือ  
   1.1.1 มีระเบียบวนิยั 
   1.1.2 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
   1.1.3 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
   1.1.4 มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  1.2 สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์รหวา่งบุคคลประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   1.2.1 มีบุคลิกภาพท่ีดี 
   1.2.2 มีมนุษยสัมพนัธ์ 
   1.2.3 การท างานเป็นทีม 
  1.3 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   1.3.1 มีความสามารถในการส่ือสาร 
   1.3.2 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสืบคน้ 
   1.3.3 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร  
 2 .  สมรรถนะวิชา ชีพ (professional competency) คือ  ตัวแบบพฤติกรรม  หรือ
คุณลกัษณะท่ีบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคนจ าเป็นตอ้งมีตามหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เพื่อ
ปฏิบติังานให้ส าเร็จตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย สมรรถนะตามสายงาน (common 
functional competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (specific functional competency) ท่ีต่างกนัตาม
ขอบเขตความรับผดิของแต่ละต าแหน่งนิติกร หรือเจา้หนา้ท่ีทางกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ 
  2.1 ความรู้กฎหมายสารบญัญติั ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.1.1 มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายนิติกรรมสัญญาและ
กฎหมายลกัษณะหน้ี 
   2.1.2 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายลกัษณะละเมิด 
   2.1.3 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา 
   2.1.4 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายอาญา 
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  2.2 ความรู้กฎหมายวธีิสบญัญติั ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.2.1 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายปกครอง 
   2.2.2 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
   2.2.3 มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
  2.3 ความรู้กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ประกอบด้วย 2 
องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.3.1 มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
   2.3.2 มีความรู้และความสามารถในการใชร้ะเบียบส านกันายกวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ 
  2.4 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.4.1 มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐฯ 
   2.4.2 มีความรู้และความสามารถในการใชร้ะเบียบกระทรวง การคลงัวา่ดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาค รัฐฯ 
  2.5 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการพลเรือน ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบยอ่ย 
คือ 
   2.5.1 มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดินฯ 
   2.5.2 มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯ 
  2.6 ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลั ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ
ยอ่ย คือ 
   2.6.1 มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ 
   2.6.2 มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 
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 5.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตัวช้ีวัด
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์  ผู ้วิจ ัยน าเสนอการสรุปผล 5.1.2.1 การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจสมรรถนะหลกั 5.1.2.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของสมรรถนะ
หลกั 5.1.2.3 ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 5.1.2.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจสมรรถนะวิชาชีพ 
5.1.2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของสมรรถนะวิชาชีพ และ 5.1.2.6 ตวัช้ีวดัสมรรถนะ
วชิาชีพ ตามล าดบั 
  5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก
พบวา่มีทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ คือ  
   1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ มี 4 ตวัแปรสังเกตได้ คือ (1) มีระเบียบ
วนิยั (2) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (3) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และ (4) มีความเสียสละอดทนในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงมีคะแนนองคป์ระกอบ .928, .870, .796, และ .683 ตามล าดบั 
   2) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มี 3 ตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) มีบุคลิกภาพท่ี
ดี (2) มีมนุษยสัมพนัธ์ และ (3) การท างานเป็นทีม มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .828, .772 และ 
.734 ตามล าดบั 
   3) ดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร มี 3 ตวัแปรสังเกตได ้คือ (1) มีความสามารถ
ในการส่ือสาร (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบคน้ และ (3) มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .840, .825 และ .754 ตามล าดบั 
  5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก 
พบว่า ดชันีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของสมรรถนะหลกั มีค่า
ไคว์สแควร์ (𝑥2=31.43 ) มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ (p=0.067 ) ค่าไคว์สแควร์สัมพัทธ์  
(𝑥2/df=1.496) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI=0.99) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับ
แล้ว (AGFI=0.97) ค่ารากท่ีสองของค่า เฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA=0.032) ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR=0.032) ค่ารากของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR=0.026) ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า แสดงวา่ โมเดลท่ีได้
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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  5.1.2.3 ตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก จากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและ
ตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ของผูเ้ช่ียวชาญ มีรายละเอียดดงัน้ี 
   1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นวา่สมรรถนะและตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 
4.40-4.65 ซ่ึงประกอบดว้ย 
    (1) มีระเบียบวนิยั มีตวัช้ีวดั คือ (1) ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของสังคมไดอ้ยา่งเคร่งครัด 
    (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีตัวช้ีว ัด คือ (1) ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายเสร็จก่อนเวลาหรือตรงเวลา และ (2) ปฏิบติัตนไดส้มกบับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง 
    (3) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีตัวช้ีวดั คือ (1) ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) แสดงความคิดเห็นของตนตามหลักกฎหมายอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา 
    (4) มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีตวัช้ีวดั คือ (1) มุ่งมัน่ ทุ่มเท 
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร 
และ (2) สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
   2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (จ  านวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตวัช้ีวดั) 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด                        
มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.71-4.58 ซ่ึงประกอบดว้ย 
    (1) มีบุคลิกภาพท่ีดี มีตวัช้ีวดั คือ (1) แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ สุภาพ และ
เหมาะสมกบักาลเทศะ (2) รักษาความสะอาด สุขอนามยั และ (3) วางตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ 
    (2) มีมนุษยสัมพนัธ์ มีตวัช้ีวดั คือ (1) มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้าวุโส (2) มี
อธัยาศยัดี สุภาพและเป็นมิตร (3) แสดงน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่จริงใจกบัเพื่อนร่วมงาน (4) สามารถ
ปฏิบติังานกบับุคคลทุกระดบัได ้และ (5) ช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งทางสติปัญญาและแรงกาย 
    3) ดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร (จ านวน 3 องค์ประกอบย่อย 7 ตวัช้ีวดั) 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด                        
มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.20-4.56 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความสามารถในการส่ือสาร มีตวัช้ีวดั คือ (1) พูดส่ือสารได้อย่าง
ชดัเจนและตรงประเด็น (2) ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ (3) ใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ส่ือสารไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์และ (4) ช้ีแจงและเสนอความคิดเห็นดว้ยเหตุผล 
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  5.1.2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะ
วชิาชีพ พบวา่มีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ คือ 
    1)  ความ รู้กฎหมายสารบัญญัติ  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลักษณะหน้ี 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด 3. มีความรู้และ
ความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา และ 4. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมาย
อาญา มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .927, .870, .849 และ .678 ตามล าดบั 
    2)  ความ รู้กฎหมายวิ ธีสบัญญัติ  ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง 2. มีความรู้และ
ความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ 3.มีความรู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .800, .765 และ .626 ตามล าดบั 
    3) ความรู้กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติั
ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบส านัก
นายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี มีค่าคะแนนองค์ประกอบ
เท่ากบั .857 และ .854 ตามล าดบั 
    4) ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากบั .925 และ .905 
ตามล าดบั 
    5) ความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขา้ราชการพลเรือนประกอบดว้ยองค์ประกอบ
ยอ่ย 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน มีค่า
คะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .870 และ .839 ตามล าดบั 
    6) ความรู้กฎหมายเ ก่ียวกับข้อมูลข่าวสารและดิจิทัล  ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารราชการฯ และ 2. มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนนองคป์ระกอบเท่ากบั .788 และ .775 ตามล าดบั 
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   5.1.2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะ
วิชาชีพ พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของสมรรถนะ
วิชาชีพมีค่าไควส์แควร์ (𝑥2=70.88) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p=0.087) ค่าไควส์แควร์สัมพทัธ์ 
(𝑥2/df=1.265) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI=0.98) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับ
แล้ว (AGFI=0.96) ค่ารากท่ีสองของค่า เฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณ 
(RMSEA=0.023) ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR=0.035) ค่ารากของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR=0.029) ซ่ึงผา่นเกณฑ์ทุกค่า แสดงวา่ โมเดลท่ีได้
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   5.1.2.6 ตัวช้ีวัดสมรรถนะวิชาชีพ จากการประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ของผู้เช่ียวชาญ มีรายละเอยีดดังนี ้
    1) ความรู้กฎหมายสารบัญญัติ (จ  านวน 4 องค์ประกอบย่อย 16 ตวัช้ีวดั) 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด                          
มีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.54-4.80 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายนิติกรรมสัญญาและ
กฎหมายลกัษณะหน้ี มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี (2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ีเขา้กบัขอ้เทจ็จริง
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายนิติ
กรรมสัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด                                
มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายลกัษณะละเมิด (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมาย
ลกัษณะละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายลกัษณะละเมิดเขา้กบัขอ้เท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (3) มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายเอกเทศสัญญา มีตวัช้ีวดั 
คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายเอกเทศสัญญา (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายเอกเทศสัญญา
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใช้หลกักฎหมายเอกเทศสัญญาเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายเอกเทศสัญญาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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     (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายอาญา มีตวัช้ีวดั คือ                       
(1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายอาญา (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายอาญาได้อย่างถูกตอ้ง                    
(3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายอาญาเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและ
เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    2) ความรู้กฎหมายวิธีสบัญญัติ (จ  านวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตวัช้ีวดั) 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด                          
มีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.00-4.84 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายปกครอง มีตวัช้ีวดั คือ 
(1) รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายปกครอง (2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายปกครองได้อย่าง
ถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายปกครองเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถ
สรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายปกครองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง       
มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (2) สามารถอธิบายหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใช้หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งเขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใชห้ลกักฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (3) มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) สามารถอธิบายหลกั
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใช้หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
ใชห้ลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    3) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  (จ  านวน 2 
องคป์ระกอบยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่สมรรถนะและตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.20-4.60 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ี มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีฯ (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับ
ผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนว
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ทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใช้ระเบียบส านักนายกว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์ของ
ระเบียบส านกันายกวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ (2) สามารถ
อธิบายระเบียบส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีฯ ได้
อย่างถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใช้ระเบียบส านกันายกว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    4) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง (จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 8 
ตวัช้ีวดั) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.80-4.80 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใชพ้ระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐฯ มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของ
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ 
(4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใชร้ะเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ มีตัวช้ีว ัด คือ (1) รู้เจตนารมณ์ของระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ (2) สามารถอธิบายระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) สามารถ
ปรับใช้ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ เข้ากับ
ขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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    5) ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและข้าราชการพล
เรือน (จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่สมรรถนะและตวัช้ีวดัมีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.00-4.80 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ (2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ ได้อย่างถูกตอ้ง (3) สามารถปรับใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงได้อย่างถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัขา้ราชการพล
เรือนฯ มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯ                 
(2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฯ ได้อย่างถูกต้อง                               
(3) สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายของพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    6) ความรู้กฎหมายเกีย่วกับข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั (จ านวน 2 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่สมรรถนะและตวัช้ีวดัมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึง
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.60-4.80 ซ่ึงประกอบดว้ย 
     (1) มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ราชการฯ มีตัวช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร                    
ราชการฯ (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการฯ เข้ากับ
ขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ (4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลกั
กฎหมายของพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     (2) มีความรู้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ มีตวัช้ีวดั คือ (1) รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายของพระราชบญัญติั
การกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ (2) สามารถอธิบายหลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการ
กระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฯ ได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ เขา้กบัขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ       
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(4) สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายของพระราชบญัญติัการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ิจยัก าหนด
กรอบการอภิปรายน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
  1. ผลจากการสังเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ พบว่า 
สมรรถนะส าหรับบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สมรรถนะหลกั 
(core competencies) หมายถึง พฤติกรรม หรือความสามารถส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัและคุณลักษณะของตน ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ได้แก่ สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร เน่ืองจากสมรรถนะ
ดงักล่าวขา้งตน้นั้นเป็นสมรรถนะพื้นฐานท่ีบุคคลทุกคนตอ้งมีในการด ารงชีวติ และการท างานซ่ึงถือ
เป็นสมรรถนะในภาพกวา้งท่ีบณัฑิตทุกสาขาวิชาควรมีเป็นสมรรถนะมาตรฐานส าหรับบณัฑิตท่ี
ศึกษาในชั้นอุดมศึกษาบางคร้ังเรียกว่า สมรรถนะทั่วไป (general competencies) สอดคล้องกับ
กฤษฎา ตามประดิษฐ์ (2559) ไดว้จิยัเร่ือง สมรรถนะมาตรฐานส าหรับบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขา
การจดัการการกีฬา พบว่า สมรรถนะทัว่ไปของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีสาขาการจดัการการกีฬา 
ประกอบดว้ย 1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2. ดา้นความรู้ 3. ดา้นปัญญา 4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional 
competencies) หมายถึง พฤติกรรม หรือคุณลกัษณะท่ีบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคนจ าเป็นต้องมี
ตามหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต เพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย 
สมรรถนะด้านความรู้กฎหมายสารบัญญัติ สมรรถนะด้านความรู้กฎหมายวิธีสบัญญัติ และ
สมรรถนะดา้นความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการท างานในภาครัฐ เน่ืองมาจากการปฏิบติังานในทุกสาขา
วิชาชีพจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้ผูป้ฏิบติังาน หรือบณัฑิตจ าเป็นตอ้งมีทั้งสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะวิชาชีพประกอบกนั สอดคลอ้งกบัรัตตินนัท ์ฏิระวณิชยก์ุล (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง 
การพฒันาสมรรถนะ ตวัช้ีวดัสมรรถนะบณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมาย ซ่ึง
ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะส าหรับนกัแกไ้ขการไดย้ินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมรรถนะ
หลกั (core competencies) หมายถึง ความสามารถของนกัแกไ้ขการไดย้ินท่ีปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมี
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และ                
2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional competencies) หมายถึง ความรู้และความสามารถในวิชาชีพท่ี     
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นกัแกไ้ขการไดย้ินจ าเป็นตอ้งมีเพื่อท่ีจะปฏิบติังานดา้นแก้ไขการได้ยินทางคลินิก หรือวิชาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ดงันั้นการก าหนดสมรรถนะบณัฑิตจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ท าให้บณัฑิตท่ีจบออกไปมีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ ทกัษะ รวมถึงพฤติกรรมการ
ท างานในวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงมีความเห็นตรงกันว่า บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมีสมรรถหลักด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร                  
ส่วนสมรรถนะวิชาชีพนั้น จะเนน้ดา้นการใช้ความรู้ทางดา้นกฎหมาย ท าให้หลกัสูตรตอ้งพยายาม
เนน้ผลิตให้มีสมรรถนะตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อจะไดส้ามารถปฏิบติังานในองคก์ร
นั้น ๆ ได ้ทั้งน้ีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะวิชาชีพของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ยงัสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในการจดัการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงค์ซ่ึงเป็นคุณลักษณะของผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน  และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน คือ 1. learner เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ดา้น
ต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผูมี้คุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. co-creator เป็นผู ้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มี
ความสามารถในการบรูณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพฒันา หรือแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่ม
มูลค่าให้กบัตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 3. active citizen เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง มีความกลา้
หาญทางจริยธรรม ยึดมัน่ในความถูกต้อง รู้คุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้างสรรคก์ารพฒันา และเสริมสร้างสันติสุขอย่างย ัง่ยืนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดผลการเรียนรู้ของบณัฑิตให้มีอย่างน้อย 5 ด้าน คือ               
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับ
วถีิชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตนตามศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวั
และสังคม 2. ด้านความรู้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้ 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวเิคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมา
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ก่อน 4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 5. ดา้น
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis, 
communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการส่ือสารทั้งการ
พูด การเขียนและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 อยา่งไรก็ตามการท างานดา้นกฎหมายในหน่วยงานของรัฐนั้นนอกจากสมรรถนะหลกั
และสมรรถนะวิชาชีพดงัท่ีปรากฎตามผลการวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัเห็นว่า ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงยุค
disruptive หรือยุคท่ีเรียกวา่ ยุคเทคโนโลยเีปล่ียนโลกนั้น นกักฎหมายตอ้งสามารถพิจารณาแนวโนม้
ของการเปล่ียนแปลงได้ดว้ยวิธีการทางวิชาการท่ีใช้การวิจยัเป็นฐานในการท านาย  หรือพยากรณ์
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อก าหนดกฎหมายท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั ตามวิวฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจอนัมีเทคโนโลยีเป็นเคร่ือง
ขบัเคล่ือนการพฒันา ดงันั้น ความรู้ดา้นการวิจยัเก่ียวกบัวิธีการทางการวิจยั เช่น การออกแบบการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัยข้อมูลทั้ งสถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูงท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและการ
เปล่ียนแปลง รวมถึงการสร้างองคค์วามรู้และการน าเสนอองคค์วามรู้แก่ชุมชน หรือบุคคลภายนอก
องคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของนกัฎหมายท่ีควรมี เพื่อก าหนดเป็น
สมรรถนะและตวัช้ีวดัดา้นการวจิยั สอดคลอ้งกบักฤษฎา ตามประดิษฐ ์(2559) ท่ีกล่าววา่ บณัฑิตควร
มีสมรรถนะดา้นการวิจยัมีสาระส าคญั คือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐาน รวมถึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณการวจิยัดว้ยท่ีตอ้งมีความเคารพศกัด์ิและ
สิทธ์ิของมนุษย์ในการวิจยัโดยไม่หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ปราศจากอคติในทุก
ขั้นตอนของการวจิยั และคุณลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูว้จิยัเห็นวา่ มีความส าคญัและจ าเป็น
ไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่สมรรถนะดา้นอ่ืน ๆ คือ ความรู้และความสามารถดา้นการบริหารจดัการทั้งการ
บริหารคนและการบริหารงาน ท่ีเป็นไปเพื่อการปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จตามบทบาทและ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างมาก
เพราะการปฏิบติังานตอ้งอาศยัการบริหารเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานต่าง ๆ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bridges and Roquemore (2001) ท่ีวา่การบริหารและการจดัการเป็นกระบวนการด าเนิน
ขององคก์รให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร ทั้งในเร่ืองของการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางใน
การด าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และประสานงานให้บุคลากรด า เนินงานไดต้ามแผนท่ี
วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีประกอบไปด้วย การวางแผน (planning) คือ การ
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วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ในการด าเนินงาน การจดัองค์กร (organizing) คือ การน าแผนงานวางไวม้าสู่การปฏิบติัโดยการ
ก าหนดโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ีความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององค์กร การน า (leading) คือ การประสานงานให้บุคลากรประสานความร่วมมือ เกิดความ
กระตือรือร้น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นในการด า เนินงาน การควบคุม (controlling) คือ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอนให้สอดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
และสามารถปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
  2. การออกแบบและพฒันาสมรรถนะและตวัช้ีวดับณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ใน
การออกแบบและพฒันาสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ในคร้ังน้ี ก าหนดให้
แต่ละสมรรถนะประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั คือ องค์ประกอบใหญ่และองคป์ระกอบย่อย นิยามของ
แต่ละองคป์ระกอบ และตวัช้ีวดั และท าการตรวจสอบความเหมาะสมของตวัช้ีวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย (�̅�) ระหว่าง 3.54-4.80 สอดคล้องกบั นภาเดช บุญเชิดชู (2552) ได้วิจยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า 1) สมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจ านวน 20 
สมรรถนะ 101 คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม 2) รูปแบบการพฒันามีลกัษณะเป็นรูปแบบบูรณาการ
พฒันา เพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียน มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพฒันา
ประสิทธิผลการปฏิบติังานผา่นการพฒันาสมรรถนะท่ีมีความตอ้งการพฒันาสูง 5 ลกัษณะยอ่ย ไดแ้ก่ 
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ความสามารถในการบริหารจดัการอย่างประกนัคุณภาพ 
ความสามารถในการจดัระบบการปฏิบติังาน ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงและ
ความสามารถในการบริหารจดัการความรู้ในองคก์าร 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ค่าเฉล่ียในระดบัสูงมากเท่ากบั 4.57 – 4.86 และความเป็นไปไดข้องรูปแบบค่าเฉล่ียในระดบัสูงถึง
สูงมากเท่ากบั 4.29 – 4.86 
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5.3 ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 ผูว้ิจยัเสนอแนะไว ้2 แนวทาง คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้และขอ้เสนอแนะใน
การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ซ่ึงผลการวจิยัสามารถน าไปใชไ้ดด้งัน้ี 
  1. การก าหนดสมรรถนะและตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์
เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดสาระวิชาในหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
  2. การก าหนดสมรรถนะและตัวช้ีวดัสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดสาระวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิตให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
  3. การก าหนดและการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์เป็น
ความตอ้งการของผูใ้ช้บณัฑิตดงักล่าว ควรพิเคราะห์ความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั หน่วยงาน
ทางการศึกษา ความสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงของประเทศ และความเป็นไปไดข้องการ
น าหลกัสูตรไปใช ้
  4. น าผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจดัท าเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการประเมินสมรรถนะท่ีใช้ในการปฏิบติังานด้านกฎหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ 
  5. จากผลการวิจยัสามารถน าไปออกแบบ หรือเพิ่มองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรม หรือฝึกประสบการณ์ให้กบับณัฑิตระหว่างการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้บณัฑิตไดท้ดลอง
ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีตนสนใจให้ตรงกบับทบาทและหน้าท่ีท่ีบณัฑิตตอ้งการก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์ หรือสหกิจศึกษาในตอนทา้ยของการศึกษาตามหลกัสูตร 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสมรรถนะและตัวช้ีว ัดของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ เพื่อการปฏิบติังานภาครัฐ จึงควรน าแนวทางการศึกษาสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิต
สาขาวชิานิติศาสตร์ในคร้ังน้ีไปขยายผลกบัลกัษณะงานอ่ืน ๆ ของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
  2. ควรน าการวิจยัน้ีไปทดลองใช ้(สร้างและพฒันาหลกัสูตร) และท าการประเมิน
หลกัสูตร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 
 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กมลชนก ภาคภูมิ. (2556). การพัฒนารูปแบบสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต).

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์คร้ังท่ี 6). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาพ.ศ. 2553. [ม.ป.ท.]. 

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). ยทุธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579). เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.asia 2013.co.th 

กองกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม. (2561). ส่งเสริมและพัฒนา 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย. เขา้ถึง

ไดจ้าก http://www.industry.go.th/centermng/index.php/2016-04-24-18-07-42/2016- 04-

24-18-09-38/201 

กฤษดา ตามประดิษฐ์. (2559). สมรรถนะมาตรฐานสําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ

กีฬา. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา. 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ. (2546). ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยท่ีประสงค์: เอกสารชุด

โครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐาน

การศึกษา, หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี.ที.ซี. คอมมูนิเคชัน่. 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน. (2543). การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการทาง

การศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก: แนวโน้มและประเดน็สําคัญ. กรุงเทพฯ: ฟันน่ีพลบั-  

บลิชช่ิง. 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, สํานกังาน, (2560). สาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญชุดองค์กรอิสระและ

การตรวจสอบอํานาจรัฐ. เข้าถึงได้จาก https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php? 

nid=489 

 

 

https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php


153 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. (2561). กลุ่มงานสารนิเทศ. สารสนเทศอุดมศึกษา. 

บุคลากรอุดมศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด จาํแนกตามสถาบัน/

กลุ่ มสถาบัน/เพศ/ ระดับการศึกษา/คณะ/ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) /ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ)/(มีช่ัวโมงสอน

และมีช่ัวโมงช่วยสอน). เข้าถึงได้จากhttp://www.info.mua.go.th/information/show_all_ 

statdata _table.php? data_show=4 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. (2550). ดัชนีเพ่ือการวางแผนและการพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (เอกสารอดัสาํเนา) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานกังาน. (2554). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF). เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, สาํนกังาน. (2548). การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์. เขา้ถึงไดจ้าก http://ocsc.go.th/veform/PDF/conpetency.pdf 

จิรประภา อคัรบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพฯ: ก.พลพิมพ.์ 

จิรุตม ์ศรีรัตนบลัล.์ (2543). ประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข. 

ฉัตร ศิ ริ  ปิ ย ะ พิ ม ล สิ ท ธ์ิ .  (2553). เก ณฑ์ ก า รใ ห้ค ะ แ น น (Scoring Rubrics). เข้า ถึ ง ไ ด้จ า ก 

http://www.watpon.com/Elearning/mea5.htm 

เชียง เภาชิต. (2554). สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้าง (รายงานการ

วิจยั). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ฐิติมา ธรรมบํารุง. (2562). เทคโนโลยีท่ีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology): สรุปการ

บรรยาย.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thailibrary.in.th/2019/03/01/disruptive-tech-2/ 

ณรงค ์ใจหาญ. (2561 เมษายน 10). กฎหมายและนกันิติศาสตร์ในยคุไทยแลนด ์4.0. สยามรัฐ. เขา้ถึง

ไดจ้าก https://siamrath.co.th/n/24773 

ณรงควิ์ทย ์แสนทอง. (2547). มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2537). ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สําหรับ

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. (2542). การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั. (2545). กระบวนการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้: การประเมินและการ

ประกัน. กรุงเทพฯ: วี ที ซี คอมมิวนิเคชัน่. 

http://www.thailibrary.in.th/2019/03/01/disruptive-tech-2/
https://siamrath.co.th/n/24773


154 
 

นงลกัษณ์ วิรัชชยัและคณะ. (2551). การสํารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชีคุ้ณธรรมจริยธรรม รายงาน

วิจัยเร่ือง 1 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์

ส่งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนยค์ุณธรรม) สํานกังานบริหารและพฒันา

องคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน). 

นภาเดช บุญเชิดชู. (2552). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตาม

มาตรฐานวิชาชีพ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์ (2560). การปฏิรูปดา้นการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนท่ี 1). 

บทบรรณาธิการ คร้ังท่ี 347 .  เข้าถึงได้จาก http://public-law.net/publaw/view. aspx?id 

=1980 

นิสดารก เวชยานนท.์ (2549). Competency–based approached. กรุงเทพฯ: กราฟิค โก ซีสเตม็ส. 

______ (2550). Competency Model กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย. กรุงเทพฯ: บริษทั กราฟโก 

ซิสเตม็ส์ จาํกดั. 

บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร. (2543). การพฒันาดชันีรวมของคุณภาพการจดัการศึกษาสําหรับหลกัสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ. 2(3), 204-210. 

เบญจพร เกาะแกว้. (2554). คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตาม TQF ท่ี สกอ.กาํหนด. เขา้ถึงได้

จาก http://isdc.rsu.ac.th/kmweblog.php?page= detail&id=25 

ปฏิรูปการศึกษา, สํานักงาน. (2544). ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542. กรุงเทพฯ: สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา. 

พันธุ์ทิพย์ ธรรมสโรช. (2541). เคร่ืองชี้วัดการประเมินผลการพัฒนาด้านสาธารณสุขในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544). กรุงเทพฯ: สํานกันโยบายและ

แผนสาธารณสุข. 

เพ็ญจนัทร์ แสนประสาน และคณะ. (2547). การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้. กรุงเทพฯ: 

สุขมุวิทการพิมพ.์ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ. (2552). กลยุทธ์การขับเคล่ือนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา   

“สัตตศิลา” สู่โรงเรียน. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

ฟาริดา อิบราฮิม. (2542). สาระการบริหารการพยาบาล (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย.์ 

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสําหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

http://public-law.net/publaw/view.%20aspx?id%20=1980
http://public-law.net/publaw/view.%20aspx?id%20=1980


155 
 

รัฐพล พรหมสะอาด. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

รัตตินันท์  ฏิระวณิชยก์ุล. (2556). การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชีวั้ดสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความ

ผิดปกติของการส่ือความหมาย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงทพฯ: มหาวิทยาลยั

ศิลปากร. 

รัตนะ บวัสนธ์. (2555). วิธีการเชิงผสมผสานสําหรับการวิจัยและประเมิน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม135 ตอนพิเศษ 319 ง : 7 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561. 

รุ่งฤดี กลา้หาญและคณะ. (2559). การพฒันารูปแบบการวดัและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในศตวรรษท่ี 21. วารสาร

พยาบาลทหารบก. 17(2), 22. 

วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

วิชยั ตนัศิริ. (2550). อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล. คาํบรรยายในการ

สัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดทําตัวช้ีว ัดในการติดตามและ

ประเมินผล. ณ. หอ้งประชุมระเบียงมกักะสัน โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ วนัท่ี 20-21 

สิงหาคม 2550. เขา้ถึงไดจ้าก file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/KPI.pdf 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2548). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย: กระแสใหม่และส่ิงท้าทาย. 

กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ศูนยส์รรหาและเลือกสรร สํานกังาน ก.พ. (2562). คู่ มือการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า

รับราชการ : การสอบแข่งขัน. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.).  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2550). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based 

Learning. กรุงเทพฯ: ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท.์ 



156 
 

สุกลัญา พรมจนัทร์. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชีร้วมสมรรถนะครูผู้สอนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภาค

ตะวันออก. (วิทยานิพนธวิ์ทยาศาสตรมหาบณัฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลยับรูพา. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. (2537). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ และพฤติกรรม : หลักการ วิธีการ และการประยกุต์ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และ ลดัดาวลัย ์รอดมณี. (2528). เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวสําหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ.์ 

สุภมาส องัศุโชติ และคณะ. (2551). สถิติวิเคราะห์สาํหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม 

ศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. กรุงเทพฯ: บริษทัมิสชัน่ มีเดีย จาํกดั. 

สุรชยั พรหมพนัธ์. (2554). ชาํแหละสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน. 

สุวิมล ติรกานันท์. (2550). การพัฒนาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล. คาํบรรยายในการ

สัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดทําตัวช้ีว ัดในการติดตามและ

ประเมินผล. ณ. หอ้งประชุมระเบียงมกักะสัน โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ วนัท่ี 20-21 

สิงหาคม 2550. เขา้ถึงไดจ้าก file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/KPI.pdf 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนฯ 12 ฉบับประชาชน 

นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา. เขา้ถึงไดจ้าก :  https://www.nesdb.go.th › ewt_dl_link  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง. (2563). หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ. เข้าถึงได้จาก :  

https://www.ect.go.th/ect_th/ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. สาํนกัวิชาการ. (2560). การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เข้า

สู่ “ประเทศไทย 4.0”, บทความวิชาการ Hot Issue. 1-9. 

สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). กรุงเทพฯ: สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ. 

หงกฤษวรรณ์ ภูเชาวนวิรัตน์. (2553). เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics). เข้าถึงได้จาก 

http://www.watpon. com/Elearning/mea5.htm 

องัศินันท์ อินทรกาํแหงและทศันา ทองภกัดี. (2549). การพฒันารูปแบบสมรรถนะด้านผูน้ําทาง

วิชาการของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัของรัฐ เอกชน และในกาํกบัของรัฐ. วารสารพฤติกรรม

ศาสตร์, 11(1), 51-72. 

https://www.ect.go.th/ect_th/
http://www.watpon/


157 
 

เอกสารคู่ มือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21. (2558). เข้าถึงได้จาก http://www.edulpru.com/ 

eu/21st/st-009.pdf 

อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์. (2548). Competency dictionary. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์. 

 

ภาษาองักฤษ 

Alspach, J.G. (1995). The education process in nursing staff development. St. Louise: Mosby Year 

Book. 

Astin, A.W., (1991). What mattres in college. Washington D.C.: American Council on Education.  

Boam, R. and Sparrow, P. (1992). Designing and achieving competency. New York: McGraw-Hill, 

Reading. 

Bandura, Albert. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs: Prentice–Hall. 

Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: A model of effective performance. New York: John 

Wiley and Sons Inc. 

Bridges, J., & Roquemore, L. (2001). Management for athletic/ sport administration (3rd ed.). 

Georgia: ESM Books. 

Dale, M. and Hes, K. (1995). Creating training miracles. Sydney: Prentice Hall. 

Davies, B. and Ellison, L. 1997. School leadership for 21st century: A competency and knowledge 

approach. New York: Routledge. 

Dubois, D. David, Rothwell, J. William. (2004). Competency – Based Human Resource 

Management. California: Davies – Black Publishing. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books. 

Grabe, William. (1988). “Reassessing the term ‘interactive’.” In patricia L. Carrell, Joanne Devine 

and David E. Esdey (eds.), Interactive approaches to second language reading. (pp.56-70). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Greene, J.C. (1992). A study of principals’pereption of their involvement in decision making 

processes: It’s on their joy performance. Dissertation Abstracts International, 79. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A 

global perspective (7th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc. 



158 
 

Hall, G.E., & Jones, H.L. (1976). Competency – based education: A process for the improvement of 

education. New Jersey: Prentice – Hall. 

Johnstone, J. N. (1981). Indicators of education systems. The United Kingdom: The Anchor Press 

Tiptree Essex. 

Kaplan, Robert S and Norton, David P. (2004). Strategy maps. Massachusetts: Harvard Business 

School Publishing Corporation. 

McClelland, David C. (1973). “Testing for Competence rather than Intelligence.” American 

Psychologist. Retrieved from www.ei. Haygroup.com. 

McLagan, P.A. (1997). Competencies: The next generation. Training & Development. 51,5:40-47. 

Oliva Mohammand S. & Aspinwall Elaine M. (1996). A Framework for the dimensions of quality 

in higher education. Quality Assurance in Education 4, 2, 12-20. 

Partnership for 21st Century Skills (P21). (2015). Beyond the three Rs: Voter attitudes toward 21st 

century skills Tuscon. Available from: www.21stcenturyskills.org.  

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Sl: World Economic Forum. 

Shermon Ganesh. (2004). Competency based HRM. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing 

Company Limited. 

Short, E.C. (1984). Competence reexamined. Educational Theory, 34(3), 201–207. 

Spencer, LM. and Spencer, SM. (1993). Competence at work: Models for superior performance. 

Retrieved from www.joe.org/joe/1999 december/iw4.html. 

Trilling B, Fadel C. (2009). Learning and innovation skills 21st century skills learning for life in 

our times. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

http://www.21stcenturyskills.org/
http://www.joe.org/joe/1999%20december/iw4.html


 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง สมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

COMPETENCIES AND INDICATORS OF BACHELOR OF LAW GRADUATE 

…………………………………………………. 

ค าช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
เร่ือง “สมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษา
องค์ประกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันาสมรรถนะและตวัช้ีวดั
ของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
น าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไปเป็นแนวทางการออกแบบสมรรถนะหลกัและสมรรถนะวชิาชีพ
โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวี
พฤทธ์ิ  ศิริศกัด์ิบรรจง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
วตัถุประสงค์การสัมภาษณ์ 

1. เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีผูว้ิจ ัย
สังเคราะห์และสร้างข้ึนในเบ้ืองตน้ 

2. เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์
ต่อไป 
 
ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 
 1. เอกสารการวิจยัเร่ือง สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ บทน า 
(บทท่ี 1) และวธีิการด าเนินการวจิยั  (บทท่ี 3) 
 

ขอบพระคุณอยา่งยิง่ 

............................................................... 
(นางสาวสุทธารินี  ฤทยัวฒันา) 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสยาม 
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แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

1. ช่ือ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................................................... 

2. ต าแหน่ง........................................................................................................................................... 

3. วนัทีสั่มภาษณ์  วนัท่ี...............เดือน.........................พ.ศ................. 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 1. ท่านคิดวา่ในปัจจุบนับณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน 
ควรมีสมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
ส าเร็จตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2. ท่านคิดว่าส าหรับการปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มีกฎหมายใดบา้งท่ีศึกษา
ตามหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตแลว้น ามาใชใ้นการปฏิบติังานไดม้ากท่ีสุด 
 3. ท่านคิดวา่ส าหรับการปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน มีกฎหมายใดท่ีไม่ไดศึ้กษา
ตามหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตแต่มีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน 
 4. ท่านคิดว่าบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ควรมี 1. สมรรถนะหลกั (core competency) 
และ 2. สมรรถนะวชิาชีพ (professional competency) มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
 5. ท่านมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิา

นิติศาสตร์หรือไม่ อยา่งไร 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง สมรรถนะและตัวช้ีวัดของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะ

ผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เร่ือง 

“สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบ

สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันาสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี  เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรอง

ศาสตราจารย ์ดร.ทวพีฤทธ์ิ  ศิริศกัด์ิบรรจง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิตเก่ียวกบัสมรรถนะของ

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) ของสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ต่อไป 

 3. แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง โปรดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูล โดยท าเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 

1. เพศ 

 (1) ชาย     

 (2) หญิง 
 

2. ต าแหน่ง 

 (1) ผูบ้งัคบับญัชา (ผูใ้ชบ้ณัฑิต)  

 (2) นิติกร/เจา้หนา้ท่ีกฎหมายปฏิบติัการ (บณัฑิต) 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 (1) ปริญญาตรี    

 (2) ปริญญาโท 

 (3) ปริญญาเอก    
 

4. ประสบการณ์ท างาน 

 (1) ต ่ากวา่ 5 ปี    

 (2) 6-10 ปี 

 (3) 11 ปีข้ึนไป     

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลองค์กร 
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ตอนที ่2 ข้อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตเก่ียวกบัสมรรถนะของ

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) ของสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ต่อไป โดยการสอบถามแบบมาตร

ประมาณค่า มีตวัเลือก 5 ระดบั 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าค าอธิบายความหมายของสมรรถนะและเกณฑใ์นการพิจารณาให้

ขอ้มูลไวด้ว้ย 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

ท่ีตอ้งมีและโปรดตอบค าถามทุกขอ้ 

 

เกณฑ์การพจิารณาให้ข้อมูล 
 5    หมายถึง    สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   มากท่ีสุด 

 4     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   มาก 

 3     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   ปานกลาง 

 2     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   นอ้ย 

 1     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
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รายการสมรรถนะ 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะหลกั 
1. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต      
2. มีระเบียบวนิยั      
3. มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี      
5. มีมนุษยสัมพนัธ์      
6. การท างานเป็นทีม      
7. มีบุคลิกภาพท่ีดี      
8. มีความสามารถในการส่ือสาร      
9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี      
10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การส่ือสาร 

     

สมรรถนะวชิาชีพ 
1 .  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายลกัษณะละเมิด 

     

2. มีความรู้และความสามารถในการใช้นิติ
กรรมสัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ี 

     

3.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายอาญา 

     

4. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายเอกเทศสัญญา 

     

5. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

     

6.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
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รายการสมรรถนะ 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะวชิาชีพ 
7. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมาย
ปกครอง 

     

8. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี 

     

9.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
ระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

     

10. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

     

11. มีความรู้และความสามารถในการใช้
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

     

12. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 

     

13. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ
แผน่ดิน 

     

14. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

     

15. มีความรู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

เร่ือง สมรรถนะและตัวช้ีวัดของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์  

 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาวะ

ผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เร่ือง 

“สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” มีวตัถุประสงค์1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบ

สมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันาสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และ            

รองศาสตราจารย ์ดร.ทวพีฤทธ์ิ  ศิริศกัด์ิบรรจง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามผูใ้ช้บณัฑิตและบณัฑิตเก่ียวกบัสมรรถนะของ

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) ของสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ต่อไป 

 3. แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 
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ค าช้ีแจง โปรดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัท่านในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูล โดยท าเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัความ

เป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 

1. เพศ 

 (1) ชาย     

 (2) หญิง 
 

2. ต าแหน่ง 

 (1) ผูบ้งัคบับญัชา (ผูใ้ชบ้ณัฑิต)  

 (2) นิติกร/เจา้หนา้ท่ีกฎหมายปฏิบติัการ (บณัฑิต) 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 (1) ปริญญาตรี    

 (2) ปริญญาโท 

 (3) ปริญญาเอก    
 

4. ประสบการณ์ท างาน 

 (1) ต ่ากวา่ 5 ปี    

 (2) 6-10 ปี 

 (3) 11 ปีข้ึนไป     

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลองค์กร 
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ตอนที ่2 ข้อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิตและบณัฑิตเก่ียวกบัสมรรถนะของ

บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) ของสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ต่อไป โดยการสอบถามแบบมาตร

ประมาณค่า มีตวัเลือก 5 ระดบั 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสมรรถนะของบณัฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าค าอธิบายความหมายของสมรรถนะและเกณฑใ์นการพิจารณาให้

ขอ้มูลไวด้ว้ย 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ี

ตอ้งมีและโปรดตอบค าถามทุกขอ้ 

เกณฑ์การพจิารณาให้ข้อมูล 
 5    หมายถึง    สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   มากท่ีสุด 

 4     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   มาก 

 3     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   ปานกลาง 

 2     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   นอ้ย 

 1     หมายถึง     สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งมีของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์อยูใ่นระดบั   นอ้ยท่ีสุด 
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สมรรถนะหลกั 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีระเบียบวนิยั      
2. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี      
3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต      
4. มีความเสียสละอดทนในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี      
2. มีมนุษยสัมพนัธ์      
3. การท างานเป็นทีม      
ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
1. มีความสามารถในการส่ือสาร      
2. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี      
3. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสาร 
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สมรรถนะวชิาชีพ 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

ความรู้กฎหมายสารบัญญตัิ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใชก้ฎหมาย
นิติกรรมสัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ี 

     

2. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายลกัษณะละเมิด 

     

3. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายเอกเทศสัญญา 

     

4. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายอาญา 

     

ความรู้กฎหมายวิธีสบัญญตัิ 
1. มีความรู้และความสามารถในการใช้กฎหมาย
ปกครอง 

     

2. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 

     

3. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

     

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
1.  มี ความ รู้ และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี 

     

2. มีความ รู้และความสามารถในการใช้
ระเบียบส านักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบติัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
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สมรรถนะวชิาชีพ 
ระดับสมรรถนะ 

5 4 3 2 1 

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

     

2.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

     

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้าราชการพลเรือน 
1.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ
แผน่ดิน 

     

2.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 

     

ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั 
1 . มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ 

     

2.  มีความ รู้และความสามารถในการใช้
พระราชบญัญติัการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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แบบประเมนิเพ่ือตรวจสอบ 

สมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา คณะบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม เร่ือง “สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” มีวตัถุประสงค์                  

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพฒันาสมรรถนะ

และตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.บุญมี เณรยอด เป็นอาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั และรองศาสตราจารย ์ดร.ทวพีฤทธ์ิ ศิริศกัด์ิบรรจง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 2. การวิจยัเร่ือง “สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” มีขั้นตอนการ

ด าเนินการวจิยั 5 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบการวจิยั 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์จากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีขั้นตอนยอ่ยในการด าเนินการ ดงัน้ี 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสมรรถนะ แล้วสร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

  2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 ตอนท่ี 3 การพฒันาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) โดยมีขั้นตอนยอ่ย

ในการด าเนินการ ดงัน้ี 

  1. ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างและพฒันาจากขอ้มูล (ตอนท่ี 2) ถามสมรรถนะของ

บณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

  2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) เพื่อจดักลุ่มองค์ประกอบท่ีมีความ 

สัมพนัธ์ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั 
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  3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) เพื่อยืนยนัรูปแบบ (model) การวดักบั

รูปแบบ (model) เชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) 

 ตอนท่ี 4 น าสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ท่ีไดจ้าก (ตอนท่ี 3 ) มายกร่าง

ตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 ตอนท่ี 5 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชา

นิติศาสตร์ โดยมีขั้นตอนยอ่ยในการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1. การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวดัของบัณฑิตสาขาวิชา

นิติศาสตร์ ไดแ้ก่ ช่ือสมรรถนะ นิยามสมรรถนะ องคป์ระกอบสมรรถนะ และตวัช้ีวดัสมรรถนะของ

บณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 2. การปรับแกไ้ขและน าเสนอสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ไดแ้ก่ ช่ือสมรรถนะ นิยามสมรรถนะ องค์ประกอบสมรรถนะ และตวัช้ีวดัสมรรถนะของบณัฑิต

สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 3. การด าเนินการน้ีอยู่ในตอนท่ี 5 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขอรับความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

 4. แบบประเมินน้ีประกอบดว้ยส่วนส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูป้ระเมิน 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิต

สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 5. วิธีและเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยผูเ้ช่ียวชาญท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดย

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซ่ึงมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, และ 1 

และแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อแสดงความคิดเห็นทั่วไป และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

สมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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   5   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสม   มากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสม   มาก 
   3   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสม   ปานกลาง 
   2   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสม   นอ้ย 
   1   หมายถึง  เป็นค่าระดบัท่ีเหมาะสม   นอ้ยท่ีสุด 
 
ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ประเมิน 
 1. ช่ือ-สกุล...................................................................................................................... 

 2. ต าแหน่งปัจจุบนั......................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวช้ีวัดสมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวชิานิติศาสตร์  
 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของสมรรถนะและตวัช้ีวดัของบณัฑิตสาขาวชิานิติศาสตร์ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะหลกั (core competency) 

องค์ประกอบที ่1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรม (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม  : การประพฤติตนถูกตอ้ง เหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติังานโดย
อาศยัหลกัความรู้ดว้ยความรับผดิชอบ เพื่อให้การปฏิบติังานทางดา้นกฎหมายมีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีระเบียบวนิยั 1.1 ปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของสังคมไดอ้ยา่งเคร่งครัด 

     

2. มีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ี 

2.1 ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จก่อน
เวลาหรือตรงเวลา 

     

2.2 ปฏิบัติตนได้สมกับบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

3 .  มี ค ว า ม ซ่ื อสั ต ย์
สุจริต 

3.1 ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

     

3.2 แสดงความคิดเห็นของตนตามหลัก
กฎหมายอยา่งเปิดเผย ตรงไปตรงมา 

     

4 .  มี คว าม เ สี ยสละ 
อดทนในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี 

4.1 มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบ หมาย
อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององคก์ร 

     

4.2 สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

     

องค์ประกอบที ่2 : ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (จ  านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม : การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการยอมรับนบัถือ ความไวว้างใจ
และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 1.1 แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ สุภาพ และ

เหมาะสมกบักาลเทศะ 
     

1.2 รักษาความสะอาด สุขอนามยั      

1.3 วางตวัเหมาะสมกบักาลเทศะ      

2. มีมนุษยสัมพนัธ์ 2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้าวโุส      

2.2 มีอธัยาศยัดี สุภาพและเป็นมิตร      

2.3 แสดงน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่จริงใจกบัเพื่อน
ร่วมงาน 

     

2.4 สามารถปฏิบติังานกบับุคคลทุกระดบัได ้      

2.5  ช่วยเหลือผู ้อ่ืนทั้ งทางสติปัญญาและ
แรงกาย 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

3. การท างานเป็นทีม 3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      

3.2 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมหรือ
งานต่างๆ 

     

3.3 เสนอแนะแนวทางอย่างสร้างสรรค์และ
อยูบ่นหลกัของความถูกตอ้งและเหมาะสม 

     

3.4 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของทีมท่ีท างานได ้      

องค์ประกอบที ่3 : ด้านเทคโนโลยแีละการส่ือสาร (จ  านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 7 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม : การพฒันาทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อการสืบคน้ การปฏิบติังาน และการส่ือสาร
ทั้งในและนอกองคก์ร 
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีความสามารถใน
การส่ือสาร 

1.1  พูด ส่ือสารได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น 

     

1.2 ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ      

1.3 ใชภ้าษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและส่ือสาร
ไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์

     

1.4 ช้ีแจงและเสนอความคิดเห็นดว้ยเหตุผล      

2. มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี 

2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
แสวงหาความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

     

2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

3. มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การส่ือสาร 

3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารทั้ง
ในและนอกองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

สมรรถนะวชิาชีพ (professional competency) 

องค์ประกอบที ่1 : ความรู้กฎหมายสารบัญญตัิ (จ  านวน 4 องคป์ระกอบยอ่ย 16 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม  : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายสารบญัญติัไปใชใ้นการปฏิบติังาน
ได ้
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
กฎหมาย นิ ติกรรม
สัญญาและกฎหมาย
ลกัษณะหน้ี 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลกัษณะหน้ี 

     

1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ีได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหน้ี เข้ากับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายนิติกรรมสัญญา
และกฎหมายลกัษณะหน้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
ก ฎ หม า ย ลั ก ษณ ะ
ละเมิด 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายลกัษณะ
ละเมิด 

     

2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิดเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายลกัษณะละเมิดได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

3. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
ก ฎ ห ม า ย เ อ ก เ ท ศ
สัญญา 

3.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายเอกเทศ
สัญญา 

     

3.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศ
สัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายเอกเทศ
สัญญาเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายเอกเทศสัญญาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

4. มีความรู้และความ 
ส าม า รถ ในก าร ใช้
กฎหมายอาญา 

4.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายอาญา      

4.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายอาญาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

4.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายอาญาเขา้กบั
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

4.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอาญาได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

องค์ประกอบที ่2 : ความรู้กฎหมายวธีิสบัญญตัิ (จ  านวน 3 องคป์ระกอบยอ่ย 12 ตวัช้ีวดั) 

ค านิยาม  : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ไปใช้ในการ
ปฏิบติังานได ้
1. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
กฎหมายปกครอง 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายปกครอง      

1.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายปกครองได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

 

 



181 

 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

 1.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายปกครองเขา้
กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายปกครองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

2. มีความรู้และความ 
ส าม า รถ ในก าร ใช้
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง 

     

2.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

3.1 รู้เจตนารมณ์และหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

     

3.2 สามารถอธิบายหลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.3 สามารถปรับใชห้ลกักฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้หลกักฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที ่3 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ (จ านวน 2 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม  : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ 

1.1  รู้ เ จตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ  

     

1 . 2  ส ามารถอ ธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1 . 3  ส ามารถป รับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
ระเบียบส านักนายก
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติความ รับผิด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง
เจา้หนา้ท่ีฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หนา้ท่ีฯ  

     

2.2 สามารถอธิบายระเบียบส านกันายกว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิดฯ 
ของเจา้หนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.3 สามารถปรับใชร้ะเบียบส านกันายกว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีฯ เข้ากับข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

 2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้ระเบียบส านักนายกว่ าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏิบติัความรับผิดทางละเมิด
ของเจา้หนา้ท่ีฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

องค์ประกอบที่ 4 : ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  (จ  านวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 
ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งไปใชใ้น
การปฏิบติังานได ้
1. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ 

1.1 รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ  

     

1 .2  สามารถอธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1 .3  สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ เข้ากับข้อเท็จจริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

2. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
ระ เ บียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ 

2 . 1  รู้ เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐฯ  

     

2 . 2  ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2 . 3  ส า ม า ร ถ ป รั บ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบ ริหารพัส ดุภ าค รัฐ ฯ  เ ข้า กับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

องค์ประกอบที่ 5 : ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน/ข้าราชการพลเรือน 
(จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการ
แผน่ดิน/ขา้ราชการพลเรือนไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร
ราชการแผน่ดินฯ 

1.1 รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินฯ 

     

1 .2  สามารถอธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

 1 .3  สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินฯ เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดินฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2. มีความรู้และความ 
สามารถในการใช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ขา้ราชการพลเรือนฯ 

2.1 รู้ เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯ 

     

2 .2  สามารถอธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

 2 .3  สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯเขา้กับ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

 2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการแกไ้ข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนฯไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

     

องค์ประกอบที ่6 : ความรู้กฎหมายเกีย่วกบัข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั (จ  านวน 2 องคป์ระกอบยอ่ย 
8 ตวัช้ีวดั) 
ค านิยาม  : ความรู้และความสามารถในการน าความรู้กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและดิจิทลั
ไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบย่อย ตัวช้ีวดั      

1. มีความรู้และความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการฯ 

1.1 รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารราชการฯ 

     

1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารราชการฯ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารราชการฯ 
เขา้กบัขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

1.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกักฎหมายของพระ
ราช บัญญติัข้อมูลข่าวสารราชการฯ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

2 . มีความ รู้และความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ                
ก า รกระท า คว ามผิ ด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

2.1 รู้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 

     

2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

2.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯเขา้กบัขอ้เทจ็จริงได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

2.4 สามารถสรุปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญเพ่ือยืนยนักรอบแนวคดิ เกบ็ข้อมูลการวจิัย (สัมภาษณ์)  

และตรวจเคร่ืองมือการวจิัย 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ปลดักระทรวงพลงังาน ปลดักระทรวงพลงังาน 
2. ดร.อินทพร จัน่เอ่ียม ผูต้รวจราชการส านกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
3. นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแกว้ ผูอ้  านวยการกองกฎหมาย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. นายกฤษณพล วฒิุจนัทร์ ผูอ้  านวยการกองกฎหมาย ส านกังาน

ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

5. คุณศิริภทัร ธรรมเขต ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ที่  สน ๐๒๑๐.๔/ว๑๓     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 

 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

เรียน ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือวิจัยดังกล่าว 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง 
                              (สุภัทรา   เอื้อวงศ์) 
            รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี  ฤทัยวัฒนา  โทร. ๐๙๘ – ๗๔๕ - ๖๐๐๗ 
 

ที่  สน 0210.4/ว14     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 
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 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย) 
เรียน ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม 

ด้วย นางสาว สุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น า
และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  เรื่อง 
“สมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  
เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์  ศิริศักดิ์บรรจง 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย เกี่ยวกับ
สมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะ
น ามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง 
              (สุภัทรา  เอ้ือวงศ์) 
          รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี  ฤทัยวัฒนา  โทร. 098 – 754 - 6007 
ที่  สน 0210.4/ว23     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 14 ตุลาคม 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย) 
เรียน ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คิวอาร์โค้ด (QR Code) ส าหรับสแกนเพ่ือตอบแบบสอบถามออนไลน์ ดังเอกสารแนบ

ด้านหลัง 
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ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและ

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จึงขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลจากนิติกร หรือ
เจ้าหน้าที่กฎหมายในสังกัดหน่วยงานของท่านทั้งหมด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ของสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ตามลักษณะงานของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากการสแกนคิว
อาร์โค้ด (QR Code) ตามเอกสารดังแนบด้านหลัง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้
ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าวเก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอแสดงความนับถือ 

                                      
                     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยัศึกษาศาสตร ์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารนิี  ฤทัยวัฒนา  โทร. 098 – 754 - 6007 
 

ที่  สน 0210.4/ว....     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 

 27 พฤศจิกายน 2563 
 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 

เรียน รศ.ดร.มุนินทร์  พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
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และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามแบบประเมินสมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ดังกล่าว 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                      
                     (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง) 

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี  ฤทัยวฒันา  โทร. 098-754-6007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
หนังสือตอบรับบทความลงตีพมิพ์วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.  

และเกยีรติบัตรการน าเสนอผลการวจิัยระดับชาติ 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 นางสาวสุทธารินี ฤทยัวฒันา เกิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2530 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอนัดบั 
1) มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 
(น.ม.) สาขาวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม พ.ศ. 2559 สอบไล่ไดเ้ป็นเนติบณัฑิต
ไทย (น.บ.ท.) สมยัท่ี 72 พ.ศ. 2562 และเขา้รับการศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาภาวะผูน้ าและนวตักรรมการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม พ.ศ. 2560 
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