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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1. เพื่ อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนาตัวชี้ วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิ งพรรณนาและศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างคือ 1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกฎหมายที่
ปฏิ บ ัติ ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ จ านวน 5 คน 2) ใช้บ ัณ ฑิ ต และบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ ที่
ปฏิ บตั ิ งานในหน่ วยงานของรัฐ จานวน 504 คน และ 3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอน
หลัก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต 5 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ 1) แบบสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมิ นความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
สารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สมรรถนะและตัว ชี้ วัด สมรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ สามารถจาแนก
สมรรถนะเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก 3 องค์ประกอบ 26 ตัวชี้วดั คือ องค์ประกอบที่ 1
ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม 7 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล 12 ตัวชี้ วดั
และ องค์ป ระกอบที่ 3 ด้านเทคโนโลยีและการสื่ อ สาร 7 ตัวชี้ วัด และ 2) สมรรถนะวิช าชี พ 6
องค์ ป ระกอบ 60 ตัว ชี้ วัด คื อ องค์ป ระกอบที่ 1 ด้านความรู ้ ก ฎหมายสารบัญ ญัติ 16 ตัว ชี้ วัด
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ 12 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 3 ด้านความรู ้กฎหมาย
เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ 8 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ 4 ด้านความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดซื้ อจัดจ้าง 8 ตัวชี้ วดั องค์ประกอบที่ 5 ด้านความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิ น
และข้าราชการพลเรื อน 8 ตัวชี้ วดั และองค์ประกอบที่ 6 ด้านความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
และดิจิทลั 8 ตัวชี้วดั

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั ที่พฒั นาขึ้นพบว่า สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะวิชาชีพ และตัวชี้วดั มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก
คำสำคัญ : สมรรถนะ, ตัวชี้วดั สมรรถนะ, สาขาวิชานิติศาสตร์
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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.

Keywords : Competencies, Competencies Indicator, Bachelor of Law Graduate
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมแต่ล ะครั้ งได้เปลี่ ย นแปลงวิถีชีวิตของผูค้ น สัง คม การเมื อง
การปกครองและระบบเศรษฐกิ จแตกต่ างกันไป โดยการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้ ง ที่ หนึ่ ง เริ่ ม ใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอของประเทศอังกฤษจากการค้นพบเครื่ องจักรไอน้ า ทาให้มีการนาเครื่ องจักรมา
ทดแทนการใช้แรงงานคนและสัตว์ เกิดเครื่ องจักรกลไอน้ า เกิดการเดินทางและการพัฒนาจากเมือง
ไปสู่ ชนบท การปฏิ บตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่สอง เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการค้นพบไฟฟ้ า
ซึ่ งทาให้การผลิ ตทาได้มากขึ้นกว่าเดิ มจนเปลี่ ยนระบบการผลิ ตเป็ นระบบโรงงาน สิ นค้าสามารถ
ผลิ ตได้จานวนมากและมีคุณภาพ เกิดกระแสบริ โภคนิ ยมไปทัว่ โลก การปฏิ บตั ิอุตสาหกรรมครั้งที่
สามเป็ นยุคที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและอิ นเตอร์ เน็ ตเข้ามามี บทบาทอย่างมากกับชี วิตประจาวัน
รวมทั้งอุตสาหกรรม ส่ งผลต่อการผลิตเป็ นการใช้เครื่ องจักอัตโนมัติ หรื อหุ่ นยนต์ในการผลิตแทนที่
แรงงานมนุ ษ ย์มากขึ้ น การปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมครั้ งที่ สี่ เป็ นยุคที่ อินเทอร์ เน็ ต เทคโนโลยีสื่อสาร
ความเร็ วสู ง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตสาหรับ
สรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence:
AI) มี ค วามก้า วหน้า ไปอย่า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่า งมาก ส่ ง ผลให้ มี ก ารเข้า ถึ ง ข้อ มู ล
มหาศาล (big data) ที่มีอยูท่ ว่ั โลก มีการนาข้อมูลที่มีความหลากหลายมาวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจ และ
ใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่างๆ ทาให้เกิ ดนวัตกรรมที่ชาญฉลาด มีอิทธิ พลต่อภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม ภาคธุ รกิ จและบริ การ รวมทั้งภาคการศึกษา ส่ งผลให้เกิ ดนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ท ัล ที่ มี รู ป แบบใหม่ ซึ่ งท าลายล้า งรู ปแบบเดิ ม ๆ ไปอย่ า งสิ้ น เชิ ง (Schwab, K. 2016) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเรี ยกว่า digital disruption ซึ่ งเป็ นสิ่ งท้าทายอย่างยิ่งต่อการปรับตัวและความอยู่
รอดในอนาคต หลาย ๆ ประเทศทัว่ โลกเร่ งปฏิรูปทุกภาค ส่ วนภายในประเทศให้มีความพร้ อมเพื่อ
รองรับการเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้ สาหรับประเทศไทยได้ให้ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว เช่ นเดี ยวกัน
โดยได้จดั ทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) บนพื้นฐานของ
ยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่ ง เป็ นแผนแม่ บ ทหลัก ของการพัฒนาประเทศ และมี
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรั บโครงสร้ าง
ประเทศสู่ ป ระเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่ อมุ่ ง สู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ” ที่ เน้นการ
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ขับเคลื่อนด้วย “การพัฒนานวัตกรรม การบริ การใหม่ๆ การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี รู ปแบบการ
ดาเนิน ธุ รกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของผูค้ นในสังคมที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอน
โคนและการพัฒนาต่อยอด” (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2560) ผลจาก
การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วจนเข้า สู่ ยุค digital disruption ส่ ง ผลให้รูป แบบการ
เรี ยนรู ้เปลี่ยนไป เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไร้พรมแดน ไม่มีขอ้ จากัดด้านอายุ สถานที่ เวลา จึงต้องปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ การปรับ เปลี่ ย นกระบวนให้เป็ นนวัตกรรม สร้ างสรรค์คิด -ท าได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้รองรับประเทศไทย 4.0 มีการสร้างรู ปแบบการบริ การ (service platform) มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลิ กผัน ให้ทนั การเปลี่ ยนแปลง สร้ างมู ลค่าทันต่อการแข่งขันโดยต้องกาหนดให้เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของยุทธศาสตร์ ประเทศที่มีความสาคัญ (ฐิติมา ธรรมบารุ ง, 2562) เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
ในช่วงทศวรรษนี้ ได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่ วน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาในประเทศไทย
สาหรับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยที่เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีในยุคต่าง จนกระทระทัง่ การเปลี่ยนแปลงในยุค digital disruption นั้น ประเทศไทยมี
การเริ่ ม ต้นปฏิ รู ป การศึ ก ษาครั้ งแรกพระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไ ข
เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มี ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา เพื่ อการพัฒนา
คุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่ อเป็ นการพัฒนาไปอี กขั้นหนึ่ ง ของการประกัน
คุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนิ นการโครงการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจตรงกัน ของผู เ้ กี่ ย วข้อ งกับ การอุ ด มศึ ก ษา ทั้ง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ผูค้ วบคุ ม มาตรฐาน และผูใ้ ช้บ ั ณฑิ ต ทั้ง นี้ เ พื่ อ ให้ มี ห ลัก ประกันที่ ชัด เจนใน
คุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพ
ที่สูงขึ้น(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และคณะ, 2552) และเพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติในส่ วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม
มุ่งเน้นเป้ าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยภาพรวมของผลการเรี ยนรู ้แบ่งได้
เป็ น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คื อ ความรู ้ ค วามช านาญทั่ ว ไป (generic knowledge, skills and
competence) หมายถึ ง ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวกับความรู ้ ความชานาญทัว่ ไปที่ควรมีในทุกระดับ
คุณวุฒิ ประเภทที่ 2 คือ ทักษะปฏิบตั ิเฉพาะทาง (specialization skill) หมายถึง ทักษะเชิงปฏิบตั ิการ
ซึ่ งเป็ นการกาหนดทักษะปฏิบตั ิเฉพาะทาง ให้เป็ นความรับผิดชอบของแต่ละสาขาวิชาชีพกาหนดเอง
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เนื่ องจากแต่ละสาขาวิชามีขอบเขตของความรู ้ และบริ บทที่แตกต่างกัน โดยหน่ วยงาน/องค์กรทาง
วิชาชี พเป็ นผูด้ ูแลและมีความรับผิดชอบโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553) ซึ่ งเป็ นการประกัน
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ตที่ ไ ด้ รั บ คุ ณวุ ฒิ แ ต่ ล ะคุ ณวุ ฒิ แ ละการสื่ อสารในสั ง คม ชุ มชน รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน และเชื่ อมัน่ ถึงผลการเรี ยนรู ้ที่บณ
ั ฑิตได้รับ
การพัฒ นาว่า มี ม าตรฐานที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งกันได้ก ับ สถาบันอุ ด มศึ ก ษา (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552)
ปั จ จุ บ ัน การจัด การศึ ก ษาของชาติ จ ะต้อ งท าให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ซ่ ึ งเป็ น
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนอันเป็ นผลที่เกิ ดจากการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระใน
การกาหนดแนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็ นอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้ รี ยน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired
Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธารงความเป็ นไทยและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก นัน่ คือเป็ นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิ ยมร่ วมของสังคมเป็ นฐานในการพัฒนาตนให้เป็ น
บุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 1. ผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ นผูม้ ีความเพียร ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต เพื่ อก้า วทันโลกยุค ดิ จิท ลั และโลกอนาคต และมี ส มรรถนะ (competency) ที่ เกิ ดจาก
ความรู ้ ความรอบรู ้ดา้ นต่าง ๆ มีสุนทรี ยะรักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกั ษะชีวิต เพื่อสร้าง
งานหรื อสัม มาอาชี พ บนพื้นฐานของความพอเพีย ง ความมัน่ คงในชี วิต และคุ ณภาพชี วิตที่ ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่ งมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต รู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิ ญการเปลี่ ยนแปลงในโลกดิ จิทลั และ
โลกอนาคตได้ มีความเป็ นผูน้ า มีความรู ้ ความรอบรู ้ ดา้ นต่าง ๆ มีปัญญารู ้ คิด สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ ในการสร้ างงาน/สัมมาอาชี พ ความมัน่ คง และคุ ณภาพชี วิตที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม 2. ผูร้ ่ วมสร้ างสรรค์นวัตกรรม เป็ นผูม้ ีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะศตวรรษที่ 21
ความฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้ างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อร่ วมสร้ างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรื อสั ง คม เพิ่ มโอกาสและมู ล ค่ า ให้ก ับ ตนเองและสั ง คม ซึ่ ง มี
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ สามารถร่ วมแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมู ลค่าแก่ตนเองและประเทศ และ 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เป็ นผู ม้ ี ค วามรั ก ชาติ รั ก ท้อ งถิ่ น รู ้ ถู ก ผิ ด มี จิต ส านึ ก เป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก มี จิ ต อาสา มี
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อุดมการณ์ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิ ปไตย ความยุติธรรม ความเท่า
เทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ ซึ่ งมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ กล้าต่อต้านการ
กระทาในสิ่ งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู ้ ความสามารถเป็ นพลเมื อที่ เข้มแข็ง ร่ วมมือสร้ างสรรค์การ
พัฒนาตนเองและสังคมที่ยงั่ ยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้ างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคม
โลกโดยเป็ นคุณลักษณะขั้นต่า (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2561) ซึ่ ง
มาตรฐานด้า นผลลัพ ธ์ ผูเ้ รี ย นตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ได้แ ก่ 1. ผูเ้ รี ยนมี ความ
ความสามารถรอบด้านต่าง ๆ (learner person) 2. ผูเ้ รี ยนร่ วมสร้ างสรรค์นวัตกรรม (co- creator) และ 3.
ผูเ้ รี ยนเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง (active citizen) กล้าหาญทางจริ ยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen
และ global citizen (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561)
เมื่อกระทรวงศึกษาธิ การและคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประกาศมาตรฐาน
คุ ณวุฒิสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง หน้าที่ 7 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2561 อันเนื่ องมาจากความเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วทาให้ผูท้ ี่บริ หารงานทางด้าน
กฎหมายทุกภาคส่ วนเล็งเห็นความสาคัญในหลาย ๆ ด้านที่จะต้องทาการปฏิรูป โดยเฉพาะด้านการ
ปฏิรูปการเรี ยนการสอนและการศึกษากฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ได้บญั ญัติถึงกลไกในการ
ปฏิรูปประเทศเอาไว้ในหมวด 16 มาตรา 257 ถึง 261 โดยในมาตรา 259 ได้กาหนดให้มีกฎหมายว่า
ด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิ รูป ประเทศ ซึ่ ง ต่ อมาสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ ง ชาติ ก็ไ ด้จดั ท า
พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิ รูป ประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้ น กฎหมายฉบับ นี้
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 สิ งหาคม
2560 มาตรา 8 แห่ งกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิ รูปประเทศได้กาหนดให้มี
การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวม 10 ด้านและในมาตรา 10 ของกฎหมายดังกล่าวก็
ได้กาหนดให้ค ณะรั ฐมนตรี แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการปฏิ รูปแต่ ละด้านเพื่ อจัดทาร่ างแผนการปฏิ รูป
ประเทศ นอกจากการปฏิรูปประเทศและการกาหนดกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ซ่ ึ ง
จะเกี่ ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย ทั้งนี้ งานด้านกฎหมายของประเทศมีการปฏิ รูปหลักสู ตร จึงควร
ต้องมีการปรับระบบการเรี ยนการสอนและการศึกษาอบรมด้านวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบ
วิชาชี พ กฎหมายให้เป็ นผูม้ ี ความรอบรู ้ มีนิ ติท ศั นะและยึดมัน่ ในคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของนัก
กฎหมาย
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หลัก สู ตรการศึ ก ษานิ ติศาสตร์ ร ะดับปริ ญญาตรี ผลิ ตบัณฑิ ตนิ ติศ าสตร์ ที่ มี คุณภาพ
ทางด้า นทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ มี ค วามรอบรู ้ แ ละมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ เป็ นนัก กฎหมายที่ ดี น้ ัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเห็นว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดาเนิ นการอยูด่ ว้ ยกันทั้งหมด 2
กิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรก คือ ต้องมีการกาหนดนโยบายในระดับประเทศเกี่ ยวกับการสร้างนัก
กฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุค
สมัย
ส่ วนกิจกรรมที่สองคือ เรื่ องพัฒนาหลักสู ตรและสร้างมาตรฐานการศึกษากฎหมายใน
ระดับปริ ญญาตรี ตลอดจนพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่มีคุณภาพทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ มีความรอบรู ้ มีคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อเป็ นนักกฎหมายที่ดีน้ นั เรื่ องนี้ ก็เป็ นหน้าที่
ของคณะกรรมการสภานิ ติศึก ษาแห่ งชาติที่จะต้องพัฒนาหลักสู ตรนิ ติศาสตร์ และสร้ างมาตรฐาน
การศึ ก ษากฎหมายในระดับ ปริ ญ ญาตรี โดยคณะกรรมการสภานิ ติ ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จ ะต้อ งตั้ง
คณะทางาน ขึ้ นมาชุ ดหนึ่ งเพื่อจัดทากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์
(มคอ.1) (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2560)
คุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ จะต้องก าหนดใน มคอ. 1 ซึ่ ง
คุณลักษณะนั้น คือ สมรรถนะที่บณั ฑิตต้องมี สมรรถนะ (competency) เป็ นปั จจัยสาคัญทาให้บุคคล
แสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมอัน จะน าไปสู่ ผ ลงานที่ ดี แ ละเกิ ด ความพอใจกับ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง
McClelland (1993) ได้ให้คาจากัดความของสมรรถนะ (competency) ไว้วา่ เป็ นบุคลิกลักษณะที่ซ่อน
อยู่ภายในปั จเจกบุคคล ซึ่ งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้ างผลการปฏิ บตั ิงานที่ดีหรื อเกณฑ์ที่
กาหนดโดยสมรรถนะ (competency) ประกอบด้วย 5 ส่ วน คื อ 1. ทักษะ (skill) 2. ความรู ้ (knowledge)
3. ทัศนคติ ค่ านิ ยมและความเห็ นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตนเอง หรื อสิ่ งที่ บุ คคลเชื่ อว่าตนเองเป็ น
(self-concept) 4. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจ าของแต่ ล ะบุ ค คล (trait) 5. แรงจู ง ใจ หรื อ แรงขับ ภายใน
(motive) ซึ่ งท าให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมที่ มุ่ ง ไปสู่ สิ่ ง ที่ เ ป็ นเป้ า หมาย มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ของการทางานของบุ คคลนั้น ๆ สมรรถนะจะทาให้บุคคลแสดงออกถึ งพฤติกรรมการ
ทางานและผลสัมฤทธิ์ ที่ดีของงานตามที่องค์การต้องการ หลักสู ตรต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพ
จึงได้มีการนาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในเรื่ องการศึกษาด้วย
การกาหนดสมรรถนะของแต่ละงานแต่ละวิชาชี พเป็ นสิ่ งที่มิได้กาหนดตายตัว ขึ้นอยู่
กับความจาเป็ นของแต่ละวิชาชี พที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการณ์
และความเหมาะสมซึ่ งการได้มาซึ่ งสมรรถนะของวิชาชี พหนึ่ ง ๆ มีหลายวิธีแล้วแต่จะเลื อกใช้ตาม
ความเหมาะสม แต่จะต้องพิจารณาพื้นฐานของความเป็ นจริ งด้วย (Hall and Jones, 1976) การกาหนด
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สมรรถนะที่ ชัดเจนจะช่ วยให้ไ ด้ส มรรถนะที่ จาเป็ นสอดคล้องกับ ปั ญหาและความต้องการของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นการกาหนดสมรรถนะจึงเป็ นหน้าที่ หรื อความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้ในการ
ประยุกต์เรื่ องสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร ต้องมีกลุ่มคนที่มีความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholder) ผูป้ ระกอบการและนักวิชาการ โดยเฉพาะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพัฒนา
หลักสู ตรและผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการกาหนดสมรรถนะมาช่วยกาหนดความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่ของ
งานโดยเฉพาะ เพื่อวิเคราะห์หน้าที่หลัก (functional analysis) เพื่อคัดเลือกหน้าที่หลัก วัตถุประสงค์
หลั ก ของงานตามเนื้ อ หาของงานนั้ น และจากการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ข องผู ้เ ข้า สมัค รสอบของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ซึ่ งเป็ นการสอบเพื่ อคัดเลื อกผูม้ ี ความรู ้ ค วามสามารถ
เหมาะสมสาหรับการเข้ารับราชการในหน่ วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ เรี ยกว่าการสอบเพื่อวัดความรู ้
ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ที่จดั สอบโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ตั้งแต่ปี
2561 เป็ นต้นมา แสดงให้เห็ นว่า มีจานวนผูใ้ ห้ความสนใจและสมัครสอบมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องใน
ทุก ๆ โดย พ.ศ.2561 คือ 499,718 คน พ.ศ.2562 จานวน 580,000 คน และจากสถิติ พ.ศ.2563 มีผเู ้ ข้า
สมัครสอบในวันแรกมากถึง 400,000 คนซึ่ งเป็ นจานวนที่มากจนทาให้เว็บไซต์สมัครสอบล่ม และมี
ผูเ้ ข้าสอบเต็มจานวนทุกที่ นั่ง คือ 526,520 คน คนที่สมัครสอบได้แต่ไม่สามารถชาระเงิ นได้ ทาง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ได้ดาเนิ นการจัดรอบสอบเพิม่ เติมให้ภายหลัง แสดงให้
เห็ นว่ามี ผูส้ นใจต้องการเข้า รั บราชการมากขึ้ นทุ กปี (ศู นย์สรรหาและเลื อกสรร สานักงาน ก.พ.,
2562) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหลักสู ตรนิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิตที่จดั ทาในอดีต จนถึงปั จจุบนั เน้นเพื่อให้
นักศึกษาได้ไปประกอบวิชาชีพเป็ นผูพ้ ิพากษา อัยการ หรื อทนายความซึ่ งนักกฎหมายที่จะเข้าสู่ การ
ประกอบอาชี พข้า งต้นนั้นเป็ นส่ วนน้อยและในขณะเดี ยวกันก่ อนจะเข้า สู่ อาชี พ ผูพ้ ิพ ากษา หรื อ
อัยการได้บณ
ั ฑิตก็ตอ้ งมีการปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายในภาครัฐมา หรื อเป็ นทนายความมาก่อน
ซึ่งเป็ นคุณสมบัติประการหนึ่งที่จะเข้ารับการทดสอบในตาแหน่งผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา หรื ออัยการผูช้ ่วย
ดังนั้นเมื่อบัณฑิตสาเร็ จการศึกษานิ ติศาสตร์ ก็จะมุ่งหวังที่จะประกอบวิชาชี พในภาครัฐเสี ยเป็ นส่ วน
ใหญ่ เพราะนอกจากจะเป็ นคุณสมบัติในการสอบเป็ นผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษา อัยการผูช้ ่วย หรื อทนายความ
แล้ว การเข้าทางานในภาครัฐนั้นเป็ นอาชี พที่มีความมัน่ คงและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน มี
สวัสดิการด้านต่างๆ ซึ่ งสามารถดูแลทั้งตัวเอง บุพการี และครอบครัวได้
สถาบันการศึกษาที่เปิ ดหลักสู ตรนิ ติศาสตร์ ส่วนใหญ่จดั การเรี ยนการสอนโดยไม่คานึ งถึ ง
หน่ วยงานภาครัฐ จึ งควรพัฒนาหลักสู ตรนิ ติศาสตร์ ให้มีความเป็ นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่า
บัณฑิ ตนิ ติศาสตร์ มี ความแตกต่ างกันในด้านองค์ความรู ้ และในด้านอื่ น ๆ และคณะนิ ติศาสตร์ หรื อ
สถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนด้านนิติศาสตร์ เกิดขึ้นมากมายเกือบจะร้อยแห่ ง แต่ละแห่งต่างก็มี
มาตรฐานของตัวเองซึ่ งแตกต่างกันไป แต่ที่เหมือนกัน คือ บรรดาสถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอน
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ด้านนิ ติศาสตร์ เหล่ านี้ ล้วนมีเป้ าประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้สาเร็ จการศึกษาออกมาประกอบ
วิชาชี พกฎหมาย แต่ อย่างไรก็ ดีการประกอบวิชาชี พกฎหมายนั้นควรจะมี พ้ื นความรู ้ ทางวิชาการใน
มาตรฐานที่ไม่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะสาเร็ จการศึกษามาจากที่ใด การสร้างมาตรฐานหลักสู ตรกลางที่จะทา
ให้ผศู ้ ึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตในแต่ละสถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนด้านนิติศาสตร์ จะ
ได้ศึกษาในรายวิชาที่ไม่ต่างกัน (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2560)
จากมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.1) และแรงจูงใจของบุคคลที่
เลือกปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายภาครัฐ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีลกั ษณะเป็ นวิชาชี พเฉพาะ ซึ่ งยังไม่มีใน
หลักสู ตรและยังไม่มีการกาหนดผลการเรี ยนรู ้ ของบัณฑิ ตในลักษณะของสมรรถนะเป็ นเอกสาร
ชัดเจน จึงไม่สามารถบอกได้ว่าบัณฑิ ตจะสามารถปฏิ บตั ิงานด้านกฎหมายในหน่ วยงานของรัฐได้
การกาหนดสมรรถนะและตัวชี้ วดั สาขาวิชานิ ติศาสตร์ จึ งเป็ นการตรวจสอบสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชี พซึ่ งต้องมีเครื่ องมื อที่ สาคัญ คือ ตัวชี้ วดั ที่ จะสามารถนาไปใช้เพื่อเป็ นเครื่ องชี้ วดั
ความสาเร็ จของหลักสู ตร ซึ่ งตัวชี้ วดั ที่ได้จะบ่งบอกสภาพ หรื อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและ
ผลการปฏิบตั ิงานของบัณฑิตได้ตามสถานการณ์ที่เป็ นจริ งมากที่สุด (เอื้อมพร หลินเจริ ญ, 2547) ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพบัณฑิตโดยการศึกษาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์
เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับประเมินสมรรถนะของบัณฑิตและเป็ นการประกันคุณภาพทางด้านการศึกษาว่า
บัณฑิ ตที่ มี สมรรถนะผ่านการประเมิ นจะเป็ นผู ม้ ี สมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิ บ ัติ งาน มี ความรู ้
ความสามารถ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชี พและทาประโยชน์ให้กบั องค์กร และสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
1.2.2 เพื่อพัฒนาตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เป็ นการวิจยั เชิ ง
บรรยาย (descriptive research) และใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ าง (structural relationship
model) ซึ่ งมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
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1.3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ผูว้ ิจยั ศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.3.1.1 สมรรถนะพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คือ คุณลักษณะผูเ้ รี ยนรู ้ (learner
person), ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (innovative co-creator) และ พลเมืองที่เข้มแข็ง (active citizen)
- มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (ethics and moral), ด้านความรู ้
(knowledge), ด้านทักษะทางปั ญญา (cognitive skills), ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) และ ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis, communication and information
technology skills)
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
1.3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วดั และการพัฒนาตัวชี้วดั สมรรถนะ
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชา
นิ ติศาสตร์ น้ ี ผูว้ ิจยั กาหนดประชากรและกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิ ต
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มกระทรวงโดย
ใช้ภารกิจหลักเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิ จด้านความ
มัน่ คงของชาติ 2. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชี วิต 3. ภารกิจด้านการคลัง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
4. ภารกิ จ ด้า นกฎหมาย 5. ภารกิ จ ด้า นการศึ ก ษา และ 6. ภารกิ จ ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม

1.4 คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
มำตรฐำนกำรศึ กษำของชำติ หมายถึ ง ข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะ คุ ณภาพที่ พึง
ประสงค์ของคนไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษายึดเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน
ผู้ เ รี ย นรู้ (learner person) หมายถึ ง ผู ้เ รี ยนมี ท ัก ษะการเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต รู ้ เ ท่ า ทัน
การเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุน่ สามารถเผชิ ญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทลั และโลกอนาคตได้ มี
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ความเป็ นผูน้ า มีความรู ้ ความรอบรู ้ ดา้ นต่าง ๆ มีปัญญารู ้ คิดสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะ
ต่าง ๆในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพความมัน่ คง และคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อตนเองครอบครัว และสังคม
ผู้ ร่ ว มสร้ ำ งสรรค์ น วัต กรรม (innovative co-creator) หมายถึ ง ผู ้เ รี ย นสามารถร่ ว ม
แก้ปัญหาสังคมการบู รณาการข้ามศาสตร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่
ตนเองสังคม และประเทศ
พลเมืองที่เข้ มแข็ง (active citizen) หมายถึง ผูเ้ รี ยนกล้าต่อต้านการกระทา ในสิ่ งที่ผิด
ให้คุณค่ากับความรู ้ ความสามารถเป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่ วมมือสร้ างสรรค์ การพัฒนาตนเองและ
สังคมที่ยงั่ ยืนขจัดความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก
สมรรถนะ (competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจาเป็ นต้องมีเพื่อ
การปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนั้นๆ ให้ประสบความสาเร็ จตามหน้าที่และตามเป้ าหมายขององค์กร
สมรรถนะหลัก (core competency) หมายถึง ตัวแบบของพฤติกรรมหรื อความสามารถ
ส่ วนบุคคลที่แสดงออกถึ งความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิและ
คุณลักษณะของตนภายหลังสาเร็ จการศึกษา
สมรรถนะวิ ช ำชี พ (professional competency) หมายถึ ง ตัว แบบพฤติ ก รรมหรื อ
คุณลักษณะที่บณ
ั ฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ทุกคนจาเป็ นต้องมี ตามหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่ งที่สามารถวัดได้ หรื อสังเกตได้ สามารถบอกได้ท้ งั เชิ งปริ มาณและ
เชิ งคุ ณภาพในประเด็นที่ ตอ้ งการศึกษา เพื่อบ่งบอกสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชี พ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็ จ
ผู้ใช้ บัณฑิต หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็ นกระทรวง หรื อเทียบเท่ากระทรวง
ที่มีผบู ้ งั คับบัญชาขั้นต้นที่บณั ฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานนั้น
บัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ หมายถึง นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิตและปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็ นกระทรวง หรื อเทียบเท่ากระทรวง
กฎหมำยสำรบั ญญัติ หมายถึ ง กฎหมายนิ ติก รรมสั ญญาและกฎหมายลัก ษณะหนี้ ,
กฎหมายลักษณะละเมิด, กฎหมายเอกเทศสัญญา, และกฎหมายอาญา
กฎหมำยวิธี สบั ญญัติ หมายถึ ง กฎหมายปกครอง, กฎหมายวิธี พิ จารณาความแพ่ง ,
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรปฏิ บั ติ งำนภำครั ฐ หมายถึ ง พระราชบัญ ญัติค วามรั บผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ, ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้ า หน้ า ที่ ฯ , พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ หารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ฯ, ระเบี ย บ
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กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐฯ, พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิ น ฯ, พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรื อนฯ, พระราชบัญญัติข ้อมู ล ข่ า วสาร
ราชการฯ, และพระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ

1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลให้กบั สถาบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต นาไปใช้
ในการจัดทาหลักสู ตร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอเป็ นลาดับดังต่อไปนี้
2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.3 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วดั
2.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็ นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริ บทของ
ท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่ วม คือ “ธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก”
โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ผลลัพธ์ที่พึ ง
ประสงค์ของการศึกษา และให้หน่ วยงานต้นสังกัดใช้เป็ นเป้ าหมายในการจัดการศึกษา โดยการ
กาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนที่เหมาะสมในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และใช้
เป็ นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ดงั กล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้
เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิดผลลัพ ธ์ที่พึงประสงค์ซ่ ึงเป็ นคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ย นอันเป็ นผลที่ เกิ ดจากการจัดการศึ ก ษาอุ ดมศึ ก ษา ทั้ง นี้ สถานศึ ก ษามี อิสระในการก าหนด
แนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็ นอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับบริ บทของ
สถานศึกษาและตามความถนัดของผูเ้ รี ยน ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes
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of Education: DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธารงความเป็ นไทยและแข่งขันได้ในเวที
โลก นัน่ คือเป็ นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่ วมของสังคมเป็ นฐานในการพัฒนาตนให้เป็ นบุคคลที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะ 3 ด้ า น โดยเป็ นคุ ณ ลั ก ษณะขั้ นต่ า (ส านั ก งานเลขาธิ การสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ เป็ นผูม้ ีความเพีย ร ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทัน
โลกยุค ดิ จิท ัลและโลกอนาคต และมี ส มรรถนะ (competency) ที่ เกิ ดจากความรู ้ ความรอบรู ้ ด้าน
ต่าง ๆ มีสุนทรี ยะรักษ์ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทกั ษะชีวิต เพื่อสร้างงาน หรื อสัมมาอาชีพ
บนพื้นฐานของความพอเพียง ความมัน่ คงในชี วิต และคุณภาพชี วิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครั ว และ
สัง คม ซึ่ ง มี ผลลัพ ธ์ที่ พึ ง ประสงค์ของการศึ ก ษา คือ มี ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิ ต รู ้ เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทลั และโลกอนาคตได้ มี
ความเป็ นผูน้ า มีความรู ้ ความรอบรู ้ดา้ นต่าง ๆ มีปัญญารู ้คิด สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะ
ต่าง ๆ ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ ความมัน่ คง และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็ นผูม้ ีทกั ษะทางปั ญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความ
ฉลาดดิจิทลั (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อร่ วมสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรื อสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กบั ตนเองและสังคม ซึ่งมีผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา คือ สามารถร่ วมแก้ปัญหาสังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาส และมูลค่าแก่ตนเองและประเทศ
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็ นผูม้ ีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู ้ถูกผิด มีจิตสานึ กเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
และการอยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมไทยและประชาคมโลกอย่างสั น ติ ซึ่ ง มี ผ ลลัพ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ของ
การศึกษา คือ กล้าต่อต้านการกระทาในสิ่ งที่ ผิด ให้คุณค่ากับความรู ้ความสามารถ เป็ นพลเมือที่
เข้มแข็ง ร่ วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาตนเองและสังคมที่ยง่ั ยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุข
ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก
จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 จึง
เป็ นที่มาแห่งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ที่ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 แล้วกาหนดไว้ใน ข้อ 3 ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดับ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกาศก าหนด พร้ อมทั้ง จัดท าแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดาเนิ นการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ กษา และจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่ หน่ วยงานต้นสังกัด หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ งเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้หน่ วยงานต้นสังกัด หรื อหน่ วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้
คาปรึ กษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 1 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)
โดยที่มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กาหนดมาตรฐาน 5 ด้าน เพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 199 ง หน้า 19 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2561) ดังนี้
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน
1.1 เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และความรอบรู ้ด้านต่าง ๆ ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ ความมัน่ คงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกั ษะการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต โดยเป็ นผูม้ ีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 เป็ นผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทกั ษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูร
ณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กบั ตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ
1.3 เป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในความถูกต้องรู ้
คุณค่าและรักษ์ความเป็ นไทย ร่ วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริ มสร้างสันติ สุ ข
อย่างยัง่ ยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจยั และนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึ กษามีผลงานวิจัยที่ เป็ นการสร้ างและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่
สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรื อทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรื อสิ่ งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันอุ ดมศึ ก ษา องค์ก รภาครั ฐและเอกชนทั้ง ในและต่ า งประเทศ ผลงานวิ จัย และนวัตกรรม
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ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็ นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธ์ของการวิจยั และนวัตกรรมมีผลกระทบสู งต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การสร้างคุณภาพชีวิต หรื อ
การสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ การวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริ การวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริ หารจัดการที่ประสานความร่ วมมื อระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่ งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการ
บริ การวิชาการนาไปสู่ การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนของผูเ้ รี ยน ครอบครั ว ชุ มชน
สังคม และประเทศชาติ
4. มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรี ยนรู ้ การวิจยั หรื อการบริ การวิชาการซึ่ งนาไปสู่
การสื บสานการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย หรื อการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูเ้ รี ยน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริ หารจัดการ
5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบ
บู รณาการ เพื่ อให้มี คุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ และความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 สถาบันอุ ดมศึ กษามี ก ารบริ หารงานตามพันธกิ จและวิ สั ย ทัศน์ ของสถาบัน
อุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริ หารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คานึ งถึงความหลากหลายและความเป็ นอิสระทางวิชาการ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ยืดหยุ่น
คล่องตัวโปร่ งใสและตรวจสอบได้
5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสู ตร คณะ และสถาบันที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมี
การกากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนิ นงานตามพันธกิจ เป็ นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2.1.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2552
ตามที่ ได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาเรื่ อง แนวทางการปฏิ บัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็ นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนา หรื อปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนาไป
ปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 จึงกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม รายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม
และรายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตรในลักษณะอื่นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ กรณี ที่สถาบันอุดมศึกษาใด
จัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลของการดาเนินการ
ของรายวิชา รายงานผลการดาเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสู ตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ที่เป็ นตัวอย่าง
ตามลาดับนั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ตามหัวข้อที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ตามความจาเป็ น ประกาศ ณ วันที 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554) พิจารณาได้ดงั นี้
1) สาระสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
โลกยุคปั จจุ บ ันมี ความสะดวกรวดเร็ วในการเดิ นทางและการติ ดต่อสื่ อสารในด้าน
การศึ กษา เกิ ดการเคลื่ อนย้ายของนักศึ กษา ครู อาจารย์ และบุคลากรเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากต่ าง
สถาบันอุดมศึ กษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผูท้ ี่ ทางานและต้องการศึ กษาเพิ่มเติ มเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานมี จ านวนมากขึ้ น จึ งจ าเป็ นต้องพัฒนาระบบการจัดการศึ กษาเพื่ อรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การปรับปรุ งระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกล้เคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ การเคลื่ อนย้ายของนักศึ กษาและการเที ยบโอนหน่ วยกิ ต และนับตั้งแต่การประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนเกิด
ข้อตกลง Bologna process ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิต (learning outcomes) ในแต่ละคุณวุฒิและขยายผลการดาเนินการไปตาม
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
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สาหรับประเทศไทย การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ส่ งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ นและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัย
การเปิ ดดาเนินการของวิทยาลัยชุมชน และให้อิสระในการดาเนิ นการแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ ทาให้สถาบันอุดมศึ กษามี ความหลากหลาย มี การขยายตัวเพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสในการเข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง ท่ามกลางสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปั ญหา
ตามมา กล่าวคือ จะทาอย่างไรให้สังคมเชื่อมัน่ ได้วา่ คุณวุฒิที่บณ
ั ฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมี
คุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานกากับและส่งเสริ มการ
ดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินการโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่ วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรี ยนรู ้ (learning outcomes) ของนักศึกษา
ซึ่ งเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิ ตที่ ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่ อสารให้สังคม ชุ มชน รวมทั้ง
สถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมัน่ ถึงผลการเรี ยนรู ้ที่บณ
ั ฑิตได้รับการพัฒนา
ว่ามีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2) ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework
for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แสดงระบบคุณวุฒิการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซ่ ึงเพิ่มสู งขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะ
ของหลักสู ตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริ มาณการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้ งใช้ การเปิ ดโอกาสให้
เทียบโอนผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไก
ที่ให้ความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
3) หลักการสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1) ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่ง
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ให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึ กษาตามที่ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสู ตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของ
อาจารย์ การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า บัณฑิ ตจะ
บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามที่มุ่งหวังได้จริ ง
2) มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิต (learning outcomes) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้น
ต่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่ อสารให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมัน่ ใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กาหนดมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ของบัณฑิ ตที่ คาดหวังไว้ก่ อน หลักจากนั้นจึ งพิ จารณาถึ งองค์ประกอบอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ จะส่ งเสริ มให้ บ ัณฑิ ตบรรลุ ถึ งมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ น้ ันอย่ าง
สอดคล้องและส่งเสริ มกันอย่างเป็ นระบบ
3) มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่ได้ดาเนิ นการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เชื่อมโยงเป็ นเรื่ องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและ
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิ หรื อปริ ญญาในระดับต่าง ๆ
4) มุ่งให้คุณวุฒิหรื อปริ ญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ งั ในและต่างประเทศ เนื่ องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็ นระบบ โดยเปิ ด
โอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย
โดยมัน่ ใจถึงผลผลิตสุ ดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็ นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
เป็ นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
4) วัตถุประสงค์ ของการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
1) เพื่อเป็ นกลไก หรื อเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม ด้วยการนาไปเป็ นหลักในการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2) เพื่อกาหนดเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชดั เจนโดยกาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริ ญญาของสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและ

18
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็ นหลัก และเป็ นแนวทางในการวางแผน ปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสู ตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรี ยนรู ้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3) เพื่อเชื่อมโยงระดับต่าง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็ นระบบ เพื่อบุคคลจะ
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้ได้อย่างต่อเนื่ องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชี วิต มีความชัดเจน
และโปร่ งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ กับนานาประเทศได้
4) เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด วัฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเป็ นกลไกใน
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็ นกรอบอ้างอิงสาหรับผูป้ ระเมินของ
การประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรี ยนการสอน
5) เพื่อเป็ นกรอบของการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเข้าใจและความ
มัน่ ใจในกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
6) เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผสู ้ าเร็ จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7) เพื่อให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
8) เพื่ อนาไปสู่ การลดขั้นตอน/ระเบี ยบ (deregulation) การดาเนิ นการให้กับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
5) โครงสร้ างและองค์ ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ระดับคุณวุฒิ (levels of qualifications) ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับ
สติ ปั ญญาที่ ต้องการ และความซับซ้อนของการเรี ยนรู ้ ที่ คาดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติยงั กาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากสาเร็ จการศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วย เพราะเป็ นพื้นฐานความรู ้ ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเริ่ มต้นที่ระดับ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี ) และสิ้ นสุ ดที่ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริ ญญา (3 ปี )
ระดับที่ 2 ปริ ญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริ ญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
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ระดับที่ 6 ปริ ญญาเอก
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับใดระดังหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึ กษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึ กษาซึ่ งอาจขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ย
สะสม หรื อเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความสาเร็ จในการศึกษา
ระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิง่ ขึ้น
6) การเรียนรู้ และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกั ศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติกาหนด
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้บณ
ั ฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (ethics and moral) หมายถึ ง การพัฒ นานิ สั ย ในการ
ประพฤติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ง ในส่ ว นตนและส่ ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบตั ิตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่ องส่ วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู ้ (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills
and responsibility) หมายถึ ง ความสามารถในการท างานเป็ นกลุ่ ม การแสดงถึ งภาวะผูน้ าความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(numerical analysis, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติความสามารถใน
การสื่ อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสู ง เช่น
การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้อง
เพิ่มการเรี ยนรู ้ทางด้านทักษะพิสัย (domain of psychomotor skills)
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็ นผลที่มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาขึ้น
จากการเรี ย นรู ้ ท้ ัง 5 ด้า น ที่ ไ ด้รับ การพัฒนาระหว่า งการศึ ก ษา จากการเรี ย นและการเข้า ร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ท้ งั ในและนอกหลักสู ตร และแสดงออกถึงความรู ้ความ
เข้าใจและความสามารถ จากการเรี ยนรู ้เหล่านั้นได้อย่างเป็ นที่ เชื่ อถื อเมื่อเรี ยนจบในรายวิชา หรื อ
หลักสู ตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงมีอย่างน้อย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เป็ นมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้า นจะมี ระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้ น เมื่ อ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู ้ จะเป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าสู่ ระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุ ฒิหนึ่ ง จะรวมมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ใ น
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม ใช้กบั นักศึกษาทุกคน แม้ว่าบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจาเป็ นต้องพัฒนาเป็ นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และ
นักกฎหมาย เป็ นต้น
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับ สาขา/สาขาวิช าที่ เรี ย น ซึ่ ง ต้องระบุรายละเอี ย ดของความรู ้ และทัก ษะของสาขา/สาขาวิชาที่
เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่า จะเป็ นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ดา้ นเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็ นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้ แต่สาหรับนักศึกษาที่เรี ยนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ น้ ี จะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่น ๆ
เช่น นักศึกษาที่เรี ยนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความชานาญและทักษาตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการเรี ยนรู ้ของคุณวุฒิในระดับปริ ญญาตรี นาไปสู่ การพัฒนาหลักสู ตรใน
ระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลกั ษณะวัตถุประสงค์หลักสู ตรของคุณวุฒิควรมีลกั ษณะอย่างน้อย ต้องออกแบบ
มาเพื่ อพัฒนาคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ความรู ้ ความเข้าใจในสาขาวิช าอย่า งกว้าง ๆ เน้นให้รู้ ลึ ก ใน
บางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒนาและผลการวิจยั ในปัจจุบนั นักศึกษาควรตระหนักถึง
ความรู ้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อ งสัมพันธ์กนั ปริ ญญาตรี เป็ นคุณวุฒิข้ นั พื้นฐานสาหรับ
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การเข้าสู่ อาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ทกั ษะความชานาญสู งและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
หลักสู ตรจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิ บ ัติใน
วิชาชีพและพื้นฐานความรู ้ภาคปฏิบตั ิและภาคทฤษฎี และการวิจยั ที่จาเป็ นต่อการศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นในตัวบัณฑิตว่าสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7) ปัจจัยสู่ ความสาเร็จที่จาเป็ นต่ อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
การเรี ยนรู ้ของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผล
สาเร็จในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสม
กับรู ปแบบต่าง ๆ ของการเรี ยนรู ้ รวมทั้งมีการประเมินประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง ปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นสัดส่ วนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าปัจจัยสู่ ความสาเร็ จเหล่านี้เป็ นที่เข้าใจของคณาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้อง และนาไปใช้ในการเรี ยนการ
สอน ปัจจัยสู่ ความสาเร็ จที่จาเป็ นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน มีดงั นี้
1) การพัฒนาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมการพัฒ นาด้า นนี้ เกี่ ย วข้องกับ การผสมผสาน
ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะ
ในการตัดสิ นใจ ยุทธศาสตร์ ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการเป็ นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์และ
สะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ้ ื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน การอภิปรายเป็ นกลุ่มในเรื่ อง
ความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆ และที่ซบั ซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นกั ศึกษาเห็นค่านิยมของตนเอง
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิ ดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่ งที่ ตนเชื่ อควรเป็ นแนวทางก าหนด
พฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรี ยนรู ้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เป็ นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่นกั ศึกษาจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการทางาน แม้วา่
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นนี้ อาจถูกจัดเป็ นรายวิชาใดวิชาหนึ่ งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริ ม
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม
2) การแสวงหาความรู ้ ปัจจัยสาคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและเนื้ อหาสาระในการเรี ยนการสอนไว้ล่วงหน้า และเมื่อมีขอ้ มูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเชื่อ
โยงกับเนื้ อหาที่จดั ไว้น้ นั และเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมของนักศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
และนามาใช้ การใช้เครื่ องมือช่วยจาและการทบทวนเนื้ อหาที่สาคัญเป็ นระยะ ๆ จะช่วยให้มนั่ ใจได้
ว่าข้อมูลนั้นจะอยูใ่ นความทรงจาได้ในระยะยาว
3) ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎี
และการฝึ กปฏิบตั ิ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็ นลาดับขั้นตอนตามแผนที่วาง
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ไว้และต้องฝึ กปฏิบตั ิในหลายสถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ ที่คาดว่าจะได้ใ ช้ใน
อนาคต เพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู ้และนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การ
พัฒนาความสามารถในการกาหนดและใช้ทกั ษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน จาเป็ นต้องมีการทางานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิ ด โดยให้ความช่วยเหลือในการจาแนก
แยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ความเข้าใจ เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการคิดและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาควรถูกฝึ กให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง
เมื่อพบกับงานใหม่ ๆ ที่ทา้ ทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้อง
แก้ไขประเด็นปัญหาในลักษณะต่าง ๆ
4) การพัฒนาทัก ษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและความรั บ ผิ ดชอบ ปั จจัย สู่
ความสาเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูล ป้อนกลับต่อผลการทางาน
ที่สร้างสรรค์ ข้อมูลป้ อนกลับดังกล่าวจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถ้านักศึกษาได้วิเคราะห์พฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสามารถพัฒนาเป็ นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง
การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสาหรับการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องจาเป็ นต้องมอบหมาย
งานให้นัก ศึ ก ษาที่ จะพัฒนาและกระตุ ้น ความสามารถเหล่ า นั้นด้วย ความมุ่งหวังให้มี ผลงานที่
ก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ
5) การพัฒนาทัก ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปั จจัย สู่ ค วามส าเร็ จ คื อ การจัดการสอนที่ มี ก ารฝึ กปฏิ บ ัติเ ป็ นล าดับ ขั้น ตอนตามที่
วางแผนไว้พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุ งทักษะที่จาเป็ นทางคณิ ตศาสตร์
อย่างง่ายๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร นักศึกษาที่เข้าเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
อาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่ อสาร ซึ่ งบางคน
ต้องได้รับการสอนเป็ นพิเศษ ทั้งนี้ อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงร่ วมกับการฝึ กปฏิบตั ิ และควรให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังซึ่งสู งขึ้นตามลาดับ
8) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ งที่ เปิ ดทาการสอนต้ อ งด าเนิ นการให้ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ เ ปิ ดท าการสอนต้อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เป็ นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการจัดการเรี ยนการ
สอนระดับปริ ญญาตามที่กฎหมายกาหนด
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ต้องสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณี การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสานักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณี การประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรื อสถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิ น
เพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
กล่าวโดยสรุ ปเมื่อดาเนิ นการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ เมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษาแล้ว สกอ. จะมีคณะกรรมการตรวจประเมิน (ประกันคุณภาพภายใน) ของ
แต่ละหลักสูตรทุกปี หากการประเมินในปี แรกไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (การประเมินไม่เป็ นไปตาม
คารับรอง) ให้พฒั นา หรื อปิ ดหลักสู ตร ซึ่ง มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา/สาขาวิชา คือ
กรอบที่กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ซึ่งจะกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ปริ ญญาและองค์ความรู ้ ที่เป็ นเนื้ อหาที่ จาเป็ นเพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูท้ ี่ สาเร็ จการศึ กษาภายในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกัน และระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรี ยนรู ้ที่ไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนด โดย สกอ. มอบหมาย
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา ร่ วมร่ าง มคอ.1 จากนั้น ทาประชาพิจารณ์ และส่ ง กกอ. (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) เสนอ สกอ.พิจารณา หากมีมติเห็นชอบแล้วเสนอให้รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการลงนาม
เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวเป็ นแนวทางในการพิจารณาหลักสู ตรใหม่ หรื อหลักสู ตรปรับปรุ ง ตามแบบ
มคอ.2 (รายละเอียดหลักสูตรต่อไป)
2.1.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากสาขาวิชนิ ติศาสตร์ จะเป็ นนิ ติ
ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws: LL.B.) โดยการศึกษาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เป็ นการศึกษาเชิ งอุดม
คติ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่
(1) ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ของหลักกฎหมาย หรื อที่ เรี ยกว่าวิชานิ ติศาสตร์
เชิงข้อเท็จจริ ง
(2) หลักกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั (กฎหมายบ้านเมือง: positive law) หรื อ
วิชานิติศาสตร์โดยแท้ และ
(3) การตั้งคาถามเกี่ยวกับภารกิจหลักของกฎหมาย อันได้แก่ การรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ศีลธรรมอันดี และความเป็ นธรรมในสังคม หรื อเรี ยกว่าวิชานิติศาสตร์เชิงคุณค่า อย่างไรก็
ตามด้วยข้อจากัดนานับปการ เนื้อหาการสอนวิชานิติศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยส่ วน
ใหญ่ท้ งั ของรัฐและเอกชนจึงถูกมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหลักกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในสังคมปั จจุ บนั
หรื อกฎหมายบ้านเมือง หรื อมิติของวิชานิติศาสตร์โดยแท้ดงั ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อทา
ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริ งในสังคมในฐานะเป็ นกฎเกณฑ์แบบ
แผน (norm) ของสังคมซึ่งใช้เป็ นมาตรฐานที่จะใช้ตดั สิ นว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งถูก หรื อผิด
อย่ า งไรก็ ต าม กฎหมายไม่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งโดดเดี่ ย วโดยปราศจากบริ บ ท หากแต่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
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ประวัติศาสตร์ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความคิดทางปรัชญา กฎหมาย จึงเป็ นสิ่ งที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของบริ บทแวดล้อมดังกล่าว การศึกษาวิชานิติศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหากฎหมายอย่างถ่องแท้ นักศึกษากฎหมายต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้เบื้องต้น
ในศาสตร์ ด้า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งไม่ ว่ า จะเป็ นในด้า นประวัติ ศ าสตร์ ปรั ช ญา ทฤษฎี ก ารเมื อ ง
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา รวมถึงความรู ้ความสามารถและทักษะด้านภาษา อย่างเพียงพอที่จะบูรณา
การกับวิชานิ ติศาสตร์ ได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ส่ วนการศึกษาวิชา
นิ ติศาสตร์ ในเชิงคุณค่าซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจในความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา
และแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของนิ ติศาสตร์ ซ่ ึ งมุ่งเน้นในการอานวยความเป็ นธรรม การรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย และการพิทกั ษ์รักษาศีลธรรมอันดีของสังคม ยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริ ม
ให้ เ กิ ด ดอกออกผลอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นสั ง คมไทย ดัง นั้ น ผลผลิ ต ของบัณ ฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ท าง
นิ ติศาสตร์ ของสังคมไทยส่ วนใหญ่จึงเป็ น “นักเทคนิ ค” ทางกฎหมาย ที่อาจสามารถปรับใช้หลัก
กฎหมายที่ มี อ ยู่ กั บ ข้ อ เท็ จ จริ งรายคดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ย ัง ขาดทั ก ษะในการแยกแยะวิ เ คราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้กฎหมายสามารถสร้างความเป็ นธรรมและความสงบเรี ยบร้อยให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย และยังขาดศักยภาพที่จะเป็ น “วิศวกรสังคม” ด้วยเหตุที่วิชานิติศาสตร์เป็ นศาสตร์ ที่มีมิติ
ในเชิงคุณค่าประกอบอยู่ดว้ ย บัณฑิตทางกฎหมายจึงไม่เพียงจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในกฎหมายที่
สาคัญและปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น แต่ยงั จะต้องเป็ นผูท้ ี่ถึงพร้อมในทางจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่นมัน่ คงในหลักการแห่ งความยุติธรรมหลักนิ ติธรรม มี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพแห่งกฎหมายด้วย
นอกจากนี้ การศึกษาวิชานิ ติศาสตร์ แต่เพียงกฎหมายที่มีผลใช้อยู่ในปั จจุบนั หรื อ
การศึกษาแต่เพียงเนื้ อหาของกฎหมายซึ่ งเปรี ยบเสมือนร่ างกาย แต่ขาดซึ่ งจิตวิญญาณของกฎหมาย
(spirit) ก็ไม่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่สมบูรณ์ได้ ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาความคิด วิธี
คิด วิธีการ และทัศนคติของนักกฎหมายที่มีต่อระบบกฎหมาย รวมทั้งวิธีใช้และตีความกฎหมาย วิธี
แบ่งแยกหมวดหมู่ของกฎหมายวิธีคน้ พบกฎหมาย ตลอดจนวิธีเสริ มกฎหมายให้สมบูรณ์ อันเป็ น
วิธีการทาให้กฎหมายเจริ ญงอกงามขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมแต่ละยุคสมัย ซึ่งรวมเรี ยกว่า
“นิ ติวิธี” (juristic method) นับว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ยิ่งไปกว่านั้น
หากพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในยุคสมัย ปั จจุบนั ที่มีกฎหมายพิเศษใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา อันมี ผลให้กฎหมายที่ ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุ บนั มี จานวนมากและไม่สามารถที่จะ
ศึกษาเรี ยนรู ้ได้อย่างครบถ้วนทุกฉบับในระดับปริ ญญาตรี การศึกษาวิธีคิดในทางกฎหมาย หรื อนิ ติ
วิธีก็ย่อมมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น เพราะนิ ติวิธีจะเป็ นฐานสาคัญที่จะทาให้นกั ศึกษาสามารถต่อยอด
การเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาในระดับสู งขึ้นไป รวมถึงการ
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ต่อยอดนาไปใช้เพื่อประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไป การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยจะเป็ น
การศึกษาในเชิ งวิชาการและเน้นการศึกษาในเชิ งทฤษฎี แต่ลกั ษณะเฉพาะประการหนึ่ งของวิชา
นิ ติศาสตร์ คือ มี ความเป็ นวิชาชี พอยู่ในเนื้ อหาวิชาโดยธรรมชาติ ซ่ ึ ง โดยทัว่ ไปแล้วจะมี การแบ่ ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ โดย
มหาวิทยาลัยจะรับภาระหน้าที่ในการศึกษากฎหมายในเชิ งวิชาการ ส่ วนการศึกษากฎหมายเพื่ อ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะเป็ นภาระความรับผิดชอบขององค์กรวิชาชีพภายหลั งจากที่ผศู ้ ึกษา
กฎหมายสาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี แล้ว ซึ่ งเป็ นการศึกษาที่เน้นทักษะที่จาเป็ นส าหรั บ
ประกอบวิชาชี พยิ่งกว่าเนื้ อหาในเชิ งทฤษฎี อย่างไรก็ตามการแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดดังกล่าวอาจจะ
ไม่สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ได้จากัดอยู่
เพียงทนายความ อัยการ และผูพ้ ิพากษา ซึ่งเป็ นวิชาชีพทางกฎหมายที่สาคัญอีกต่อไป หากแต่ในภาค
ธุรกิจเอกชนก็มีความต้องการผูม้ ีความรู ้ทางกฎหมายและทักษะในการประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ
อีกด้วย การจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากยิง่ ขึ้น โดยจะ
ยังคงเน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎี หรื อวิชาการ และจะต้องเสริ มทักษะในทางปฏิบตั ิที่จาเป็ นสาหรับ
การประกอบวิชาชี พกฎหมายให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ต่อไปในภายภาคหน้า ในปั จจุบนั กฎหมายเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแง่ของการ
เกิดขึ้นขององค์กรภาครัฐและการตรวจสอบการทางานขององค์กรภาครัฐโดยประชาชน จนส่ งผล
ให้สังคมเกิดความคาดหมายและความคาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายทั้งในแง่ของวิชาความรู ้
ทักษะ และคุณธรรมในระดับที่สูงมากอย่างเด่นชัด ในรอบกว่าสิ บปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ พฒั นาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญอันได้แก่ การพัฒนาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวตั น์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ของภาคธุ รกิจเอกชน รวมไปถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ลว้ นเป็ นปั จจัย
สภาพแวดล้อมสาคัญที่ส่งผลกระทบมากน้อยหลากหลายต่างกันไปต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ที่ ป ระชุ ม คณบดี ค ณะนิ ติศ าสตร์ และบรรดาผูบ้ ริ ห ารการเรี ย นการสอนสาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ มาโดยตลอด จึงเห็นควรที่จะได้มี
การปรับปรุ งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยจัดโครงสร้าง
ของหลักสู ตรให้กระชับ ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู ้
ใหม่ และมีมาตรฐานที่ยอมรับความหลากหลายในทางเนื้ อหา เพื่อที่จะสามารถผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมายให้ เ ป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทางนิ ติ ศ าสตร์ เ ฉพาะแต่ ที่ ส าคัญ จ าเป็ น เปิ ด
ทางเลื อ กให้ศึ ก ษาความรู ้ เ ฉพาะทางในกฎหมายเฉพาะด้า นตามความถนัด หรื อ สนใจ อัน จะ
เอื้ออานวยสอดคล้องกับความหลากหลายของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดาเนิน
ไปอยู่ในสังคมของไทย กับให้มีทกั ษะที่สาคัญจาเป็ นเพื่อการประกอบวิชาชี พทางกฎหมาย หรื อ
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อาชี พ ที่ เกี่ ย วข้องกับ กฎหมายและมี ทัก ษะในการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า
ขณะเดียวกัน ในส่วนของความคาดหวังที่มีต่อคุณธรรมของนักกฎหมาย จะต้องมีการปลูกฝัง อบรม
บ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตทางกฎหมายประพฤติตนอยู่ในกรอบจริ ยธรรม จรรยาบรรณ มีความหนักแน่น
มัน่ คงในหลักการแห่ งความยุติธรรม หลักนิ ติธรรมกับมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมายให้มากยิง่ ขึ้น (เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอน
พิเศษ 319 ง : 7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561)
โดยก าหนดคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ข องบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ว้ 5
ประการคือ
(1) มี ความรู ้ ท้ งั ในภาพรวมและเชิ งลึ กในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ส าหรั บ การน าไปปรั บ ใช้กับ กฎหมายอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ สู ง ขึ้ น ไป หรื อ
ค้นคว้าวิจยั หรื อในการประกอบวิชาชีพ
(2) สามารถใช้ก ฎหมายอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามหลัก วิ ช าการ มี นิ ติ ทัศ นะ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ท้ งั ในปั ญหาข้อเท็จจริ ง
ปั ญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยง หรื อบูรณาการกับศาสตร์ อื่น และสามารถหาข้อยุติ หรื อ
เสนอทางเลือกโดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
(4) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเกื้อกูล และเป็ นกัลยาณมิตร มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ ใจแก่บุคคล หรื อ
สังคมที่เดือดร้อน หรื อด้อยโอกาส และ
(5) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่
จาเป็ นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรื ออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี ซึ่งมีมาตรฐานการเรี ยนรู ้จาก
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิติศาสตร์
การจัด ท าหลัก สู ต ร การจัด การเรี ย น การสอน การวัด และประเมิ น ผล จะต้อ ง
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 5 ด้านคือ
1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม ได้แก่
1.1 ตระหนักรู ้ เข้าใจ และยึดมัน่ ในหลักความยุติธรรม หลักนิ ติธรรม มีความ
ประพฤติที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย และ
1.2 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตื่นตัวต่อ
ปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
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2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ ได้แก่
2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทั้งในแง่ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมาย และแนวคาพิพากษาหรื อคาวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ
และ
2.2 สามารถนาความรู ้ความเข้าใจ ในทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของ
กฎหมายไปปรับใช้กบั ปั ญหาข้อเท็จจริ ง หรื อค้นคว้าในระดับสู งขึ้น หรื อวิจยั อย่างมีนิติทศั นะควบคู่
กับคุณธรรม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
3. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญาได้แก่
3.1 มีความสามารถในการค้นหาหรื อได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ ง รวมตลอดไปถึงการ
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และสรุ ป ข้อ เท็จจริ ง ที่ ไ ด้ม อัน เป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ ของการปฏิ บัติ งานด้าน
กฎหมาย
3.2 มีความสามารถในการใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการ
ค้นหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนามาปรับใช้กบั ข้อเท็จจริ ง หรื อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
และเป็ นธรรมแก่กรณี ทั้งนี้โดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
3.3 มีความสามารถในการค้นหา หรื อได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเอกสาร
ตัวเลข หรื อจานวน ข้อมูลสถิติ ตลอดจนการทาความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์สรุ ปและแปลผลข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
3.4 มีความสามารถในการวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง รับฟั งความเห็น
จากบุคคลอื่นอันเป็ นทักษะที่สาคัญของการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ขอ้ ยุติและการเสนอ
ทางออก หรื อทางเลือกได้อย่างรอบด้านและเป็ นกัลยาณมิตร และ
3.5 ตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีความใฝ่ รู ้ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย สังคมเศรษฐกิจ การเมือง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ได้แก่
4.1 มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.2 รับฟั งความเห็นของผูอ้ ื่นอย่างใส่ ใจและให้เกียรติแก่กนั และยอมรับความ
แตกต่างของความเห็น
4.3 มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์และมีความอดทน และ
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4.4 ใช้สิทธิเสรี ภาพโดยไม่กระทบผูอ้ ื่น และมีจิตสานึกรับผิดชอบประพฤติตน
เป็ นพลเมืองดีของสังคม
5. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ได้แก่
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนในทางกฎหมาย
5.2 มีความสามารถในการสื่ อสารและการนาเสนอ ตลอดจนการตั้งคาถาม หรื อ
การตอบคาถามที่ชดั เจนทาให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย
5.3 มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณี
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา
การค้นคว้าการสื่ อสารระหว่างบุคคล และในการประกอบวิชาชีพหรื ออาชีพ ได้อย่างเหมาะสมแก่
กรณี และ
5.5 มีทกั ษะในการค้นหา ทาความเข้าใจ และนาไปใช้ซ่ ึงข้อมูลที่เป็ นตัวเลข หรื อ
จานวนสถิติต่าง ๆ
เพื่ อประโยชน์ใ นการใช้กฎหมาย การปรั บปรุ งพัฒนากฎหมาย และก าหนด
นโยบายที่ เ กี่ ย วข้อ ง อย่า งไรก็ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข ้า งต้น เป็ นมาตรฐานขั้น ต่ า ส าหรั บ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สถาบันอุดมศึ กษาอาจเพิ่มเติ มมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และ หรื ออัตลักษณ์
ของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนพิเศษ 319 ง: 7 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2561)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว ซึ่งเห็นได้ว่าเพียงแต่กาหนดกรอบให้บณ
ั ฑิตต้องมี
ผลการเรี ย นรู ้ 5 ด้า นซึ่ ง เป็ นกรอบแนวทางทั่วไปที่ ป ระกาศใช้กับ สาขาอื่ น ๆ ให้บ ัณฑิ ต ต้อ งมี
สมรรถนะทั้ง 5 ด้านตามที่ประกาศ แต่อย่างไรก็ดีเนื่ องจากสาขาวิชานิ ติศาสตร์ น้ นั เป็ นสาขาที่จบไป
จะต้องใช้ความรู ้ทางกฎหมายในการประกอบวิชาชี พซึ่ งเป็ นวิชาชีพเฉพาะ แต่ละหน่ วยงานที่ใช้
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบัณฑิตควรจะต้องมีมาตรฐาน
ในเรื่ องนั้น ๆ เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับบัณฑิต
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ และจากผลการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 ด้าน เป็ นเพียงกรอบกาหนดแนวทางเพื่อใช้กบั ทุก
สาขาวิชา ที่ตอ้ งนามากาหนดเป็ นสมรรถนะของสาขาวิชานั้นควรประกอบด้วยสมรรถนะใดบ้าง

29
อาจมีความต้องการสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และควรให้ความสาคัญใน
การจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในอนาคต

2.2 หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ประกอบด้วย หมวดวิช าศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมี จานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสู ตรเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ ก าร เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ที่มีผลใช้บงั คับในปัจจุบนั คือ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 120 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 319 ง หน้า 7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2561, เอกสารแนบท้า ยประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561) ได้แก่
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า 84 หน่วยกิต
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) กับกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทาง
กฎหมาย) ที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจทั้งในกฎหมายพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็ นกับมีความรู ้ความ
เข้าใจลุ่มลึกในกฎหมายเฉพาะด้านตามความสนใจ หรื อถนัด และมีทกั ษะที่จะสามารถออกไปปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพกฎหมาย หรื ออาชีพอื่นที่ใช้กฎหมายได้ การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะกาหนดไว้ ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน หมายถึง วิชาที่เป็ นความรู ้ในกฎหมายที่จาเป็ นและมีความสาคัญ ซึ่ ง
ต้องศึกษาเพื่อเป็ นพื้นความรู ้ท้ งั สาหรับการศึกษาวิชาเลือกและสาหรับการประกอบวิชาชีพ หรื ออาชีพ มี
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า 66 หน่วยกิต สาหรับองค์ความรู ้ดา้ นกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็ นองค์
ความรู ้ที่ถูกบรรจุไว้ในกลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับ) โดยจะกระจายไปใน 3 กลุ่มวิชาด้วยกัน คือ กลุ่มวิชาหลัก
ทัว่ ไปแห่งกฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน และกลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาเลือกที่เป็ นความรู ้ในกฎหมายเฉพาะเรื่ อง ได้แก่ วิชา
ต่อเนื่ องจากวิชาบังคับ วิชาที่เป็ นความรู ้ช้ นั สู งขึ้นไป วิชาเฉพาะด้านอันเป็ นเอกเทศ วิชาสัมมนาในปั ญหา
ทางกฎหมายด้านต่าง ๆ ไม่วา่ ในทางทฤษฎี หรื อภาคปฏิบตั ิ วิชาที่ส่งเสริ มด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน การ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรื อการค้นคว้าทาวิจยั /โครงงาน เป็ นต้น โดยอาจจัดวิชาเหล่านี้ เป็ น
กลุ่ม ให้เลือกตามเนื้อหาสาระของวิชา หรื อจัดเป็ นกลุ่มวิชาเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ มี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นกั ศึกษาเลือกจากบรรดาวิชาใด ๆ ที่เปิ ดสอนในสถาบันมีจานวน
หน่วยกิตรวม ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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4. หมวดวิชาโทในสาขาวิชาอื่น/วิชาสาขาอื่น ในส่ วนดังกล่าวนี้ไม่เป็ นหมวดที่บงั คับให้ตอ้ ง
มี ในหลักสู ตร หากสถาบันประสงค์จะให้ผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรของตนมี ความรู ้ หรื อทักษะเพิ่ มเติ มใน
สาขาวิชาอื่นก็อาจกาหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาวิชาในสาขาวิชาอื่นเป็ นวิชาโท หรื อให้นกั ศึกษาศึกษาวิชาสาขา
อื่น ๆ ตามความสนใจ หรื อความถนัดของแต่ละบุคคลจานวนหน่วยกิตในหมวดนี้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
แต่ละสถาบัน
ตารางที่ 2.1 โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย)
ส่วนที่ 1 วิชาแกน หรื อวิชาบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
66
ส่วนที่ 2 วิชาเฉพาะด้าน หรื อวิชาเลือกกฎหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
12
ทั้งนี้รวมทั้งหมวดต้อง..........................................................ไม่นอ้ ยกว่า
84
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4. หมวดวิชาโทในสาขาวิชาอื่น/วิชาสาขาอื่น
ตามเกณฑ์แต่ละสถาบัน
จานวนรวมทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า
120
เนื้ อหาสาระสาคัญของสาขาวิชาการ กาหนดเนื้ อหาสาระสาคัญของหมวดวิชาเฉพาะ
นั้น พิจารณาจากผลการศึกษาวิจยั การศึกษา กฎหมายในต่างประเทศ ผลการประชุมสัมมนาด้านการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนที่จดั โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย การประชุมร่ วมกันระหว่างคณบดี/
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ในหลายครั้ง การรับฟั งความเห็น
จากองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการรับ
บัณฑิตไปปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผูบ้ ริ หารหลักสู ตร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจา
หลักสู ตร ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นแนวทางที่เหมาะสมในการกาหนดเนื้ อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ไว้ดงั นี้
1. กลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่ ม วิ ช าหลัก ทั่ว ไปแห่ ง กฎหมาย ในส่ ว นของกลุ่ ม วิ ช านี้ จะเกี่ ย วข้อ งกับ
หลัก การทั่ว ไปแห่ ง กฎหมาย ระบบกฎหมาย หลัก แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นทางปรั ช ญาแห่ ง กฎหมาย
ประวัติศาสตร์ของข้อความคิดและสถาบันทางกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
นักกฎหมาย วิชาเหล่านี้ มีเนื้ อหาสาระที่จะเป็ นพื้นฐานแก่การศึกษากฎหมาย การใช้และการตีความ
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กฎหมาย การทาความเข้าใจเหตุผลและหลักปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมตลอดถึง
ความเข้าใจในกรอบของการประกอบวิชาชีพ
1.2 กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง กฎหมายแพ่งเป็ นกฎหมายพื้นฐานที่มีความเกี่ยวพันกับ
การดาเนินชีวิตโดยทัว่ ไปของบุคคลทุกคนในสังคมเริ่ มตั้งแต่ถือกาเนิ ดไปจนถึงแก่ความตาย การถือ
ครองทรัพย์สิน การได้มา หรื อเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ ทธิในทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ การประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครั ว การจัดการทรัพย์สินเมื่ อถึงแก่ความตาย
เป็ นกลุ่มวิชาที่มีเนื้ อหาสาระจานวนมากทั้งที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อนั ถือเป็ น
กฎหมายทัว่ ไปของกฎหมายเอกชนและยังปรากฏในพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่ถือเป็ นกฎหมายพิเศษ
อีกเป็ นจานวนมาก การศึกษากฎหมายเอกชนการดารงตน และบทบาทของนักกฎหมายในสังคม
จากเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้างขวาง จึงจะกาหนดให้ศึกษาเป็ นวิชาบังคับในสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 9
หน่วยกิตในฐานะที่เป็ นวิชาบังคับที่ตอ้ งศึกษาจึงไม่อาจกระทาได้ท้ งั หมด สมควรที่จะกาหนดให้
ศึ กษาแต่เฉพาะวิชาที่ มีเนื้ อหาสาระอันเป็ นหลักพื้ นฐานสาคัญในสัดส่ วนจานวนไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชากฎหมายอาญา กฎหมายอาญาเป็ นกฎหมายพื้นฐานที่มีความสาคัญใน
การควบคุมความประพฤติ หรื อพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปของบุคคลในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข
ในกฎหมายนี้ จะกาหนดว่าการกระทาใดเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ หากฝ่ าฝื นจะได้รับโทษในลักษณะ
ต่าง ๆ กันไปตามความร้ายแรงของการกระทา ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับปรุ งพฤติกรรมของผูฝ้ ่ าฝื นให้
สามารถกลับคืนมาอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างสงบสุ ข กฎหมายอาญาก็เช่นเดียวกับกฎหมายแพ่งที่
มีท้ งั ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาและในพระราชบัญญัติอื่น ๆ อีกเป็ นจานวนมาก การศึกษา
กฎหมายอาญาในฐานะที่เป็ นวิชาบังคับจึงกาหนดให้ศึกษาเฉพาะในส่ วนของประมวลกฎหมาย
อาญาเป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้มีสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชนเป็ นกฎหมายพื้นฐานที่มีความสาคัญ
ในฐานะที่วางกลไกการจัดโครงสร้างของรัฐ การจัดสรรอานาจอธิ ปไตย การกาหนดองค์ก รผูใ้ ช้
อานาจและกาหนดกรอบการใช้อานาจ สิ ทธิมนุษยชน และการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
ที่เป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตย การจัดองค์กรและการบริ หารองค์ก รฝ่ ายปกครอง การใช้อานาจและ
กรอบการใช้อานาจขององค์กรฝ่ ายปกครอง รวมตลอดไปถึงกลไกการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายซึ่งมีลกั ษณะพิเศษต่างไปจากข้อพิพาทตามกฎหมายอื่น โดยเหตุที่กฎหมายมหาชนมีเนื้ อหา
สาระครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายรั ฐธรรมนู ญกฎหมายปกครอง ไปจนถึ งศาลรั ฐธรรมนู ญและศาล
ปกครอง การศึกษากฎหมายมหาชนในฐานะที่เป็ นวิชาบังคับจึงกาหนดให้ศึกษาเฉพาะส่ วนที่เป็ น
พื้นฐานสาคัญ โดยกาหนดให้มีสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
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1.5 กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ นอกเหนื อไปจากหลักทัว่ ไปแห่ งสัญญาที่
กาหนดให้เป็ นวิชาบังคับต้องศึกษาในส่ วนของกลุ่มกฎหมายแพ่งแล้ว ยังมีสัญญาบางประเภทที่มี
ความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อทั้งการดาเนิ นชีวิตทัว่ ไปของบุคคลและการประกอบธุ รกิจการค้า
สมควรที่จะกาหนดให้เป็ นวิชาบังคับต้องศึกษาในสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติเป็ นกลไกในการใช้บงั คับ
กฎหมายและเพื่อการระงับข้อพิพาท หากปราศจากกลไกเหล่านี้ จะทาให้บรรดาสิ ทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดของบุคคลตามกฎหมายขาดความแน่นอนชัดเจนในการใช้บงั คับ ซึ่ งหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความในกฎหมายแต่ละสาขาจะมีหลักการที่แตกต่างกัน จึงควรกาหนดให้เรี ยนทั้งระบบศาล
แต่ละสาขากับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายมหาชน
รวมไปถึ งการค้นหาข้อเท็จจริ ง เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง พยานหลัก ฐาน ซึ่ งล้วนแต่เป็ นพื้นฐานส าคัญ จึง
สมควรที่จะต้องกาหนดให้เป็ นวิชาบังคับในสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
1.7 กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศใน
สองมิติกล่าวคือ การศึกษานิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนที่มีองค์ประกอบระหว่างประเทศ การกาหนด
เขตอานาจศาล การเลือกใช้กฎหมายต่อนิติสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมถึงการยอมรับ และการบังคับตามคา
ชี้ ขาดของศาลต่างประเทศ กับในอี กมิ ติหนึ่ งเป็ นการศึ กษานิ ติสัมพันธ์ระหว่างรั ฐในทางระหว่าง
ประเทศ พันธกรณี ของรัฐในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้มีสัดส่วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 หน่วย
กิต
1.8 กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกเหนือไปจาก 7 กลุ่มวิชาข้างต้น จะยังคงมีเนื้อหาสาระของสาขาวิชา
อีกบางส่ วนที่สถาบันแต่ละแห่งเห็นสมควรกาหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเป็ นวิชาบังคับ ทั้งในแง่เนื้ อหาที่
เป็ นพื้นฐานจาเป็ นแก่การศึกษาวิชาอื่น ๆ สู งขึ้นไป หรื อจาเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพ หรื ออาชีพใน
อนาคต หรื อเป็ นวิชานิ ติศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับสาขาวิชาอื่นไม่ว่าจะเป็ นด้านสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรื อ เป็ นวิ ช าเฉพาะที่ ส ถาบัน มุ่ งหวัง ให้เป็ น
อัตลักษณ์ของหลักสูตร โดยในส่ วนนี้ให้มีสัดส่ วนจานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
อนึ่ ง สาหรับวิชาที่สถาบันเห็ นควรกาหนดขึ้นโดยเฉพาะตามวัตถุป ระสงค์ข อง
หลักสูตร หรื ออัตลักษณ์ของสถาบันนั้น ให้สถาบันกาหนดขึ้นตามที่พิจารณาเห็นสมควร
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) โดยเหตุที่ปัจจุบนั มีกฎหมายใหม่ ๆ ถูก
บัญญัติให้มีผลใช้บงั คับเป็ นจานวนมาก มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับ
นี้จึงเห็นว่าการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาวิชาบังคับในสัดส่ วนมากกว่าสองในสามดังที่ผา่ นมา ทาให้ผเู ้ รี ยนต้อง
ศึกษาในวิชาที่อาจไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ หรื อมีโอกาสใช้น้อยมากสาหรับบัณฑิตแต่ละราย
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และทาให้ขาดโอกาสที่จะศึกษาวิชาความรู ้ใหม่ ๆ จึงมีความจาเป็ นที่จะให้มีวิชาบังคับในสัดส่ วนที่
ลดลงจากเดิม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ศึกษาวิชากฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมายให้มากขึ้นตามความ
สนใจและความถนัด ของตน และเพื่ อ ให้ก ารเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าเลื อ กทางกฎหมายเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ทั้งแก่ผเู ้ รี ยนและสถาบันผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน สถาบันอาจจะจัดกลุ่มวิชาเลือกให้เป็ น
กิจจะลักษณะ หรื อรู ปธรรมตามเนื้ อหาสาระ หรื อตามแนวทางการประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อ
อาจปล่อยให้ผูเ้ รี ย นเลื อกเรี ย นตามความถนัดและความสนใจโดยไม่จัดเป็ นกลุ่มก็ ไ ด้ โดยให้มี
สัดส่วนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
อย่า งไรก็ ดี หากจะแบ่ ง วิ ช าเลื อ กทางกฎหมายเป็ นกลุ่ม ๆ สถาบัน อาจจัด กลุ่ มใน
แนวทางตามตัวอย่างต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
(2) กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
(3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
(4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
(5) กลุ่มวิชากฎหมายสังคมและสวัสดิการ

2.3 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและเทคโนโลยีอ ย่างรวดเร็ ว มี ก าร
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้คนที่มีความรู ้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แต่อย่างไรก็ดีการมีทรัพยากรมากเท่าไรก็ไม่มีความสาคัญเท่ากับการมีความสามารถในการ
บริ หารจัดการคนให้มีคุณภาพและใช้ศกั ยภาพของคนแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ คนเป็ นสิ่ งที่ขบั เคลื่อน
องค์กรทุกองค์กร ทุกองค์กรจึงต้องตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาคน สถาบันอุดมศึกษา
ไทยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตคนเพื่อสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี รวมถึ ง ผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต ซึ่ งเป็ นผู ้เ ลื อ กบุ ค คลเข้า ท างาน ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึ กษาจะต้องมี การกาหนดเป้ าหมายของบัณฑิ ตทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิ ช าชี พ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ นต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่ งจุดมุ่งหมายที่สาคัญนั่นก็คือ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ Oliva & Aspinwall (1996) เสนอว่า คุณภาพการศึกษาประกอบด้วยมิติ
ต่ า งๆ รวมทั้ง ด้า นสมรรถนะ โดยการจัดการศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพนั้น บัณฑิ ตต้องมี คุ ณภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาชีพที่บณ
ั ฑิตสาเร็ จการศึกษาและด้านคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่ใช่เป็ นการจัด
การศึกษาเพียงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในเนื้ อหาพื้นฐานของสาขานั้นๆ แต่ตอ้ งจัดการศึกษาให้ผูเ้ รี ยน
เกิดทักษะที่เป็ นคุณลักษณะพิเศษของสาขาวิชาชีพนั้น ๆ นอกจากนั้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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แล้ว ยังต้องตอบสนองต่อความต้องการ คาวามคาดหวัง ความพึงพอใจของบุคคล สังคม รวมทั้ง
ประเทศชาติ ดว้ ย ดังนั้นการกาหนดสมรรถนะบัณฑิตจึงเหมือนเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งจะทาให้บณ
ั ฑิตที่
จบออกไปสามารถใช้ค วามรู ้ ทัก ษะรวมทั้ง พฤติ ก รรมการท างานในวิ ช าชี พ ตามบทบาทและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานได้อย่างโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งมี
นักการศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดสาระ
ตามข้อ 4.3 ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้านของแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ โดยในระดับปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องกาหนดเป้าหมายและดาเนินการ
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริ ยธรรม สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพ
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิ ยม ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ค่านิ ยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มี วินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ
เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก เป็ นต้น
2. ความรู ้ มี องค์ค วามรู ้ ใ นสาขาวิ ชาอย่างกว้า งขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก รู ้
หลัก การและทฤษฎี ใ นองค์ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งส าหรั บ หลัก สู ต รวิ ช าชี พ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ความก้าวหน้าของความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจยั ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้ ส่ วนหลักสู ตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบตั ิ จะต้องตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทาความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาและงานอื่น ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู ้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบจากการตัดสิ นใจ สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพสาหรับหลักสู ตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตั ิงานประจลาหาแนวทางใหม่
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ า หรื อสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออก
ซึ่ งภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิด
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ริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและทา
ความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติ หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่
เกี่ ย วข้อ งอย่ า งเหมาะสมในการศึ ก ษาค้น คว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่า งสม่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ (เบญจพร เกาะแก้ว,
2554)
กรกรด เจริ ญผล (2551) กล่าวไว้ว่า บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตนั้นต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. ต้องมีองค์ความรู ้ในวิชาชีพของตนที่มีความลุ่มลึก พอที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงานระดับ
มืออาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ต้องมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอและเพื่อความเป็ นเลิศในวิชาชีพ
3. ต้องเป็ นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทกั ษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิ ง
เหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
4. ต้อ งมี ท ัก ษะการจัด การที่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านด้ว ยตนเองได้โ ดยอิ ส ระแล ะ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ต้องสามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพและการสื่ อสารกับประชาคมโลก
6. ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู ้ในการปฏิบตั ิงานและ
การพัฒนาความรู ้ดว้ ยตนเอง
7. ต้ อ งมี ท ั ก ษะและทัศ นคติ ที่ เ ป็ นสากล คื อ รู ้ แ ละใช้ ภ าษาอั ง กฤษได้ ดี ใ ช้
อินเตอร์เน็ตคล่อง และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ จนสามารถปฏิบตั ิงานในวิชาชีพอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
8. ต้องยึดในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
9. ต้องเข้าใจตนเองเข้าใจผูอ้ ื่นตอนหนักในสังคมชุมชนและมีส่วนนาในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555) ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในระดับปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
1. มีความริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่มโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบตั ิได้
2. สามารถประยุก ต์ความเข้า ใจอัน ถ่ อ งแท้ใ นทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาของตน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่น ๆ
3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพโดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติและความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. มี จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ดชอบสู ง ทั้ง ในบริ บ ททางวิ ช าการ ในวิชาชี พ และ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตไว้ 5
ประการ คือ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนพิเศษ 319 ง : 7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
(1) มี ความรู ้ ท้ งั ในภาพรวมและเชิ งลึ กในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ส าหรั บ การน าไปปรั บ ใช้กับ กฎหมายอื่ น ๆ เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ สู ง ขึ้ น ไป หรื อ
ค้นคว้าวิจยั หรื อในการประกอบวิชาชีพ
(2) สามารถใช้ก ฎหมายอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามหลัก วิ ช าการ มี นิ ติ ทัศ นะ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
(3) มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ท้ งั ในปั ญหาข้อเท็จจริ ง
ปั ญหาข้อกฎหมายอย่างมีความเชื่อมโยง หรื อบูรณาการกับศาสตร์ อื่น และสามารถหาข้อยุติ หรื อ
เสนอทางเลือกโดยคานึงถึงหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรม
(4) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเกื้อกูล และเป็ นกัลยาณมิตร มีจิตสานึ ก
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงมีจิตใจให้ความใส่ ใจแก่บุคคล หรื อ
สังคมที่เดือดร้อนหรื อด้อยโอกาส และ
(5) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่
จาเป็ นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรื ออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี ซึ่ งมีมาตรฐานการเรี ยนรู ้จาก
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิติศาสตร์
สรุ ป ได้ว่า คุ ณลัก ษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ คือ คุณลัก ษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ระดับปริ ญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
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ทัก ษะความสัม พันธ์ระหว่า งบุ ค คลและความรั บผิดชอบด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) ได้มีการเริ่ มต้นศึกษาอย่างจริ งจังในปี ค.ศ.
1973 เมื่อ David McClelland ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยา มีความสนใจความสามารถของคนใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สามารถแยกระดับความสามารถของคนที่มีความแตกต่างกันได้ โดยสรุ ปว่า
ความสามารถของคนที่มีผลงานสูงกว่าหรื อโดดเด่น คือ สมรรถนะ (นภาเดช บุญเชิดชู, 2552 : 14)
2.4.1 แนวคิดจุดเริ่มต้ นสมรรถนะ
จุ ดเริ่ มต้นสมรรถนะมาจากบทความเรื่ อง Testing for competence rather than for
“intelligence” ของ David C. McClelland นักจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัย ฮาร์ วาร์ ด ในปี ค.ศ. 1973
โดย David C. McClelland มีความสงสัยและตั้งคาถามถึงการทดสอบและวัดสติปัญญาที่นกั จิตวิทยา
ส่ วนใหญ่นิยมใช้ว่าตรงมากแค่ไหนและใช้วดั สิ่ งที่ตอ้ งการจะวัดจริ ง ๆ หรื อไม่ นอกจากนี้ David C.
McClelland ยังตั้งข้อสังเกตว่า คะแนนสอบมาจากแบบทกสอบทางสติปัญญา หรื อเกรดนั้นสามารถ
ทานายประสบความสาเร็ จในชีวิตประจาวันได้แม่นยาเพียงใด และ David C. McClelland ยังพบว่า
เด็กที่ฉลาดในห้องเรี ยนกับเด็กที่ไม่ฉลาดในห้องเรี ยนพบความสาเร็ จในชีวิตเช่นกัน ประเด็นสาคัญ
ของแมคเคลแลนด์ที่ ช้ ี ใ ห้เ ห็ น คื อ ประเด็ นแรก สมรรถนะไม่ ไ ด้ถู ก อคติ จากเชื้ อ ชาติ สี ผิ ว หรื อ
สถานภาพทางสังคม ซึ่งส่ งผลต่อความแม่ นยาในการทานายผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ สติปัญญา
ของคน หรื อระดับความรู ้และทักษะไม่ได้มีผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ประเด็นสองการวัด หรื อการ
ทดสอบทางสติ ปั ญญา หรื อ Intelligence Quotient (IQ) ไม่ได้ทานายความส าเร็ จในชี วิตเสมอไป
แบบวัดสติ ปัญญาไม่สามารถวัดอะไรได้ทุกอย่างและช่ วยทาให้ชีวิตดี ข้ ึนจริ ง หรื อไม่ ซึ่ งนามาสู่
ข้อเสนอที่ว่า ตัวแปรใดที่สามารถทานายการประสบความสาเร็ จในชี วิตหรื อการทางานได้อย่ าง
แท้จ ริ ง แมคเคลแลนด์ เ สนอตัว แปรที่ ชื่ อ ว่ า “competency” การวัด หรื อท านายการประสบ
ความสาเร็ จโดยใช้ competency นี้ ควรมีแนวทางประกอบด้วย 1. การทดสอบที่ดีที่สุด คือ การหา
เกณฑ์ตวั อย่าง หมายถึง การวัดหรื อทดสอบใด ๆ ควรมีเกณฑ์เชิงพฤติกรรม เช่น ถ้าคุณต้องการรู ้ว่า
บุคคลขับรถได้ดีแค่ไหน ต้องให้เขาสอบขับรถ ไม่ใช่เพียงการให้ทาข้อสอบ หรื อทดสอบความถนัด
เชาว์ปัญญา หรื อถ้าคุณต้องการจะทดสอบการเป็ นตารวจที่ดี เราต้องค้นหาว่าตารวจทาอะไร ติดตาม
เขา หรื อจดกิจกรรที่เขาทา เป็ นต้น 2. การทดสอบควรจะออกแบบเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่ งที่บุคคลเรี ยนรู ้ กล่าวคือ การทดสอบที่ตรงทาเพื่อสังเกตความสามารถของบุคคลในการที่จะแสดง
ความสามารถของเขาอย่างมีสมรรถนะ (competence) ทั้งในชีวิตการทางานและชีวิตประจาวันอย่าง
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สาเร็ จ ดังนั้น การทดสอบควรจะมุ่งวัดพฤติกรรมที่บุคคลจะประสบความสาเร็ จในอนาคต 3. การ
ทดสอบควรจะตั้งเกณฑ์ในเชิงพฤติกรรมให้แน่ชดั แล้วให้บุคคลแสดงออกมา 4. การทดสอบควรจะ
ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลลัพธ์ความสาเร็ จในชีวิต กล่าวคือการทดสอบสมรรถนะไม่
ควรจะวัดเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ควรสนใจตัวแปรความสาเร็ จในชีวิตอื่น ๆ เช่น ภาวะผูน้ า
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นต้น 5. การทดสอบควรให้แสดงพฤติกรรมหลาย ๆ ทางและ
หาพฤติกรรมที่แสดงออกดีที่สุด กล่าวคือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบางอย่างเกิดอย่างกะทันหันและไม่
สม่าเสมอ ทาให้ไม่สามารถรุ บุพฤติกรรมที่แน่นอนได้ ดังนั้น จึงควรทดสอบและวัดพฤติกรรมหลาย
ครั้งและเลือกพฤติกรรมที่คงเส้นคงวาอย่างเหมาะสมกับการทดสอบนั้น ๆ และ 6. การทดสอบใด ๆ
ควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วดั ได้อย่างชัดแจ้ง (McClelland, D.C., 1973: 1-14)
จากการศึ ก ษาจุ ด เริ่ ม ต้น สมรรถนะ สรุ ป ได้ว่า David C. McClelland ได้ส งสั ย และ
สังเกตจากการทานายความสาเร็ จของในชีวิตโดยใช้แบบทดสอบที่นิยมใช้ของนักจิตวิทยาในสมัย
นั้นว่า ไม่ ส ามารถวัดความเป็ นจริ ง ของความส าเร็ จของชี วิตได้เสมอไป จึ ง เสนอแนวคิ ดการใช้
สมรรถนะในการวัดความสาเร็ จและความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่เขาเชื่อว่าสามารถ
วัดไตรงและแม่นยากว่า
2.4.2 ความหมายของสมรรถนะ
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะตั้งแต่เริ่ มต้นมี ผูใ้ ห้ความหมายของสมรรถนะต่าง ๆ ไว้
จานวนมาก ซึ่งในการศึกษานี้ได้ยกมาพอสังเขป ดังนี้
David C. McClelland (1973) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความไว้ว่ า “สมรรถนะ” หมายถึ ง
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผล
การปฏิบตั ิงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรื อเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กาหนดไว้
Boyatzis (1982) ซึ่ งให้ความหมายว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเบื้ องลึ กที่ อยู่ภายใน
บุคคล หมายรวมถึง แรงจูงใจ (motive) คุณลักษณะ (trait) ทักษะ (skill) มโนทัศน์ต่อตนเอง (self-Image)
บทบาททางสังคม (social role) และความรู ้ (knowledge) ที่ บุคคลใช้เพื่อก่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็ จ หรื อสาเร็ จได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่ ง Spencer and Spencer (1993: 9) ให้ความหมายว่า
สมรรถนะ เป็ นคุณลักษณะส่ วนลึกอยู่ภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลกับประสิ ทธิ ผล
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และหรื อผลการปฏิบตั ิงานที่สูงกว่าในการทางาน หรื อในสถานการณ์หนึ่ งซึ่ งการ
ให้ความหมายของทั้ง Boyatzis (1992) Spencer and Spencer (1993) มีความหมายใกล้เคียงกันเนื่ องจากมี
พื้นฐานจากการศึกษาของ McClelland (1973) ซึ่งเป็ นผูบ้ ุกเบิกศึกษาหลักสมรรถนะจนได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ Boyatzis (1982) ระบุว่าในการปฏิบตั ิงานให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงที่สุดนั้นเชื่ อว่า
เกิดจากบุคคลที่มีความสามารถเป็ นพื้นฐาน สอดคล้องกับความต้องการในงาน และสภาพแวดล้อมของ
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องค์กร (Boyatzis, 2008: 6) หมายความว่า พนักงานมีความรู ้ ความสามารถที่ จาเป็ นเป็ นพื้นฐานในการ
ทางานนั้น ๆ ให้ประสบผลสาเร็ จ พร้อมกับมีทศั นคติ ค่านิ ยม ปรัชญาส่ วนบุคคล ความสนใจ รู ปแบบ
การใช้ชีวิตที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานสูงที่สุด
Grabe (1988) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง การมีความรู ้ที่
กาหนด มีทกั ษะและสมรรถภาพที่จะทาหน้าที่ในบทบาทและงานที่มอบหมาย
Woodruff (1991) อ้างถึ งใน นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2549) ได้แนะน าว่ า สมรรถนะ
(competency) น่าจะนาไปใช้ในความหมายได้ 2 นัยยะ คือ
1) เป็ นความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบตั ิงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
2) เป็ นกลุ่ม (set) ของพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกนาเอามาใช้ในการทางานตามหน้าที่ที่
ได้รับด้วยความสามารถ
Alspach (1991) ได้กล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึง การที่ผูใ้ ห้บริ การสามารถผสมผสาน
ความรู ้ ทักษะ และลักษณะส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานประจาวัน เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ได้มาตรฐานตามที่สร้างไว้
Boam and Sparrow (1992) กล่าวว่า “สมรรถนะ” หมายถึ ง กลุ่มของคุณลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่บุคคลจาเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่ ง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบประสบความสาเร็จ
Davies and Ellison (1997) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ ท าให้ ค น
ปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน หรื อเกิดผลผลิตที่ดีข้ ึน สมรรถนะในมุ่งมองนี้ เป็ นปั จจัยชี้ นาที่จะทาให้เกิดผลสาเร็ จ
ในการทางาน เป็ นปัจจัยนาเข้าที่จะทาเกิดผลสาเร็ จของงาน
David D. Dubois, William J. Rothwell (2004) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ
ที่ทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน
อังศินนั ท์ อินทรกาแหง และทัศนา ทองภักดี (2549) กล่าวว่า สมรรถนะ (competency)
หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลต้องมี เพื่อจะ
ได้นามาใช้ในการปฏิบตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงาน และตามที่องค์กร
หน่วยงานต้องการให้ถือผลสาเร็ จบรรลุเป้าหมายของงานและหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี
ศิ ริชัย กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่า สมรรถนะ (competency) เป็ นลักษณะของกลุ่ ม
ความรู ้ ทักษะและบุคลิกลักษณะที่จาเป็ นต่อความพึงพอใจและความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน หรื อการ
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ดารงตาแหน่ ง และให้ความหมายของสมรรถนะด้านต่าง ๆ คือ 1. สมรรถนะด้านความรู ้ หมายถึ ง
ความสามารถในการจดจา เข้าใจ หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ข้อเท็จจริ ง สามารถคิดวิเคราะห์ข้ นั สู ง และ
นาไปใช้ในการแก้ปัญหา สมรรถนะด้านนี้ จึงเป็ นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระที่จาเป็ นต้องรู ้
ต้องเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม 2. สมรรถนะด้านทักษะ หมายถึง
ความสามารถในการลงมือทา หรื อปฏิบตั ิการด้วยความคล่องแคล่วและมีประสิ ทธิ ภาพ สมรรถนะด้านนี้
จึงเป็ นทักษะการปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงาน และ 3.
สมรรถนะด้านบุคลิกลักษณะ หมายถึง คุ ณลักษณะภายในที่ส าคัญสาหรั บแสดงออกเพื่อสนับสนุ น
ความรู ้ ทักษะ และประสานสัมพันธ์กบั บริ บท และผูเ้ กี่ยวข้องจนบรรลุผลความสาเร็ จของงาน
นภาเดช บุญเชิดชู (2552) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็ น
ผลมาจากความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตาม
ตาแหน่งงาน โดยประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานนั้นมีความโดดเด่นในองค์การ
สรุ ปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่บุคคลจาเป็ นต้องมีเพื่อการ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนั้นๆ ให้ประสบความสาเร็ จตามหน้าที่และตามเป้าหมายขององค์กร
จากความหมายของ competency หรื อสมรรถนะที่เสนอโดย เดวิด แมคเคลแลนด์แล้ว
คาว่า สมรรถนะ หรื อความสามารถยังมี ความหมายและนิ ยามอื่น ๆ อีกด้วย อย่างเช่น คาว่าการรั บรู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ความเชื่อในความสามารถ (capability beliefs) ศักยภาพ (potential)
และความสามารถ (capability) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy)
self-efficacy หรื อการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่เสนอโดย อัลเบิร์ต แบนดูรา
(Albert bandura, 1986) นักจิตวิทยาแนวปั ญญาสังคมนิยม (social-cognitivist) แบนดูรา กล่าวว่า การรับรู ้
ความสามารถของตนเองเป็ นการที่บุคคลจัดระบบความคิดและคิดคานวณการกระทาของตนเพื่อจัดการ
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตนกาลังเผชิญ ซึ่ งบุคคลคิดและเชื่อว่าตนเองทาได้ การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองนั้นมีผลต่อพฤติกรรมอื่น ๆ ของบุคคล ทั้งการคิด การกระทาและการใช้อารมณ์ต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง แบนดูราเสนอว่า มาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 performance accomplish หมายถึง ประสบการณ์ความสาเร็ จ หรื อล้มเหลวใน
อดีต เป็ นความคาดหวังของบุคคลว่า ถ้าเคยประสบความสาเร็ จแล้ว ปัจจุบนั ก็น่าจะทาได้
1.2 vicarious experience หมายถึง การเห็นประสบการณ์ของผูอ้ ื่น กล่าวคือการเห็น
ผูอ้ ื่นประสบผลสาเร็ จก็ย่อมทาให้เกิดความมัน่ ใจในตนเองเช่นกัน
1.3 verbal persuasion หมายถึ ง การที่ บุคคลได้รับก าลังใจ หรื อค าพู ดสนับสนุ น
กล่าวคือเมื่อบุคคลได้รับกาลังใจยิง่ จะเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั ตนเอง
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1.4 emotional arousal หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ที่บุคคลกาลังมีอยู่ ส่ งผลต่อการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง กล่าวคือ ถ้าบุคคลกาลังมีอารมณ์ตึงเครี ยด ความคาดหวังประสบผลสาเร็ จ
จะลดลง ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลกาลังมีอารมณ์ผ่อนคลาย ความคาดหวังประสบผลสาเร็ จจะมากขึ้นด้วย
บุ คคลจะมี การตั้งเป้ าหมายของการกระท า หรื อพฤติ กรรมไว้เพื่ อจัดการกับ
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ การรั บ รู ้ ค วามสามารถจะส่ ง ผลในแง่ ที่ ว่ า เป้ า หมายนั้ นจะต้องอยู่ ใ นระดั บ
ความสามารถจริ งของบุคคล ถ้าบุคคลตั้งเป้ าหมายเกิ นกว่าความสามารถของตนเองแล้ว จะทาให้เกิ ด
ความคับข้องใจ แล้วส่ งผลทางลบต่อบุคคล แบนดู รา วัดการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองส าหรั บ
พฤติกรรมที่เจาะจงเท่านั้น ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่เฉพาะเจาะจง
ทานายพฤติกรรมได้ดีกว่าการวัดโดยภาพรวม
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการประเมินความสามารถของ
ตนเองที่จะส่งผลไปถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการจัดการต่อสถานการณ์ที่ประสบพบเจอ
2. ความเชื่อในความสามารถ (capability beliefs)
มาร์ ติน อี ฟอร์ ด (Ford, 1992) เสนอทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบแรงจู งใจ (motivational
systems theory) ที่ มี ค าว่า ความเชื่ อในความสามารถ (capability beliefs) เป็ นแนวคิ ดหนึ่ งของระบบ
แรงจูงใจ ฟอร์ ด กล่าวว่า ความเชื่ อในความสามารถ มีแนวคิดที่เหมือนกับการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองที่เสนอโดย แบนดูรา แต่ฟอร์ดให้เหตุผลว่า แนวคิดของเขามีความพยายามครอบคลุมทางทฤษฎี
และแม่นยามากกว่า ความเชื่ อในความสามารถนี้ เป็ นกระบวนการทางแรงจู งใจ ที่สะท้อนความมั่นใจ
หรื อสงสัยของบุคคลได้ดี
ฟอร์ดเลือกใช้คาว่า skill เป็ นตัวแทนความหมายความเชื่อในความสามารถ อธิบาย
ว่า เป็ นความสามารถจัดการกับสถานการณ์ตึงเครี ยด ความสามารถเลือกความสนใจ หรื อใส่ ใจอย่าง
ยัง่ ยืนหรื อกิจกรรมทางอารมณ์ ความเชื่ อในความสามารถนี้ แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าบุคคลต้องการ
อะไร และบุคคลจะรู ้วา่ ตนเองขาดอะไรแล้วจะหาวิธีจดั การกับปั ญหานั้น
ฟอร์ ดวิพากษ์ การรับรู ้ความสามารถของตนเองของ แบนดูราว่า ขาดการพิจารณา
ทักษะอื่น ๆ อีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง สนใจแต่เพียงการที่บุคคล
ต้องการแลกเปลี่ ยน (transactional) สิ่ งที่ ตนต้องการกับสั งคม หรื อสถานการณ์ นอกจากนี้ การรั บรู ้
ความสามารถของตนเองมีขอ้ จากัดในความเชื่ อหรื อการรั บรู ้ เฉพาะพฤติ กรรมนั้น ๆ ซึ่ งไม่อาจทาให้
สามารถทานาย หรื อคาดการณ์พฤติกรรมในสถานการณ์แบบอื่นได้เลย ฟอร์ ด เรี ยกว่า ขาดความเป็ น
ทัว่ ไป (generalized) จึงทาให้เขาเสนอว่า ความเชื่อในความสามารถ สามารถอธิ บายพฤติกรรมอื่น ๆ ได้
โดยทัว่ ไป และทานายพฤติกรรมอื่น ๆ ได้อีก นอกจากความคิด แรงจูงใจและอารมณ์ เช่น เป้าหมายทาง
อารมณ์ (affective goals) และเป้าหมายทางความสัมพันธ์กบั สังคม (social relationship)
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กล่าวโดยสรุ ป ความเชื่อในความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการจัดการต่อ
สถานการณ์ที่พบเจอ โดยมีการรับรู ้ของตนเองที่ตอ้ งมีทกั ษะในการจัดการปั ญหาซึ่ งขึ้นอยู่กบั การจู งใจ
ในการที่จะจดจ่อหรื อคสามสามรถในการการแก้ปัญหา
3. ศักยภาพ (potential)
ค าว่ า ศั ก ยภาพ หรื อ potential เป็ นค าที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป มี ค วามหมายว่ า
ความสามารถที่ ยงั ไม่ได้รับการตระหนักรู ้ มีสาขาวิชาตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ถึงสังคมศาสตร์ ใช้คานี้ เช่ น
ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น
ความหมายของ ศักยภาพ ปรากฏอยู่ใน พจนานุกรมของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
อ๊อกฟอร์ด (Oxford University press, 2015) หมายถึง การมีอยู่ หรื อแสดงให้เห็นความสามารถที่จะพัฒนา
ในอนาคต โดยจาแนกความหมายอย่างทัว่ ไปว่า หมายถึง คุณภาพหรื อความสามารถแฝง หรื อซ่อนเร้นที่
จะพัฒนาไปสู่ ความสาเร็ จในอนาคต สาหรับความหมายทางฟิ สิ กส์ หมายถึง พลังเชิงปริ มาณที่อยู่สนาม
แรงโน้มถ่วงที่จะเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงาน
ความหมายของ ศักยภาพ ปรากฏอยูใ่ น พจนานุกรมของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคม
บริ ดจ์ (Cambridge University press, 2015) หมายถึ ง ความสามารถของบุ คคลที่ ได้รั บการพัฒนาจน
ประสบผลสาเร็ จ
ตามพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่ า
ศักยภาพ ไว้ว่า อานาจหรื อคุ ณสมบัติที่มี แฝงอยู่ในสิ่ งต่ าง ๆ อาจทาให้พ ฒ
ั นา หรื อปรากฏเป็ นสิ่ งที่
ประจักษ์ได้
ความหมายที่ปรากฏในการบริ หารคนเก่ง (talent management) แคมป์ เบลและสมิท
จากบริ ษทั ที่ปรึ กษา center for creative leadership (Campbell, 2014) ให้คาอธิบายว่า คนที่มีศกั ยภาพ เป็ น
บุคคลที่มีความสามารถ ความผูกพันกับองค์การ และแรงจูงใจสู งที่จะผลักดันตนเองให้สู่ความสาเร็ จใน
ตาแหน่งระดับสู งขององค์การ
สตอมกี้ แอตกิ นสั นและโซนี จากบริ ษ ัทที่ ปรึ กษา Aon Hewitt (Stomski, 2014)
อธิ บายคาว่า potential (ศักยภาพ) หมายถึง การประเมินความสามารถของบุคคลที่จะเพิ่มความสามารถ
ของตนเองและประสบผลสาเร็ จในการก้าวไปสู่ ตาแหน่ งระดับสู งหรื อสร้างบทบาทที่มีผลต่อองค์การ
โดย 4 ลักษณะการพิจารณาศักยภาพของบุคคล ประกอบด้วย
1. การปฏิ บ ัติงาน (performance) ประกอบด้วย ความคาดหวังที่ เปี่ ยมล้น ผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเลิศตลอดเวลา มองการไกลเกี่ยวกับความต้องการขององค์การและความต้องการของลูกค้า
มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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2. ลักษณาการ (character) ประกอบด้วย เป็ นตัวอย่างเชิงวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์การ มีความรักในการทาธุรกิจ มีความมัน่ ใจและได้รับการยอมรับ สร้างความเป็ นผูต้ ามที่ดี
3. ความสามารถ (capability) ประกอบด้วย มีความยืดหยุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จัดการความกากวม หรื อความยุง่ ยาดได้มีประสิ ทธิภาพ เรี ยนรู ้อย่างรวดเร็ ว สามารถจัดลาดับความสาคัญ
และมองโลกในแง่ดีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลลัพธ์
4. แรงจูงใจ (motivation) ประกอบด้วย มีแรงบันดาลใจที่จะรับผิดชอบและท้าทาย
ในตาแหน่งระดับสู งมากขึ้น มีความคงทนต่อการแสวงหาโอกาสเพื่อก้าวสู่ ผนู ้ าขององค์การทางานนั้น ๆ
โดยมองข้ามหน้าและความรับผิดชอบของตนเอง
กล่าวโดยสรุ ป ศักยภาพ คือ ความสามารถของบุคคลที่จะเพิ่มความสามารถของตนเอง
และประสบผลสาเร็ จทั้งด้านการบริ หารคนและการบริ หารงานที่ผ่านการพัฒนาความสามารถซึ่ งเป็ นการ
แสดงให้เห็นความสามารถที่พฒั นาขึ้นในอนาคต
2.1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ
องค์ประกอบสมรรถนะที่ได้รับความนิ ยมมากที่ สุ ดคื อ โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (iceberg
model) ที่นิยามโดยแมคเคลแลนด์ได้อธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะโดยใช้โมเดลภูเขาน้ าแข็งดังนี้

แผนภาพที่ 2.1 แบบจาลองภูเขาน้ าแข็งของแมคเคลแลนด์ อ้างใน ณรงค์วิทย์ แสงทอง,
2547 : 257-258)
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จากแผนภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ว่า ส่ วนที่อยู่เหนื อน้ า สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
คือ
1. ทักษะ หมายถึง สิ่ งที่บุคคลรู ้และสามารถทาได้เป็ นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่านทักษะ
การฟัง ทักษะในการขับรถ เป็ นต้น
2. ความรู ้ หมายถึง สิ่ งที่บุคคลรู ้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู ้
ด้านบัญชี มีความรู ้ดา้ นการตลาด การเมือง เป็ นต้น
ส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ า สังเกตเห็นได้ยากคือ
3. บทบาททางสังคม (social role) หมายถึง สิ่ งที่บุคคลต้องการสื่ อให้บุคคลอื่นในสังคม
เห็นว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น เป็ นต้น
4. ภาพพจน์ที่รับรู ้ตวั เอง หมายถึง ภาพพจน์ที่บุคคลสมองตัวเองว่าเป็ นอย่างไร เช่น
เป็ นผูน้ า เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นศิลปิ น เป็ นต้น
5. อุปนิ สัย หมายถึ ง ลักษณะนิ สัยใจคอของบุคคลที่ เป็ นพฤติ กรรมถาวร เช่ น เป็ น
นักกีฬาที่ดี เป็ นคนใจเย็น เป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็ นต้น
6. แรงกระตุน้ (motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อการกระทา เช่น เป็ นคนที่มีความต้องการผลสาเร็ จ การกระทาสิ่ งต่าง ๆ จึงออกมาใน
ลักษณะของการมุ่งไปสู่ความสาเร็ จตลอดเวลา
นอกจากนี้ Spencer and Spencer (1993, p. 11) ได้ขยายความหมายของสมรรถนะว่าเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญของแต่ละบุคคล (underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมี
ประสิ ทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (criterion reference) และ/ หรื อการปฏิบตั ิงานที่ได้ผลงาน สู งกว่ามาตรฐาน
(superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งการ (ที่มา : Spencer &
Spencer, 1993: 11)
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จากแผนภาพที่ 2.2 Spencer and Spencer ได้อธิบายว่า
1. แรงจู งใจ เป็ นสิ่ งที่ บุ คคลคิ ดหรื อต้องการอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะเป็ นแรงขับในการ
กาหนดทิศทาง หรื อการเลือกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรื อการตอบสนองต่อเป้ าหมาย
หรื อการถอยออกไปจากสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น
2. คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล เป็ นคุณลักษณะทางกายภาพของบุ คคลและรวมถึ งการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูล หรื อสถานการณ์ที่เผชิญ
3. แนวคิดของตนเอง เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มี
ต่อตนเอง ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและทาให้สามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะสั้น ๆ ได้
4. ความรู ้ เป็ นขอบเขตของข้อมู ล หรื อเนื้ อหาเฉพาะด้านที่ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง
ครอบครองอยู่
5. ทักษะ เป็ นความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับด้านกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู ้กาหนดเหตุผล หรื อการวางแผน
ในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ คุณลักษณะของสมรรถนะ
ทั้ง 5 คุณลักษณะนี้ สามารถนามาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของพฤติ กรรมที่ แสดงออกและ
สังเกตเห็นได้ง่ายจานวน 2 คุณลักษณะ คือ 1. สมรรถนะที่สังเกตได้หรื อเห็นได้ (visible) ได้แก่ ความรู ้
ทักษะ ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่มีโอกาสพัฒนาได้โดยง่าย และ 2. สมรรถนะที่อยูล่ ึกลงไป หรื อซ่อนอยู่ภายใน
ตัวบุคคล (Hidden) ได้แก่ แรงจูงใจคุณลักษณะส่ วนบุคคล ซึ่งเป็ นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา
David C. McClelland (1973) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย ความรู ้ (knowledge)
ทักษะ (skill) บทบาททางสั งคม (social role) ภาพพจน์หรื อมโนทัศน์เกี่ ยวกับตัวเอง (self-image) และ
แรงจูงใจ/เจตคติ (motive/attitude)
Boyatzis (1982) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิ สัย (traits)
บทบาททางสังคม (social role) ความรู ้ (knowledge) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute)
Spencer และ Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบด้วย แรงจู งใจ (motives)
อุปนิสัย (traits) ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) ความรู ้ (knowledge) และทักษะ (skill)
Dale and Hes (1995) กล่าวถึง สมรรถนะว่าเป็ นการค้นหาสิ่ งที่ทาให้เกิดการปฏิบตั ิงาน
ที่ เป็ นเลิ ศ (Excellence) หรื อการปฏิ บัติ งานที่ เหนื อกว่ า (superior performance) นอกจากนี้ ยังได้ให้
ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (occupational competency) ว่าหมายถึง ความสามารถ (ability) ใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ คาว่า
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มาตรฐานในที่ น้ ี หมายถึ งองค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิ บตั ิ งานและค าอธิ บาย
ขอบเขตงาน
Goleman (1996) ได้กล่าวถึง สมรรถนะของบุคคล (personal competency) ประกอบด้วย
ความตระหนักแห่งตน (self – awareness) แรงจูงใจ (motivation) ความมีระเบียบแห่งตน (self – regulation)
ทักษะทางสังคม (social skills) และความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น (empathy)
Manus และ Morh (1997) อธิ บายว่า ลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู ้
(knowledge) ทักษะ (skill) คุณลักษณะส่วนบุคคล (personal attribute) และความถนัด (aptitude)
Kaplan and Norton (2004) สรุ ปว่า สมรรถนะประกอบด้วย ความรู ้ (knowledge) ทักษะ
(skill) และคุณค่า (values)
Shermon (2004) อธิ บายว่า ลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด้วย ความรู ้ (knowledge)
ทักษะ (skills) อุปนิ สัย (trait) บทบาททางสังคม (social role) ภาพลักษณะแห่ งตน (self – image) และ
แรงจูงใจ (motive)
นภาเดช บุญเชิดชู (2552) สรุ ปว่า สมรรถนะประกอบด้วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย
(traits) บทบาททางสังคม (social role) ความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skill) คุณลักษณะส่วนบุคคล (personal
attribute) และความถนัด (aptitude)
สุ รชัย พรหมพันธุ์ (2554) กล่าวว่า สมรรถนะมีองค์ประกอบ ดังนี้ การแสดงออกทาง
ความรู ้ (knowledge) การแสดงออกทางทักษะ (skill) และการแสดงออกทางคุ ณลักษณะของบุ คคล
(attributes)
กมลชนก ภาคภูมิ (2556) สรุ ปว่า สมรรถนะประกอบด้วย ความรู ้ (knowledge) ทักษะ
(skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (attribute)
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ คือ ความรู ้ บทบาททางสังคม พฤติ กรรมและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่บุคคลต้องมีเพื่อจะได้นามาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.1.4 ประเภทของตัวแบบสมรรถนะ
ในการจัดแบ่งประเภทของสมรรถนะ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ทรรศนะที่แตกต่าง
กันออกไปตามความเห็นของ McClelland ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรู ้หรื อทักษะพื้นฐานที่บุคคลจาเป็ นต้องมีในการทางาน และสมรรถนะในกลุ่ม
ที่สองเป็ นสมรรถนะที่ทาให้บุคคลมีความแตกต่างจากผูอ้ ื่น มีผลการทางานที่สูงกว่ามาตรฐาน หรื อดีกว่า
บุคคลทัว่ ไป สมรรถนะในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะอื่ นๆ เพื่อช่วยให้เกิ ด
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ความสาเร็ จที่ดีเลิศในงาน ขณะที่ McLagan (1997) ให้ความคิดเห็นต่อลักษณะของสมรรถนะในมุมมอง
ต่าง ๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถที่เป็ นปัจจัยนาเข้าและผลลัพธ์เข้าด้วยกันดังนี้
1. สมรรถนะตามลักษณะงาน (competency as tasks) เป็ นการแสดงว่าสมรรถนะต่าง ๆ
สามารถแบ่งเป็ นงานย่อยและกาหนดขอบเขตของงานที่จะทาได้ เช่น งานการทาความสะอาดพื้น งาน
ย่อย คือ การเลือกไม้กวาด ซึ่งงานย่อยลงไปอีกก็จะต้องมีความสามารถในการเลือกใช้ไม้กวาด ว่าจะเลิก
ใช้ไม้กวาดอันใดในการทางานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ์ (competency as results) ลักษณะสมรรถนะที่
สามารถแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นจะรวมกันไปสู่
ผลลัพธ์ร่วมกัน
3. สมรรถนะตามผลของการกระทา (competency as outputs) สมรรถนะในลักษณะ
นี้ จาเป็ นที่ จะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนนอกองค์กร เพื่อให้ได้ความ
ต้องการในการผลิต หรื อบริ การ จากนั้นจึ งแบ่งผลที่ ไ ด้ออกเป็ นองค์ป ระกอบย่อย และสามารถ
กาหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ตอ้ งการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. สมรรถนะตามความรู ้ ทักษะและทัศนคติ (competency as knowledge, skill and
attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรื อวิธีการต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกว่า
คนผูน้ ้ นั มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่กาหนด ในส่ วนของสมรรถนะใน
ลักษณะนี้ จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู ้ ทักษะและทัศนคติอะไรบ้างที่จะทาให้ประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่ งความสาเร็ จดังกล่าวนั้น จะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความสาเร็ จของเป้ าหมาย การ
ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและจะนามาซึ่งการใช้เป้ าหมายเป็ นตัวกาหนดลาดับความสาคัญ
ของการทางานต่อไปได้
5. สมรรถนะที่แต่ะละคนมีอยู่ (competency as attribute bundle) เป็ นการประยุกต์ใช้
กระบวนการของสมรรถนะทางความรู ้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งเป็ นความสามารถที่แท้จริ งของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่แต่เป็ นการยากมากที่จะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของผูน้ า
จะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้คนแสดงออกในการปฏิบตั ิอย่างหนึ่ งอย่างใดนั้น คือ จะต้อง
แสดงพฤติกรรมที่สามารถจูงใจให้บุคคลปฏิบตั ิตามได้ นัน่ คือ ความสามารถที่ผนู ้ าจะต้องมี แต่อะไร
คือสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรมนั้น เช่น ความสามารถในการฟั ง ความนึ กคิด การพูดในที่ชุมชน
องค์ประกอบบางอย่างหรื อความรับผิดชอบในตัวเอง
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เพ็ญจันทร์ แสนประสานและคณะ (2547) จาแนกประเภทของสมรรถนะไว้ 5
ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะเชิ ง ความรู ้ (cognitive competencies) หมายถึ ง ความรู ้ เฉพาะ ความ
เข้าใจและสิ่ งที่ตอ้ งตระหนักถึง
2. สมรรถนะเชิ งเจตคติ (affective competencies) หมายถึง ค่านิ ยม เจตคติ ความ
สนใจ และสุนทรี ยะที่บุคคลแสดงออกในการปฏิบตั ิของตน
3. สมรรถนะเชิงปฏิบตั ิ (performance competencies) หมายถึง พฤติกรรมแสดงออก
ที่เน้นทักษะปฏิบตั ิที่แสดงให้เห็นว่ามีการลงมือทาจริ ง
4. สมรรถนะเชิงผลผลิต (product competencies) หมายถึง ความสามารถของการ
กระทาเพื่ อเปลี่ ย นอย่า งหนึ่ ง อย่า งใด หรื อท าให้เ กิ ดสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ขึ้ นมาหรื อท างานในอาชี พ ได้
ประสบผลสาเร็จ
5. สมรรถนะเชิ ง แสดงออก (expressive competencies) หมายถึง ความสามารถที่
แสดงถึงการนาความรู ้และประสบการณ์มาใช้เพื่อพัฒนาผลงาน
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ (2548) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. core competency หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู ้
ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุ่มงานที่องค์การต้องการให้มี
2. managerial competency หมายถึง ความสามารถในการจัดการซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงทักษะในการบริ หารและจัดการงานต่าง ๆ หรื อเป็ นความสามารถที่มีได้ท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและ
ระดับพนักงานโดยจะแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (role-based)
3. functional competency หมายถึ ง ความสามารถในงานซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ และสามารถเรี ยก functional competency เป็ น
job competency หรื อ technical competency ได้
4. Individual competency หมายถึง ความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริ งตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
สุกญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2548) จาแนกสมรรถนะได้เป็ น 5 ประเภท คือ
1. สมรรถนะส่ วนบุคคล (personal competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี
เป็ นความสามารถเฉพาะตัว ยากที่จะเลียนแบบ หรื อต้องมีความพยายามสูงมาก
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ทางานในตาแหน่ง หรื อบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักสารวจก็ตอ้ งมีความสามารถในการวิเคราะห์
ตัวเลข การคิดคานวณ ความสามารถในการทาบัญชี เป็ นต้น
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3. สมรรถนะองค์การ (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริ ษทั เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีความสามารถ
ในการผลิตเครื่ องใช้ไฟฟ้า หรื อบริ ษทั ฟอร์ ด (มอเตอร์ ) จากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์
เป็ นต้น
4. สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถสาคัญที่บุคคลต้องมี
หรื อต้องทาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
5. สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
มี ต ามหน้า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต าแหน่ ง หน้า ที่ อ าจเหมื อ นแต่ ค วามสามารถตามหน้า ที่ ต่ า งกัน เช่ น
ข้า ราชการต ารวจเหมื อ นกัน แต่ มี ค วามสามารถต่ า งกัน บางคนมี ส มรรถนะทางการสื บ สวน
สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปรามเป็ นต้น
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ได้แบ่งสมรรถนะที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรของ
รัฐเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (core competency) เป็ นสมรรถนะที่ ทุก คนในองค์ก ารต้องมี
เพื่อที่จะทาให้องค์การสามารถดาเนิ นงานได้สาเร็ จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ขององค์การ สมรรถนะหลักนี้ จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์การเอง
องค์การแต่ละแห่ งจะมีลกั ษณะที่เป็ นเสมือนแก่ หรื อหลักขององค์การ สมรรถนะหลักขององค์การ
จะถ่า ยทอดลงไปที่ บุค ลากรทุก คนในองค์ก ารต้องมี เช่ น ศาลยุติธรรมอาจมี สมรรถนะหลัก คือ
สมรรถนะเรื่ องการส่ งเสริ มและรักษาความยุติธรรม รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณู ปโภคต่าง ๆ อาจ
เน้นสมรรถนะหลักเรื่ องการให้บริ การอย่างรวดเร็ว เป็ นต้น
2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (functional competency) เป็ นสมรรถนะที่บุคคลที่
ท างานในสายงานนั้นต้องมี เพิ่ มเติ ม จากสมรรถนะหลัก เช่ น ฝ่ ายกฎหมายต้องมี สมรรถนะด้าน
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายและมีสมรรถนะด้านทักษะในการตีความ ฝ่ ายบัญชีตอ้ งมีสมรรถนะหลัก
ด้านความรู ้ของการบัญชีและมีท ักษะด้านการทาบัญชี ฝ่ ายการวางแผนต้องมีสมรรถหลัก คือ ด้าน
การคิดเชิงวิเคราะห์และมีทกั ษะในการจัดทาแผน เป็ นต้น
จิรประภา อัครบวร (2549) กล่าวว่า สมรรถนะในตาแหน่งหนึ่ง ๆ จะประกอบไป
ด้วย 3 ประเภท
1. สมรรถนะหลัก (core competency) คือ พฤติกรรมที่ดีที่ทุกคนในองค์การต้องมี
เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การ
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2. สมรรถนะบริ หาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถด้าน
การบริ หารที่บุคลากรในองค์การทุกคนจาเป็ นต้องมีในการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จ และสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์การ
3. สมรรถนะเชิ งเทคนิ ค (technical competency) คือ ทักษะด้านวิชาชีพที่จาเป้ นใน
การนาไปปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จ โดยจะแตกต่างกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจาแนกได้ 2
ส่ วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิ งเทคนิ คหลัก (core technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิ ค
เฉพาะ (specific technical competency)
จากแนวคิ ดการแบ่งประเภทของสมรรถนะดังกล่า ว สรุ ปได้ว่าสมรรถนะของ
บุคคลากรในระดับปฏิบตั ิงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. สมรรถนะหลัก (core competency) ซึ่ งหมายถึง บุคลิกลักษณะ ความสามารถที่
บุคคลต้องมีเป็ นสาคัญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุผ ลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงความรู ้ ทัศนคติ อุปนิสัยของคน และที่สาคัญทักษะที่เกี่ยวกับการทางานในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้าน
เทคโนโลยี
2. สมรรถนะวิ ช าชี พ (professional competency) หมายถึ ง ทัก ษะด้า นวิ ช าชี พ ที่
จาเป็ นในการนาไปปฏิบตั ิงานในวิชาชีพให้บรรลุผลสาเร็จ
2.1.5 การกาหนดสมรรถนะ
การกาหนดสมรรถนะของแต่ละงาน หรื อแต่ละวิชาชีพเป็ นสิ่ งที่มิได้กาหนดตายตัว แต่
จะขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นของวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ สภาพการณ์และ
ความเหมาะสม การได้มาซึ่งสมรรถนะของวิชาชีพหนึ่ง ๆ หรื องานหนึ่ง ๆ มีหลายวิธี แล้วแต่จะเลือกใช้
ตามความเหมาะสม วิธีการศึกษาสมรรถนะมีดงั นี้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2532)
1. การกาหนดสมรรถนะโดยประเมินความต้องการ (need assessment) โดยการศึกษา
จากกลุ่มผูใ้ ช้ นักการศึกษา และนโยบายต่าง ๆ ถึงความต้องการที่จะให้มีการจัดเตรี ยมผูส้ าเร็ จการศึกษา
ให้สามารถทางานอะไร ต้องมีความรู ้ ทักษะและทัศนคติอย่างไร
2. การกาหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ งาน (task analysis) โดยการจาแนกเนื้ อหา
และเป้าหมายของงาน ให้อยู่ในรู ปของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ หรื อต้องเรี ยนรู ้แล้วแจงย่อยในรายละเอียดของ
แต่ละงานให้เป็ นระดับย่อยที่สุด การวิเคราะห์งานจะช่ วยในการกาหนดงานที่ ตอ้ งการจะให้เกิ ดแก่ ผู ้
ปฏิบตั ิ
3. การกาหนดสมรรถนะโดยวิเคราะห์สมรรถนะที่ เป็ นระบบ (systemic competency
analysis) หมายถึ ง เทคนิ คการก าหนดสมรรถนะ หรื อเป้ าหมายที่ พ ัฒนามาจากระบบการวิ เคราะห์
ตามปกติ ด้วยการจาแนกเนื้ อหาของงานออกเป็ นหน่วยย่อยที่เป็ นรู ปแบบที่ชดั เจน
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4. การกาหนดสมรรถนะโดยผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ (expert judgment) การให้
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น หรื อบอกเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ น หรื อเป็ นกลุ่มใน
การตัดสิ นใจแจกแจงพฤติกรรมของนักปฏิบตั ิการวิชาชีพว่า ผูม้ ีสมรรถนะในวิชาชีพนั้นต้องมีความรู ้ใน
เรื่ องใดบ้าง มีทกั ษะที่ตอ้ งการและต้องมีเจตคติทางวิชาชีพอะไรบ้าง เช่น
4.1 ความรู ้และทักษะใดที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
4.2 เรี ยงลาดับความสาคัญมากน้อยของความรู ้และทักษะเหล่านั้น
4.3 ระบุองค์ประกอบเฉพาะเจาะจงภายใต้หัวข้อเรื่ องเหล่านั้น
4.4 ให้ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารขององค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ และก าหนดระดั บ ของ
สมรรถนะที่นกั ปฏิบตั ิการวิชาชีพควรจะได้แสดงออกในแต่ละเรื่ อง
5. การกาหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์ตามหลักการทางทฤษฎีและตารา (theoretical
approach)
6. การศึกษาความต้องการการดูแลด้านสุ ขภาพ โดยคานึ งถึงว่ าสถานการณ์ใดที่ต้อง
เผชิญเมื่อไปปฏิบตั ิงาน เตรี ยมพร้อมที่จะเผชิญและปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. การศึกษาจากสภาพความเป็ นจริ งในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ในการกาหนดสมรรถนะจะอาศัยวิธีการใดวิธีการเดียว หรื อหลายวิธีการผสมผสานกัน
ตามสิ่ งที่ ผูก้ าหนดสมรรถนะจะต้องให้ความส าคัญและค านึ งถึ งด้วย คือ การกาหนดสมรรถนะนั้น
จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความเป็ นจริ งด้วย (Hall and Jone, 1976) การกาหนดสมรรถนะที่ชดั เจน
จะช่วยให้ได้สมรรถนะที่จาเป็ นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น
การกาหนดสมรรถนะจึงควรเป็ นหน้าที่ หรื อความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้ที่ประยุกต์ competency ไป
ใช้ เช่น การประยุกต์ competency ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีกลุ่มตนที่มีความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholder) ผูป้ ระกอบการและนักวิชาการโดยเฉพาะ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้า นพัฒนาหลัก สู ตรและผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการก าหนด competency มาช่ วยก าหนดความสามารถ
เกี่ยวกับหน้าที่ของงาน

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับตัวชี้วัด
2.5.1 ความหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้ วดั เป็ นคาที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “indicator” ซึ่ งตามพจนานุ กรมออกซ์ฟอร์ ด
(Oxford dictionary) ได้ให้ความหมายของ indicator ไว้ว่า หมายถึง สิ่ งบ่งชี้สิ่งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อสิ่ งที่ใช้บ่งชี้
ทิศทางในการทาบางสิ่ งบางอย่าง (Johnstone, 1981) ส่ วนพจนานุกรมเวสเตอร์ (Webster dictionary) ได้ให้
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ความหมายไว้วา่ หมายถึง สิ่ งที่บ่งชี้ หรื อสิ่ งที่ช้ ีบอกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อาจจะมากกว่า หรื อน้อยกว่าความเป็ น
จริ งได้บา้ ง
Johnstone (1981) ให้ความหมายของตัวชี้ วดั ว่า เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งที่สามารถบอก
สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ หรื อที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่เราศึกษา เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์อยูใ่ นระดับใด
มี ภาวะความเป็ นอยู่อย่างไร โดยจะประมาณสถานการณ์ ในเชิ งปริ มาณและกาหนดเป็ นค่าตัวเลขใน
ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของสถานการณ์น้ นั ๆ
พันธุ์ทิพย์ ธรรมสโรชและคณะ (2541) กล่าวว่า ตัวชี้วดั หมายถึง ตัวแปรที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ใช้วดั ความเปลี่ ยนแปลง หรื อใช้บ่ งบอกสถานภาพ หรื อสะท้อนลักษณะการดาเนิ นงาน เป็ นสิ่ งที่ มี
ความสัมพันธ์กบั เกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้วดั ความสาเร็ จ หรื อผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นเป็ นเครื่ องมือ
ที่ช่วยในการระบุปัญหา การวางแผน และการประเมินผล ใช้ประเมินวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ว่า
บรรลุ ความส าเร็ จเพี ยงใด ตัวชี้ ว ดั มิ ได้เป็ นเป้ าหมายของการพัฒนาเป็ นเพี ยงเครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
ตรวจสอบความสาเร็จว่าผลเป็ นอย่างไร
ฟาริ ดา อิบราฮิม (2542) กล่าวว่า การกาหนดตัวชี้ วดั จะบอกลักษณะสาคัญในการดูแล
และการบริ การในสัดส่ วนที่จดั ไว้ และกาหนดให้ชดั เจนทั้งในด้านโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์
ตัวชี้วดั จะมีความเป็ นปรนัย วัดได้และช่วยชี้แนะให้เกิดความสนใจในปั ญหา หรื อโอกาสในการปรับปรุ ง
คุณภาพ
จิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์ และคณะ (2543) ได้ให้ความหมายตัวชี้วดั ว่า หมายถึง เครื่ องมือใน
การวัด หรื อประเมินคุณภาพวิธีหนึ่ ง สามารถเป็ นเครื่ องมือประเมินได้ท้ งั ผลลัพธ์ กระบวนการที่ให้การ
ดูแล และกระบวนการย่อย ๆ หรื อผลลัพธ์ย่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหลัก อาจกล่าวได้ว่า
เป็ นวิธีการในการประเมินคุณภาพที่จุดใดจุดหนึ่ งของการเชื่ อมโยงกระบวนการของการให้บริ การกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
บุญใจ ศรี สถิตนรากูร (2543) ให้ความหมายของตัวชี้วดั ว่า หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร
หรื อค่าที่สังเกตได้ ซึ่ งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรื อสะท้อนลักษณะการดาเนินงาน หรื อผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั สามารถใช้เป็ นตัวประเมินสถานการณ์ หรื อเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง ที่สามารถบอกสถานการณ์ที่
เป็ นอยูห่ รื อที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่เราศึกษา เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์น้ นั ๆ อยูใ่ นระดับใด มีภาวะ
ความเป็ นอยู่อย่างไร โดยจะเป็ นการประมาณสถานการณ์ในเชิ งปริ มาณและกาหนดเป็ นค่าตัวเลขใน
ลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของสถานการณ์น้ ัน ๆ ทั้งสถานการณ์ที่ได้ประมาณในเชิ ง
ปริ มาณและกาหนดค่าตัวเลขในลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งของสถานการณ์น้ นั ๆ
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นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้ให้ความหมายตัวชี้ วดั หมายถึง ตัวแปร หรื อกลุ่มของตัว
แปรต่าง ๆ โดยวัดสภาวะอย่างหนึ่งออกมาเป็ นปริ มาณและสามารถเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพื่อให้ระบุถึงระดับขนาด ความรุ นแรงของปัญหา หรื อสภาพที่ตอ้ งการวัดได้
สรุ ปได้ว่า ตัวชี้ วดั หมายถึง สิ่ งที่สามารถวัดได้หรื อสังเกตได้ สามารถบอกได้ท้ งั เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อบ่งบอกสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพที่
ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
2.5.2 ตัวชี้วัดทางการศึกษา
Bursten, Oake and Guyton (1992 อ้างใน รัตตินนั ท์ ฏิระวณิ ชย์กุล, 2556: 81) ให้นิยามว่า
ตัวชี้วดั ทางการศึกษาเป็ นค่าสถิติการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นตามนโยบายการศึกษา เพื่อให้สารสนเทศเกี่ยวกับ
สถานภาพ (status) คุณภาพ (quality) และผลการปฏิบตั ิ หรื อดาเนินการ (performance) ของระบบการศึกษา
ค่าสถิติที่เป็ นตัวชี้วดั การศึกษานี้ อาจเป็ นสถิติตวั แปรเดียว หรื อหลายตัวแปรก็ได้ แต่ค่าสถิติทุกตัวต้องมี
มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่สามารถประกันได้ว่าจะให้สารสนเทศตรงตามที่ตอ้ งการ และมีเกณฑ์
สาหรับการแปลความหมายด้วย ตัวชี้ วดั ทางการศึ กษามี ความหมายแตกต่างจากตัวแปร หรื อค่าสถิ ติ
(Johnston, 1981; Bottani and Walberg, 1994; Bursten, Oake and Guytonม 1992 อ้างในส านั ก งานปฏิ รู ป
การศึกษา, 2542) สรุ ปได้ว่า ตัวแปร หรื อสถิติการศึกษาที่นาเสนอในรายงานการวิจยั หรื อสมุดสถิติรายปี
ที่ไม่ใช่ตวั วัด แม้ว่าตัวแปร หรื อค่าสถิ ติศึกษาเหล่านั้นจะให้สารสนเทศเกี่ ยวกับการศึกษาแต่ให้เพียง
เฉพาะด้าน และไม่มีฐานการเปรี ยบเทียบแปลความหมายเหมือนกับตัวชี้วดั อย่างไรก็ดีตวั ชี้วดั การศึกษา
เองก็มีขอ้ จากัด เพราะตัวชี้วดั การศึกษามิได้ให้สารสนเทศทางการศึกษาที่แม่นยาของระบบการศึกษาทั้ง
ระบบ เพียงแต่ให้สารสนเทศที่สาคัญเพียงพอที่ทาให้เกิดความเข้าใจและช่วยให้นักวิชาการเห็นภาพว่า
ระบบการศึ กษาทางานอย่างไร ทั้งระบบการศึ กษาพัฒนาการอย่างรวดเร็ วและมี ความซับซ้อนมากขึ้น
ลักษณะของระบบตัวชี้วดั เป็ นลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งที่ทาให้ตวั ชี้วดั การศึกษาแตกต่างจากตัวแปร
หรื อสถิติการศึกษา โดยทัว่ ไประบบตัวชี้วดั การศึกษาให้สารสนเทศที่สมบูรณ์เป็ นองค์รวมเป็ นองค์รวม
ของระบบการศึ กษา โดยที่ ตวั ชี้ วดั แต่ละตัวใช้แสดงสภาพหรื อสะท้อนลักษณะแต่ละด้านของระบบ
การศึกษา
สรุ ปได้ว่า ตัวชี้ วดั หมายถึง ค่าสถิติการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจ
และช่วยให้นกั วิชาการเห็นภาพว่าระบบการศึกษาทางานอย่างไร
2.5.3 ประโยชน์ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั การศึกษามีประโยชน์ตามทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ได้สังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ เกี่ ยวกับ
ประโยชน์ของตัวชี้วดั การศึกษา ดังนี้
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1. ใช้บรรยายสภาพและลักษณะของระบบการศึกษา ทาให้เข้าใจการทางานของระบบ
การศึกษาเป็ นอย่างดี
2. ใช้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรื อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้ศึ กษาเปรี ยบเที ยบการศึ กษาได้ท้ ังที่ เป็ นการเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ หรื อการ
เปรี ยบเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หรื อการเปรี ยบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาค Johnston,
1981; Bottani and Walberg, 1994 (อ้างใน รัตตินันท์ ฏิระวณิ ชย์กุล, 2556: 82-83) กล่าวว่า ประโยชน์ของ
ตัวชี้วดั ทางการศึกษามี 5 ประการ ดังนี้
1. เป็ นข้อความกาหนดนโยบาย ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบในการวางแผน คือ ขาดความ
ชัดเจนในการกาหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่กว้างมากเกินไป การนาตัวบ่งชี้มา
ใช้ในข้อความกาหนดนโยบายจะช่วยให้ทราบสิ่ งที่ตอ้ งการให้บรรลุตามนโยบายได้ชดั เจนมากขึ้น
2. ติ ดตามผลในระบบการศึ ก ษา การใช้ ตัวชี้ วัดการศึ ก ษาในการติ ดตามผลการ
เปลี่ ยนแปลงส าคัญมาก เพราะช่ วยตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นไปในทิ ศทางที่ ต้องการ หรื อ
พึ งประสงค์หรื อไม่ ซึ่ งต้องมี การใช้การวัดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง จึ งสามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษาได้
3. พัฒนาการวิจยั เกี่ ยวกับระบบการศึ กษา ตัวชี้ วดั มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการวิจยั
โดยเฉพาะตัวชี้ วดั รวม สามารถใช้แทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจยั โดยนาไปใช้วิเคราะห์
เพื่อศึกษาวิจยั ในแง่มุมต่าง ๆ ตามต้องการได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ดีกว่าการใช้ตวั แปรเดียว หรื อตัวแปร
ย่อยแต่ละตัว ซึ่งถือเป็ นพื้นฐานของการวิเคราะห์เท่านั้น
4. จัดกลุ่มระบบการศึกษา ตัวชี้วดั ช่วยทาให้การจัดแบ่งกลุ่มในระบบการศึกษามีความ
ตรงและความเที่ยง ทาให้ประเทศที่มีระบบการศึกษาในกลุ่มเดียวกันสามารถใช้ขอ้ มูลอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ นได้ นอกจากนั้นการจัดแบ่ งกลุ่ มยังช่ วยชี้ ให้เห็ นลักษณะที่ เหมื อน หรื อแตกต่างกันใน
การศึกษาใช้ในการเปรี ยบเทียบการศึกษาระหว่างจังหวัด ภายในประเทศ หรื อระหว่างประเทศ ซึ่งได้ดีกว่า
การใช้ตวั แปรเดียว หรื อตัวแปรย่อยแต่ละตัว การสร้างตัวชี้วดั รวมช่วยลดความผิดพลาดลงได้
5. มีลกั ษณะเป็ นกลาง ตัวชี้ วดั ที่ใช้มีลกั ษณะของความเป็ นกลางทาให้สามารถกาหนด
ปทัสถานในการตัดสิ นได้ โดยที่ตวั ชี้วดั มิได้มีลกั ษณะเองเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ (2537) กล่าวถึ ง ตัวชี้ วดั ว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทาง
การศึกษาได้คือ
1. ใช้ เ ป็ นข้อ มู ล สนั บ สนุ น การวางแผนของรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานงบประมาณ
เพื่อจัดลาดับการจัดสรรงบประมาณ การขยายโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา
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2. ใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรทรั พ ยากรที่ เหมาะสมเพื่ อ น ามาแก้ปั ญ หาทาง
การศึกษาโดยเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบคุณภาพประสิ ทธิภาพของการดาเนินการภายในองค์กร
ด้านต่าง ๆ เพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุนองค์การนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนในเรื่ องต่าง ๆ ด้วยการนามาสรุ ปเป็ นเงื่อนไขที่มีความชัดเจน
มีเกณฑ์หรื อระดับการวัดที่แน่นอนที่จาทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
4. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากภายนอกทั้งในส่ วนที่
เป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิ จและสั งคม รวมทั้งประสิ ทธิ ภาพในการติ ดตามการจัดการศึ กษาว่าสามารถ
ดาเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไร
สมเกียรติ โพธิสัตย์ (2541) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของตัวชี้วดั ไว้ดงั นี้
1. เป็ นเครื่ องมือในการติดตามคุณภาพของการรักษาและการบริ การ แต่ไม่ใช่เป็ นการบ่ง
บอกถึงคุณภาพได้โดยตรง เพราะว่าคุณภาพมีหลายมิติ ไม่สามารถแสดงได้โดยตัวชี้วดั ตัวใดตัวหนึ่ ง การ
ติดตามทาให้สามารถธารงรักษาระบบให้มีความสม่าเสมอไม่แปรปรวน
2. ใช้บ่ งบอกให้ ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง โดยการวิ เคราะห์ ค่ าของตัวชี้ ว ดั ว่ ามี ความ
เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากร กระบวนการที่ใช้แล้วหรื อไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ขององค์การหรื อไม่ สมควรที่จะพัฒนาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
สรุ ปได้ว่า ประโยชน์ตวั ชี้ วดั หมายถึง ใช้บรรยายสภาพและลักษณะใช้ศึกษาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง หรื อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา และใช้ศึกษาเปรี ยบเทียบการศึกษาได้
ทั้งที่เป็ นการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อการเปรี ยบเทียบกับระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หรื อการ
เปรี ยบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาค
2.5.4 ประเภทตัวชี้วัด
ประเภทของตัวชี้วดั มีการแบ่งไว้หลายประเภทขึ้นอยูก่ บั วิธีการและเกณฑ์ในการจาแนก
ซึ่งมีนกั วิชาการ คือ (Johnston, 1981; Bottani and Walberg, 1994; William and Kerckhoff, 1955; Cowart and
Staebler, 1993 อ้างใน รัตนะ บัวสนธ์, 2555) แสดงทัศนะไว้หลากหลาย โดยแบ่งตามเกณฑ์ต่อไปนี้สรุ ปได้
ดังนี้
1. จาแนกโดยใช้ทฤษฎีระบบ ตัวชี้ วดั สามารถแบ่งตามทฤษฎีระบบได้ 3 ประเภท คือ
ตัวชี้ วดั ด้านปั จจัย (input indicators) เป็ นตัวชี้ วดั ที่ แสดงถึงปั จจัยป้ อนของระบบการศึกษา ตัวชี้ วดั ด้าน
กระบวนการ (process indicators) เป็ นตัวชี้ วดั ที่ แสดงวิธีการดาเนิ นการต่าง ๆ ในระบบการศึกษา และ
ตัวชี้วดั ด้านผลผลิต (output indicators)
2. จาแนกตามลักษณะคานิ ยาม ในการสร้างและพัฒนาตัวชี้ วดั ต้องมี คานิ ยามตัวชี้ วดั
ลักษณะการให้คานิ ยามที่แตกต่างกันนักวิชาการจึงแบ่งตัวชี้ วดั เป็ น 2 ประเภท คือ ตัวชี้ วดั แบบอัตนัย
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(subjective indicators) เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ในกรณี นกั วิชาการยังมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่ศึกษาไม่มากนัก หรื อ
ใช้ในกรณีที่มีการให้คานิยามแบบหลวม ๆ ยังไม่ชดั เจน ใช้ในการศึกษาเฉพาะเรื่ องการนิ ยามตัวชี้วดั แบบ
อัตนัยนี้ มีส่วนที่ นักวิชาการต้องใช้วิจารณญาณตัดสิ นใจ และตัวชี้ วดั แบบปรนัย (objective indicators)
เป็ นตัวชี้ วดั ที่มีการให้คานิ ยามไว้ชดั เจนและไม่มีส่วนที่ตอ้ งใช้วิจารณญาณของนักวิชาการแต่อย่างไร
ตัวชี้วดั ประเภทนี้มกั ใช้ในการประเมิน การติดตามและการเปรี ยบเทียบระบบระหว่างประเทศ
3. จาแนกประเภทตามวิธีการสร้างและการพัฒนาตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ประเภทนี้ จาแนกออก
ได้ 3 ประเภท คือ ตัวชี้วดั ตัวแทน (representative indicators) เป็ นตัวชี้วดั ที่สร้างขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียว
ให้เป็ นตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ ที่บอกลักษณะ หรื อปริ มาณของสภาพที่ตอ้ งการศึกษา ตัวชี้วดั ประเภทนี้ ใช้
มากในการวิจยั การวางแผน และการบริ หารการศึกษาในระยะแรกแต่ปัจจุบนั น้อยลง เนื่องจากมีความเที่ยง
และความตรงต่า เพราะใช้ตวั ชี้วดั เพียงตัวเดียว ตัวชี้วดั เดี่ยว (disaggregate indicators) เป็ นตัวชี้วดั ที่เป็ นตัว
แปรย่อย โดยแต่ละตัวเป็ นอิสระต่อกันและวัดลักษณะ หรื อปริ มาณที่ตอ้ งการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดี ยวการชี้ วดั สภาพองค์รวมต้องใช้ตวั ชี้ วดั ย่อยหลายตัวรวมกันทั้งชุดวิเคราะห์และนาเสนอ
ตัวชี้ วดั ประเภทนี้ ค่อนข้างยุ่งและเสี ยเวลา เนื่ องจากมีชุดตัวชี้ วดั ย่อยจานวนมาก และมีปัญหาเรื่ องจาก
ตัวชี้ วัดย่ อยมี ความสั มพันธ์ กันจึ งเป็ นตัวชี้ วัดที่ ซ้ าซ้ อนกันและตัวชี้ วัดรวม (composite indicators)
เป็ นตัวชี้ วดั ที่เกิดจากการรวมตัวชี้ วดั ย่อย โดยให้น้ าหนักความสาคัญของตัวแปรตามที่ เป็ นจริ ง ซึ่ งให้
สารสนเทศที่มีคุณค่ามากที่สุด มีความเที่ยวและความตรงสู งกว่าตัวชี้ วดั ทั้งสองประเภทข้างต้น จึงเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษา การกากับติดตามดูแลและประเมินการศึกษาและเป็ นที่นิยมใช้กนั มาก
ที่สุดในปัจจุบนั
4. จาแนกประเภทตามฐานการเปรี ยบเทียบในการแปลความหมาย การจาแนกนี้ สามารถ
แบ่ งออกได้ 3 ประเภท คื อ ตัวชี้ วดั แบบอิ งกลุ่ ม (norm-referenced indicators) เป็ นตัวชี้ วดั ที่ มี การแปล
ความหมายเทียบกับกลุ่ม ตัวชี้ วดั แบบอิงเกณฑ์ (criterion indicators) เป็ นตัวชี้ วดั ที่มีการแปลผลเทียบกับ
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ และตัวชี้ วัดแบบอิ ง ตนเอง (self-referenced indicators) เป็ นตัวชี้ วัดที่ มี การแปล
ความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุดหรื อช่วงเวลาที่ต่างกัน
5. จาแนกประเภทตามลักษณะค่าของตัวชี้ วดั สามารถแบ่งตัวชี้ วดั ได้ 2 ประเภท คือ
ตัวชี้วดั สัมบูรณ์ (absolute indicators) เป็ นตัวชี้วดั ที่ค่าของตัวชี้วดั บอกปริ มาณที่แท้จริ งและมีความหมาย
ในตัวเอง ซึ่ งใช้เที ยบกับระบบที่มี ขนาด หรื อศักยภาพเท่าเที ยมและตัวชี้ วดั สัมพัทธ์ หรื ออัตราส่ วน
(relative or ratio indicators) เป็ นตัวชี้ วดั ที่ มีค่าตัวชี้ วดั เป็ นปริ มาณเที ยบเคียงกับค่าอื่ น ๆ ซึ่ งใช้เทียบกับ
ระบบที่มีขนาด หรื อศักยภาพต่างกัน
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6. จาแนกประเภทตามตัวแปรที่ใช้ในการสร้างตัวชี้ วดั สามารถแบ่งตามเกณฑ์ที่ใช้ใน
การจาแนกประเภทของตัวแปรได้ 4 ตัวชี้ วดั คือ ตัวชี้ วดั นามบัญญัติ (nominal indicators) ตัวชี้ วดั อันดับ
(ordinal indicators) ตัวชี้วดั อันตรภาค (interval indicators) และตัวชี้วดั อัตราส่ วน (ratio indicators)
7. จาแนกประเภทตามลักษณะการใช้ตัวชี้ วดั สารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพของระบบ
การศึ กษาในรู ปตัวชี้ วดั การศึ กษาที่ นาไปใช้ในกระบวนการบริ หารจัดการและการพัฒนาการศึ กษา
โดยการวางแผน การกากับติดตามและการประเมินผลการศึกษานั้น มีการนาไปใช้ได้ 2 ประเภท คือ การใช้
ประโยชน์เพื่อบรรยายสภาพระบบการศึกษาและการใช้ประโยชน์เพื่อทานาย หรื อพยากรณ์ปรากฏการณ์
ทางการศึกษาจึงจาแนก 2 ประเภท คือ ตัวชี้วดั แสดงความหมาย (expressive indicators) และตัวชี้วดั ทานาย
(predictive indicators)
2.5.5 ลักษณะตัวชี้วัดที่ดี
ในแต่ละประเด็นของการประเมินมีตวั ชี้วดั ที่สามารถบ่งบอกถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นได้หลายตัว
ด้วยกัน ดังนั้นการพิจารณาเลือกตัวชี้วดั ที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้ (สุ วิมล ติรกานันท์, 2550: 44)
1. สอดคล้องกับประเด็นที่ตอ้ งการประเมิน โดยสามารถระบุถึงสถานการณ์ในประเด็น
ที่ตอ้ งการประเมินได้ชดั เจน
2. เป็ นรู ปธรรมทาให้สามารถวัด หรื อสังเกตได้ซ่ ึ งจะช่ วยให้ผูป้ ระเมิ นในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วดั ดังกล่าว
3. ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้ผลงานประเมิน หากตัวชี้ วดั ที่ใช้ในการประเมินไม่ได้รับ
การยอมรับ ย่อมส่งผลต่อการประเมินทาให้การประเมินนั้นล้มเหลวในที่สุด
2.5.6 การพัฒนาตัวชี้วัด
ในการพัฒนาตัวชี้ วดั (Johnstone, 1981 ; Burstein, Oakes and Guiton, 1992 : 409 – 418,
Blank, 1993 : 65-80; Bottani and Walberg, 1994 : 2984-2989 ; สานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 : 37-52 ;
เอื้อมพร หลินเจริ ญ, 2547 : 20-35 ; รัตนะ บัวสนธ์, 2555 อ้างในรัตตินันท์ ฏิระวณิ ชย์กุล, 2556: 90-96)
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นการสร้ างตัวชี้วัด
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะสร้างตัวชี้วดั ใด ๆ ก็ตามผูส้ ร้างตัวชี้วดั จะต้อง
ตอบตนเองให้ได้วา่ จะนาตัวชี้วดั ที่จะสร้างนี้ไปใช้ทาประโยชน์ในเรื่ องใดและนาไปใช้อย่างไร โดยเฉพาะ
ตัวชี้ วดั ทางการศึกษา นั้นก็มกั จะนาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบรรยายสภาพของระบบการศึกษา การ
แสดงแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของระบบการศึ กษาและการเปรี ยบเที ยบระบบการศึ กษากับเกณฑ์
ตลอดจนการเปรี ยบเทียบระหว่างระบบการศึกษา การนาตัวชี้ วดั ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนี้
ย่อมทาให้ลกั ษณะของตัวชี้ วดั ที่สร้างขึ้นแตกต่างกันไปด้วยนั่นคือ หากต้องการสร้างตัวชี้ วดั ไปใช้เพื่อ
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ประเมิ นแผนพัฒนาการศึ กษาแห่ งชาติ ก็ควรจะเป็ นตัวชี้ วดั แบบอิ งตนเองและใช้สารสนเทศที่มีความ
เฉพาะเจาะจง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
1.2 กาหนดนิยามของตัวชี้วดั หลังจากการกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวชี้วดั
แล้ว งานสาคัญชิ้นแรกในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วดั คือ การกาหนดนิ ยามตัวชี้วดั เพราะ นิ ยามตัวชี้วดั ที่
กาหนดขึ้นนั้นจะเป็ นตัวชี้นาวิธีการที่จะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวชี้วดั เนื่องจาก
ตัวชี้วดั หมายถึง องค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๆ รวมกันเพื่อแสดงสารสนเทศ หรื อคุณลักษณะ
ของสิ่ งที่ตอ้ งการชี้วดั ดังนั้นในขั้นตอนการนิ ยามตัวชี้วดั นี้ นอกจากจะเป็ นการกาหนดนิ ยามในลักษณะ
เดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจยั ทัว่ ไปแล้ว นักวิจยั ต้องกาหนดด้วยว่าตัวชี้วดั ประกอบด้วยตัวแปรย่อย
อะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็ นตัวชี้ วดั อย่างไร Burstein, Oakes and Guiton แยกการนิ ยามตัวชี้ วดั เป็ น
2 ส่ วน ส่ วนแรก คื อ การก าหนดกรอบความคิด หรื อการสร้ างสังกัป (conceptualization) เป็ นการให้
ความหมายคุณลักษณะของสิ่ งที่ ตอ้ งการบ่งชี้ โดยการกาหนด รู ปแบบ หรื อโมเดลแนวคิด (conceptual
model) ของสิ่ งที่ตอ้ งการบ่งชี้ก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็ นกี่มิติ (dimension) และกาหนดว่าแต่ละ
มิติประกอบด้วยสังกัป (concept) อะไรบ้าง ส่ วนที่สองยังแยกได้เป็ นสองส่ วนย่อย คือ การพัฒนาตัวแปร
ส่ วนประกอบ หรื อตัวแปรย่อย (development of component measures) และการสร้ างและก าหนดมาตร
(construction and scaling) การนิ ยามในส่ วนนี้ เป็ นการก าหนดนิ ยามปฏิ บ ัติการตัวแปรย่อยตามโมเดล
แนวคิด และการกาหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็ นตัวชี้วดั
จากการนิ ย ามตัวชี้ วัด นั ก วิ จัย จะได้ รู ป แบบความสั ม พันธ์ โครงสร้ า ง (structural
relationship model) ของตัวชี้ วดั เนื่ องจากรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างของตัวชี้ วดั คือ โครงสร้ าง
(structure) ที่ อธิ บายว่าตัวบ่ งชี้ ประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมี ความสั มพันธ์กับตัวชี้ วดั
อย่างไรและตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีน้ าหนักความสาคัญต่อตัวชี้วดั ต่างกันอย่างไร ดังนั้นการกาหนดนิยาม
ตัวชี้ วดั จึ งประกอบด้วยการกาหนดรายละเอี ยด 3 ประการ ประการแรกคือ การกาหนดส่ วนประกอบ
(components) หรื อตัวแปรย่อย (component variables) ของตัวชี้วดั นักวิจยั ต้องอาศัยความรู ้จากทฤษฎี และ
ประสบการณ์ศึกษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (relate) และตรง (relevant) กับตัวชี้ วดั แล้วตัดสิ นใจ
คัดเลือกตัวแปรย่อยเหล่านั้นว่าใช้ตวั แปรย่อยจานวนเท่าใด ใช้ตวั แปรย่อยประเภทใดในการพัฒนาตัวชี้วดั
ประการที่ สอง คื อ การก าหนดวิ ธี การรวม (combination method) ตัวแปรย่อย นักวิ จัยต้องศึ กษาและ
ตัดสิ นใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรย่อยให้ได้ตวั ชี้วดั ซึ่งโดยทัว่ ไปทาได้เป็ น 2 แบบ คือ การรวมตัวแปรย่อย
ด้วยการบวก (addition) และการคูณ (multiplication) ส่ วนประการที่สาม คือ การกาหนดน้ าหนัก (weight)
การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็ นตัวชี้วดั นักวิจยั ต้องกาหนดน้ าหนักแทนความสาคัญของตัวแปรย่อยแต่ละตัว
ในการสร้างตัวชี้วดั โดยอาจกาหนดให้ตวั แปรย่อยทุกตัวมีน้ าหนักเท่ากัน หรื อต่างกันได้
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การนิ ยาม หรื อให้ความหมายตัวชี้ วดั ก็มีลกั ษณะคล้ายกันกับการให้คานิ ยามคาต่าง ๆ
ในการวิจยั นัน่ เอง ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะให้นิยามได้ 3 แบบ ได้แก่
1.2.1 การให้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) การให้นิยามตัวชี้วดั ในลักษณะเป็ น
การนิยามเชิงทฤษฎีน้ นั จะอาศัยทฤษฎีและข้อมูลแนวคิดต่าง ๆ จากเอกสารและงานวิจยั มาประกอบการให้
นิ ยาม โดยที่นกั วิจยั หรื อผูส้ ร้างตัวชี้วดั จะไม่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรื อความคิดเห็นมานิยาม หรื อถ้า
ใช้ก็นอ้ ยมาก การนิยามเชิงทฤษฎีจะเริ่ มตั้งแต่การใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทาการคัดเลือกตัวแปรย่อย
การรวมตัวแปรย่อยประกอบกันเข้าเป็ นตัวชี้ วดั และการกาหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย โดยอาศัยสู ตร หรื อ
โมเดลการสร้างตัวชี้วดั ตามที่มีผพู ้ ฒั นาไว้แล้ว
1.2.2 การให้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) การให้นิยามแบบนี้ ก็คล้ายคลึงกัน
กับการให้นิยามในแบบแรก กล่าวคือ เป็ นการนิ ยามที่ตอ้ งอาศัยทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั พื้นฐาน การ
กาหนดนิ ยามว่าตัวชี้วดั ดังกล่าวประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไรและวิธีการรวมตัวแปรย่อยให้เป็ นตัวชี้วดั
แต่จุดต่างอยู่ที่การกาหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวที่จะนามารวมเป็ นตัวชี้ วดั จะอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ ึงการให้นิยามแบบนี้นิยมใช้กนั มาก
1.2.3 การให้นิยามเชิงปฏิบตั ิการ (pragmatic definition) การนิยามแบบนี้จะใช้ในกรณีที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยและตัวชี้วดั ไว้แล้ว มีฐานข้อมูล หรื อสร้างตัวแปรประกอบจาก
ตัวแปรย่อย ๆ หลาย ๆ ตัวไว้แล้ว โดยที่ในการนิ ยามนั้นก็จะทาการคัดเลือกตัวแปรเหล่านี้ ข้ ึนมาจานวน
หนึ่ง แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็ นตัวชี้วดั โดยอาศัยวิจารณญาณของผูส้ ร้างตัวชี้วดั เป็ นสาคัญ วิธีนิยามตัวชี้วดั
แบบนี้ ไม่ค่อยนิ ยมใช้ เพราะค่อนข้างจะมีจุดอ่อนมาก แต่หากจาเป็ นต้องใช้ก็ควรจะเลือกตัวแปรย่อย ๆ
โดยอาศัยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นหลักประกอบการพิจารณาตัวเลือก
1.3 การคัดเลือกตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบของสิ่ งที่มุ่งศึกษา ในขั้นตอนนี้จะต้องเริ่ ม
ด้วยการกาหนดคุณลักษณะของสิ่ งที่มุ่งศึกษาให้ชดั เจนโดยอาศัยความรู ้จากเอกสารงานวิจยั และทฤษฎีที่
เกี่ ยวข้องแล้วทาการคัดเลื อกตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด หรื อที่ครอบคลุมคุณลักษณะของที่ มุ่งศึ กษา
มาร่ วมสร้างเป็ นองค์ประกอบหรื อตัวชี้วดั ของสิ่ งดังกล่าว ซึ่งในการคัดเลือกตัวแปรนี้ สิ่ งที่ตอ้ งพึงระวังก็
คือ การคัดเลือกตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสู งหรื อตัวแปรที่มุ่งวัดคุณลักษณะเดียวกัน
ถ้าเป็ นเช่นนี้ไม่ควรจะเลือกหลายตัว แต่ควรจะเลือกนามาใช้เฉพาะตัวใดตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่
มุ่งศึกษาสู งกว่า หลังจากนั้นจึงคัดเลือกตัวแปรอื่น ที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งที่มุ่งศึกษารองลงมาตามลาดับ
1.4 การกาหนดวิธีการรวมตัวแปร วิธีการที่ ใช้รวมตัวแปร เพื่อสร้ างตัวชี้ วดั หรื อ
องค์ประกอบเข้าด้วยกันนิ ยมใช้อยู่ 2 วิธี ได้แก่ การรวมทางพีชคณิ ตแบบบวก (additive) และการรวมแบบ
คูณ (multiplicative)
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1.5 การกาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปร การกาหนดน้ าหนักความสาคัญของ
ตัวแปรท าได้ 2 วิ ธี ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรให้เท่ ากัน (equal weight) และก าหนดให้
แตกต่างกัน (differential weight) ซึ่ งการกาหนดน้ าหนักให้แตกต่างกันนี้ อาจพิจารณาความสาคัญของตัว
แปร โดยใช้เวลา (time taken) และค่าใช้จ่าย (cost) ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรเป็ นเกณฑ์พิจารณา หรื ออาจใช้
วิธีการอื่น ๆ ก็ได้ เช่น
1.5.1 การตัดสิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ (expert judgement) การก าหนดน้ าหนักด้วย
วิธีการนี้จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษานั้น เสนอค่าน้ าหนักของตัวแปรแต่
ละตัวได้โดยอิสระ หลังจากนั้นจึงหาค่าน้ าหนักให้เป็ นที่ยุติดว้ ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ หาค่าน้ าหนักเฉลี่ยของ
ตัวแปรนั้น ๆ หรื อหาร้อยละของผูต้ อบที่เห็นด้วยกับน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรแต่ละตัวจากการตอบ
แบบสอบถามหรื อจากการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอภิปรายลงความเห็นร่ วมกันก็ได้
1.5.2 วิธีวดั ความสาคัญของตัวแปร (measurement effort required) วิธีการนี้ ให้ค่า
น้ าหนักความสาคัญของตัวแปร โดยพิจารณาจากเวลาและค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไปกับการดาเนิ นกิจกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้น ๆ
1.5.3 วิธีการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (empirical data) วิธีการนี้จะใช้เทคนิคทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อกาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปรแต่ละตัว เช่นอาจใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2. การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัด
การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วดั นับว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้
สารสนเทศเกี่ ยวกับตัวชี้ วดั ที่ พฒ
ั นาขึ้นว่าเป็ นตัวชี้ วดั ที่ มีคุณสมบัติที่ดีตามที่ กล่าวมา โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความตรง (validation) ของตัวชี้วดั นอกจากนั้นแล้วหากเป็ นตัวชี้วดั ทางการศึกษาก็ควรจะต้อง
ตรวจสอบคุณภาพที่สาคัญๆ 4 ประการ (UNESCO, 1993 ; Johnstone, 1981 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย
และคณะ, 2551) ได้แก่
ประการแรก ความทันสมัย เหมาะสมในการนาไปใช้ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั และอนาคต นัน่ คือตัวชี้วดั ต้องสามารถนาไปใช้ได้อย่างทันเหตุการณ์
ประการที่สอง ตรงกับความต้องการ หรื อจุดมุ่งหมายในการใช้งาน วัตถุประสงค์การ
ใช้งานที่แตกต่างกันย่อมต้องการลักษณะของตัวชี้วดั ที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น ถ้าต้องการกาหนดนโยบาย
ทางการศึกษาและบรรยายสภาพของระบบการศึกษา ตัวชี้วดั ย่อมต่างกัน
ประการที่สาม มีคุณสมบัติที่ดีตามเกณฑ์การวัด เช่น มีความตรง ความเที่ยงความ
เป็ นปรนัย เป็ นต้น และ
ประการสุ ดท้าย มีกฎการวัดที่เป็ นกลางมีความเป็ นนัยทัว่ ไปไม่ลาเอียง
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ในทางปฏิบตั ิ นักวิจยั นิยมตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของ
ตัวชี้วดั ที่พฒั นาขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) โดยมีทฤษฎี
หรื อนิ ยามตัวชี้ วดั รองรับโมเดลแบบหนักแน่ นเข้มแข็งและสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดย
พิจารณาจากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกบั ข้อมูล ด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลลิสเรล
(Linear Structural Relationship = LISREL) นอกจากนี้ ย งั นิ ยมตรวจสอบความตรงเชิ งทานาย (predictive
validity) และความตรงร่ วมสมัย (concurrent validity) โดยการใช้ผลการวัดด้วยเครื่ องมือชนิดอื่นเป็ นเกณฑ์
ในการตรวจสอบ นักวิจยั หลายคนนิยมตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
การตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วดั นั้นจะเป็ นการตรวจสอบเกี่ยวกับ
1. ตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปรว่าตัวแปรที่ได้มานั้นยืนอยูบ่ นทฤษฎี หรื อเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมากหรื อน้อยเพียงไร การนิ ยามตัวแปรมีความชัดเจนและครอบคลุมในสิ่ งที่จะศึกษา
หรื อไม่อย่างไร
2. การรวมตัวแปรใช้วิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อตกลงหรื อเงื่อนไขของตัว
แปรหรื อไม่ ตลอดจนสอดคล้องกับลักษณะของสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาเพียงไร
3. การกาหนดน้ าหนักความสาคัญของตัวแปร เป็ นการตรวจสอบว่าวิธีการได้มาซึ่ ง
น้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวนั้น มีความสมเหตุสมผลน่ าเชื่ อถือหรื อไม่และสอดคล้องกับเป้ าหมายของ
การนาค่าตัวชี้วดั ไปใช้มากน้อยเพียงไร
3. ขั้นการจัดเข้าบริบทและการนาเสนอรายงาน
ภายหลังจากตรวจสอบคุณภาพตัวชี้ วดั แล้ว นักวิจยั หรื อผูส้ ร้างตัวชี้ วดั จะต้องทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลให้ได้ค่าตัวชี้วดั ที่เหมาะสมกับบริ บทในการนาไปใช้

2.6 การวิเคราะห์ องค์ประกอบ
2.6.1 ความหมายของการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
มีบุคคลได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบหลากหลายท่าน ไว้ดงั นี้
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการแบ่งกลุ่ม หรื อจาแนกตัวแปรที่ ใ ช้กัน ทั่วไป คื อ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) เป็ นเทคนิ คที่แบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อรวมตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันไว้ใ นกลุ่มเดียวกัน หรื อใน factor หรื อปั จจัยเดียวกัน โดยตัวแปรที่อยู่ใน factor
เดี ย วกันจะมี ค วามสัม พันธ์กันมาก ความสัมพันธ์อาจจะอยู่ใ นทิ ศทางเดี ย วกัน (ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เป็ นบวก) หรื ออยู่ในทิศทางตรงกันข้าม (ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เป็ นลบ) แต่ตวั แปร
ที่ อ ยู่ต่ า ง factor กัน จะไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน หรื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน น้อ ย ในเทคนิ ค นี้ จะใช้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (correlation) วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้เทคนิ ค
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factor analysis ได้ควรเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ (interval หรื อ ratio scale) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546 :
1)
การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นเทคนิ คที่ใช้กบั ตัวแปรที่สังเกตได้หลาย ๆ ตัว เพื่อ
ค้นหาว่าตัวแปรเหล่า นี้ จะถูก จัดเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ได้อย่างไร ตัวแปรที่ มี ความคล้ายคลึ งกัน จะถู ก
อธิบายด้วยองค์ประกอบ (factor) เดียวกัน หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว ความแปรปรวนของ
ตัว แปรเดิ ม จะถู ก อธิ บ ายด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ มี จ านวนน้ อ ยกว่ า ตัว แปรเดิ ม ในการวิ จัย ทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นักวิจยั ต้องการศึกษาคุณลักษณะภายในตัวบุคคลที่เป็ นตัวแปร
แฝง ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้โ ดยตรงและต้อ งศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วนั้ น จากพฤติ ก รรมการ
แสดงออกของบุคคล โดยการวัด หรื อการสังเกตพฤติกรรมเหล่านั้นแทนคุณลักษณะที่ตอ้ งการศึกษา
ในทางปฏิบตั ินักวิจยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็ นตัวแปรสังเกตได้หลายตัว และใช้การวิเคราะห์
องค์ป ระกอบมาวิเคราะห์ข ้อมู ล เพื่ อให้ไ ด้องค์ประกอบอันเป็ นคุณลัก ษณะของบุคคลที่ นัก วิจัย
ต้องการศึกษา วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ช่วยให้นักวิจยั
สร้างองค์ประกอบจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็ น
องค์ประกอบเดียวกัน และแต่ละองค์ประกอบ คือ ตัวแปรแฝงอันเป็ นคุณลักษณะที่นกั วิจยั ต้องการ
ศึกษา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2537 : 114-115)
การวิเคราะห์ปัจจัยเป็ นเทคนิ คทางสถิติที่ใช้ในการลดปริ มาณข้อมูลให้ลดน้อยลง
(data reduction) เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และทาให้ทราบถึงโครงสร้างและแบบแผน (structure and
pattern of data) กล่าวคือ เมื่อผูว้ ิจยั มีจานวนตัวแปรมาก ๆ หลายตัว และมีความไม่สะดวกในการที่
จะใช้ตวั แปรจานวนมากดังกล่าวมาวิเคราะห์เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย จะลดจานวนตัวแปรเหล่านั้น
ให้เหลือน้อยตัว โดยอาศัยโครงสร้างและแบบแผนของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในข้อมูล หรื อระหว่าง
ตัวแปร (สุชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ และ ลัดดาวัลย์ รอดมณี, 2528 : 114)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นวิธีการทางสถิติที่ช่วยให้นกั วิจยั สร้างองค์ประกอบ
จากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เป็ นองค์ประกอบเดียวกัน ตัว
แปรที่อยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก โดยความสัมพันธ์อาจเป็ นทางบวก หรื อ
ลบก็ ไ ด้ ส่ ว นตัว แปรที่ อ ยู่ ค นละองค์ป ระกอบจะไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน หรื อ สั ม พัน ธ์ กัน น้อ ย
องค์ประกอบหนึ่ ง ๆ จะแทนตัวแปรแฝง อันเป็ นคุณลักษณะที่นักวิจยั ต้องการศึกษา (สุ ภมาส อังศุ
โชติและคณะ, 2551 : 92)
สรุ ปได้วา่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง การรวมกลุ่มของตัวแปรที่สังเกตได้
หลายๆ ตัวที่มีความสัมพันธ์กนั เข้าเป็ นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการจะรวมกลุ่มตัวแปรเป็ นกลุ่มเดียวกันได้
นั้น ตัวแปรต่าง ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางบวก หรื อทางลบต้องสัมพันธ์กนั ในระดับมาก
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และตัวแปรที่อยูค่ นละกลุ่มนั้นอาจไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมีความสัมพันธ์กนั น้อย ซึ่งตัวแปรแฝง
หรื อองค์ประกอบที่ได้มานั้นถือเป็ นคุณลักษณะที่นกั วิจยั ต้องการศึกษา
2.6.2 วัตถุประสงค์ สาคัญของการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ของเทคนิค factor analysis (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546 : 4)
1) เพื่อลดจานวนตัวแปรโดยรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยู่ในกลุ่ม หรื อปั จจัย
(factor) เดียวกัน โดยจานวนปัจจัยจะน้อยกว่าจานวนตัวแปร โดยการนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
ไว้ในปัจจัยเดียวกัน
2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (confirmatory) ในงานวิจยั บางเรื่ อง ผูว้ ิจยั ต้อง
กาหนดความสาคัญ หรื อน้ าหนักให้กบั ตัวแปร
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ (ฉัตรศิริ ปิ ยิพิมลสิ ทธิ์,
2551 : ออนไลน์)
1) เพื่อสารวจ หรื อค้นหาตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตวั แปรที่สังเกต หรื อวัดได้
เรี ยกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis)
2) เพื่ อพิ สู จน์ ตรวจสอบ หรื อยืนยันทฤษฎี ที่ ผูอ้ ื่ นค้นพบ เรี ย กว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2537 : 115)
1) เป็ นการใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อสารวจและระบุองค์ประกอบ
ร่ วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบช่วยให้นกั วิจยั ลด
จานวนตัวแปรลงและได้องค์ประกอบ ซึ่งทาให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่าย และสะดวกในการ
แปลความหมาย รวมทั้งได้ทราบแบบแผน (patten) และโครงสร้าง (structure) ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลด้วย
2) เป็ นการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกั บแบบ
แผนและโครงสร้ า งความสั ม พันธ์ ข องข้อมู ล กรณี นัก วิ จัย ต้อ งมี ส มมติ ฐ านอยู่ก่ อ นแล้ว และใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับสมมติฐาน
เพียงใดจากวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว นาไปสู่ เป้ าหมายของการใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับการวิจยั
การใช้เทคนิ คในการวิเคราะห์ปัจจัยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ 3 ประการ คือ (สุ ชาติ
ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ และ ลัดดาวัลย์ รอดมณี, 2528 : 115)
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1) เพื่อแสวงหาปัจจัยร่ วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ โดยที่จานวนปัจจัยร่ วมที่หาได้จะมีจานวนน้อยกว่าจานวนตัวแปร
2) เพื่อนาโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและตัวแปรเหล่านี้ ไปใช้
สร้างคะแนนปั จจัย (factor score หรื อ factor scale) คะแนนที่ ได้น้ ี เปรี ยบเสมื อนค่าของตัวแปรตัว
ใหม่ ที่ ป ระกอบด้วยตัวแปรเดิ ม หลาย ๆ ตัว ในทางการวิจัยเรี ย กว่าตัวแปรส่ วนผสม (composite
variable)
3) เพื่ อทดสอบข้อสมมติ ฐานเกี่ ยวกับโครงสร้ างของข้อมูล หรื อตัวแปรว่ามี
ปัจจัยร่ วมกันกี่ปัจจัยอะไรบ้าง และตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรกับปัจจัยนั้น
วัตถุประสงค์สาคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบมีอยู่ 2 ประการ คือ (สุภมาส อังศุ
โชติและคณะ, 2551 : 92-94)
1) เพื่อสารวจและระบุองค์ประกอบร่ วม ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบนี้ จะช่วยให้ลดจานวนตัวแปรลงและได้องค์ประกอบ
ซึ่งทาให้
2.6.3 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
1. ใช้ก ารวิเคราะห์ องค์ป ระกอบ เป็ นเครื่ องมื อ ตัว แปรแฝงนาผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบมาสร้างตัวแปรแฝง แล้วนาตัวแปรแฝงนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
2. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้าง
(construct validity)
3. ใช้ในการแก้ปัญหาที่ตวั แปรอิสระของการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ มีความสัมพันธ์
กัน โดยการนาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการสร้างตัวแปรใหม่จากคะแนน
องค์ประกอบ แล้วนาองค์ประกอบนั้นไปเป็ นตัวแปลอิสระในการวิเคราะห์ถดถอยต่อไป
2.6.4 ข้อตกลงเบื้องต้นและการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นสาคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ ตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์
กัน เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อรวมกลุ่มของตัวแปรที่สัมพันธ์กนั
การตรวจสอบเบื้ องต้นว่าข้อมูลชุดนั้นจะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรื อไม่ คือ
การพิ จารณาเมททริ ก ซ์ส หสั ม พันธ์ ข องตัวแปรชุ ดนั้น ตัวแปรที่ จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
จะต้องมีความสัมพันธ์กนั ไม่นอ้ ยกว่า .03
การตรวจสอบว่า ตัวแปรมี ความสัมพันธ์กันหรื อไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยการ
คานวณค่าสหสัมพันธ์บางส่วน (patial correlation) คือ การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร เมื่อควบคุม
ตัวแปรอื่น ๆ ซึ่ งควรจะมีค่าต่าสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าสถิติทดสอบเพื่อพิจารณาว่า
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ข้อมูลชุดนี้ เหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ คือ ค่า KMO and Bartlett’s Test เมื่อ
เลือกสถิติทดสอบตัวนี้ จะได้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า สถิติทดสอบตัวแรกคือค่า Kaiser-Meyer-Olson
Mesure of Sampling Adequacy (MSA) ดัช นี ตัวนี้ มี ค่ า ระหว่า ง 0 ถึ ง 1 ค่ า จะเท่ า กับ 1 เมื่ อตัวแปร
แต่ละตัวสามารถทานายได้ดว้ ยตัวแปรอื่น โดยปราศจากความคาดเคลื่อนส่ วนค่าในช่วงอื่น ๆ แปล
ความหมายดังนี้
ค่า KMO 0.80 ขึ้นไป เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากที่สุด
ค่า KMO 0.70 - 0.79 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก
ค่า KMO 0.60 - 0.69 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง
ค่า KMO 0.50 - 0.59 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย
ค่า KMO 0.50
ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากสถิติ
ทดสอบตัว ที่ ส องคื อ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ ท ดสอบว่ า ตัว แปรต่ า ง ๆ มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน หรื อไม่ ถ ้า ค่ า Bartlett’s Test of Sphericity มี นั ย ส าคัญ แสดงว่ า ตัว แปรต่ า งมี
ความสัมพันธ์สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis model)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542:128) ได้กล่าวถึง โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบได้สองโมเดล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2.6.5 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การส ารวจและระบุ อ งค์ ป ระกอบร่ วมที่ ส ามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลที่ได้ คือ ลดตัวแปรสังเกตได้ โดยสร้างตัวแปรใหม่ในรู ป
ขององค์ประกอบร่ วม
1. แนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ ตัวแปรปรวนในตัวแปรสังเกตได้ เป็ นผลมา
จากองค์ป ระกอบร่ ว ม (common factor : F) และองค์ป ระกอบเฉพาะ (unique factor : U) ซึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบเฉพาะยังประกอบด้วยความแปรปรวนเนื่ องจากลักษณะเฉพาะของตัวแปร (p) และ
ความคาดเคลื่อนตัวในการวัด (e) (U = p+e) การที่ตวั แปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กนั เนื่ องจากมี
องค์ประกอบร่ วมเป็ นตัวเดียวกัน
2. ข้อตกลงเบื้องต้นประกอบด้วย
2.1 องค์ ป ระกอบร่ ว มทุ ก ตัว เป็ นอิ ส ระต่ อ กัน หรื อตัว ประกอบร่ ว มทุ ก ตัว มี
ความสัมพันธ์
2.2 ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทุกองค์ประกอบ (F)
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2.3 ตัว แปรสั ง เกตได้ทุ ก ตัว ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากองค์ป ระกอบเฉพาะหรื อ ความ
คลาดเคลื่อนเพียงตัวเดียว (e)
2.4 ความคลาดเคลื่อนทุกตัวเป็ นอิสระต่อกัน
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.1 การสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (factor extraction)
วิธีสกัดองค์ประกอบที่นิยมใช้มี 2 วิธีคือ
ก. วิ ธี component analysis ซึ่ ง เรี ย กกัน ทั่ว ไปว่ า principal component analysis
เหมาะสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบจานวนน้อย ๆ ที่จะอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแบบ
สัง เกตได้ม ากที่ สุด และผูว้ ิจัย ทราบว่าความแปรปรวนเฉพาะ (u=p+e) มี ค่าน้อยเมื่ อเที ย บกับตัว
แปรปรวนทั้งหมด ในขั้นแรกของการคานวนจากกาหนดให้ค่าความร่ วมกันเท่ากับ 1
ข. วิ ธี common factor เหมาะส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ร ะบบมิ ติ แ ฝง (latent
dimension) หรื อโครงสร้างที่เป็ นตัวแปรของชุดของตัวแปรสังเกต โดยผูว้ ิจยั มีความรู ้เรื่ องความ
แปรปรวนเฉพาะน้อยมากและต้องการขจัดความแปรปรวนส่ วนนี้ ออกไป แต่วิธีน้ ี มีความยุ่งยาก
มากกว่า component analysis จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า
เกณฑ์การกาหนดจานวนองค์ประกอบพิจารณาจาก
- ค่าไอเกนมากกว่า 1
- กาหนดจานวนตัวประกอบล่วงหน้า
- ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 60% ขึ้นไป
- screw plot ถ้าเส้นกราฟที่จะเป็ นเส้นตรงขนานกับแกนนอนถือว่าเป็ นจานวน
องค์ประกอบสูงสุด
3.2 การหมุ น แกนองค์ป ระกอบ (factor rotation) เพื่ อ ให้ไ ด้อ งค์ป ระกอบร่ วมที่
ชัดเจนการหมุนแกนทาได้ 2 วิธี คือ
3.2.1 orthogonal เป็ นการหมุ น แกนที่ ย งั คงให้แ กนองค์ป ระกอบตั้ง ฉากกัน
หมายความว่า องค์ประกอบที่ได้เป็ นอิสระต่อกันวิธีที่นิยม คือ วิธีแวริ แมกซ์ (varimax)
3.2.2 oblique เป็ นการหมุนแกนที่ องค์ประกอบไม่ตอ้ งตั้งฉากกัน ซึ่ งหมายถึง
องค์ประกอบที่สกัดได้จะมีความสัมพันธ์กนั
3.3 การสร้างคะแนนองค์ประกอบ (factor score) เพื่อสร้างตัวแปรแฝงจากตัวแปร
สังเกตได้
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3.4 การตั้ง ชื่ อองค์ป ระกอบ ผูว้ ิ จัย ต้องตั้ง ชื่ อองค์ป ระกอบให้สื่ อความหมายถึ ง
ตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบ
2.6.6 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542 :38) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็ น
วิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ชุดหนึ่ งว่า เกิดจากตัวแปรแฝง หรื อ
ลักษณะแฝงที่เป็ นองค์ประกอบร่ วม ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีว่ า มีองค์ประกอบใดบ้างที่ ส่ง
อิ ท ธิ พ ลต่อตัวแปรสัง เกตได้ องค์ประกอบใดบ้างที่ มี ความสัมพันธ์กัน เพื่ อทราบถึ งโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยกาหนดเป็ นโมเดลองค์ประกอบ
ปั จ จุ บ ัน นัก วิ จัย นิ ย มใช้ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน แทนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ มีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ มีขอ้ ด้อยหลายประการ
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 150) ดังนี้
1. วิธีการวิเคราะห์มีหลากหลาย แต่ละวิธีได้ผลการวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกัน
2. เทคนิ ควิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ มี ขอ้ ตกลงเบื้ องต้นไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง เช่น ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวเป็ นผลมาจากองค์ประกอบร่ วมกนทุก ตัว ส่ วนที่เป็ นความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรไม่สัมพันธ์กนั
3. สเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นแปลความหมายได้ยาก เนื่องจากสเกลองค์ประกอบ
เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวแปรที่ไม่น่าจะมีองค์ประกอบร่ วมกัน
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เปรี ยบเทียบคุณสมบัติที่ เป็ นจุดเด่นของเทคนิ ค CFA ที่
เหนือกว่าเทคนิค EFA ดังนี้
1. ข้อตกลงเบื้ องต้นของเทคนิ ค CFA มี ความสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
มากกว่าเทคนิค EFA ได้แก่
1.1 ตัวแปรสังเกตได้เป็ นผลโดยตรงมาจากองค์ประกอบร่ วม (common factor)
1.2 ตัวแปรสังเกตได้เป็ นผลโดยตรงมาจากองค์ประกอบเฉพาะ (unique factor)
1.3 อาจมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างองค์ประกอบร่ วม
1.4 ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ได้
2. เทคนิค CFA เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีพ้ืนฐานทฤษฎีรองรับ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค CFA แปรความหมายได้ง่ายกว่าเทคนิค EFA
4. เทคนิค CFA มีกระบวนการตรวจสอบความตรงที่ชดั เจน
5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิค CFA ได้ค่าประมาณพารามิเตอร์ และผลการ
ทดสอบนัยสาคัญของพารามิเตอร์
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จากข้อสรุ ป เบื้ องต้นจะเห็ นได้ว่ าเทคนิ ค CFA เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่
ปรั บ ปรุ ง ข้อด้อยของเทคนิ ค EFA ได้เกื อบทั้งหมดในส่ วนต่อไป ผูว้ ิ จัย นาเสนอเนื้ อหาของการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค CFA ดังนี้
1. เพื่อสารวจ และระบุองค์ประกอบร่ วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้
2. เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผน และโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
3. เพื่อสร้างตัวแปรใหม่
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แบบวิธีการออกแบบเป็ น 4 ขั้นตอน คือ การ
เตรี ยมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ เป็ นเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ทีมีลกั ษณะเดียวกับเทคนิ ค EFA ในขั้น
ของการสกัดองค์ประกอบ (extraction of initial factor) และการหมุนแกน (rotation) เป็ นการทาการ
วิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ แต่ผวู ้ ิจยั ต้องทาการกาหนดข้อมูลจาเพาะ และสรุ ปความเป็ นไปได้ค่า
เดี ย วของข้อ มู ล ก่ อ น ในขั้น สุ ด ท้า ยเป็ นการสร้ า งตัว แปรประกอบ หรื อสเกลองค์ ป ระกอบ
(component variable or factor scale)
การเตรียมข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ผูว้ ิจยั ต้องเตรี ยมข้อมูล
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ หรื อเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่ ใช้
เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประเภท คือ แบบอาร์ (R-type) และแบบคิว (Q-type) ซึ่ง
โดยปกติ ใ นงานวิ จัย ทัว่ ไปใช้ข ้อมูลที่ เป็ นเมทริ กซ์แบบอาร์ (นงลัก ษณ์ วิรัชชัย . 2542 :128) คือ
เมทริ กซ์ของสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหวางตัวแปรแต่ละคู่ คือ จานวนหน่วยตัวอย่างโดย เมทริ กซ์
สหสัม พันธ์ที่ เตรี ย มไว้ใ นการวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบนั้น ต้องมี ค่าสหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์
ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ทางตัวแปรสังเกตได้
ก่อนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลนักวิจยั ต้องกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล และระบุ
ความเป็ นได้ค่าเดียวของโมเดล มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้
การกาหนดข้ อมูลจาเพาะของโมเดล CFA
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ทีผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นต้องมีทฤษฎีและ
หลักการวิจยั เป็ นเครื่ องสนับสนุน เมื่อได้โมเดล CFA แล้วจึงนาโมเดลมากาหนดข้อมูลจาเพาะเพื่ อ
ใส่เป็ นข้อมูลให้โมเดลลิสเรลทางาน ข้อมูลจาเพาะต้องกาหนดตามโมเดล (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :
151 - 154) ดังนี้
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1. จานวนองค์ประกอบร่ วม
2. ค่ า ของความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมระหว่างองค์ประกอบร่ ว มหรื อ
สมาชิ กเมทริ กซ์ PH ของโปรแกรมลิสเรล ถ้านักวิจยั ต้องการองค์ประกอบที่ เป็ นอิสระต่อกัน ค่า
ความแปรปรวนระหว่างองค์ประกอบต้องเป็ นศูนย์ ถ้านักวิจยั ต้องการองค์ประกอบที่ สัมพันธ์กัน
(มีการหมุนแกนแบบมุมแหลม) นักวิจยั ต้องกาหนดค่าสมาชิกระหว่างองค์ประกอบคู่น้ นั ในเมทริ กซ์
PH ให้เป็ นพารามิเตอร์อิสระให้โปรแกรมลิสเรลทาการประมาณค่า
3. เส้นทางแสดงอิทธิพลระหว่างองค์ประกอบร่ วม K และตัวแปรสังเกตได้ X หรื อ
ค่าสมาชิ กในเมทริ กซ์ LX (เมทริ กซ์สัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของ X บน K) ของโปรแกรมลิสเรล
โมเดล CFA มีการกาหนดค่าตัวแปร X1, X2, X3 ได้รับอิทธิพลตัวแปรประกอบร่ วม K บน X1, X2, X3
ต้องกาหนดเป็ นพารามิเตอร์อิสระ ส่ วนตัวแปร X4, X5 ไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวประกอบร่ วม K จะมี
ค่าพารามิเตอร์กาหนดเป็ นศูนย์ หรื อเรี ยกว่า พารามิเตอร์ คงที่ การคงที่ของพารามิเตอร์ จะเกี่ยวข้อง
กับการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามทฤษฎีที่ได้คาดหวังไว้ ดังนั้น ในการคงที่ของพารามิเตอร์ ผูว้ ิจยั ต้องไม่
ยอมให้พารามิเตอร์เปลี่ยนไปขณะทาการวิเคราะห์ และการเป็ นอิสระของพารามิเตอร์จะเกี่ยวข้องกับ
การที่ผวู ้ ิจยั ยอมให้พารามิเตอร์ถูกประมาณค่าขณะทาการวิเคราะห์
4. ค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างเทอมของความคลาดเคลื่ อน
ของตัวแปรสังเกตได้ X หรื อค่าสมาชิกในเมทริ กซ์ TD ของโปรแกรมลิสเรล เทคนิ ค CFA ยอมให้
เทอมของความคลาดเคลื่ อนมีความสัมพันธ์กันได้ โดยกาหนดให้พารามิเตอร์ ความแปรปรวนร่ วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อนคู่น้ นั เป็ นพารามิเตอร์อิสระ (พารามิเตอร์นอกเมทริ กซ์แนวทแยง TD)
การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล CFA จะช่วยลดจานวนพารามิเตอร์ที่ ตอ้ งการ
ประมาณค่ า ให้น้ อ ยลง ท าให้โ ปรแกรมลิ ส เรลสามารถแก้ ส มการหาค่ า ตัว ไม่ ท ราบค่ า ได้เ ป็ น
ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่ตอ้ งการได้
การระบุความเป็ นได้ ค่าเดียวของโมเดล CFA
การระบุ ค วามเป็ นได้ ค่ า เดี ย วของโมเดล มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรลทุกชนิด ซึ่ งการประมาณค่าพารามิเตอร์จะทาได้ก็ต่อเมื่ อ โมเดลระบุ
ความเป็ นได้ค่าเดียวพอดี สาหรับการวิเคราะห์โมเดล CFA การกาหนดเงื่อนไขบังคับขึ้นอยูก่ บั ความ
แตกต่างกันตามโมเดลของผูว้ ิจยั ซึ่ งการกาหนดเงื่ อนไขบังคับ (constraints) ในการวิเคราะห์ดว้ ย
CFA ทาได้ 2 แบบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 : 153) คือ
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1. การตั้งเงื่อนไขพารามิเตอร์ให้เป็ นพารามิเตอร์กาหนด
2. การตั้งเงื่อนไขให้เป็ นพารามิเตอร์เท่ากัน
เงื่อนไขบังคับจะทาให้จานวนพารามิเตอร์ อิสระลดลง เพราะโมเดลที่ โอกาสสรุ ป
ได้พอดีมากขึ้น
ในการตรวจสอบความเป็ นได้ค่ า เดี ย วของโมเดล CFA (นงลัก ษณ์ วิ รั ช ชัย ,
2542:153-154) เสนอให้ตรวจสอบตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เงื่อนไขจาเป็ นของการระบุได้พอดีโมเดลลิสเรลจะเป็ นโมเดลระบุได้พอดีตอ้ งมี
เงื่อนไขจาเป็ นที่ เรี ยกว่า กฎที (T-Rule) ซึ่ งมีความหมายว่า จานวนพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าจะต้อง
น้อยกว่า หรื อเท่ากับจานวนสมาชิกในเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างเขียนแทนด้วย
t ≤ (NX)(NX + 1) / 2
เมื่อ t เป็ นจานวนพารามิเตอร์ไม่ทราบค่า
NX เป็ นจานวนตัวแปรสังเกตได้
สาหรับเงื่อนไขการตรวจสอบการระบุความเป็ นได้ค่าเดียวของโมเดล CFA นั้น คิม
และเมิลเลอร์ (Kim and Mueller. 1978: 49-50 ; อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542:153) ได้เสนอไว้
2 แบบ ซึ่งให้ผลเหมือนกัน คือ
1.1 การตรวจสอบจากค่าลาดับขั้น (Rank) หรื อจานวนเงื่อนไขบังคับที่ ตอ้ งการ
ของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่เป็ นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ CFA เงื่อนไขจาเป็ น คือ ค่าลาดับชั้นของ
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ซ่ ึงมีค่าการร่ วมเป็ นสมาชิกในแนวทแยงต้องเท่ากับองค์ประกอบ
1.2 การตรวจนั บ องศาอิ ส ระ (degree of freedom) ในการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล CFA โดยที่เงื่อนไขจาเป็ น คือ องศาที่คานวณจากสูตร [(NX - NK) 2 – (NX - NK) / 2]
ต้องมี ค่ า เป็ นบวก สู ตรนี้ ค านวณจากเงื่ อนไขข้อบังคับที่ ต้องมี เงื่ อนไขบัง คับนี้ เท่ากับจานวนค่า
สหสัมพันธ์ลบด้วยจานวนพารามิเตอร์อิสระ ถ้าองค์ประกอบเป็ นอิสระต่อกั น เมทริ กซ์สหสัมพันธ์
PH จะมีค่าสหสัมพันธ์นอกแนวทแยงเป็ นศูนย์ และแนวทแยงเป็ นหนึ่ งทั้งหมด จานวนพารามิเตอร์
อิสระลดลงเท่ากับ (NK)(NK - 1) / 2 จากจานวนพารามิเตอร์อิสระในเมทริ กซ์ LX ซึ่งมีจานวน (NK)
(NK) ดังนั้นจานวนเงื่ อนไขบังคับที่ ตอ้ งการจึงเท่ากับ ผลต่างระหว่างจานวนสมาชิ กในเมทริ ก ซ์
สหสัมพันธ์ (NK)(NK - 1) / 2 กับจานวนพาราเมทริ กซ์อิสระ [(NX - NK) – (NX – NK - 1) / 2] แสดง
ดังสูตรข้างต้น
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วิ ธี ก ารตรวจสอบเงื่ อ นไขจ านวนของการระบุ ไ ด้พ อดี 2 วิ ธี ดัง กล่ า ว ให้ผล
เหมือนกัน แต่วิธีการตรวจสอบโดยการนับค่าองศาทาได้ง่ายกว่ า (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :154)
ถึงแม้นักวิจยั จะตรวจสอบพบว่า โมเดลมีเงื่ อนไขของการระบุได้พอดีแล้ว นั้นยังไม่เพียงพอที่ จะ
สรุ ปถึงความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดล ต้องทาการตรวจสอบในเรื่ องของเงื่อนไขพอเพียงด้วย
2. เงื่อนไขพอเพียงของการระบุได้เพียงพอของการระบุของการเป็ นไปได้ค่าเดียว
ของโมเดลมีหลายกฎตามลักษณะแตกต่างกันของโมเดล สาหรับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน เงื่อนไขพอเพียงได้แก่ กฎสามตัวบ่งชี้ (three indicator rule) ของโบลเลน (Bollen. 1989 :
247 ; อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :154) ประกอบด้วย
2.1 สมาชิกในเมทริ กซ์ LX จะต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่างน้อยหนึ่ งตัวในแต่ละ
แถว
2.2 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีตวั บ่งชี้ หรื อตัวแปรสังเกตได้อย่าง
น้อยสามตัว เมทริ กซ์ TD ต้องเป็ นเมทริ กซ์แนวทแยง
3. เงื่อนไขจาเป็ น และพอเพียงของการระบุได้พอดี เงื่ อนไขนี้ เป็ นการแสดงการแก้
สมการโครงสร้างว่า พารามิเตอร์แต่ละค่าจะได้การแก้สมการที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่ วมของประชากร การตรวจสอบเงื่ อนไขนี้ ทาได้ยาก แต่เป็ นเงื่ อนไขการตรวจสอบที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี โจเรสคอก และซอร์บอม (Joreskog and Sorbom. 1989 : 22 ; อ้างใน
นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :47) ได้พฒั นาโปรแกรมลิสเรลให้คานวณเมทริ กซ์สารสนเทศ (information
Matrix) สาหรับพารามิเตอร์ไว้ ถ้าเมทริ กซ์สารสนเทศเป็ นบวกแน่นอน (positive definite) แสดงว่า
โมเดลระบุได้พอดี กรณี สารสนเทศไม่เป็ นบวกแน่นอน (non-positive definite) โปรแกรมลิเรลจะ
รายงานให้ผใู ้ ช้ตรวจสอบหรื อปรับพารามิเตอร์ กาหนดเงื่อนไขบังคับมากขึ้น เพื่อให้โมเดลระบุได้
พอดี ด้วยเหตุน้ ีการตรวจสอบการระบุความเป็ นได้ค่าเดียวของโมเดล CFA จึงทาได้สะดวกและง่าย
เมื่อนักวิจยั ทาการกาหนดข้อมูลจาเพาะ และตรวจสอบระบุความเป็ นได้ค่าเดียวของ
โมเดลขั้นต่อไป คือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ และตรวจสอบความตรงของโมเดล ซึ่ งเป็ นการ
ประมวลผลโดยใช้ค อมพิวเตอร์ การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ เป็ นการประมวลทวนซ้ า มี วิธี ก าร
ประมาณค่าหลายรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอดังนี้
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของโมเดล (parameter estimation of the model) เป็ น
สมมติฐานการวิจยั กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยใช้เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมที่
คานวณได้จากกลุ่มตัวอย่างอันเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ (S) เปรี ยบเทียบกบเมทริ กซ์ ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่ วม ที่สร้างจากพารามิเตอร์ที่ประมาณค่าจากโมเดลลิสเรลที่เป็ นสมมติฐานการวิจยั
( ∑ ) ถ้าเมทริ กซ์ท้ งั สองมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าโมเดลลิสเรลที่ เป็ นสมมติฐานการวิจยั มีความ
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กลมกลื นกับ ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ดัง นั้นจุ ดมุ่งหมายของการประมาณค่าพารามิ เตอร์ คือ การหา
ค่าพารามิเตอร์ทีทาให้เมทริ กซ์ S และ ∑ มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การสร้างฟั งก์ชนั
ความกลมกลืน (Fit or Fitting function) เป็ นเกณฑ์ในการตรวจสอบรู ปแบบของฟังก์ชนั ที่ถูกกาหนด
ขึ้ น ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ 4 ประการ (Bollen. 1989 : 106 ; อ้า งถึ ง ใน นงลัก ษณ์ วิ รั ช ชัย . 2542 : 48)
ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทาให้ได้ค่าประมาณมีความคงเส้นคงวา
1. ฟังกชันความกลมกลืนต้องเป็ นปริ มาณสเกลาร์ (scalar)
2. ฟังก์ชนั ความกลมกลืนต้องมีค่ามากกว่า หรื อเท่ากับศูนย์
3. ฟังก์ชนั ความกลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์เมื่อเมทริ กซ์ S และ ∑ มีค่าเท่ากัน
4. ฟังก์ชนั ความกลมกลืนเป็ นฟังก์ชนั่ ต่อเนือง (continuous function)
วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรมลิสเรลมีท้ งั สิ้ น 7วิธี และในจานวนนี้
เป็ นการประมาณค่ าที่ ใ ช้ฟังก์ชันความกลมกลื น 5 แบบ ผลจากการประมาณค่าที่ ไ ด้มีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั นาเสนอรายละเอียดการประมาณค่าฟังกชันความกลมกลืนทั้ง 5 แบบ ดังนี้
1. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก (Unweighted Least Squares : ULS) มีหลัก
อยูว่ า่ ผลรวมกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด โดยที่ความคลาดเคลื่อน หมายถึง ผลต่าง
ระหว่างความแปรปรวนที่ คานวณได้จากข้อมูล เชิ งประจักษ์ กับความแปรปรวนที่ พยากรณ์ จาก
ค่าประมาณของพารามิเตอร์
การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ULS นี้ ง่ า ย และสะดวกในการประมาณค่า เหมาะ
สาหรับข้อมูลที่มีลกั ษณะการแจกแจงที่ต่างไปจากการแจกแจงปกติพหุนาม
2. วิ ธี ย กก าลัง น้อ ยที่ สุ ด วางนัย ทั่ว ไป (Generally Least Squares : GLS) เป็ นการ
ประยุกต์ใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลลิสเรล กรณี ขอ้ มูลมีความแปรปรวนของตัวแปร
ตามไม่ เ ท่ า กัน ทุ ก ค่ า ของตัว แปรต้น (heteroscedasticity) หรื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ระหว่ า งความ
คลาดเคลื่ อน (autocorrelation) ต้องทาการถ่วงน้ าหนัก ด้วยอิ นเวอร์ ส ของเมทริ กซ์ S เพื่อปรั บแก้
ความแปรปรวนที่ไม่เท่ากัน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธี GLS มีขอ้ เสี ยที่วา ถ้าตัวแปรสังเกตได้มีลกั ษณะ
การแจกแจงที่สูง หรื อเตี้ยกว่าปกติ ค่าประมาณพารามิเตอร์ที่จะได้ไม่ถูกต้อง เพราะข้อมูลไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้นที่วา่ การแจกแจงปกติพหุนาม ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ค่าประมาณที่ได้จะมี
ความลาเอียงเข้าหาศูนย์
3. วิ ธี ไลด์ ลิ ฮู้ ด สู งสุ ด ( Maximum Likelihood : ML) เป็ นวิ ธี การประมาณ
ค่ า พารามิ เตอร์ ใ นโมเดลลิ ส เรลที่ แพร่ หลายมากที่ สุ ด ใช้ฟั งก์ชันความกลมกลื นที่ ไ ม่ใช่ ฟั งก์ชัน
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เส้นตรงแต่เป็ นฟั งก์ชนั ที่ บอกความแตกต่างระหวางเมทริ กซ์ S และ ∑ ได้ ถ้าเมทริ กซ์ท้ งั สองมีค่า
ใกล้เคียงกันเทอมแรกของฟังกชันมีค่าเท่ากับเทอมที่สาม เทอมกลางจะมีค่าเป็ นศูนย์
4. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักทัว่ ไป (Generally Weighted Least Squares :
WLS) เป็ นวิธีการวางนัยทัว่ ไปแบบกว้างขวาง การประมาณค่ าวิธีน้ ี ใช้เฉพาะสมาชิกในแนวทแยง
และใต้แนวทแยง และใช้เมทริ กซ์ W เป็ นเมทริ กซ์โดยถ่วงน้าหนักด้วยอินเวอร์ สเมทริ กซ์ W ซึ่ ง
เมทริ กซ์ W จะใหญ่มากกรณี ที่มีตวั แปรสังเกตได้หลายตัว การประมาณค่าด้วยคอมพิวเตอร์ตอ้ งใช้
เวลามากตลอดจนวิ ธี น้ ี ไ ม่ เหมาะสมต่อการประมาณค่ากรณี มี เมทริ กซ์ที่ มีก ารตัดข้อมูล สู ญหาย
(Missing) แบบตัดเฉพาะคู่ที่ขาด (Pairwise)
5. วิธี ก าลัง สองน้อยที่ สุดแบถ่วงน้ า หนักแนวทแยง (Diagonally Weighted Least
Square : DWLS) เป็ นการประมาณค่าพารามิ เตอร์ ที่ พ ฒ
ั นามาจากวิธี WLS ท าการค านวนเฉพาะ
สมาชิกในเมทริ กซ์แนวทแยง ทาให้ได้ค่าประมาณที่อยูระหว่างค่าที่ได้จากวิธี ULS และ WLS
ผลจากการประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ 5 วิ ธี ที่ ไ ด้ใ ห้คุ ณ สมบัติ ข องค่ า ประมาณที่
แตกต่างกันโดยคุณสมบัติของค่าประมาณพิจารณาจาก
1. ความคงเส้นคงวา (consistency)
2. ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) หมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บความแปรปรวนของ
ค่าประมาณที่ได้กบั ค่าประมาณวิธีอื่น ๆ (ควรมีค่าน้อย)
3. มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากมาตรวัด (scale free) หมายถึ ง ค่ า พารามิ เ ตอร์ มี ค วาม
เกี่ ย วข้อ งกั บ หน่ ว ยการวัด การมี โ มเดลลิ ส เรลมี ตัว แปรที่ มี ห น่ ว ยการวัด ต่ า งกั น จะมี ผ ลต่ อ
ค่าพารามิเตอร์ ซึ่งแก้ไขได้โดยการใช้เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม
การตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA
การตรวจสอบความตรงของโมเดล หรื อตรวจสอบความกลมกลืนระหว่ างข้อมูล
เชิงประจักษ์กบั โมเดลสมมติฐาน สามารถตรวจสอบค่าสถิติ 5 วิธี (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 :52 -57)
คือ
1. การตรวจสอบความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน และสหสั ม พัน ธ์ ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (standard errors and correlation of estimates) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิ
สเรลจะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน ค่าสถิติที และสหสัมพันธ์ระหว่ าง
ค่าประมาณ ถ้าค่าประมาณที่ได้ไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดใหญ่และ
โมเดลการวิจยั อาจจะยังไม่พอดี ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณมีค่าสูงมาก เป็ นสัญญาณแสดงว่า
โมเดลการวิจยั ใกล้จะไม่เป็ นบวกอย่างแน่นอน และเป็ นโมเดลที่ไม่พอดี
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2. สหสั ม พัน ธ์พ หุ คูณ และสั ม ประสิ ทธิ ก ารพยากรณ์ (multiple correlations and
coefficients of determination) ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรมลิ ส เรลจะให้ค่ า สหสั ม พัน ธ์
พหุ คูณ และสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์สาหรับตัวแปรสังเกตได้แยกทีละตัว และรวมทุกตัว รวมทั้ง
สัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ของสมการโครงสร้างด้วย ค่าสถิติเหล่านี้ ควรมีค่าสู งสุ ดไม่เกินหนึ่ ง และ
ถ้าสูงสุดแสดงว่าโมเดลมีความตรง
3. ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืน (goodness of fit measures) ค่าสถิติในกลุ่มนี้เป็ น
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็ นภาพรวมทั้งโมเดล ค่าสถิติในกลุ่มนี้ มี 4 ประเภท ถ้า
โมเดลมีความกลมกลืนกั บข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วค่าทางสถิติที่พิจารณาเป็ นดังนี้
3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square statistics) ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าสู งมาก
แสดงว่าฟั งก์ชนั ความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือ โมเดลลิสเรล
ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่ าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มาก
เท่าไหร่ แสดงว่า โมเดลลิสเรลสอดคล้องความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซาริ ส และสตรอนค์ฮอร์ท
(Saris and Stronkhorst, 1984 : 200;อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2542 : 53) เสนอค่าสถิติไค-สแควร์
ควรมีค่าองศาอิสระสาหรับโมเดลที่ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในค่ าสถิติทีใช้ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ ต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวังตามข้อตกลงเบื้องต้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
3.1.1 ตัวแปรภายนอกสังเกตได้ตอ้ งมีการแจกแจงปกติ
3.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องใช้เมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม
3.1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดใหญ่
3.1.4 ฟังกชันความกลมกลืนมีค่าเป็ น 0 จริ งตามสมมติฐานที่ใช้ทดสอบ
3.2 ฟังก์ชนั ความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index : GFI) ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และเป็ นค่าที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แต่ลกั ษณะการแจกแจงขึ้นอยูก่ บั ขนาด
กลุ่ ม ตัวอย่า ง ดัช นี GFI ที่ เข้า ใกล้ 1.00 แสดงว่ า โมเดลลิ ส เรลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์
3.3 ดัช นี ว ัด ระดับ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้แ ล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit
Index : AGFI) เมื่อนาดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคานึ งถึงขนาดขององศาอิสระซึ่ งรวมทั้งจานวนตัว
แปรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ GFI
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3.4 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนเหลือ (Root Mean Squared Residual
: RMR) ดัชนี RMR เป็ นดัชนีที่ใช้เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล
สองโมเดล เฉพาะกรณี การเปรี ยบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกั น ส่ วนดัชนี GFI และ AGFI สามารถ
ใช้เปรี ยบเทียบได้ท้ งั ข้อมูลชุดเดียวกัน และข้อมูลต่างชุดกันค่าดัชนี RMR ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่า
โมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลืนกบข้อมูลเชิงประจักษ์
4. การวิ เ คราะห์ เ ศษเหลื อ หรื อความคลาดเคลื่ อน (analysis of residuals)
ประกอบด้วย
4.1 เมทริ กซ์เศษเหลือ หรื อความคลาดเคลื่อนในการเปรี ยบเทียบความกลมกลืน
(fitted residuals matrix) หมายถึ ง เมทริ ก ซ์ที่ เป็ นผลต่างของเมทริ ก ซ์ S และ ∑ ถ้าโมเดลมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรู ปคะแนนมาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้า
ยังมีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล
4.2 คิ ว พล็ อ ต (Q-Plot) เป็ นกราฟแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความ
คลาดเคลื่อนกับค่าควอไทล์ปกติ (normal quantiles) ถ้ากราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุมที่ ใช้
เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. ดัชนีดดั แปลงโมเดล (model modification indices) ใช้เพื่อปรับโมเดลให้มีความ
กลมกลืนดียิ่งขึ้น ดัชนี แปลงโมเดล เป็ นค่าสถิติเฉพาะสาหรับพารามิเตอร์ แต่ละตัว มีค่าเท่ากั บค่า
ไค-สแคว์ที่ จะลดลง เมื่ อก าหนดให้พ ารามิ เตอร์ ตัวนั้นเป็ นพารามิ เตอร์ อิส ระการทดสอบความ
แตกต่างของโมเดล การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ผูว้ ิเคราะห์สามารถเปรี ยบเทียบโมเดลที่
กาหนดตั้งแต่สองโมเดลขึ้นไป ถ้ารู ปแบบเหล่านั้นเป็ นรู ปแบบหนึ่ งอยู่ภายใต้ (nested) อีกรู ปแบบ
หนึ่ง การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโมเดลทาได้หลายวิธีแต่วิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ การหาผลต่าง
ของค่ า ไค-สแควร์ ที่ ไ ด้จ ากการเปิ ดตารางด้ว ยค่ า ผลต่ า งขององศาอิ ส ระนั้น ถ้า ผลต่ า งของค่ า
ไค-สแควร์สูงกว่าค่าวิกฤติ แสดงว่า มีความแตกต่างระหว่างรู ปแบบเกิดขึ้น
ผลการวิเคราะห์โมเดล CFA ด้วยโปรแกรมลิสเรล มีดงั นี้
1. เมทริ กซ์ LX ซึ่ งเป็ นค่าประมาณพารามิเตอร์ น้ าหนักองค์ประกอบพร้อมด้วยค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และค่าสถิติ t
2. เมทริ ก ซ์ PH ซึ่ งเป็ นเมทริ ก ซ์ส หสัมพันธ์ระหว่ างองค์ประกอบ กรณี นัก วิจัย
กาหนดโมเดลให้องค์ประกอบเป็ นอิสระต่อกัน ค่าพารามิเตอร์ นอกแนวทแยงในเมทริ กซ์ PH จะมี
ค่าเป็ นศูนย์ท้ งั หมด
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3. เมทริ กซ์ TD ซึ่ งเป็ นเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของเทอม
ความคลาดเคลื่อน และค่ากาลังสองของสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์พหุคูณในกรณี ที่ความคลาดเคลื่อนไม่
สั ม พัน ธ์ เ มทริ กซ์ TD จะเป็ นเมทริ กซ์ แ นวทแยง และค่ า พารามิ เ ตอร์ ร วมกั บ ก าลัง สองของ
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณจะมีค่าเป็ นหนึ่ ง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์คูณเป็ นตัว
บอกค่าความตรงของตัวแปรอีกด้วย
4. ค่าดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA แบบต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์เศษ
เหลือและกราฟเศษเหลือในรู ปแบบคะแนนมาตรฐานกับควอนไทล์ปกติจะมีความชันกว่าเส้นทแยง
มุม จึงสรุ ปได้วา่ โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. เมทริ กซ์ ค ะแนนองค์ ป ระกอบ เป็ นเมทริ กซ์ ที่ น าไปใช้ ใ นการสร้ า งสเกล
องค์ประกอบ
การวิเคราะห์ องค์ประกอบอันดับสอง (Second Order Factor Analysis)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 42-43) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่ สองว่า เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบจากชุดขององค์ประกอบ ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ หนึ่ ง การวิเคราะห์น้ ี นิยมใช้เมื่อ นักวิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
อันดับแรกและได้ผลว่ามีองค์ประกอบจานวนมาก และทุกองค์ประกอบต่างมีความสัมพันธ์กนั
สรุ ปได้ว่า เรื่ องของการวิเคราะห์องค์ประกอบ หรื อการจัดกลุ่มตัวแปรนั้นงานวิจยั
ส่ วนมากจะนิ ยมใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการสกัดตัวประกอบด้วยวิธีตวั ประกอบหลัก (PCA) และ
หมุนแกนแบบมุมฉาก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าการหมุนแกนแบบออธอกอนอล (orthogonal rotation)
ด้วยวิธี แวริ แมกซ์ (varimax) เนื่ องจากได้ค่าความแปรปรวนมากกว่ าวิธีอื่น ๆ ซึ่ งส่ งผลให้มีความ
ชัดเจนในการตีความหมายตัวประกอบในแง่ความสอดคล้องกบทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น

2.7 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
นภาเดช บุญเชิดชู (2552) ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” ผลการวิจยั พบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีจานวน 20 สมรรถนะ 101 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
2) รู ปแบบการพัฒนามีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบบูรณาการพัฒนา เพื่อให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน มีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนาประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานผ่านการพัฒ นาสมรรถนะ
ที่ มี ค วามต้อ งการพัฒ นาสู ง 5 ลัก ษณะย่ อ ย ได้แ ก่ ความสามารถในการบริ หารงานวิ ช าการ
ความสามารถในการบริ ห ารจัด การอย่ า งประกัน คุ ณ ภาพ ความสามารถในการจัด ระบบการ
ปฏิบตั ิงาน ความสามารถในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการบริ หารจัดการ
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ความรู ้ในองค์การ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ ค่าเฉลี่ยในระดับสู งมากเท่ากับ
4.57 – 4.86 และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบค่าเฉลี่ยในระดับสูงถึงสูงมากเท่ากับ 4.29 – 4.86
วราภรณ์ ทิ พ ย์สุ ว รรณกุ ล (2554) ได้วิ จัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ก าร
ประเมินการเรี ยนการสอนหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น)” ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตวั บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการเรี ยน
การสอน หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ที่มีการใช้
อยู่ในปั จจุบนั ของสถาบันที่จดั การศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบ input – process – output
model แบ่งกรประเมินผลออกเป็ น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหาหลักสู ตร ด้านวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านการสอนของอาจารย์ ด้านการวัดและการประเมินผล ด้านการสนับสนุนทางวิชาการ ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนาส่ วนบุคคล ด้านการบริ การ/สิ่ งอานวยความสะดวก
สามารถจาแนกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิ ทักษะการจัดการเรี ยนการ
สอนและความเป็ นครู 2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการเรี ยนการสอน หลักสู ตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิ องค์ประกอบทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและองค์ประกอบความ
เป็ นครู มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.77 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91, 0.77, 0.70
ตามลาดับและเมื่อนาเครื่ องมือประเมินไปใช้กบั สถาบันระดับประเทศ พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ อยู่ใน
ระดับสู งทุกองค์ประกอบ 3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการ
เรี ยนการสอน หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตั ิทว่ั ไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดย
การทดลองใช้จากสถาบันการศึ กษาพยาบาลระดั บประเทศ และยืนยันผลการประเมิ นโดยกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ผลประเมินมีความ
ถูกต้อง สะท้อนสภาพจริ งของเครื่ องมือ ประเมินได้ ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อการประเมิน
ตนเอง สามารถชี้จุดแข็งจุดอ่อนของการเรี ยนการสอนได้ ตามลาดับ
เชียง เภาชิต (2554) ได้วิจยั เรื่ อง “สมรรถนะและคุณภาพบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะ
ของนายจ้าง” ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า 1. ความรู ้และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ ความรู ้
สาขาอื่ น ทัก ษะในการปฏิ บ ัติง าน บุคลิ ก ภาพส่ วนบุคคล ทัก ษะการสื่ อสาร ทัก ษะด้านเทคนิ ค
ประสบการณ์ทางาน และมนุษยสัมพันธ์ เป็ นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของนายจ้าง โดยตัวบ่ง ชี้ ที่มีค่าน้ าหนักความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ความรู ้ และความสามารถในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ รองลงมา คือ ความรู ้ สาขาอื่ นและ
ทักษะการสื่ อสาร ตามลาดับ 2. องค์ประกอบด้านความรู ้ องค์ประกอบด้านทักษะ และองค์ประกอบ
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ด้านทัศนคติ เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิ ตเศรษฐศาสตร์ ใ น
ทัศนะของนายจ้าง โดยองค์ป ระกอบที่ มีน้ า หนักความสาคัญมากที่ สุด ได้แก่ องค์ประกอบด้า น
ความรู ้ รองลงมา คื อ องค์ป ระกอบด้า นทัก ษะ และองค์ป ระกอบด้า นทัศ นคติ ตามล าดับ 3.
องค์ประกอบสมรรถนะหลัก และองค์ประกอบสมรรถนะลักษณะงาน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ในทัศนะของนายจ้าง องค์ประกอบที่มีน้ าหนัก
ความส าคัญมากที่ สุ ด ได้แก่ องค์ป ระกอบสมรรถนะลัก ษณะงาน รองลงมา คือ องค์ประกอบ
สมรรถนะหลัก 4. ประเภทองค์กรและลักษณะงานของหน่วยงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
และคุณภาพของบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของนายจ้างไม่แตกต่างกัน
รัตตินนั ท์ ฏิระวณิ ชย์กุล (2556) ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วดั สมรรถนะ
บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ ข องการสื่ อความหมาย” ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะ ตัวชี้ วดั
สมรรถนะนัก แก้ไ ขการได้ยินมี ค่ า เฉลี่ ย ความสอดคล้องของสมรรถนะ ตัวชี้ วดั และเกณฑ์ก าร
ประเมินระหว่า 4.44 – 5.00 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00 – 0.72 และได้รับการยืนยันความ
ถูกต้องและเหมาะสมโดยการสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญอีก 2 ครั้ง จาแนกสมรรถนะเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) สมรรถนะหลัก 6 องค์ ป ระกอบ 68 ตัว ชี้ วัด คื อ องค์ ป ระกอบที่ 1. จิ ต บริ การ 11 ตัว ชี้ วัด
องค์ประกอบที่ 2 คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 20 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 3 การสื่ อสาร 19 ตัวชี้วดั
องค์ประกอบที่ 4 มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม 14 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 5 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6 ตัว ชี้ วัด องค์ ป ระกอบที่ 6 การพัฒ นาตนเอง 8 ตัว ชี้ วัด 2) สมรรถนะวิ ช าชี พ 4
องค์ประกอบ 144 ตัวชี้วดั คือ องค์ประกอบที่ 1 การตรวจการได้ยนิ 40 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 2 การ
ตรวจสมรรถภาพหู ช้ นั กลาง 33 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 3 การตรวจการคัดกรองการได้ยินในทารก
แรกเกิด 23 ตัวชี้วดั องค์ประกอบที่ 4 การเลือกและการประเมินเครื่ องช่วยฟั ง 48 ตัวชี้วดั 2. ผลการ
ทดลองใช้สมรรถนะ ตัวชี้วดั สมรรถนะกับนักแก้ไขการได้ยินและผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า สมรรถนะ
หลักของนักแก้ไขการได้ยินที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน 1- 2 ปี กับ 3 – 5 ปี มีความแตกต่างกัน
อย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ขณะที่ ส มรรถนะวิ ช าชี พ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยสมรรถนะหลักด้านคุณธรรม จรรยาบรรณ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
และด้านการพัฒนาตนเองมีคณะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด ขณะที่สมรรถนะวิชาชีพด้านการเลือกเครื่ องช่วย
ฟังมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด และด้าน การตรวจคัดกรองได้ยินทารกแรกเกิด มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด 3. ผล
การยืนยันคุณภาพของสมรรถนะ ตัวชี้วดั ที่พฒั นาขึ้นพบว่า ด้านความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง ความ
เป็ นประโยชน์และมี ความเหมาะสมอยู่ระดับดี มากตามลาดับ นอกจากนั้นมี ความตรงตามสภาพ
สามารถนามากาหนดเป็ นต้นแบบสมรรถนะตัวชี้ วดั สมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของ
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การสื่ อความหมายและปรับเป็ นต้นแบบแนวทางการประเมินสมรรถนะนักแก้ไขการได้ยิน เป็ น
ประโยชน์ในการนาไปพัฒนาตนเอง พัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
สุ กลั ญา พรมจันทร์ (2558) ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาตัวบ่ง ชี้ รวมสมรรถนะครู ผูส้ อน
ตามจุ ด เน้น การพัฒ นาผู ้เ รี ย นในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออก” ผลการวิจยั พบว่า 1. ตัวบ่งชี้ รวมสมรรถนะครู ผูส้ อนตาม
จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวันออก มีตวั บ่งชี้ที่เป็ นองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่เป็ นองค์ประกอบ
ย่อย 11 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้เดี่ยว 64 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมรรถนะครู ผสู ้ อนตาม
จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติบ่งชี้ คือ
2 =2995.72, df =1791, 2 / df =1.67, CFI = 99, RMSEA = 0.03, RMR = 0.02 3. ผลการวิเคราะห์
ความตรงเชิ งประจักษ์และความไวของตัวบ่งชี้ เมื่ อนาตัวบ่งชี้ รวมสมรรถนะครู ผูส้ อนตามจุ ดเน้น
การพัฒนาผูเ้ รี ย นในโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวันออกไปใช้กลับกลุ่มรู ้ชดั ว่ามีสมรรถนะสู ง จานวน 30 คน และกลุ่มที่มีสมรรถต่า
จานวน 30 คน 3.1 ความตรงเชิงประจักษ์ โดยศึกษาจากผลการประเมินตนเองของครู ผูส้ อนกับผล
การใช้ตวั บ่งชี้ที่พฒั นาขึ้นทดสอบกับกลุ่มรู ้ชดั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ทุก
ตัว 3.2 โดยศึกษาจากผลการวิเคราะห์ความไวในการจาแนกความแตกต่างของสมรรถนะครู ผูส้ อน
ตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่า ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบมีค่าความไวอยูใ่ นระดับสู ง (0.73-0.79)
กฤษดา ตามประดิษฐ์ (2559) ได้วิจยั เรื่ อง “สมรรถนะมาตรฐานสาหรับบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการการกีฬา” ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะมาตรฐานสาหรับบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส าขาการจัด การการกี ฬ า มี 3 ประเภท 16 องค์ ป ระกอบ ดัง รายละเอี ย ดต่ อ ไปนี้
1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย ด้านการบริ หารและการจัดการ ด้านการจัดการทรัพยากรองค์กร
ด้านการออกกาลังกายและการกีฬา 2) สมรรถนะทัว่ ไป ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้าน
ความรู ้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สมรรถนะหน้าที่ ประกอบด้วย ด้านการตลาดทางการกีฬา ด้านการเงิน และการบัญชีทางการกีฬา
ด้านการสื่ อสารทางการกีฬา ด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางการกีฬา ด้านการจัดกิจกรรมทางการ
กีฬา ด้านการบริ หารการปกครองทางการกีฬา ด้านการจัดการสนาม อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกทางการกีฬา ด้านการวิจยั ทางการกีฬา 2. สมรรถนะมาตรฐานสาหรับบัณฑิตระดับปริ ญญา
ตรี สาขาการจัดการการกีฬา มีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการการกีฬ า และใช้เป็ นแนวทางในการวัดและประเมิน
สมรรถนะบัณฑิตสาขาการจัดการการกีฬาได้
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รัฐพล พรหมสะอาด (2561) ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการ
เรี ย นรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต ”
ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภู เ ก็ ต ประกอบด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ 17 ตัว บ่ ง ชี้ จ าแนกเป็ น
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
จานวน 3 ตัวบ่งชี้ 2. โมเดลการวัดสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกลมกลื นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์ ( 2 ) = 79.210, p=0.3773, df=75, ค่าสถิติไคสแควร์สัมพัทธ์
( 2 / df ) = 1.056 ค่ า ดัช นี GFI=0.990, AGFI=0.980, CFI=1.000 และค่ า ดัช นี SRMR=0.009,
RMSEA=0.005 สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน (𝛽) อยูร่ ะหว่าง 0.720 ถึง 0
.870 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ในรู ป คะแนนมาตรฐานมากที่ สุดคือ สามารถสร้ างเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และผูเ้ รี ยน (Eva2), ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติผเู ้ รี ยน (Ac3) และสามารถเลือกใช้วิธีการ
และเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และ
ผูเ้ รี ยน(Eva3) (β =0.870,0.860 และ 0.850 ตามลาดับ

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นี้
มาตรฐานชาติ (มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน)
1. บุคคลผูม้ ีความรู้ความสามารถ รอบรู้ดา้ นต่าง ๆ
2. ผูร้ ่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน
1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (มคอ.1 นิติศาสตร์ ) 5 ด้าน
1. มีความรู้ท้งั ในภาพรวมและเชิงลึกในบรรดากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็ น
2. สามารถใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีนิติทศั นะ
3. มีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาข้อเท็จจริ ง /ข้อ
กฎหมาย
4. มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเกื้อกูล และเป็ นกัลยาณมิตร
5. มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศ

สมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดสมรรถนะ

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำนวิจยั
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เป็ นการวิจยั เชิ ง
พรรณนา (descriptive research) และศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า ง (structural relationship
model) มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. เพื่อพัฒนาตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การกาหนดกรอบการวิจยั
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข ้อมู ลเกี่ ยวกับ องค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิช า
นิติศาสตร์ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง สารวจและองค์ประกอบเชิ ง ยืนยันเกี่ ย วกับ
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ตอนที่ 4 การร่ างตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ และสรุ ปและนาเสนอสมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ผูว้ จิ ยั กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้

3.1 ตอนที่ 1 กำรกำหนดกรอบกำรวิจัย
ขั้นที่ 1 กำรกำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการศึ กษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์ พ.ศ. 2561
แนวคิ ดเกี่ ยวกับสมรรถนะ (competency) และสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับสมรรถนะที่ จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ยืนยันกรอบการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์ ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นตัวแทนของนิ ติกรที่ปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 คน ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling)
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3.2 ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ จำกกำรศึกษำเอกสำร งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง และกำรสั มภำษณ์ ผู้เชี่ยวชำญ
ขั้นที่ 1 วิเครำะห์ ข้อ มู ล เกี่ยวกับ สมรรถนะและตั วชี้ วัด สมรรถนะบั ณฑิ ตสำขำวิช ำ
นิติศำสตร์ จำกกำรสั มภำษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชำญ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยการสังเคราะห์จากมาตรฐาน
ชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ มคอ.1 แล้วนาไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์โดย
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณา
2. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ นตัว แทนของนิ ติ ก รที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 คน

3.3 ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบเชิ งสำรวจและองค์ ประกอบเชิ งยื นยันเกี่ยวกับ
สมรรถนะของบัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์
ขั้นที่ 1 กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบเชิงสำรวจ (EFA)
ระยะที่ 1 กำรสร้ ำงเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวสมรรถนะบัณฑิ ตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ผูว้ จิ ยั กาหนดการสร้างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต าราและงานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตัว สมรรถนะบัณ ฑิ ต
สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ แ ละจากการศึ ก ษาในตอนที่ 2 (วิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ สมรรถนะจากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ)
2. สร้ า งข้อคาถามเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับตัวสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิช า
นิติศาสตร์
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาตรวจสอบพิ จารณาให้ข้อเสนอแนะ
นาไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นนาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
4. การตรวจสอบความเชื่ อมัน่ (reliability) โดยผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น
และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
และบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานในภาคเอกชน จานวน 27 ชุด ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.86
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5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ระยะที่ 2 กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ ิจยั
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ
(exploratory factor analysis)
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (exploratory factor
analysis) คื อ ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ตและบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ ปฏิ บตั ิ งานด้านกฎหมายในหน่ วยงาน
ภาครัฐ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มกระทรวงโดยใช้ภารกิจหลักเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้
ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิ จด้านความมัน่ คงของชาติ 2. ภารกิ จด้านพัฒนาคุณภาพชี วิต 3. ภารกิ จ
ด้านการคลัง เศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม 4. ภารกิ จด้านกฎหมาย 5. ภารกิ จด้านการศึ กษา และ 6.
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (exploratory factor
analysis) คื อ ผู ใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต และบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ห น่ ว ยงานรั ฐ ที่ อยู่ใ นสั ง กัด กระทรวง
จานวน 20 กระทรวง ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่ ม กระทรวงโดยใช้ภารกิ จหลัก เป็ นเกณฑ์ใ นการจาแนก
กระทรวงต่ า งๆ ได้ท้ งั หมด 6 กลุ่ ม คื อ 1. ภารกิ จด้า นความมัน่ คงของชาติ 2. ภารกิ จด้า นพัฒนา
คุณภาพชี วิต 3. ภารกิ จด้านการคลัง เศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม 4. ภารกิ จด้านกฎหมาย 5. ภารกิ จ
ด้านการศึกษา และ 6. ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ได้จานวนที่เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้อตั ราส่ วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปร (พารามิเตอร์ ) 10-20 เท่าของตัว
แปร ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ มีตวั แปรทั้งสิ้ น 25 ตัวแปร ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ควรมี 250-500 คน
แต่ ก ารวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นตัว แทนของผู ใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต และบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ซึ่ งปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐใช้การสุ่ มตัวอย่าง
โดยวิธีการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (quota sampling) (Hair and J. F., 2010) ได้กลุ่ มตัวอย่า ง
จานวน 504 คน กาหนดสัดส่ วนระหว่างผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/บัณฑิตซึ่ งปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในกลุ่มตาม
ภารกิจหลักของกระทรวง 6 กลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 84 คน
ระยะที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยมี หนัง สื อขอความร่ วมมื อในการเก็บ ข้อมู ลจากคณะ
บัณฑิ ตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนดไว้ เพื่อขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามส่ งไปรษณี ยต์ อบรับ ลงทะเบียน พร้อมซองใส่ เอกสารและ
อากรแสตมป์ ถึงกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วขอความอนุเคราะห์ส่งกลับถึง
ผูว้ จิ ยั
3. ผูว้ ิจยั ติดตามโดยส่ วนตัวและอาศัยบุคคลที่รู้จกั รวมทั้งติดตามทางโทรศัพท์และ
ช่องทางอื่น ๆ
ระยะที่ 4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย
(descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (exploratory factor analysis) จากข้อ มู ล
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก
(orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (varimax method) โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่นามา จะมีความเหมาะสมในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มี
เกณฑ์พิจารณาดังนี้ (สุ ภมาส อังศุโชติและคณะ, 2552 : 97)
ค่า KMO 0.80 ขึ้นไป
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมากที่สุด
ค่า KMO 0.70 - 0.79
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก
ค่า KMO 0.60 - 0.69
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง
ค่า KMO 0.50 - 0.59
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย
ค่า KMO 0.50
ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก
2.2 ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรต่ า ง ๆ โดยใช้ส ถิ ติ Bartlett’s test of
Sphericity มีสมมติฐาน ดังนี้
H0
:
ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1
:
ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
การวิ เ คราะห์ Bartlett’s test of Sphericity ถ้ า พบว่ า มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จ ะ
ยอมรับสมมติฐาน H1 นั้น คือ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556 : 74 อ้างในศศิวมิ ล ว่องวิไลและคณะ, 2558 : 814)
2.3 ตรวจสอบโดยพิจารณาค่าความแปรปรวนตัวแปรแต่ละตัวโดยพิจารณาค่า
ความร่ วมกันของตัวแปร (communality : h2) ซึ่ งไม่ควรต่ากว่า 0.50 และหากมีค่าต่ากว่า 0.50 ควรตัด
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ตัวแปรนั้นออกไปจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556 : 75 อ้างในศศิวมิ ล ว่องวิไล
และคณะ, 2558 : 815)
2.4 สกัดองค์ประกอบ (factor extraction) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (orthogonal rotation) ด้วย
วิธีแวริ แมกซ์ (varimax method)
2.5 พิจารณาองค์ประกอบ โดยใช้เกณฑ์การกาหนดจานวนองค์ประกอบ ดังนี้
(สุ ภมาส อังศุโชติและคณะ, 2552 : 102)
1) องค์ประกอบแต่ละตัวต้องมีตวั แปรสังเกตได้ต้ งั แต่ 3 ตัวขึ้นไป
2) Eigen value ต้องมีค่ามากกว่า 1
3) ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมมากกว่า 60 %
4) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ต้องมากกว่า 0.3
ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ระยะที่ 1 กำรสร้ ำงเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ผูว้ จิ ยั กาหนดการสร้างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั นาผลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจในตอนที่ 2 มาเป็ น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างข้อคาถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ซ่ ึ งมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (ข้อมูลจากตอนที่ 3 ขั้นที่ 1)
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้ เสนอ แนะนา
ไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นนาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ระยะที่ 2 กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
2. ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน (confirmatory factor
analysis)
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (confirmatory factor
analysis) คือ ผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ตและบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ ปฏิ บตั ิ งานด้านกฎหมายในหน่ วยงาน
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ภาครัฐ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มกระทรวงโดยใช้ภารกิจหลักเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้
ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิ จด้านความมัน่ คงของชาติ 2. ภารกิ จด้านพัฒนาคุณภาพชี วิต 3. ภารกิ จ
ด้านการคลัง เศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม 4. ภารกิ จด้านกฎหมาย 5. ภารกิ จด้านการศึ กษา และ 6.
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.2 กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ยืนยัน (confirmatory
factor analysis) คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้บณั ฑิตและบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
หน่ วยงานรั ฐที่ อยู่ใ นสั งกัดกระทรวง จานวน 20 กระทรวง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่ มกระทรวงโดยใช้
ภารกิจหลักเป็ นเกณฑ์ในการจาแนกกระทรวงต่าง ๆ ได้ท้ งั หมด 6 กลุ่ม คือ 1. ภารกิจด้านความมัน่ คง
ของชาติ 2. ภารกิ จด้านพัฒนาคุ ณภาพชี วิต 3. ภารกิ จด้านการคลัง เศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม 4.
ภารกิจด้านกฎหมาย 5. ภารกิจด้านการศึกษา และ 6. ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้ได้จานวนที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ใช้อตั ราส่ วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปร
(พารามิเตอร์) 10-20 เท่าของตัวแปร ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรทั้งสิ้ น 25 ตัวแปร ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ควรมี 250-500 คน แต่การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นตัวแทนของผูใ้ ช้
บัณฑิ ตและบัณฑิ ตที่ส าเร็ จการศึก ษาหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ซึ่ งปฏิ บตั ิงานด้านกฎหมายใน
หน่วยงานรัฐใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (quota sampling) (Hair and
J. F., 2010) ได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 504 คน ก าหนดสั ด ส่ ว นระหว่ า งผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต /บัณ ฑิ ต ซึ่ ง
ปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายในกลุ่มตามภารกิจหลักของกระทรวง 6 กลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 84 คน
ระยะที่ 3 เก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากคณะ
บัณฑิ ตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนดไว้ เพื่อขอความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามส่ งไปรษณี ยต์ อบรับ ลงทะเบียน พร้อมซองใส่ เอกสารและ
อากรแสตมป์ ถึงกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วขอความอนุเคราะห์ส่งกลับถึง
ผูว้ จิ ยั
3. เมื่อครบกาหนดผูว้ ิจยั ติดตามโดยส่ วนตัวและอาศัยบุคคลที่รู้จกั รวมทั้งติดตาม
ทางโทรศัพท์และช่องทางอื่น
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ระยะที่ 4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย
(descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (confirmatory factor analysis) จากข้อมู ลกลุ่ ม
ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามด้วยสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน โดยดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรของความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
(Pearson Product Moment Correlation)
2.2 วิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน เพื่ อ วิเคราะห์ ต รวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ส าหรั บ ค่ า สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลกับ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ (สุ ภมาส อังศุโชติ, 2551 : 21 – 27) ได้แก่
1. ค่าสถิติไค-สแควส์ (Chi-Square Statistic : 2) ค่าสถิติไค-สแควส์เป็ นค่าสถิติ
ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิ ติวา่ ฟั งก์ชนั ความกลมกลื นมีค่าเป็ นศูนย์ ค่าสถิติไค-สแควส์ มีค่าต่ า
มากยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไรหรื อค่าใกล้เคียงกับจานวนองศาแห่ งความอิสระ (degree of freedom)
แสดงว่าโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ค่ า ดัช นี ว ัด ระดับ ความกลมกลื น (Goodness – of Fit Index : GFI) มี ค่ า อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้าดัชนี GFI มากกว่า 0.90 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องเชิงประจักษ์
3. ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งที่ ป รั บ แก้ แ ล้ว (Adjust Goodness – of Fit Index :
AGFI) ค่าดัชนี AGFI เป็ นค่าที่ได้จากการปรับแก้ดชั นี GFI โดยคานึ งถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน
ตัวแปร และขนาดขององศาอิสระ (df) ค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเหมือนค่าดัชนี GFI ถ้ามีค่ามากกว่า
0.90 แสดงว่า โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคล้องเชิงประจักษ์
4. ค่ า ไค-สแควส์ สั ม พัท ธ์ (Chi-Square Statistic : 2/df) เป็ นค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้
เปรี ยบเที ยบระหว่างความกลมกลื นระหว่างโมเดลที่ มีองศาอิ สระไม่เท่ากัน โดยมี ค่าไค-สแควส์
สัมพัทธ์ไม่เกิน 2
5. ค่ า ดั ช นี ร ากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Squared Residual : Standardized RMR) เป็ นดัชนี ที่ใช้เปรี ยบเทียบระดับ
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของโมเดล 2 เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุด
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เดียว ค่า SRMR มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า SRMR มีค่าต่ากว่า 0.08 แสดงว่า โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
6. ค่ ารากของค่า เฉลี่ ยกาลังสองของความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณค่า ความ
คลาดเคลื่ อ นในประมาณพารามิ เ ตอร์ (Root Mean Square of Error approximation : RMSEA)
ค่า RMSEA มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า RMSEA มีค่าต่ากว่า 0.06 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

3.4 ตอนที่ 4 กำรร่ ำงตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์
ขั้นที่ 1 ร่ ำงตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ โดย
1.นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (ตอนที่ 3 ขั้นที่ 2 ระยะที่ 4)
มายกร่ างตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
2.นาร่ างตัวชี้ วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ พร้อมด้วยสมรรถนะ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้ เสนอ แนะนาไปปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้ว
จัดทาเป็ นร่ างตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

3.5 ตอนที่ 5 กำรประเมินควำมเหมำะสมของสมรรถนะและตั วชี้ วัด สมรรถนะของ
บัณฑิตสำขำวิชำนิ ติศ ำสตร์ และสรุ ปและนำเสนอสมรรถนะและตัวชี้ วัดของบัณฑิ ต
สำขำวิชำนิติศำสตร์
ขั้นที่ 1 กำรสร้ ำงเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภำพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั สมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ คือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับสมรรถนะและตัวชี้ วดั ตามลักษณะงานของ
บัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ผูว้ ิจยั กาหนดการสร้างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ดังนี้
1. สร้ างแบบประเมินเป็ นแบบสอบถามและรายการข้อคาถามครอบคลุ มทุกข้อของ
สมรรถนะและตัวชี้วดั สมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
2. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ นาไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นนาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง
3. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูล
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ขั้นที่ 2 กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นตัวแทนด้านการจัดการเรี ยนการสอน
หลัก สู ต รนิ ติศ าสตร์ บ ัณ ฑิ ต ได้แ ก่ 1. ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากสถาบันการศึ ก ษาที่ จ ัด การเรี ย นการสอน
หลักสู ตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันละ 1 คน
รวม 3 คน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสภาวิชาชี พ คือ สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบณ
ั ฑิ ตยสภา และ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันละ 1 คน รวม 2 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 5 คน
ขั้นที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากคณะบัณฑิ ต
วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปยัง ผูเ้ ชี่ยวชาญตามที่กาหนดไว้ เพื่อขอความร่ วมมือใน
การตอบแบบประเมินเพื่อการวิจยั
2. ผู ้วิ จ ัย น าแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง และจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) ถึ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
3. ผูว้ ิจยั ติ ดตามโดยส่ วนตัวและอาศัยบุ คคลที่ รู้จกั รวมทั้งติ ดตามทางโทรศัพท์และ
ช่องทางอื่น ๆ
ขั้นที่ 4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมประเด็นต่าง ๆ โดยใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistic)
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งกาหนดค่าคะแนนของคาตอบ หรื อตัวเลือกแต่ละระดับ
ดังนี้
ระดับคาตอบ 5 หมายถึง มากที่สุด
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
ระดับคาตอบ 4 หมายถึง มาก
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4
ระดับคาตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3
ระดับคาตอบ 2 หมายถึง น้อย
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2
ระดับคาตอบ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
กาหนดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมปานกลาง
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง เป็ นค่าระดับที่เหมาะสมน้อยที่สุด
ขั้นที่ 5 สรุ ปและนำเสนอสมรรถนะและตัวชี้วัดของบัณฑิตสำขำวิชำนิติศำสตร์ ผูว้ ิจยั
ดาเนินการ ดังนี้
ผู ้วิ จ ัย สรุ ปประเด็ น จากการประเมิ น ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัว ชี้ วัด
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ (ตอนที่ 5 ขั้นที่ 4) และปรับปรุ ง แก้ไขตามความคิดเห็ น
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงสรุ ปผลและจัดทารายงานการวิจยั เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ความเห็นอีกครั้งพร้อมปรับปรุ ง แก้ไข และจัดทาเป็ นรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย เรื่ อง สมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ2. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ผูว้ ิ จ ัย น าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบสมรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
นิติศาสตร์ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4.2 ผลการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจและองค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน เกี่ ย วกับ
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
4.3 การร่ างตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั
ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

4.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ องค์ ป ระกอบสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง และการสั มภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของสมรรถนะ ตัวชี้ วดั แบ่งเป็ น 2 ส่ วนมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 การศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถนะ และตั ว ชี้ วั ด
สมรรถนะบัณฑิต
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พบว่า แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สมรรถนะ
(competency) ได้เริ่ มต้นศึกษาในปี ค.ศ. 1973 โดย David McClelland ซึ่ งให้คาจากัดความเกี่ยวกับ
สมรรถนะว่า เป็ นคุณลักษณะที่ซ่อนอยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึ่ งคุณลักษณะเหล่านี้ จะเป็ นตัวผลักดันให้
บุ ค คลสามารถสร้ า งผลการปฏิ บ ตั ิ ง านในงานที่ ตนรั บ ผิดชอบให้สู ง กว่า หรื อเหนื อกว่า เกณฑ์ /
เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ต่ อ มามี ผู ท้ าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สมรรถนะกัน อย่า งแพร่ ห ลายและได้ใ ห้
ความหมายของสมรรถนะไว้ในทิศทางเดียวกัน โดยใช้แนวคิดของ David McClelland เป็ นฐานใน
การศึกษา ซึ่ งสมรรถนะประกอบด้วยความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills) อุปนิ สัย (trait) บทบาท
ทางสัง คม (social role) ความมี ระเบี ย บแห่ งตน (self – regulation) และความเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่ น
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(empathy) โดยสมรรถนะสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตามหลักกลยุทธ์และลักษณะของงานที่กาหนด
คุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ สมรรถนะหลัก (core
competency) หมายถึ ง ความสามารถในการทางานให้สาเร็ จตามบทบาทหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
ความรู ้ ทักษะ และความสัมพันธ์กบั บริ บทของงานที่กระทา โดยการกาหนดสมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สรุ ปจากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชานิ ติศาสตร์ พ.ศ.2561 ซึ่ ง
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาต้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อย่างน้อย 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยี และสมรรถนะทางวิชาชี พ (professional competency) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ทางานให้สาเร็ จตามวิชาชีพซึ่ งเป็ นผลมาจากความรู ้ ทักษะ และความสัมพันธ์กบั บริ บทของงานที่
จาเป็ นในการประกอบวิชาชีพ โดยการกาหนดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ จะเน้นไป
ที่ความรู ้ทางวิชาชีพทางกฎหมายซึ่ งปรากฏอยูใ่ นโครงสร้างหลักสู ตรตามกลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับ
ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1. กลุ่มวิชาหลักทัว่ ไปแห่ งกฎหมาย 2. กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง 3. กลุ่ม
วิชากฎหมายอาญา 4. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 5. กลุ่มวิชากฎหมายพาณิ ชย์และธุ รกิจ 6. กลุ่มวิชา
กฎหมายวิธีสบัญญัติ 7. กลุ่มกฎหมายวิชาระหว่างประเทศและ 8. กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชนหรื อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ วนการพัฒนาตัวชี้ วดั และสมรรถนะในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทบทวนจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปความหมายของตัวชี้ วดั ว่า เป็ นตัวแปร หรื อกลุ่มของตัวแปรที่ใช้บ่งชี้ บอก
สถานภาพ หรื อสะท้อนลักษณะการดาเนินงาน หรื อผลการดาเนินงาน และมีเป็ นค่าที่สังเกตได้และ
วัดได้ ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาผลการพัฒนาตัวชี้ วดั ไปใช้เป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย คือ บัณฑิตต้องมีความรู ้
และสามารถนาความรู ้ ไ ปใช้ใ นการดาเนิ นชี วิต และการปฏิ บ ตั ิ งานงานตามวิชาชี พ ซึ่ งถื อเป็ น
คุณลักษณะ หรื อสมรรถนะที่สาคัญของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการตามขั้นตอน
สรุ ปได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การสร้ างตัวชี้ วดั 2. การตรวจสอบคุ ณภาพตัวชี้ วดั และ 3. นาเสนอ
ตัวชี้วดั
ส่ วนที่ 2 การศึ ก ษาสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบัติงานทางกฎหมายในภาครัฐโดยการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ
ผลจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสารต่าง ๆ เรื่ องสมรรถนะและ
ตัวชี้ วดั ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นกรอบทางทฤษฎี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสั มภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
ประเด็นสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายใน
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ภาครัฐ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า สมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ จะต้องประกอบด้วยสมรรถนะดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะหลัก คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ตอ้ งมี คือ ต้องเป็ นผูม้ ี
คุ ณธรรม มี ระเบี ยบวินัย มี ค วามรั บผิดชอบต่ อบทบาทและหน้าที่ ของตน มีความซื่ อสัตย์สุ จริ ต
ปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและหลักกฎหมาย โดยต้องมีความเสี ยสละ มุ่งมัน่ อดทนเพื่อ
การปฏิบตั ิงานในองค์กรซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ เชื้อชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ก ารอยู่ร่วมกันบัณฑิ ตจะต้องมี ม นุ ษยสัมพันธ์ บุค ลิ ก ภาพที่ ดี
รวมถึงมีทกั ษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ซึ่ งในการทางานนั้นบัณฑิตต้องมีทกั ษะและความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารและการแสวงหาองค์ความรู ้ใหม่ได้
2. สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในภาครัฐ โดย
บัณฑิตจะต้องมีความรู ้และความสามารถในการนากฎหมายไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งกฎหมายที่
จาเป็ นและใช้มากที่ สุ ดในการปฏิ บ ตั ิ งานในภาครั ฐ คื อ กฎหมายนิ ติก รรมสัญญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้ , กฎหมายลักษณะละเมิด, กฎหมายเอกเทศสัญญา, กฎหมายอาญา, กฎหมายปกครอง,
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่, ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่, พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ, ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ, พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน,
พระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อน, พระราชบัญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริ ยธรรม,
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการและพระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สรุ ป ผลการสั ง เคราะห์ จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง และจากการ
สัมภาษณ์แนวคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ในประเด็นสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายในภาครัฐ ดังตารางที่ 4.1
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การสัมภาษณ์ ผ้ทู รงคุณวุฒิ

learner

co-creator













































1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด









2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้นิ ติ กรรมสัญ ญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้
3. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายอาญา

















4. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา









5. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง









6. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
 






สมรรถนะ/องค์ ประกอบสมรรถนะ

active citizen

สังเคราะห์ เอกสาร/งานวิจยั

ตารางที่ 4.1 ผลการสังเคราะห์สมรรถนะ/องค์ประกอบสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชนิติศาสตร์

สมรรถนะหลัก
1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความเสี ยสละ อดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีมนุษยสัมพันธ์
6. การทางานเป็ นทีม
7. มีบุคลิกภาพที่ดี
8. มีความสามารถในการสื่ อสาร
9. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
สมรรถนะวิชาชีพ

7. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง










learner

co-creator









active citizen

การสัมภาษณ์ ผ้ทู รงคุณวุฒิ

สมรรถนะ/องค์ ประกอบสมรรถนะ

สังเคราะห์ เอกสาร/งานวิจยั
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สมรรถนะวิชาชีพ
8. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติความรั บผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
9. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ร ะเบี ย บส านั ก นายกว่ า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
11. มีความรู ้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
12. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติ ขา้ ราชการพล
เรื อน
13. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
14. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
15. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ราชการ





































จากตารางที่ 4.1 พบว่า สมรรถหลักของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มี 10 ประเด็นและ
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มี 15 ประเด็น ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนามาเป็ นกรอบในการ
สร้างเครื่ องมือการวิจยั (แบบสอบถาม) เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ เพื่อ
จัดกลุ่มตัวแปรเข้าด้วยกัน ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ประกอบด้ว ย 1) Learner 2) co-creator และ 3) active citizen รายละเอี ย ดตามตารางที่ 4.1
ข้างต้น
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4.2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจและองค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลมี ความสะดวกและมี ความเข้าใจมากขึ้ น
ผูว้ จิ ยั ใช้สัญลักษณ์แทนสถิติและตัวแปรต่าง ๆ ในการนาเสนอดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สั ญลักษณ์ทใี่ ช้ แทนค่ าตัวแปร
SEX
AGE
EXP
M
m1
m2
m3
m4

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

R
r1
r2
r3
T
t1
t2
t3

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

A
a1

แทน
แทน

เพศ
อายุ
ประสบการณ์ทางาน
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
มีระเบียบวินยั
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความเสี ยสละ อดทนในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีบุคลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์
การทางานเป็ นทีม
ด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
มีความสามารถในการสื่ อสาร
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่ อสาร
ความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้
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a2

แทน

a3

แทน

a4

แทน

B
b1

แทน
แทน

b2

แทน

b3

แทน

C

แทน

c1

แทน

c2

แทน

D
d1

แทน
แทน

d2

แทน

E

แทน

ความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายลักษณะละเมิด
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายเอกเทศสัญญา
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายอาญา
ความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายปกครอง
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่
ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรื อน
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e1

แทน

e2

แทน

F

แทน

f1

แทน

f2

แทน

มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน
ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
และดิจิทลั
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ
มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สั ญลักษณ์ทใี่ ช้ แทนค่ าสถิติ
EFA
CFA
PCA

แทน
แทน
แทน

r

แทน

KMO

แทน

Eigenvalue

แทน

Varimax
𝑥̅
S.D.
df
𝑥2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหา
องค์ประกอบหลัก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร
สถิติทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
(Kaiser-Meyer-Olkin)
ค่าที่บ่งบอกความสามารถของ
องค์ประกอบว่าจะอธิ บายความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้มาก
น้อยเพียงใด
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
องศาอิสระ
ค่าสถิติไคแสควร์ (chi-squared)
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𝑥 2 /df

แทน

Bartlett’s Test
n
RMSEA

แทน
แทน
แทน

GFI

แทน

AGFI

แทน

CFI

แทน

RMR

แทน

SRMR

แทน

𝑅2

แทน

ค่าไคสแควร์ สัมพัทธ์
(chi-square statistic)
สถิติทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกาลังสองของการประมาณ
ค่า
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว
(Adjusted goodness of fit index)
ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิง
สัมพันธ์ (Comparative Fit Index)
ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่
เหลือ (Root Mean Square Residual)
ค่ารากของค่าเฉลี่ ยกาลังสองของความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน
สัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์
(squared multiple correlation)

การนาเสนอผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั ตามลักษณะงานเป็ นลาดับดังนี้
1.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจของสมรรถนะหลัก และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะหลัก
1.3 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจของสมรรถนะวิชาชี พ และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะวิชาชีพ
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1.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ และการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยัน คือ บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตที่ ปฏิบตั ิงานด้าน
กฎหมายที่สังกัดภาครัฐ ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เพื่อให้ได้ทราบ
และมี ค วามเข้าใจลัก ษณะพื้ นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ใ นการตี ค วาม
ผลการวิจยั และการก าหนดขอบเขตของการนาผลวิจยั ไปใช้ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล สถานภาพ
โดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ และประสบการณ์ทางาน มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จานวน และร้อยละ จาแนกตามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
(n=504)
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ตาแหน่ ง
ผูบ้ งั คับบัญชา
นิติกร/เจ้าหน้าที่กฎหมาย
รวม
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

กลุ่มทีท่ า EFA (n=504)
จานวน
ร้ อยละ

กลุ่มทีท่ า CFA (n=504)
จานวน
ร้ อยละ

246
258
504

48.80
51.20
100

194
310
504

38.49
61.51
100

46
458
504

9.13
90.87
100

51
453
504

10.12
89.88
100

411
73
20
504

81.55
14.48
3.97
100

333
154
17
504

66.07
30.56
3.37
100
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มทีท่ า EFA (n=504)

กลุ่มทีท่ า CFA (n=504)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่า 5 ปี

283

56.15

187

37.10

6-10 ปี

113

22.42

172

34.13

10 ปี ขึ้นไป

108

21.43

145

28.77

504

100

504

100

4. ประสบการณ์ ทางาน

รวม

จากตารางที่ 4.2 ร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (EFA) จานวน 504
คน พบว่า เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.20 และเป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 48.80 ตาแหน่งของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนิ ติกร/เจ้าหน้าที่กฎหมาย
คิ ด เป็ น 90.87 และเป็ นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.13 ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.55 รองลงมามี
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 14.48 และมีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก คิดเป็ น
ร้อยละ 3.97 ตามลาดับ และประสบการณ์ทางานของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์
ทางานต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.15 รองลงมา 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.42 และ 10 ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 21.43 ตามลาดับ
ส่ ว นร้ อ ยละของผู ้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลัก ษณะโดยทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) จานวน 504 คน
พบว่า เพศของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.51 และเป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้อยละ 38.49 ตาแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนิ ติกร/เจ้าหน้าที่กฎหมาย คิด
เป็ น 89.88 และเป็ นผู ้บ ัง คับ บัญ ชา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.12 ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.07 รองลงมามี
การศึกษาในระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 30.56 และมีการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก คิดเป็ น
ร้อยละ 3.37 ตามลาดับ และประสบการณ์ทางานของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์
ทางานต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.10 รองลงมา 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.13 และ 10 ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 28.77 ตามลาดับ
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1.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจและผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยืนยันของสมรรถนะหลัก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก
หรื อ principal component analysis เพื่อหาองค์ประกอบของตัวแปร จากนั้นจึงนาองค์ประกอบที่มี
ค่า ไอเก็ น (eigenvalue) เกิ น 1 มาใช้ในการหมุ นแกนด้วยวิธี varimax เพื่ อลดจานวนตัวแปรและ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสมรรถนะที่ดีที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาพรวม
ตารางที่ 4.3 ผลตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นความเหมาะสมของเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ในภาพรวม
ด้วย 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) มีค่าเท่ากับ .719 ซึ่ งมี
ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก และผลการทดสอบด้วย Bartlett's Test พบว่า มีค่า
𝑥 2 = 1540.494, p < .001 อธิ บายได้วา่ ตัวแปรที่นามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กล่ า วคื อ ข้อมู ล ที่ นามาวิเคราะห์ น้ ี มี ค วามเหมาะสมที่ จะวิเคราะห์ องค์ป ระกอบในล าดับ ต่ อไป
จากนั้นจึงนาตัวแปรทั้งหมดมาสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก (principal component
analysis) ได้ค่ าไอเก็ น (eigenvalue) ร้ อยละความแปรปรวน (percentage of variance) และร้ อยละ
ความแปรปรวนสะสม (cumulative percentage of variance) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ค่าไอเก็น ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(n=504)
สมรรถนะ
หลัก
1
2
3

ผลรวมการสกัดนา้ หนัก
องค์ ประกอบ

ค่ าไอเก็น

ผลรวมการสกัดนา้ หนัก
องค์ ประกอบหลังหมุนแกน

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

4.306
1.418
1.033

51.928
11.814
8.611

51.928
62.981
71.592

4.306
1.418
1.033

51.928
11.814
8.611

51.928
62.981
71.592

3.923
1.480
1.041

50.586
12.331
8.676

50.586
62.961
71.592

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผลการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ PCA พบว่า องค์ประกอบ
ที่มีค่าไอเก็นเกิน 1.00 ขึ้นไป มีจานวน 3 องค์ประกอบ อธิ บายความแปรปรวนร้อยละ 71.592 เมื่อ
หมุนแกนด้วยวิธี varimax โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบ
ผลการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี varimax เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบสมรรถนะ
หลัก ซึ่งคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าคะแนนองค์ประกอบ(factor score) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ งพบว่า
มีท้ งั หมด 3 องค์ประกอบ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 1 (ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม) เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีระเบียบวินยั
.928
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
.870
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
.796
4. มีความเสี ยสละอดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
.683
จากตารางที่ 4.5 พบว่า องค์ป ระกอบที่ 1 ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีระเบียบวินยั 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และ 4. มีความเสี ยสละอดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ
.928, .870, .796 และ .683 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ค่ า คะแนนองค์ ป ระกอบที่ 2 (ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล) เมื่ อ หมุ น แกน
องค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
.828
2. มีมนุษยสัมพันธ์
.772
3. การทางานเป็ นทีม
.734
จากตารางที่ 4.6 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีบุคลิกภาพที่ดี 2. มีมนุ ษยสัมพันธ์ และ
3.การทางานเป็ นทีม มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .828, .772 และ .734 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 ค่ า คะแนนองค์ ป ระกอบที่ 3 (ด้า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร) เมื่ อ หมุ น แกน
องค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีความสามารถในการสื่ อสาร
.840
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
.825
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
.754
จากตารางที่ 4.7 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความสามารถในการสื่ อสาร 2. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี และ 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร มีค่าคะแนนองค์ประกอบ
เท่ากับ .840, .825 และ .754 ตามลาดับ
(2) ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก
การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmation Factor Analysis : CFA)
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 504 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ตัวแปรสมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
1. มีระเบียบวินยั
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
4. มีความเสี ยสละอดทนในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์
3. การทางานเป็ นทีม
ด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
1. มีความสามารถในการสื่ อสาร
2. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร

เมทริกซ์ นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
Factor
S.E. T-value
loading

𝑅2

̅
𝒙

S.D.

3.56
3.62
3.49

0.91
0.88
0.86

0.62
0.98
0.82

0.05
0.05
0.05

11.65
20.13
17.88

0.89
0.77
0.62

3.62

0.94

0.66

0.04

5.81

0.93

3.46
3.50
3.60

0.87
0.93
0.96

0.75
0.71
0.77

0.06
0.05
0.06

13.10
13.69
13.67

0.92
0.83
0.89

3.55

0.85

0.78

0.05

16.99

0.76

3.52

0.74

0.67

0.05

13.73

0.82

3.56

0.88

0.63

0.05

11.92

0.97
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แผนภาพที่ 4.1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะหลัก
ตารางที่ 4.9 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลแบบวัดสมรรถนะหลัก
(n=504)
รายการ
เกณฑ์
ค่ าทีค่ านวณได้ ผลการพิจารณา
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
31.43
𝑥2
df
21
1.496
ผ่าน
𝑥 2 /df
𝑥 2 /df<2
p-value
p>0.05
0.067
ผ่าน
GFI
ค่าเข้าใกล้ 1.00
0.99
ผ่าน
AGFI
ค่าเข้าใกล้ 1.00
0.97
ผ่าน
RMSEA
ค่าเข้าใกล้ 0.00
0.032
ผ่าน
RMR
ค่าน้อยกว่า 0.05
0.032
ผ่าน
SRMR
ค่าน้อยกว่า 0.05
0.026
ผ่าน
สรุ ปผ่านเกณฑ์ โมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ดัชนี ความสอดคล้องกลมกลื นของโมเดลองค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันของสมรรถนะหลัก มี ค่าไคว์สแควร์ (𝑥 2 =31.43) มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ (p=0.067)
ค่า ไคว์ส แควร์ สั ม พัท ธ์ (𝑥 2 /df=1.496) ค่ า ดัชนี วดั ระดับ ความกลมกลื น (GFI=0.99) ค่ า ดัช นี วดั
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI=0.97) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณ (RMSEA=0.032) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ ยของส่ วนที่เหลือ (RMR=0.032)
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR=0.026) ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
แสดงว่า โมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
1.3 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจและผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยืนยันของสมรรถนะวิชาชีพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะวิชาชีพ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก
หรื อ principal component analysis เพื่อหาองค์ประกอบของตัวแปร จากนั้นจึงนาองค์ประกอบที่มี
ค่า ไอเก็ น (eigenvalue) เกิ น 1 มาใช้ในการหมุ นแกนด้วยวิธี varimax เพื่ อลดจานวนตัวแปรและ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสมรรถนะที่ดีที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่
0.50 ขึ้นไป และทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาพรวม
ตารางที่ 4.10 ผลตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นความเหมาะสมของเมตริ กซ์สหสัมพันธ์ในภาพรวม
ด้วย 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

จากตารางที่ 4.10 ค่า MSA ตามวิธี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่าเท่ากับ .723 ซึ่ งมี
ความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบมาก และผลการทดสอบด้วย Bartlett's Test พบว่ามีค่า
𝑥 2 = 1543.275, p < .001 อธิ บายได้วา่ ตัวแปรที่นามาศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
กล่ า วคื อ ข้อมู ล ที่ นามาวิเคราะห์ น้ ี มี ค วามเหมาะสมที่ จะวิเคราะห์ องค์ป ระกอบในล าดับ ต่ อไป
จากนั้นจึงนาตัวแปรทั้งหมดมาสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก (principal component
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analysis) ได้ค่ าไอเก็ น (eigenvalue) ร้ อยละความแปรปรวน (percentage of variance) และร้ อยละ
ความแปรปรวนสะสม (cumulative percentage of variance) รายละเอียดดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ค่าไอเก็น ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละของความแปรปรวนสะสม
(n=504)
ผลรวมการสกัดนา้ หนัก
องค์ ประกอบ

ค่ าไอเก็น

ผลรวมการสกัดนา้ หนัก
องค์ ประกอบหลังหมุนแกน

สมรรถนะ
วิชาชีพ

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

1
2
3
4
5
6

5.238
3.336
1.830
1.562
1.044
1.015

27.568
17.557
9.630
8.219
5.497
5.340

27.568
45.125
54.755
62.974
68.471
72.957

5.238
3.336
1.830
1.562
1.044
1.015

27.568
17.557
9.630
8.219
5.497
5.340

27.568
45.125
54.755
62.974
68.471
72.957

4.031
3.331
2.106
1.942
1.600
1.626

21.215
17.532
11.082
10.219
8.422
8.556

21.215
38.747
49.830
60.046
68.471
72.957

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผลการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการ PCA พบว่า องค์ประกอบ
ที่มีค่าไอเก็นเกิน 1.00 ขึ้นไป มีจานวน 6 องค์ประกอบ อธิ บายความแปรปรวนร้อยละ 72.957 เมื่อ
หมุนแกนด้วยวิธี varimax โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามมี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคาถามในแต่ละองค์ประกอบ
ผลการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธี varimax เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบสมรรถนะ
วิชาชี พ ซึ่ งคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มี ค่าคะแนนองค์ประกอบ (factor score) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่ ง
พบว่ามีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ ดังตารางต่อไปนี้

110
ตารางที่ 4.12 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 1 (ความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ) เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายนิติกรรมสัญญาและ
กฎหมายลักษณะหนี้
.927
2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด
.870
3. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา
.849
4. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายอาญา
.678
จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้ 2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด
3. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา และ 4. มีความรู ้และความสามารถ
ในการใช้กฎหมายอาญา มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .927, .870, .849 และ .678 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (ความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ) เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง
.800
2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
.765
แพ่ง
3. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความ
.626
อาญา
จากตารางที่ 4.13 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ก ฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง และ 3.มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .800, .765
และ .626 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 3 (ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่)
เมื่อหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
.857
2. มีค วามรู ้ และความสามารถในการใช้ ระเบี ยบส านักนายกว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
.854
จากตารางที่ 4.14 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้และความสามารถใน
การใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ 2. มีความรู ้และความสามารถใน
การใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีค่า
คะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .857 และ .854 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 4 (ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง) เมื่อหมุนแกน
องค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
.925
2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
.905
จากตารางที่ 4.15 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
ประกอบด้วยองค์ป ระกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ และ 2. มีมีความรู ้และความสามารถใน
การใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ มีค่าคะแนน
องค์ประกอบเท่ากับ .925 และ .905 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 5 (ความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรื อน) เมื่อหมุน
แกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้ พ ระราชบัญญัติระเบี ย บ
บริ หารราชการแผ่นดิน
.870
2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขา้ ราชการ
พลเรื อน
.839
จากตารางที่ 4.16 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรื อน
ประกอบด้วยองค์ป ระกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่นดิ น และ 2. มี ความรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .870 และ .839 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 ค่าคะแนนองค์ประกอบที่ 6 (ความรู ้กฎหมายเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารและดิ จิทลั ) เมื่อ
หมุนแกนองค์ประกอบแล้ว
(n=504)
ตัวแปร
คะแนนองค์ ประกอบ
1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ข้อ มู ล
ข่าวสารราชการฯ
.788
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ก าร
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
.775
จากตารางที่ 4.17 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและ
ดิจิทลั ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการฯ และ 2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .788 และ .775 ตามลาดับ
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(2) ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะวิชาชีพ
การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmation Factor Analysis : CFA)
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 504 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ตัวแปรสมรรถนะวิชาชีพ

สมรรถนะวิชาชีพ
ความรู้ กฎหมายสารบัญญัติ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายนิ ติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้
2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายลักษณะละเมิด
3. มีความรู ้ และความสามารถในการ
ใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา
4. มีความรู ้ และความสามารถในการ
ใช้กฎหมายอาญา
ความรู้ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายปกครอง
2. มีความรู ้ และความสามารถในการ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. มีความรู ้ และความสามารถในการ
ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เมทริกซ์ นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
Factor
S.E. T-value
loading

𝑅2

̅
𝒙

S.D.

3.49

0.71

0.65

0.06

10.25

0.61

3.63

0.82

0.84

0.06

14.57

0.74

3.45

0.76

0.69

0.05

14.35

0.81

3.69

0.68

0.54

0.05

9.00

0.91

3.49

0.84

0.88

0.06

13.95

0.76

3.45

0.91

0.59

0.05

9.39

0.93

3.61

0.69

0.69

0.05

9.06

0.91
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̅
𝒙

S.D.

เมทริกซ์ นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
Factor
S.E. T-value
loading

ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
3.31 0.83
0.76
0.06
ของเจ้าหน้าที่
2. มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทาง
3.45 0.75
0.82
0.06
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
3.55 0.81
0.71
0.05
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
2. มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
3.62 0.88
0.58
0.05
ภาครัฐ
ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและข้ าราชการพลเรื อน
1. มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
3.56 0.79
0.73
0.05
ราชการแผ่นดิน
2. มีความรู ้และความสามารถในการ
0.69
0.05
ใช้พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน 3.56 0.87

𝑅2

12.66

0.87

13.13

0.90

8.22

0.82

5.43

0.93

14.63

0.65

13.83

0.77
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̅
𝒙

S.D.

ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั
1.มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
3.51 0.92
ราชการฯ
2. มีความรู ้และความสามารถในการ
ใช้พระราชบัญญัติการกระทาความผิด
3.45 0.77
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เมทริกซ์ นา้ หนัก
องค์ ประกอบ
Factor
S.E. T-value
loading

𝑅2

0.59

0.07

8.12

0.93

0.50

0.06

6.51

0.68

แผนภาพที่ 4.2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะวิชาชีพ
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ตารางที่ 4.19 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลแบบวัดสมรรถนะวิชาชีพ
(n=504)
รายการ
เกณฑ์
ค่ าทีค่ านวณได้ ผลการพิจารณา
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
70.88
𝑥2
df
56
1.265
ผ่าน
𝑥 2 /df
𝑥 2 /df<2
p-value
p>0.05
0.087
ผ่าน
GFI
ค่าเข้าใกล้ 1.00
0.98
ผ่าน
AGFI
ค่าเข้าใกล้ 1.00
0.96
ผ่าน
RMSEA
ค่าเข้าใกล้ 0.00
0.023
ผ่าน
RMR
ค่าน้อยกว่า 0.05
0.035
ผ่าน
SRMR
ค่าน้อยกว่า 0.05
0.029
ผ่าน
สรุ ปผ่านเกณฑ์ โมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากตารางที่ 4.19 พบว่าดัชนี ความสอดคล้องกลมกลื นของโมเดลองค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันของสมรรถนะวิชาชี พมีค่าไคว์สแควร์ (𝑥 2 =70.88) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ (p=0.087)
ค่ า ไคว์ส แควร์ สั ม พัท ธ์ (𝑥 2 /df=1.265) ค่ า ดัช นี วดั ระดับ ความกลมกลื น (GFI=0.98) ค่ า ดัช นี ว ดั
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI=0.96) ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณ (RMSEA=0.023) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ ยของส่ วนที่เหลือ (RMR=0.035)
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR=0.029) ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
แสดงว่า โมเดลที่ได้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

4.3 การร่ างตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
จากการศึ ก ษาวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบสมรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์
ประกอบด้วย 1. สมรรถนะหลัก มีองค์ประกอบสมรรถนะ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร และ 2. สมรรถนะ
วิช าชี พ มี องค์ประกอบ 6 องค์ป ระกอบ ได้แก่ ความรู ้ ก ฎหมายสารบัญญัติ ความรู ้ ก ฎหมายวิธี
สบัญญัติ ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด
จ้าง ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นและข้าราชการพลเรื อน และความรู ้
กฎหมายเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารและดิ จิทลั ผูว้ ิจยั จึงยกร่ างตัวชี้ วดั สมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชา
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นิติศาสตร์ ของแต่ละองค์ประกอบที่ประกอบด้วย ชื่ อสมรรถนะ คานิ ยามสมรรถนะ องค์ประกอบ
ของกลุ่มสมรรถนะ และขอบเขตสมรรถนะ รายละเอียดดังตารางที่ 4.20-4.21
ตารางที่ 4.20 องค์ประกอบสมรรถนะ องค์ประกอบย่อย คานิยาม และตัวชี้วดั สมรรถนะของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
องค์ ประกอบที่ 1 : ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้ วดั )
การประพฤติตนถูกต้อง เหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
คานิยาม
และปฏิบตั ิงานโดยอาศัยหลักความรู ้ดว้ ยความรับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายมีคุณภาพและเป็ นประโยชน์แก่
ส่ วนรวม
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีระเบียบวินยั
1.1 ปฏิ บตั ิตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสังคมได้อย่าง
เคร่ งครัด
2. มี ควา มรั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ 2.1 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จก่อนเวลาหรื อตรงเวลา
หน้าที่
2.2 ปฏิบตั ิตนได้สมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
3.1 ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบได้
3.2 แสดงความคิ ดเห็ นของตนตามหลักกฎหมายอย่างเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา
4. มีความเสี ยสละ อดทนใน 4.1 มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท ปฏิ บ ั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
การปฏิบตั ิหน้าที่
ความสามารถ เพื่อให้เกิดความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
4.2 สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
องค์ ประกอบที่ 2 : ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )
คานิยาม

การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งการ
ยอมรับ นับถือ ความไว้วางใจและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข
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องค์ ประกอบย่อย
1. มีบุคลิกภาพที่ดี

2. มีมนุษยสัมพันธ์

3. การทางานเป็ นทีม

ตัวชี้วดั
1.1 แต่ ง กายถู ก ต้อ งตามระเบี ย บ สุ ภ าพ และเหมาะสมกั บ
กาลเทศะ
1.2 รักษาความสะอาด สุ ขอนามัย
1.3 วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส
2.2 มีอธั ยาศัยดี สุ ภาพและเป็ นมิตร
2.3 แสดงน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ จริ งใจกับเพื่อนร่ วมงาน
2.4 สามารถปฏิบตั ิงานกับบุคคลทุกระดับได้
2.5 ช่วยเหลือผูอ้ ื่นทั้งทางสติปัญญาและแรงกาย
3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.2 ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมหรื องานต่างๆ

3.3 เสนอแนะแนวทางอย่างสร้างสรรค์และอยูบ่ นหลักของความ
ถูกต้องและเหมาะสม
3.4 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของทีมที่ทางานได้
องค์ ประกอบที่ 3 : ด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั )
การพัฒ นาทัก ษะในการใช้เ ทคโนโลยี เพื่ อ การสื บ ค้น การ
คานิยาม
ปฏิบตั ิงาน และการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์กร
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความสามารถในการ
1.1 พูดสื่ อสารได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
สื่ อสาร
1.2 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
1.3 ใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องและสื่ อสารได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์
1.4 ชี้แจงและเสนอความคิดเห็นด้วยเหตุผล
2. มีความสามารถในการใช้ 2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแสวงหาความรู ้ใหม่
เทคโนโลยี
ได้ดว้ ยตนเอง
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการใช้ 3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์กร
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางที่ 4.21 องค์ประกอบสมรรถนะ องค์ประกอบย่อย คานิยาม และตัวชี้วดั สมรรถนะของสมรรถนะวิชาชี พ
สมรรถนะวิชาชีพ
องค์ ประกอบที่ 1 : ความรู้ กฎหมายสารบัญญัติ (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวชี้วดั )
ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ
คานิยาม
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ในการใช้ก ฎหมายนิ ติก รรม ลักษณะหนี้
สัญญาและกฎหมายลักษณะ 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญาและกฎหมาย
หนี้
ลักษณะหนี้ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายนิ ติ ก รรมสั ญ ญาและกฎหมายลัก ษณะหนี้ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
2. มีความรู ้และความสามารถ 2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด
ในการใช้ก ฎหมายลัก ษณะ 2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายลักษณะละเมิดได้อย่างถูกต้อง
ละเมิด
2.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลั ก กฎหมายลั ก ษณะละเมิ ด เข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายลักษณะละเมิดได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู ้และความสามารถ 3.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา
ในการใช้ ก ฎหมายเอกเทศ 3.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญาได้อย่างถูกต้อง
สัญญา
3.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลั ก กฎหมายเอกเทศสั ญ ญาเข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
3.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายเอกเทศสัญญาได้อย่างถูกต้อง
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องค์ ประกอบย่ อย
ตัวชี้วดั
4. มีความรู ้ และความสามารถ 4.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายอาญา
ในการใช้กฎหมายอาญา
4.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
4.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายอาญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่าง
ถูกต้อง
4.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 2 : ความรู้ กฎหมายวิธีสบัญญัติ (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )
ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ไป
คานิยาม
ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1. มีความรู ้ และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายปกครอง
ในการใช้กฎหมายปกครอง
1.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายปกครองเข้า กับ ข้อ เท็จจริ ง ได้
อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้ และความสามารถ 2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณา 2.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่งได้อย่า ง
ความแพ่ง
ถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บ ใช้หลัก กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง เข้า กับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู ้ และความสามารถ 3.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณา 3.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่าง
ความอาญา
ถูกต้อง
3.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ากับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
3.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่างถูกต้อง
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องค์ ประกอบที่ 3 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ (จานวน 2 องค์ประกอบ
ย่อย 8 ตัวชี้วดั )
ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับการ
คานิยาม
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่ อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้ และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรับผิด
ในการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรั บผิด
เจ้าหน้าที่ฯ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรั บผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้ และความสามารถ
ในการใช้ระเบียบสานักนายก
ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ัติ
ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ

2.1 รู ้ เจตนารมณ์ ของระเบี ยบสานักนายกว่ าด้วยหลัก เกณฑ์การ
ปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
2.2 สามารถอธิ บ ายระเบี ย บส านัก นายกว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดฯ ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บ ใช้ร ะเบี ยบส านัก นายกว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้
อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ระเบียบ
สานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
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องค์ ประกอบที่ 4 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8
ตัวชี้วดั )
ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับการ
คานิยาม
จัดซื้ อจัดจ้างไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้ อ
ในการใช้พระราชบัญญัติการ จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้ อ
พัสดุภาครัฐฯ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่าง
ถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้และความสามารถ
ในการใช้ระเบี ย บกระทรวง
การคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาค
รัฐฯ

2.1 รู ้เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
2.2 สามารถอธิ บายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่าง
ถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้
ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ า ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
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องค์ ประกอบที่ 5 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่ นดิน/ข้ าราชการพลเรื อน
(จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 ตัวชี้วดั )
ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้ กฎหมายเกี่ยวกับการ
คานิยาม
บริ หารราชการแผ่ น ดิ น /ข้า ราชการพลเรื อนไปใช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบียบ
ในการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ บริ หารราชการแผ่นดินฯ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบีย บ
แผ่นดินฯ
บริ หารราชการแผ่นดินฯได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นฯ
ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้และความสามารถ 2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมาย ของพระราชบัญ ญั ติ
ในการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข้าราชการพลเรื อนฯ
ข้าราชการพลเรื อนฯ
2.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติขา้ ราชการ
พลเรื อนฯได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติขา้ ราชการ
พลเรื อนฯเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้า ราชการพลเรื อนฯได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
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องค์ ประกอบที่ 6 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย
8 ตัวชี้วดั )
ความรู ้ แ ละความสามารถในการน าความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ
คานิยาม
ข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความสามารถ 1.1 รู ้ เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติข้อมู ล
ในการใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข่าวสารราชการฯ
ข้อมูลข่าวสารราชการฯ
1.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้อ มู ล
ข่าวสารราชการฯ ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บ ใช้ หลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้อ มู ล
ข่าวสารราชการฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญญัติขอ้ มู ลข่าวสารราชการฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง
2. มีความรู ้และความสามารถ
ในการใช้พระราชบัญญัติการ
ก ระ ท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ฯ

2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ก าร
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ก ารกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ ฯได้อย่างถูกต้อง

จากตารางที่ 4.21 พบว่า สมรรถนะหลักประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แบ่งเป็ น 10
องค์ประกอบย่อย และ 26 ตัวชี้ วดั ส่ วนสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ แบ่งเป็ น 15
องค์ป ระกอบย่อย และ 60 ตัวชี้ วดั ซึ่ ง ผูว้ ิ จยั นาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ที่ ไ ด้ พร้ อมด้วยค านิ ย าม
สมรรถนะ นาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั สมรรถนะ
ต่อไป
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วัด
ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ขั้นตอนการวิจยั นี้ เป็ นการประเมิ นความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื อ
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ น
องค์กรอิสระทางกฎหมาย จานวน 5 คน ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลจากการประเมินคืน จานวน 5 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ผูว้ จิ ยั นาเสนอ ดังนี้
1. สถานภาพทัว่ ไปของผู้ประเมิน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านที่ท าการประเมิน ด้านการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนิ ติศาสตร
บัณฑิต ประกอบด้วย
1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หารและ/หรื ออาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ คือ
1.1.1 รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
คณบดีและอาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.1.2 ผศ.ธี รศักดิ์ ลีละพัฒนา
ประธานสาขาและอาจารย์ประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.1.3 ผศ.สุ วตั ถิ์ ไกรสกุล
หั วหน้ าสาขาและอาจารย์ ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพ คือ
1.2.1 นายสุ ชาติ ขวัญเกื้อ
ทนายความอาวุโส อนุญาโตตุลาการ ที่ปรึ กษา
ประจ าคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
โทรคมนาคมแห่งชาติ บอร์ ดกฎหมายองค์การ
คลังสิ นค้า กระทรวงพาณิ ชย์
1.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายที่เป็ นองค์กรอิสระทางกฎหมาย คือ
1.3.1 นายประเสริ ฐ เสี ยงสุ ทธิวงศ์
อธิ บดี ผู ้พิ พากษาศาลแพ่ งตลิ่ งชัน รอง
เลขาธิ การสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ ง
เนติบณั ฑิตยสภา
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2. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความเหมาะสมของสมรรถนะและตั ว ชี้ วัด ของบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4.22-4.23
ตารางที่ 4.22 ค่ า เฉลี่ ย (mean : 𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ของ
ระดับความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั สมรรถนะหลัก
ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅
องค์ ประกอบที่ 1 : ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : การประพฤติตนถูกต้อง เหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และปฏิ บ ัติ ง านโดยอาศัย หลัก ความรู ้ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบ เพื่ อ ให้ ก าร
4.60
0.55
ปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายมีคุณภาพและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. มีระเบียบวินยั
1.1 ปฏิ บ ัติ ต นตามกฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับของสังคมได้อย่างเคร่ งครัด
4.60
0.55
2. มีความรับผิดชอบหน้าที่
2.1 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จ
ก่อนเวลาหรื อตรงเวลา
4.40
0.89
2.2 ปฏิ บ ตั ิ ตนได้ส มกับ บทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง
4.40
0.55
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
3.1 ปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
โปร่ งใส และตรวจสอบได้
4.40
0.89
3.2 แสดงความคิ ด เห็ น ของตนตาม
หลัก กฎหมายอย่ า งเปิ ดเผย ตรงไป
ตรงมา
4.50
0.74
4. มี ค วามเสี ย สละ อดทนในการ 4.1 มุ่ ง มั่น ทุ่ ม เท ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ไ ด้รั บ
ปฏิบตั ิหน้าที่
มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
เพื่อให้เกิ ดความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ขององค์กร
4.65
0.81
4.2 สล ะประโยชน์ ส่ วนตนเพื่ อ 4.50
0.74
ประโยชน์ส่วนรวม
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅
องค์ ประกอบที่ 2 : ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการยอมรับ
4.00
0.84
นับถือ ความไว้วางใจและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
1.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สุ ภาพ
และเหมาะสมกับกาลเทศะ
4.20
0.84
1.2 รักษาความสะอาด สุ ขอนามัย
3.98
0.71
1.3 วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
3.95
0.73
2. มีมนุษยสัมพันธ์
2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส
3.71
0.66
2.2 มีอธั ยาศัยดี สุ ภาพและเป็ นมิตร
4.21
0.85
2.3 แสดงน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จริ งใจ
กับเพื่อนร่ วมงาน
4.30
0.81
2.4 สามารถปฏิ บ ตั ิ งานกับ บุ ค คลทุ ก
ระดับได้
4.46
0.77
2.5 ช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ทั้ง ทางสติ ปั ญญา
และแรงกาย
4.20
0.84
3. การทางานเป็ นทีม
3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4.20
0.84
3.2 ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรม
หรื องานต่างๆ
4.21
0.84
3.3 เสนอแนะแนวทางอย่ า งสร้ า ง
สรรค์ แ ล ะอยู่ บ นหลั ก ของความ
ถูกต้องและเหมาะสม
4.00
0.84
3.4 ปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ตกลงของที ม ที่
ทางานได้
4.58
0.63
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅
องค์ ประกอบที่ 3 : ด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั )
ค านิ ย าม : การพัฒ นาทัก ษะในการใช้เ ทคโนโลยี เพื่ อ การสื บ ค้น การ
4.21
0.84
ปฏิบตั ิงาน และการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์กร
1. มีความสามารถในการสื่ อสาร 1.1 พูดสื่ อสารได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น
4.20
0.84
1.2 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 4.45
0.84
1.3 ใช้ภาษาเขียนได้อย่างถู กต้องและ
สื่ อสารได้ตรงกับวัตถุประสงค์
4.56
0.63
1.4 ชี้ แจงและเสนอความคิ ดเห็ นด้วย
เหตุผล
4.40
0.55
2. มี ค วา ม ส าม า รถ ใ น กา ร ใ ช้ 2.1 ส ามาร ถ ใช้ เ ท คโนโ ล ยี เ พื่ อ
เทคโนโลยี
การศึกษาและแสวงหาความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
4.40
0.89
2.2 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
4.45
0.80
3. มี ค วามส ามารถในการใช้ 3.1 สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
สื่ อสารทั้งในและนอกองค์กรได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4.20
0.84
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ตารางที่ 4.23 ค่ า เฉลี่ ย (mean : 𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) ของ
ระดับความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั สมรรถนะวิชาชีพ
ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅
องค์ ประกอบที่ 1 : ความรู้ กฎหมายสารบัญญัติ (จานวน 4 องค์ ประกอบย่ อย 16 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้ กฎหมายสารบัญญัติ
3.84 0.445
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1. มีความรู ้และความสามารถ 1.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลัก กฎหมายนิ ติ
ในการใช้ก ฎหมายนิ ติก รรม กรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้
4.40
0.55
สัญญาและกฎหมายลักษณะ 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายนิ ติกรรม
หนี้
สั ญ ญาและกฎหมายลัก ษณะหนี้ ได้อ ย่า ง
ถูกต้อง
4.80
0.45
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายนิติกรรม
สั ญ ญาและกฎหมายลัก ษณะหนี้ เข้า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.75
0.44
1.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายนิ ติกรรม
สั ญ ญาและกฎหมายลัก ษณะหนี้ ได้อ ย่า ง
ถูกต้อง
4.80
0.45
2. มีความรู ้และความสามารถ 2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายลักษณะ
ในการใช้ก ฎหมายลัก ษณะ ละเมิด
4.60
0.89
ละเมิด
2.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายลักษณะ
ละเมิดได้อย่างถูกต้อง
4.56
0.78
2.3 สามารถปรับใช้หลัก กฎหมายลักษณะ
ละเมิดเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.62
0.89
2.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิดได้อย่างถูกต้อง
4.56
0.78
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รายการตัวชี้วดั

ระดับความ
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅

3. มีความรู ้และความสามารถ 3.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายเอกเทศ
ในการใช้ ก ฎหมายเอกเทศ สัญญา
3.60
สัญญา
3.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญาได้อย่างถูกต้อง
3.60
3.3 สามารถปรับใช้หลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
3.60
3.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการ
แก้ไ ขปั ญหาโดยใช้หลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญาได้อย่างถูกต้อง
3.54
4. มีความรู ้และความสามารถ 4.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายอาญา
4.40
ในการใช้กฎหมายอาญา
4.2 สามารถอธิ บ ายหลักกฎหมายอาญาได้
อย่างถูกต้อง
4.55
4.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายอาญาเข้า
กับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.40
4.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก กฎหมายอาญาได้
อย่างถูกต้อง
4.40
องค์ ประกอบที่ 2 : ความรู้ กฎหมายวิธีสบัญญัติ (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ
4.77
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1. มีความรู ้ และความสามารถ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายปกครอง 4.80
ในการใช้กฎหมายปกครอง
1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายปกครอง
ได้อย่างถูกต้อง
4.84
1.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายปกครอง
เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.84

0.89
0.89
0.89

0.55
0.55
0.54
0.55

0.55

0.40
0.45
0.40
0.40
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2. มีความรู ้และความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย วิ ธี
พิจารณาความแพ่ง

3. มีความรู ้และความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย วิ ธี
พิจารณาความอาญา

รายการตัวชี้วดั
1.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายปกครอง
ได้อย่างถูกต้อง
2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง
2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บใช้ ห ลั ก กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่าง
ถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้อย่างถูกต้อง
3.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
3.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้อย่างถูกต้อง
3.3 สามารถปรั บใช้ ห ลั ก กฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญาเข้า กับ ข้อ เท็ จ จริ ง ได้
อย่างถูกต้อง
3.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้อย่างถูกต้อง

ระดับความ
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅

4.77

0.45

4.23

0.64

4.52

0.55

4.23

0.54

4.00

0.71

4.20

0.84

4.60

0.55

4.40

0.55

4.20

0.84
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
S.D.
𝑥̅
องค์ ประกอบที่ 3 : ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ (จานวน 2 องค์ประกอบ
ย่อย 8 ตัวชี้วดั )
0.89
คานิยาม : ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายเกี่ ยวกับการ 4.40
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1. มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถใน ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
4.40
0.55
ก า ร ใ ช้ พ ร ะ ร า ช 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
บัญญัติความรับผิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง 4.40
0.55
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง 1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความรั บผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ฯ เข้ า กั บ
เจ้าหน้าที่ฯ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.40
0.89
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
โดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรั บผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.40
0.89
2 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ ข องระเบี ย บส านั ก นายกว่ า ด้ ว ย
ความสามารถใน หลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
ก า ร ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ เจ้าหน้าที่ฯ
4.43
0.51
ส านัก นายกว่ า ด้ว ย 2.2 สามารถอธิ บ ายระเบี ย บส านั ก นายกว่ า ด้ ว ย
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร หลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
ปฏิ บ ัติ ค วามรั บ ผิ ด เจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.55
0.53
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง 2.3 สามารถปรั บ ใช้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกว่ า ด้ ว ย
เจ้าหน้าที่ฯ
หลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.20
0.45
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา
โดยใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.60
0.55
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
𝑥̅ S.D.
องค์ ประกอบที่ 4 : ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ าง (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8
ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อ
4.80 0.46
จัดจ้างไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถในการ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
4.60 0.54
ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ 1.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐฯ ได้อย่าง 4.00 0.71
ก า ร บ ริ ห า ร พั ส ดุ ถูกต้อง
ภาครัฐฯ
1.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภาครั ฐฯ เข้า กับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.60 0.55
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติก ารจัดซื้ อจัดจ้า ง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.20 0.89
2 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 2.1 รู ้ เจตนารมณ์ ของระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ความสามารถในการ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
4.40 0.89
ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ 2.2 สามารถอธิ บายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
กระทรวงการคลังว่ า จัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ ฯได้ อ ย่ า ง 3.80 0.84
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้าง ถูกต้อง
และการบริ หารพัส ดุ 2.3 สามารถปรับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ภาครัฐฯ
จัด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ ฯ เข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.80 0.45
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.80 0.84
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
𝑥̅ S.D.
องค์ ประกอบที่ 5 : ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับข้ าราชการพลเรื อน (จานวน 2 องค์ ประกอบย่ อย 8
ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ
4.60 0.55
พลเรื อนไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถในการ ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินฯ
ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ 1.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.20 0.84
ราชการแผ่นดินฯ
1.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้
อย่างถูกต้อง
4.40 0.55
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้ห ลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดินฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.20 0.84
2 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถในการ ข้าราชการพลเรื อนฯ
4.40 0.55
ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ 2.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรื อนฯ ข้าราชการพลเรื อนฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.40 0.89
2.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรื อนฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.00 0.71
2.4 สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หา
โดยใช้ ห ลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้า ราชการ
พลเรื อนฯได้อย่างถูกต้อง
4.80 0.45
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ระดับความ
รายการสมรรถนะ
รายการตัวชี้วดั
เหมาะสม
𝑥̅ S.D.
องค์ ประกอบที่ 6 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั (จานวน 2 องค์ ประกอบย่ อย
8 ตัวชี้วดั )
คานิ ยาม : ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ยวกับข้อมู ล 3.80 0.45
ข่าวสารและดิจิทลั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
1 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถในการ ข้อมูลข่าวสารราชการฯ
3.60 0.89
ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ 1.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารราช ข้อมูลข่าวสารราชการฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.60 0.89
การฯ
1.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราชการฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง 3.80 0.45
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้ ห ลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ราชการฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.60 0.89
2 . มี ค ว า ม รู ้ แ ล ะ 2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ความสามารถในการ การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
4.80 0.45
ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ 2.2 สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯได้อย่างถูกต้อง
3.80 0.45
ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว 2.3 สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติ
เตอร์ ฯ
การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ฯ เข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.40 0.55
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ ได้อย่างถูกต้อง
4.80 0.45
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จากตารางที่ 4.22-4.23 พบว่า ตัวชี้ วดั สมรรถนะทั้งของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพทั้ง 86 ตัวชี้ วดั มีระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับมากถึงมาก
ที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 3.54-4.80

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะการวิจยั
การวิ จ ัย เรื่ อง สมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ค รั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของสมรรถนะ
ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ส่วนแรกจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วยกร่ างสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ จากนั้นจึงพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (EFA) ส่ วนที่ สองเป็ นการ
ตรวจสอบสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
(CFA) โดยใช้แบบสอบถาม แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม LISREL Student 10.20 และ
ยกร่ า งตัว ชี้ วัด แล้ว พัฒ นาตัว ชี้ วัด ด้ว ยการประเมิ น ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัว ชี้ วัด
สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน ผูว้ ิจยั นาเสนอสรุ ปผลการวิจยั เป็ น
ลาดับดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจยั

5.1 สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั และขอนาเสนอผลการวิจยั ตามวิธีการดาเนิ นการวิจยั เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นลาดับดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับองค์ ประกอบสมรรถนะของบัณฑิต สาขาวิช า
นิติศาสตร์ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง และการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การจากเอกสารต่ า ง ๆ และการสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สามารถสรุ ปได้ว่า สมรรถนะและตัวชี้ วดั สมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์
สมรรถนะ คือ คุณลักษณะในตัวของบุคคลที่เป็ นตัวผลักดันให้ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยสมรรถนะนั้นประกอบด้วย ประกอบด้วยความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills) อุปนิสัย
(trait) บทบาททางสังคม (social role) ความมีระเบี ยบแห่ งตน (self – regulation) และความเห็ นอก
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เห็นใจผูอ้ ื่น (empathy) ถือว่า เป็ นคุ ณลักษณะของการดารงชี วิตในสังคม ซึ่ งสมรรถนะนั้นสามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะของงานและความเป็ นจริ งในการกาหนดสมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (core competency) คือ ตัวแบบของพฤติกรรม หรื อความสามารถ
ส่ วนบุคคลที่แสดงออกถึ งความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิและ
คุณลักษณะของตนภายหลังสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้แก่
1.1 สมรรถนะด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1.1.1 มีระเบียบวินยั
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
1.1.4 มีความเสี ยสละ อดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์รหว่างบุคคลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1.2.1 มีบุคลิกภาพที่ดี
1.2.2 มีมนุษยสัมพันธ์
1.2.3 การทางานเป็ นทีม
1.3 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1.3.1 มีความสามารถในการสื่ อสาร
1.3.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้น
1.3.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
2. สมรรถนะวิ ช าชี พ (professional competency) คื อ ตั ว แบบพฤติ ก รรม หรื อ
คุณลักษณะที่บณ
ั ฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ทุกคนจาเป็ นต้องมีตามหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต เพื่อ
ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย สมรรถนะตามสายงาน (common
functional competency) และสมรรถนะเฉพาะงาน (specific functional competency) ที่ ต่า งกันตาม
ขอบเขตความรับผิดของแต่ละตาแหน่งนิ ติกร หรื อเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
2.1 ความรู ้กฎหมายสารบัญญัติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1.1 มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ก ฎหมายนิ ติ ก รรมสั ญ ญาและ
กฎหมายลักษณะหนี้
2.1.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายลักษณะละเมิด
2.1.3 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา
2.1.4 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายอาญา
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2.2 ความรู ้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
2.2.1 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง
2.2.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.2.3 มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2.3 ความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ัติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ประกอบด้ ว ย 2
องค์ประกอบย่อย คือ
2.3.1 มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้พ ระราชบัญญัติ ความรั บผิด ทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
2.3.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
2.4 ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ
2.4.1 มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
2.4.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาค รัฐฯ
2.5 ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับข้าราชการพลเรื อน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย
คือ
2.5.1 มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้พ ระราชบัญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดินฯ
2.5.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯ
2.6 ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ย่อย คือ
2.6.1 มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการฯ
2.6.2 มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน และตัวชี้ วัด
สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ผู ้วิ จ ัย น าเสนอการสรุ ป ผล 5.1.2.1 การวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจสมรรถนะหลัก 5.1.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยันของสมรรถนะ
หลัก 5.1.2.3 ตัวชี้ วดั สมรรถนะหลัก 5.1.2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจสมรรถนะวิชาชีพ
5.1.2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะวิชาชีพ และ 5.1.2.6 ตัวชี้ วดั สมรรถนะ
วิชาชีพ ตามลาดับ
5.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสารวจ (EFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก
พบว่ามีท้ งั หมด 3 องค์ประกอบ คือ
1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและความรู ้ มี 4 ตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) มีระเบียบ
วินยั (2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และ (4) มีความเสี ยสละอดทนในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งมีคะแนนองค์ประกอบ .928, .870, .796, และ .683 ตามลาดับ
2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) มีบุคลิกภาพที่
ดี (2) มีมนุษยสัมพันธ์ และ (3) การทางานเป็ นทีม มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .828, .772 และ
.734 ตามลาดับ
3) ด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร มี 3 ตัวแปรสังเกตได้ คือ (1) มีความสามารถ
ในการสื่ อสาร (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื บค้น และ (3) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .840, .825 และ .754 ตามลาดับ
5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะหลัก
พบว่า ดัชนี ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิ งยืนยัน ของสมรรถนะหลัก มี ค่า
ไคว์ ส แควร์ (𝑥 2 =31.43) มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ (p=0.067) ค่ า ไคว์ ส แควร์ สั ม พัท ธ์
(𝑥 2 /df=1.496) ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น (GFI=0.99) ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับ
แล้ว (AGFI=0.97) ค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองของการประมาณ
(RMSEA=0.032) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR=0.032) ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR=0.026) ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่า โมเดลที่ได้
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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5.1.2.3 ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก จากการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและ
ตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั ) ผูเ้ ชี่ยวชาญมี
ความเห็นว่าสมรรถนะและตัวชี้ วดั มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึ งมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยระหว่าง
4.40-4.65 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีระเบียบวินยั มีตวั ชี้ วดั คือ (1) ปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของสังคมได้อย่างเคร่ งครัด
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี ต ัว ชี้ วัด คื อ (1) ปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเสร็ จก่อนเวลาหรื อตรงเวลา และ (2) ปฏิบตั ิตนได้สมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
(3) มี ค วามซื่ อสั ต ย์สุ จ ริ ต มี ต ัวชี้ วัด คื อ (1) ปฏิ บ ัติง านด้ว ยความถู ก ต้อ ง
โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ และ (2) แสดงความคิ ดเห็ นของตนตามหลัก กฎหมายอย่า งเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมา
(4) มีความเสี ยสละ อดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีตวั ชี้วดั คือ (1) มุ่งมัน่ ทุ่มเท
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กร
และ (2) สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2) ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้ วดั )
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่า สมรรถนะและตัว ชี้ ว ดั มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.71-4.58 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีบุคลิกภาพที่ดี มีตวั ชี้วดั คือ (1) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สุ ภาพ และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ (2) รักษาความสะอาด สุ ขอนามัย และ (3) วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
(2) มีมนุ ษยสัมพันธ์ มีตวั ชี้ วดั คือ (1) มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส (2) มี
อัธยาศัยดี สุ ภาพและเป็ นมิตร (3) แสดงน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จริ งใจกับเพื่อนร่ วมงาน (4) สามารถ
ปฏิบตั ิงานกับบุคคลทุกระดับได้ และ (5) ช่วยเหลือผูอ้ ื่นทั้งทางสติปัญญาและแรงกาย
3) ด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้ วดั )
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่า สมรรถนะและตัว ชี้ ว ดั มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-4.56 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความสามารถในการสื่ อสาร มี ตวั ชี้ วดั คื อ (1) พูดสื่ อสารได้อย่าง
ชัดเจนและตรงประเด็น (2) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ (3) ใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องและ
สื่ อสารได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และ (4) ชี้แจงและเสนอความคิดเห็นด้วยเหตุผล
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5.1.2.4 ผลการวิเ คราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ ง สารวจ (EFA) ของตั วแปรสมรรถนะ
วิชาชีพ พบว่ามีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ คือ
1) ความรู ้ ก ฎหมายสารบั ญ ญั ติ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้กฎหมายนิ ติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลัก ษณะหนี้ 2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ก ฎหมายลัก ษณะละเมิ ด 3. มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา และ 4. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมาย
อาญา มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .927, .870, .849 และ .678 ตามลาดับ
2) ความรู ้ ก ฎหมายวิ ธี สบั ญ ญั ติ ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้ก ฎหมายปกครอง 2. มี ความรู ้ และ
ความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ 3.มีความรู ้และความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .800, .765 และ .626 ตามลาดับ
3) ความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ 2. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้ระเบียบสานัก
นายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนองค์ประกอบ
เท่ากับ .857 และ .854 ตามลาดับ
4) ความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ และ 2. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .925 และ .905
ตามลาดับ
5) ความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับข้าราชการพลเรื อนประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน และ 2. มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน มีค่า
คะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .870 และ .839 ตามลาดับ
6) ความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและดิ จิ ท ัล ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมู ลข่าวสารราชการฯ และ 2. มีความรู ้ และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีค่าคะแนนองค์ประกอบเท่ากับ .788 และ .775 ตามลาดับ
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5.1.2.5 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) ของตัวแปรสมรรถนะ
วิช าชี พ พบว่า ดัชนี ค วามสอดคล้องกลมกลื นของโมเดลองค์ประกอบเชิ งยืนยัน ของสมรรถนะ
วิชาชี พมีค่าไคว์สแควร์ (𝑥 2 =70.88) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ (p=0.087) ค่าไคว์สแควร์ สัมพัทธ์
(𝑥 2 /df=1.265) ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื น (GFI=0.98) ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลื นที่ปรับ
แล้ว (AGFI=0.96) ค่ า รากที่ ส องของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นก าลั ง สองของการประมาณ
(RMSEA=0.023) ค่าดัชนี รากของกาลังสองเฉลี่ยของส่ วนที่เหลือ (RMR=0.035) ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR=0.029) ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า แสดงว่า โมเดลที่ได้
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5.1.2.6 ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะวิ ช าชี พ จากการประเมิ น ความเหมาะสมของ
สมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ของผู้เชี่ ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
1) ความรู้ ก ฎหมายสารบั ญญัติ (จานวน 4 องค์ป ระกอบย่อย 16 ตัวชี้ วดั )
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่า สมรรถนะและตัว ชี้ ว ดั มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.54-4.80 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้ และความสามารถในการใช้กฎหมายนิ ติกรรมสัญญาและ
กฎหมายลักษณะหนี้ มีตวั ชี้ วดั คือ (1) รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย
ลัก ษณะหนี้ (2) สามารถอธิ บ ายหลักกฎหมายนิ ติก รรมสั ญญาและกฎหมายลักษณะหนี้ ได้อย่า ง
ถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้เข้ากับข้อเท็จจริ ง
ได้อย่างถู กต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายนิ ติ
กรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้ได้อย่างถูกต้อง
(2) มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ ก ฎหมายลัก ษณะละเมิ ด
มีตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายลักษณะละเมิด (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมาย
ลักษณะละเมิดได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิดเข้ากับข้อเท็จจริ งได้
อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายลักษณะ
ละเมิดได้อย่างถูกต้อง
(3) มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายเอกเทศสัญญา มีตวั ชี้วดั
คือ (1) รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา (2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายเอกเทศสัญญา
ได้อย่างถู กต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถู กต้อง
และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาได้อย่าง
ถูกต้อง
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(4) มีค วามรู ้ และความสามารถในการใช้ก ฎหมายอาญา มี ตวั ชี้ วดั คื อ
(1) รู ้ เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายอาญา (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมายอาญาได้อย่างถู กต้อง
(3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายอาญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและ
เสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
2) ความรู้ กฎหมายวิธีสบั ญญัติ (จานวน 3 องค์ป ระกอบย่อย 12 ตัวชี้ วดั )
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่า สมรรถนะและตัว ชี้ ว ดั มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.00-4.84 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายปกครอง มีตวั ชี้ วดั คือ
(1) รู ้ เจตนารมณ์ และหลัก กฎหมายปกครอง (2) สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายปกครองได้อย่า ง
ถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายปกครองเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถ
สรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายปกครองได้อย่างถูกต้อง
(2) มีความรู ้ และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มี ตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้ เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง (2) สามารถอธิ บายหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถู กต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้อย่างถูกต้อง
(3) มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มีตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) สามารถอธิ บายหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่างถู กต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อย่างถูกต้อง
3) ความรู้ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ (จ านวน 2
องค์ประกอบย่อย 8 ตัวชี้ วดั ) ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวชี้ วดั มีความเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-4.60 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีตวั ชี้วดั คือ (1) รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนว
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ทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
ได้อย่างถูกต้อง
(2) มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้ระเบี ย บส านัก นายกว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิ บ ตั ิ ความรั บผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ มี ตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้ เจตนารมณ์ ของ
ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (2) สามารถ
อธิ บายระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้
อย่างถู กต้อง (3) สามารถปรับใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ไ ขปั ญหาโดยใช้ระเบี ยบสานัก นายกว่าด้วยหลัก เกณฑ์การปฏิ บตั ิ ความรั บผิดทางละเมิ ดของ
เจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
4) ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ าง (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8
ตัวชี้ วดั ) ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็ นว่าสมรรถนะและตัวชี้ วดั มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึ งมาก
ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.80-4.80 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ มีตวั ชี้ วดั คือ (1) รู ้เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ
(4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
(2) มีความรู ้และความสามารถในการใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ ฯ มี ต ัว ชี้ วัด คื อ (1) รู ้ เ จตนารมณ์ ข องระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ (2) สามารถอธิ บายระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง (3) สามารถ
ปรั บ ใช้ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภาครั ฐ ฯ เข้า กับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
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5) ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่ นดิน และข้ าราชการพล
เรื อน (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 ตัวชี้วดั ) ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวชี้ วดั มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.00-4.80 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิ นฯ มี ตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้ เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบี ย บ
บริ หารราชการแผ่นดิ นฯ (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดิ นฯ ได้อย่างถู กต้อง (3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิ นฯ เข้ากับ ข้อเท็จจริ งได้อย่างถู กต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ นฯ ได้
อย่างถูกต้อง
(2) มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขา้ ราชการพล
เรื อนฯ มี ตวั ชี้ วดั คื อ (1) รู ้ เจตนารมณ์ และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯ
(2) สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข้า ราชการพลเรื อนฯ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
(3) สามารถปรับใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่าง
ถู ก ต้อ ง และ (4) สามารถสรุ ป และเสนอแนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ห ลัก กฎหมายของ
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯ ได้อย่างถูกต้อง
6) ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั (จานวน 2 องค์ประกอบ
ย่อย 8 ตัวชี้ วดั ) ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความเห็นว่าสมรรถนะและตัวชี้ วดั มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึ ง
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.60-4.80 ซึ่งประกอบด้วย
(1) มีความรู ้และความสามารถในการใช้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ราชการฯ มี ต ัวชี้ วัด คื อ (1) รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลัก กฎหมายของพระราชบัญ ญัติ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ราชการฯ (2) สามารถอธิ บายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติขอ้ มู ลข่าวสารราชการฯ ได้อย่าง
ถู ก ต้อ ง (3) สามารถปรั บ ใช้ห ลัก กฎหมายของพระราชบัญญัติข ้อ มู ล ข่ า วสารราชการฯ เข้า กับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถู กต้อง และ (4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลัก
กฎหมายของพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการฯ ได้อย่างถูกต้อง
(2) มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้พ ระราชบัญญั ติ ก ารกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ มีตวั ชี้วดั คือ (1) รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ (2) สามารถอธิบายหลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
กระท าความผิ ดเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ฯ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง (3) สามารถปรั บใช้หลัก กฎหมายของ
พระราชบัญญัติการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถู กต้อง และ
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(4) สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายของพระราชบัญญัติการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ ได้อย่างถูกต้อง

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศ าสตร์ ผูว้ ิจยั ก าหนด
กรอบการอภิปรายนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1. ผลจากการสั ง เคราะห์ ส มรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ พบว่ า
สมรรถนะสาหรั บบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สมรรถนะหลัก
(core competencies) หมายถึง พฤติกรรม หรื อความสามารถส่ วนบุคคลที่แสดงออกถึงความสามารถ
ในการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ และคุ ณลัก ษณะของตน ภายหลัง ส าเร็ จ
การศึ ก ษาหลัก สู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ต ได้แก่ สมรรถนะด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม สมรรถนะด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร เนื่ องจากสมรรถนะ
ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็ นสมรรถนะพื้นฐานที่บุคคลทุกคนต้องมีในการดารงชีวติ และการทางานซึ่งถือ
เป็ นสมรรถนะในภาพกว้างที่บณ
ั ฑิตทุกสาขาวิชาควรมีเป็ นสมรรถนะมาตรฐานสาหรับบัณฑิตที่
ศึ ก ษาในชั้น อุ ด มศึ ก ษาบางครั้ งเรี ย กว่า สมรรถนะทั่ว ไป (general competencies) สอดคล้อ งกับ
กฤษฎา ตามประดิษฐ์ (2559) ได้วจิ ยั เรื่ อง สมรรถนะมาตรฐานสาหรับบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี สาขา
การจัดการการกี ฬา พบว่า สมรรถนะทัว่ ไปของบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี สาขาการจัดการการกี ฬา
ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ด้านปั ญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional
competencies) หมายถึง พฤติกรรม หรื อคุณลักษณะที่บณ
ั ฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ทุกคนจาเป็ นต้องมี
ตามหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
สมรรถนะด้า นความรู ้ ก ฎหมายสารบัญ ญัติ สมรรถนะด้า นความรู ้ ก ฎหมายวิ ธี ส บัญ ญัติ และ
สมรรถนะด้านความรู ้ กฎหมายเกี่ ยวกับการทางานในภาครัฐ เนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานในทุกสาขา
วิชาชี พจะเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้ ผูป้ ฏิบตั ิงาน หรื อบัณฑิตจาเป็ นต้องมีท้ งั สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะวิชาชี พประกอบกัน สอดคล้องกับรัตตินนั ท์ ฏิระวณิ ชย์กุล (2556) ได้วิจยั เรื่ อง
การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้ วดั สมรรถนะบัณฑิ ต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย ซึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะสาหรับนักแก้ไขการได้ยินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. สมรรถนะ
หลัก (core competencies) หมายถึ ง ความสามารถของนักแก้ไขการได้ยินที่ปฏิ บตั ิงานจาเป็ นต้องมี
เพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านตามแผนงาน หรื อ ตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายได้เ ป็ นอย่า งดี และ
2. สมรรถนะวิชาชี พ (professional competencies) หมายถึ ง ความรู ้ และความสามารถในวิชาชี พที่
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นักแก้ไขการได้ยินจาเป็ นต้องมีเพื่อที่จะปฏิ บตั ิงานด้านแก้ไขการได้ยินทางคลิ นิก หรื อวิชาชี พได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ ดังนั้นการกาหนดสมรรถนะบัณฑิตจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะ
ทาให้บณ
ั ฑิตที่จบออกไปมีความรู ้และความสามารถในการใช้ความรู ้ ทักษะ รวมถึงพฤติกรรมการ
ทางานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง มี ค วามเห็ นตรงกันว่า บัณฑิ ตที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาสาขาวิช านิ ติศาสตร์ ต้องมี ส มรรถหลัก ด้า น
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และด้ า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร
ส่ วนสมรรถนะวิชาชี พนั้น จะเน้นด้านการใช้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย ทาให้หลักสู ตรต้องพยายาม
เน้นผลิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อจะได้สามารถปฏิบตั ิงานในองค์กร
นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ยงั สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในการจัดการศึกษาของชาติจะต้องทาให้เกิ ดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ซ่ ึ ง เป็ นคุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ย นให้เป็ นบุ ค คลที่ มี คุณ ลัก ษณะ 3 ด้าน และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผเู ้ รี ยน คือ 1. learner เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และความรอบรู ้ดา้ น
ต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชี พ ความมัน่ คงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โดยเป็ นผูม้ ีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ 2. co-creator เป็ นผู ้ร่ ว มสร้ า งสรรค์ น วัต กรรม มี ท ัก ษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการบรู ณาการศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา หรื อแก้ไขปั ญหาสังคม มีคุณลักษณะความ
เป็ นผูป้ ระกอบการ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่ม
มูลค่าให้กบั ตนเอง ชุ มชน สังคม และประเทศ 3. active citizen เป็ นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้า
หาญทางจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในความถู กต้อง รู ้ คุณค่ า และรั กษ์ความเป็ นไทย ร่ วมมื อรวมพลังเพื่ อ
สร้างสรรค์การพัฒนา และเสริ มสร้างสันติสุขอย่างยัง่ ยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก นอกจากนี้ ยัง สอดคล้องกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดผลการเรี ย นรู ้ ของบัณฑิ ตให้มีอย่างน้อย 5 ด้าน คื อ
1. ด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม (ethics and moral) หมายถึ ง การพัฒนานิ สั ย ในการประพฤติ อย่า งมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่ วนตนและส่ วนรวม ความสามารถในการปรับ
วิถีชีวติ ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบตั ิตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่ องส่ วนตัว
และสังคม 2. ด้านความรู ้ (knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้าใจ การนึ ก คิด และการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อ เท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ 3. ด้านทักษะทางปั ญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมา
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ก่ อ น 4. ด้า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (interpersonal skills and
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ าความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ของตนเอง 5. ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis,
communication and information technology skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติความสามารถในการสื่ อสารทั้งการ
พูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรก็ตามการทางานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐนั้นนอกจากสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะวิชาชี พดังที่ปรากฎตามผลการวิจยั แล้ว ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ในยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงยุค
disruptive หรื อยุคที่เรี ยกว่า ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้น นักกฎหมายต้องสามารถพิจารณาแนวโน้ม
ของการเปลี่ ยนแปลงได้ดว้ ยวิธีการทางวิชาการที่ใช้การวิจยั เป็ นฐานในการทานาย หรื อพยากรณ์
แนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระทบต่ อ กระบวนการทางกฎหมาย หรื อ ข้อ ก าหนดกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ตามวิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจอันมีเทคโนโลยีเป็ นเครื่ อง
ขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนั้น ความรู ้ ดา้ นการวิจยั เกี่ ยวกับวิธีการทางการวิจยั เช่น การออกแบบการ
วิ จ ัย ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย ข้อ มู ล ทั้ง สถิ ติ พ้ื น ฐานและสถิ ติ ข้ ัน สู ง ที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายและการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างองค์ความรู ้และการนาเสนอองค์ความรู ้แก่ชุมชน หรื อบุคคลภายนอก
องค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่เป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญอย่างหนึ่ งของนักฎหมายที่ควรมี เพื่อกาหนดเป็ น
สมรรถนะและตัวชี้วดั ด้านการวิจยั สอดคล้องกับกฤษฎา ตามประดิษฐ์ (2559) ที่กล่าวว่า บัณฑิตควร
มีสมรรถนะด้านการวิจยั มีสาระสาคัญ คือ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน รวมถึงมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณการวิจยั ด้วยที่ตอ้ งมีความเคารพศักดิ์และ
สิ ท ธิ์ ของมนุ ษ ย์ใ นการวิจยั โดยไม่ หลอกลวง หรื อละเมิ ดสิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คล ปราศจากอคติ ใ นทุ ก
ขั้นตอนของการวิจยั และคุณลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่า มีความสาคัญและจาเป็ น
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมรรถนะด้านอื่น ๆ คือ ความรู ้และความสามารถด้านการบริ หารจัดการทั้งการ
บริ หารคนและการบริ หารงาน ที่เป็ นไปเพื่อ การปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จ ตามบทบาทและ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา และผูป้ ฏิ บตั ิง าน ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมาก
เพราะการปฏิ บ ตั ิ ง านต้องอาศัย การบริ หารเป็ นเครื่ องมื อในการดาเนิ นงานต่ า ง ๆ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Bridges and Roquemore (2001) ที่วา่ การบริ หารและการจัดการเป็ นกระบวนการดาเนิน
ขององค์กรให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์กร ทั้งในเรื่ องของการกาหนดเป้ าหมาย และแนวทางใน
การดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานให้บุคลากรดาเนินงานได้ตามแผนที่
วางไว้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล ที่ ประกอบไปด้วย การวางแผน (planning) คือ การ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อนามากาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในการดาเนิ นงาน การจัดองค์ก ร (organizing) คื อ การนาแผนงานวางไว้มาสู่ ก ารปฏิ บตั ิ โดยการ
กาหนดโครงสร้าง อานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบตั ิ งานให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ขององค์ก ร การนา (leading) คื อ การประสานงานให้บุ ค ลากรประสานความร่ ว มมื อ เกิ ดความ
กระตือรื อร้น และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นในการดาเนิ นงาน การควบคุม (controlling) คือ
การติดตามตรวจสอบผลการดาเนิ นงานในทุกขั้นตอนให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
และสามารถปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงานกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การออกแบบและพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้ วดั บัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ใน
การออกแบบและพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ในครั้งนี้ กาหนดให้
แต่ละสมรรถนะประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ คือ องค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อย นิ ยามของ
แต่ละองค์ประกอบ และตัวชี้ วดั และทาการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้ วดั โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งผลการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ระหว่าง 3.54-4.80 สอดคล้องกับ นภาเดช บุญเชิ ดชู (2552) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ผลการวิจยั
พบว่ า 1) สมรรถนะของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา มี จ านวน 20
สมรรถนะ 101 คุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรม 2) รู ปแบบการพัฒนามีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบบูรณาการ
พัฒ นา เพื่ อให้ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น มี คุ ณ ลัก ษณะตามมาตรฐานวิช าชี พ ทางการศึ ก ษาและพัฒ นา
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะที่มีความต้องการพัฒนาสู ง 5 ลักษณะย่อย ได้แก่
ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ ความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างประกันคุ ณภาพ
ความสามารถในการจัดระบบการปฏิ บตั ิงาน ความสามารถในการบริ หารการเปลี่ ย นแปลงและ
ความสามารถในการบริ หารจัดการความรู ้ในองค์การ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
ค่าเฉลี่ยในระดับสู งมากเท่ากับ 4.57 – 4.86 และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบค่าเฉลี่ยในระดับสู งถึ ง
สู งมากเท่ากับ 4.29 – 4.86
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5.3 ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ผูว้ ิจยั เสนอแนะไว้ 2 แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ และข้อเสนอแนะใน
การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ ซึ่ งผลการวิจยั สามารถนาไปใช้ได้ดงั นี้
1. การกาหนดสมรรถนะและตัวชี้วดั สมรรถนะหลักของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดสาระวิชาในหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
2. การก าหนดสมรรถนะและตัว ชี้ วัด สมรรถนะวิช าชี พ ของบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
นิ ติศ าสตร์ เพื่อนาไปใช้ใ นการก าหนดสาระวิช าในหลักสู ตรนิ ติศ าสตรบัณฑิ ตให้ตรงกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
3. การกาหนดและการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็ น
ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตดังกล่ าว ควรพิเคราะห์ ความเหมาะสมกับสภาพปั จจุ บนั หน่ วยงาน
ทางการศึกษา ความสอดคล้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และความเป็ นไปได้ของการ
นาหลักสู ตรไปใช้
4. นาผลการวิจยั ครั้ ง นี้ ไ ปใช้เป็ นข้อมู ล ประกอบการจัดท าเครื่ องมื อการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน และการประเมินสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
5. จากผลการวิจยั สามารถนาไปออกแบบ หรื อเพิ่มองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรม หรื อฝึ กประสบการณ์ให้กบั บัณฑิตระหว่างการศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้บณ
ั ฑิตได้ทดลอง
ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานที่ ตนสนใจให้ตรงกับบทบาทและหน้าที่ที่บณ
ั ฑิ ตต้องการก่อนออกไปฝึ ก
ประสบการณ์ หรื อสหกิจศึกษาในตอนท้ายของการศึกษาตามหลักสู ตร
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาสมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ เพื่อการปฏิบตั ิงานภาครัฐ จึงควรนาแนวทางการศึกษาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ต
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แบบสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญ
เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
COMPETENCIES AND INDICATORS OF BACHELOR OF LAW GRADUATE
………………………………………………….
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ น้ ี เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
ภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่ อ ง “สมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ” มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1.เพื่ อ ศึ ก ษา
องค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้ วดั
ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ เก็บข้อมูลเกี่ ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ
นาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ไปเป็ นแนวทางการออกแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวี
พฤทธิ์ ศิริศกั ดิ์บรรจง เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
วัตถุประสงค์ การสั มภาษณ์
1. เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สมรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ ที่ ผูว้ ิจ ัย
สังเคราะห์และสร้างขึ้นในเบื้องต้น
2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ต่อไป
สิ่ งทีแ่ นบมาด้ วย
1. เอกสารการวิจยั เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ บทนา
(บทที่ 1) และวิธีการดาเนินการวิจยั (บทที่ 3)
ขอบพระคุณอย่างยิง่
...............................................................
(นางสาวสุ ทธาริ นี ฤทัยวัฒนา)
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
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แบบสั มภาษณ์เกีย่ วกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
1. ชื่ อ-สกุลผู้ให้ สัมภาษณ์ ......................................................................................................................
2. ตาแหน่ ง...........................................................................................................................................
3. วันทีส่ ั มภาษณ์ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................
ประเด็นการสั มภาษณ์ ดังนี้
1. ท่านคิดว่าในปั จจุบนั บัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน
ควรมี ส มรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่ อให้ส ามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้
สาเร็ จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ท่านคิดว่าสาหรับการปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานของท่าน มีกฎหมายใดบ้างที่ศึกษา
ตามหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตแล้วนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้มากที่สุด
3. ท่านคิดว่าสาหรับการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน มีกฎหมายใดที่ไม่ได้ศึกษา
ตามหลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตแต่มีความจาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
4. ท่านคิดว่าบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ควรมี 1. สมรรถนะหลัก (core competency)
และ 2. สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
5. ท่านมีขอ้ เสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ หรื อไม่ อย่างไร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้วัดของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาวะ
ผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่ อง
“สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ” มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศกั ดิ์บรรจง เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นแบบสอบถามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตและบัณฑิตเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) ของสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป
3. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยส่ วนสาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้ อมูลองค์ กร
คาชี้แจง โปรดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวท่านในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยทาเครื่ องหมาย  ที่ตรงกับความ
เป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. ตาแหน่ ง
 (1) ผูบ้ งั คับบัญชา (ผูใ้ ช้บณั ฑิต)
 (2) นิติกร/เจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบตั ิการ (บัณฑิต)
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 (1) ปริ ญญาตรี
 (2) ปริ ญญาโท
 (3) ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์ทางาน
 (1) ต่ากว่า 5 ปี
 (2) 6-10 ปี
 (3) 11 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกี่ยวกับสมรรถนะของ
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ ( Exploratory Factor
Analysis : EFA) ของสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ต่อไป โดยการสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า มีตวั เลือก 5 ระดับ
เพื่อให้เกิ ดความเข้า ใจที่ ตรงกันและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาคาอธิบายความหมายของสมรรถนะและเกณฑ์ในการพิจารณาให้
ข้อมูลไว้ดว้ ย
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์
ที่ตอ้ งมีและโปรดตอบคาถามทุกข้อ

เกณฑ์ การพิจารณาให้ ข้อมูล
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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รายการสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความเสี ยสละ อดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีมนุษยสัมพันธ์
6. การทางานเป็ นทีม
7. มีบุคลิกภาพที่ดี
8. มีความสามารถในการสื่ อสาร
9. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่ อสาร
สมรรถนะวิชาชีพ
1. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายลักษณะละเมิด
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้นิ ติ
กรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้
3. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายอาญา
4. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถ ในการใช้
กฎหมายเอกเทศสัญญา
5. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถ ในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
6. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5

ระดับสมรรถนะ
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สมรรถนะวิชาชีพ
7. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมาย
ปกครอง
8. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถ ในการใช้
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่
9. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
ระเบี ย บส านัก นายกว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้ า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ
11. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
12. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน
13. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดิน
14. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติก ารกระท าความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์
15. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง สมรรถนะและตัวชี้วัดของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาภาวะ
ผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่ อง
“สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ” มีวตั ถุประสงค์1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
สมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศกั ดิ์บรรจง เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นแบบสอบถามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตและบัณฑิตเกี่ ยวกับสมรรถนะของ
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ น าไปวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) ของสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ต่อไป
3. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยส่ วนสาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้ อมูลองค์ กร
คาชี้แจง โปรดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวท่านในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยทาเครื่ องหมาย  ที่ตรงกับความ
เป็ นจริ งเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. ตาแหน่ ง
 (1) ผูบ้ งั คับบัญชา (ผูใ้ ช้บณั ฑิต)
 (2) นิติกร/เจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบตั ิการ (บัณฑิต)
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 (1) ปริ ญญาตรี
 (2) ปริ ญญาโท
 (3) ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์ทางาน
 (1) ต่ากว่า 5 ปี
 (2) 6-10 ปี
 (3) 11 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลระดับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและบัณฑิตเกี่ยวกับสมรรถนะของ
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ น าไปวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) ของสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ต่อไป โดยการสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า มีตวั เลือก 5 ระดับ
เพื่อให้เกิ ดความเข้า ใจที่ ตรงกันและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาคาอธิบายความหมายของสมรรถนะและเกณฑ์ในการพิจารณาให้
ข้อมูลไว้ดว้ ย
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่
ต้องมีและโปรดตอบคาถามทุกข้อ

เกณฑ์ การพิจารณาให้ ข้อมูล
5
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ
สมรรถนะที่จาเป็ นต้องมีของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ อยูใ่ นระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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สมรรถนะหลัก
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
1. มีระเบียบวินยั
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
4. มีความเสี ยสละอดทนในการปฏิบตั ิหน้าที่
ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
2. มีมนุษยสัมพันธ์
3. การทางานเป็ นทีม
ด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
1. มีความสามารถในการสื่ อสาร
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่ อสาร
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5

ความรู้ กฎหมายสารบัญญัติ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมาย
นิติกรรมสัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายลักษณะละเมิด
3. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายเอกเทศสัญญา
4. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายอาญา
ความรู้ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
1. มีความรู ้และความสามารถในการใช้กฎหมาย
ปกครอง
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่
1. มี ความรู ้ และความสามารถในการใช้
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
ระเบี ย บส านัก นายกว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ระดับสมรรถนะ
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ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้ า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ าราชการพลเรื อน
1. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดิน
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน
ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั
1.มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการฯ
2. มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถในการใช้
พระราชบัญญัติก ารกระท าความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์
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แบบประเมินเพื่อตรวจสอบ
สมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม เรื่ อง “สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ” มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ และ 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และตัวชี้ วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศกั ดิ์บรรจง เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
2. การวิจยั เรื่ อง “สมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ” มีข้ นั ตอนการ
ดาเนินการวิจยั 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การกาหนดกรอบการวิจยั
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ โดยมีข้ นั ตอนย่อยในการดาเนินการ ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิเ คราะห์ เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งสมรรถนะ แล้ว สร้ า งแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 การพัฒ นาสมรรถนะของบัณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ ด้วยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) โดยมีข้ นั ตอนย่อย
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถามที่ส ร้ างและพัฒนาจากข้อมู ล (ตอนที่ 2) ถามสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
2. วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจ (EFA) เพื่ อ จัดกลุ่ ม องค์ป ระกอบที่ มี ค วาม
สัมพันธ์ไว้ในกลุ่มเดียวกัน
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3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) เพื่อยืนยันรู ปแบบ (model) การวัดกับ
รู ปแบบ (model) เชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA)
ตอนที่ 4 นาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ ที่ได้จาก (ตอนที่ 3 ) มายกร่ าง
ตัวชี้วดั สมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชา
นิติศาสตร์ โดยมีข้ นั ตอนย่อยในการดาเนินการ ดังนี้
1. การประเมิ น ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัว ชี้ วัด ของบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ ได้แก่ ชื่อสมรรถนะ นิยามสมรรถนะ องค์ประกอบสมรรถนะ และตัวชี้วดั สมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
2. การปรับแก้ไขและนาเสนอสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์
ได้แก่ ชื่ อสมรรถนะ นิ ยามสมรรถนะ องค์ประกอบสมรรถนะ และตัวชี้ วดั สมรรถนะของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์
3. การดาเนิ นการนี้ อยู่ในตอนที่ 5 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขอรับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
4. แบบประเมินนี้ประกอบด้วยส่ วนสาคัญแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูป้ ระเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ต
สาขาวิชานิติศาสตร์
5. วิธีและเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิต
สาขาวิชานิ ติศาสตร์ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทาเครื่ องหมาย  ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็ นของท่าน โดย
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งมีตวั เลือก 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, และ 1
และแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่ อแสดงความคิ ด เห็ น ทั่วไป และข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะและตัวชี้ วดั ของบัณฑิ ตสาขาวิชานิ ติศาสตร์ แบบสอบถามแบบมาตรส่ วนประมาณค่า
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เป็ นค่าระดับที่เหมาะสม
เป็ นค่าระดับที่เหมาะสม
เป็ นค่าระดับที่เหมาะสม
เป็ นค่าระดับที่เหมาะสม
เป็ นค่าระดับที่เหมาะสม

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผู้ประเมิน
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................................................
2. ตาแหน่งปั จจุบนั .........................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสมรรถนะและตัวชี้วดั ของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
สมรรถนะหลัก (core competency)
องค์ ประกอบที่ 1 : ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : การประพฤติตนถูกต้อง เหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิงานโดย
อาศัยหลักความรู ้ดว้ ยความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานทางด้านกฎหมายมีคุณภาพและเป็ น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีระเบียบวินยั

1.1 ปฏิบตั ิตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของสังคมได้อย่างเคร่ งครัด
2. มีความรั บผิดชอบ 2.1 ปฏิ บตั ิ งานที่ ได้รับมอบหมายเสร็ จก่ อน
ต่อหน้าที่
เวลาหรื อตรงเวลา
2.2 ปฏิ บ ัติตนได้ส มกับ บทบาทและหน้า ที่
ของตนเอง
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ระดับความเหมาะสม

รายการประเมิน
องค์ ประกอบย่อย

5

4

3

2

1

ตัวชี้วดั

3 . มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ 3.1 ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส และ
สุ จริ ต
ตรวจสอบได้
3.2 แสดงความคิ ด เห็ น ของตนตามหลั ก
กฎหมายอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา
4. มี ค วามเสี ย สล ะ 4.1 มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบ หมาย
อดทนในการปฏิ บ ัติ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดความสาเร็ จ
หน้าที่
ตามเป้าหมายขององค์กร
4.2 สละประโยชน์ ส่ ว นตนเพื่ อ ประโยชน์
ส่ วนรวม
องค์ ประกอบที่ 2 : ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
1. มีบุคลิกภาพที่ดี
1.1 แต่ งกายถู ก ต้องตามระเบี ย บ สุ ภาพ และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
1.2 รักษาความสะอาด สุ ขอนามัย
1.3 วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
2. มีมนุษยสัมพันธ์

2.1 มีสัมมาคารวะ เคารพผูอ้ าวุโส
2.2 มีอธั ยาศัยดี สุ ภาพและเป็ นมิตร
2.3 แสดงน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ จริ งใจกับเพื่อน
ร่ วมงาน
2.4 สามารถปฏิบตั ิงานกับบุคคลทุกระดับได้
2.5 ช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น ทั้ ง ทางสติ ปั ญ ญาและ
แรงกาย
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ระดับความเหมาะสม

รายการประเมิน
องค์ ประกอบย่อย

5

4

3

2

1

ตัวชี้วดั

3. การทางานเป็ นทีม 3.1 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.2 ให้ความร่ วมมื อในการทากิ จกรรมหรื อ
งานต่างๆ
3.3 เสนอแนะแนวทางอย่างสร้ างสรรค์และ
อยูบ่ นหลักของความถูกต้องและเหมาะสม
3.4 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงของทีมที่ทางานได้
องค์ ประกอบที่ 3 : ด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 7 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื บค้น การปฏิบตั ิงาน และการสื่ อสาร
ทั้งในและนอกองค์กร
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความสามารถใน 1.1 พู ด สื่ อสารได้ อ ย่ า งชั ด เจนและตรง
การสื่ อสาร
ประเด็น
1.2 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
1.3 ใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องและสื่ อสาร
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์
1.4 ชี้แจงและเสนอความคิดเห็นด้วยเหตุผล
2. มีความสามารถใน 2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
การใช้เทคโนโลยี
แสวงหาความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
2.2 สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถใน 3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารทั้ง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ ในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การสื่ อสาร
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รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

1

สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency)
องค์ ประกอบที่ 1 : ความรู้ กฎหมายสารบัญญัติ (จานวน 4 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายสารบัญญัติไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
กฎหมายนิ ติ ก รรม
สั ญ ญาและกฎหมาย
ลักษณะหนี้

1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายนิ ติกรรม
สัญญาและกฎหมายลักษณะหนี้
1.2 สามารถอธิ บายหลัก กฎหมายนิ ติก รรม
สั ญ ญาและกฎหมายลั ก ษณะหนี้ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายนิ ติกรรม
สั ญ ญาและกฎหมายลั ก ษณะหนี้ เข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา
และกฎหมายลักษณะหนี้ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้และความ 2.1 รู ้ เจตนารมณ์ และหลัก กฎหมายลักษณะ
สามารถในการใช้ ละเมิด
ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ 2.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายลัก ษณะ
ละเมิด
ละเมิดได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บ ใช้ห ลัก กฎหมายลัก ษณะ
ละเมิดเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิดได้
อย่างถูกต้อง
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3. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
กฎหมายเอกเทศ
สัญญา

3.1 รู ้ เจตนารมณ์ และหลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญา
3.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญาได้อย่างถูกต้อง
3.3 สามารถปรั บ ใช้ห ลัก กฎหมายเอกเทศ
สัญญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
3.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาได้
อย่างถูกต้อง
4. มี ความรู ้ แ ละความ 4.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายอาญา
ส า ม า รถ ในก า รใ ช้ 4.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายอาญาได้
กฎหมายอาญา
อย่างถูกต้อง
4.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายอาญาเข้ากับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
4.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาโดยใช้ ห ลัก กฎหมายอาญาได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 2 : ความรู้ กฎหมายวิธีสบัญญัติ (จานวน 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวชี้วดั )

ค านิ ย าม : ความรู ้ แ ละความสามารถในการน าความรู ้ ก ฎหมายวิ ธี ส บัญ ญัติ ไปใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานได้
1. มีความรู ้ และความ 1.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายปกครอง
สามารถในการใช้ 1.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายปกครองได้
กฎหมายปกครอง
อย่างถูกต้อง
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2. มี ความรู ้ แ ละความ
ส า ม า รถ ในก า รใ ช้
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความแพ่ง

3. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
กฎหมายวิธี พิ จารณา
ความอาญา

5
ตัวชี้วดั

1.3 สามารถปรับใช้หลักกฎหมายปกครองเข้า
กับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายปกครองได้อย่า ง
ถูกต้อง
2.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง
2.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งได้อย่างถูกต้อง
3.1 รู ้เจตนารมณ์และหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
3.2 สามารถอธิ บายหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้อย่างถูกต้อง
3.3 สามารถปรั บใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
3.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้อย่างถูกต้อง
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องค์ ประกอบที่ 3 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ (จานวน 2 องค์ประกอบ
ย่อย 8 ตัวชี้วดั )
ค านิ ยาม : ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านของ
เจ้าหน้าที่ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
พระราชบัญ ญัติ ก าร
จัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ

2. มีความรู ้ และความ
สามารถในการใช้
ระเบี ย บส านัก นายก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิ บั ติ ค วามรั บ ผิ ด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง
เจ้าหน้าที่ฯ

1.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ
1.2 สา มารถอ ธิ บายหลั ก กฎหมายขอ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บใช้ ห ลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญ ญัติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ ของระเบี ยบส านัก นายกว่ า
ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ัติ ค วามรั บ ผิ ด ทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
2.2 สามารถอธิบายระเบียบสานักนายกว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิความรับผิดทางละเมิด ฯ
ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรับใช้ระเบียบสานักนายกว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ ความรั บผิดทางละเมิ ด
ของเจ้ า หน้ า ที่ ฯ เข้า กับ ข้อ เท็ จ จริ งได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง
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2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาโดยใช้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ ความรั บผิดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ฯ ได้อย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 4 : ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการจั ดซื้ อจัดจ้ าง (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8
ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้ และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้
1. มีความรู ้และความ 1.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายของ
สามารถในการใช้ พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการ
พระราชบัญ ญัติ ก าร บริ หารพัสดุภาครัฐฯ
จัดซื้ อจัดจ้างและการ 1.2 สามารถอธิ บายหลั ก กฎหมายของ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการ
บริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ ฯ เข้า กับ ข้อ เท็ จ จริ ง ได้
อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
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2. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
ระเบี ย บกระทรวง
การคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐฯ

2 . 1 รู ้ เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ
2 . 2 ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
2 . 3 ส า ม า ร ถ ป รั บ ใ ช้ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
แล ะการบริ หารพั ส ดุ ภาครั ฐ ฯ เข้ า กั บ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาโดยใช้ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า
ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ
ภาครัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 5 : ความรู้ ก ฎหมายเกี่ยวกับ การบริ หารราชการแผ่ นดิน/ข้ าราชการพลเรื อน
(จานวน 2 องค์ประกอบย่อย 8 ตัวชี้วดั )
ค านิ ย าม : ความรู ้ และความสามารถในการน าความรู ้ ก ฎหมายเกี่ ย วกับ การบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน/ข้าราชการพลเรื อนไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
องค์ ประกอบย่อย
ตัวชี้วดั
1. มีความรู ้และความ
สามารถในการใช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร
ราชการแผ่นดินฯ

1.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดินฯ
1.2 สามารถอธิ บายหลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดินฯได้อย่างถูกต้อง
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1.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดินฯ เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
แผ่นดินฯ ได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้และความ 2.1 รู ้ เ จตนารมณ์ แ ละหลั ก กฎหมายของ
สามารถในการใช้ พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 2.2 สามารถอธิ บายหลั ก กฎหมายของ
ข้าราชการพลเรื อนฯ พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯได้อย่าง
ถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลั ก กฎหมายของ
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯเข้ากับ
ข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญ ห า โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนฯได้อย่าง
ถูกต้อง
องค์ ประกอบที่ 6 : ความรู้ กฎหมายเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสารและดิจิทลั (จานวน 2 องค์ประกอบย่อย
8 ตัวชี้วดั )
คานิยาม : ความรู ้และความสามารถในการนาความรู ้กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและดิจิทลั
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
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1. มี ค วามรู ้ แ ละความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
พระราชบัญ ญัติ ข ้อ มู ล
ข่าวสารราชการฯ

1.1 รู ้ เจตนารมณ์ แ ละหลัก กฎหมายของ
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารราชการฯ
1.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติข ้อมู ล ข่ า วสารราชการฯ
ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลัก กฎหมายของ
พระราชบัญ ญัติข ้อมู ล ข่ า วสารราชการฯ
เข้ากับข้อเท็จจริ งได้อย่างถูกต้อง
1.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักกฎหมายของพระ
ราช บัญ ญัติ ข ้อมู ล ข่ า วสารราชการฯ ได้
อย่างถูกต้อง
2.1 รู ้ เจตนารมณ์ แ ละหลัก กฎหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
2.2 สามารถอธิ บ ายหลัก กฎหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯได้อย่างถูกต้อง
2.3 สามารถปรั บ ใช้ ห ลัก กฎหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯเข้ากับข้อเท็จจริ งได้
อย่างถูกต้อง
2.4 สามารถสรุ ปและเสนอแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ห ลัก กฎหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯได้อย่างถูกต้อง

2.มี ค วามรู ้ และความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การ กระ ท า ควา มผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันกรอบแนวคิด เก็บข้ อมูลการวิจัย (สั มภาษณ์ )
และตรวจเครื่ องมือการวิจัย
ชื่ อ-สกุล
1. ปลัดกระทรวงพลังงาน
2. ดร.อินทพร จัน่ เอี่ยม
3. นางสาวปรี ยาภรณ์ เกราะแก้ว
4. นายกฤษณพล วุฒิจนั ทร์

5. คุณศิริภทั ร ธรรมเขต

ตาแหน่ ง
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ผูต้ รวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย สานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
ฝ่ ายกฎหมายและอุทธรณ์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
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ภาคผนวก ค
หนังสื อขอความร่ วมมือในการวิจัย
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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 ผู้อานวยการกองกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ สมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือวิจัยดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง
(สุภัทรา เอื้อวงศ์)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา 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 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย)
เรียน ผู้อานวยการกองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสอบถาม
ด้วย นางสาว สุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นา
และนวั ต กรรมการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สยาม ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง
“สมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี
เณรยอด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับ
สมรรถนะและตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บ
ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย โดยใช้ แ บบสอบถามสมรรถนะและตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
นิติศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะ
นามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึก ษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง
(สุภัทรา เอื้อวงศ์)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา โทร. 098 – 754 - 6007
ที่ สน 0210.4/ว23
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
14 ตุลาคม 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (งานวิจัยกฎหมาย)
เรียน ผู้ตรวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คิวอาร์โค้ด (QR Code) สาหรับสแกนเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ ดังเอกสารแนบ
ด้านหลัง
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ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) ซึ่งนักศึกษามีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะและตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ จึงขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลจากนิติกร หรือ
เจ้าหน้าที่กฎหมายในสังกัดหน่วยงานของท่านทั้งหมด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อนาไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ของสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ตามลักษณะงานของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากการสแกนคิว
อาร์โค้ด (QR Code) ตามเอกสารดังแนบด้านหลัง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้
ข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะนามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดั งกล่าวเก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา โทร. 098 – 754 - 6007

ที่ สน 0210.4/ว....

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
27 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

ขอเรีย นเชิญเป็น ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินสมรรถนะและตัว ชี้วัดสมรรถนะของ
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
เรียน รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
ด้วย นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาและ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “สมรรถนะ
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และตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (หลัก) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) นั้น
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย ศึ ก ษาศาสตร์ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประเมินสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามแบบประเมินสมรรถนะ
และตัว ชี้วัดสมรรถนะของบั ณฑิต สาขาวิช านิติศาสตร์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะและตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ดังกล่าว
จึ งเรี ย นมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา โทร. 098-754-6007

ภาคผนวก ง
หนังสื อตอบรับบทความลงตีพมิ พ์วารสารสั นติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
และเกียรติบัตรการนาเสนอผลการวิจัยระดับชาติ
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ประวัติผู้วจิ ัย
นางสาวสุ ทธาริ นี ฤทัยวัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ
1) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2552 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(น.ม.) สาขาวิชากฎหมายเอกชนและธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2559 สอบไล่ได้เป็ นเนติบณ
ั ฑิต
ไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 72 พ.ศ. 2562 และเข้ารับการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าและนวัตกรรมการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2560

