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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินสามรรถนะหลักของบุคลากรรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ 

โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะหลัก  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ความใฝ่เรียนรู้  คุณธรรมและความซื่อสัตย์  ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน  การท างานเป็นทีม  จิตส านึกองค์กร  
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินสามรรถนะหลักของบุคลากรรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ 
โดยผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  เพื่อท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว เหมาะกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยเรียญเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 1 ผ่านเกณฑ์ในทุกข้อ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน น ามาวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติ
ของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับความเป็นจริง (Reliability) โดยในภาพรวมของแบบสอบถามทั้งหมด คือ 0.938  และได้ทดลองน าข้อ
ค าถามไปผนวกเข้ากับโปรแกรมสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หลายๆ โปรแกรมพบว่าโปรแกรม Google Form เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุด
ในการวิจัยครั้งนี้ เนืองจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีการสนับสนุน
การใช้งาน Google Apps ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร ต่าง ๆ  
ค าส าคัญ :  สมรรถนะหลัก, การพัฒนา, เครื่องมือ 

Abstract 
The objective is to development tool of instrument estimate to analyze the core competency main 

personnel individually online. The research were focused on developing tools to assess core competencies of 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok. Which contain of six factors 1. Knowledge-Based 
Orientation 2. Morality and Integrity  3.Ultimate Determination  4.Team Work   5.Notice of Organization  6.Based 
on Continuous Improvement  The objective was to develop tools to assess organization’s staff competency 
individually through organization network by making questionnaires available online to made it fast and easy to 
do the questionnaires. The research has create a questionnaires and then invited experts to evaluate the 
content and the validity of the questionnaire. The research brought the questionnaire to trail with sample of 
32 person and analyze by IOC the tools got an overall Reliability 0.938 and test by questions combined with 
many on line questionaire programs. It found that Google Form program is the best in this research due to it is 
the free program and Technology North Bangkok had supported Google Apps in document administrations 
Keyword :  core competencies, development, tool 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาวะสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) เป็นสังคมที่มุ่งเน้นเรื่องของความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและทักษะวิชาชีพต่างๆหรือที่เรียกว่า “ทุนปัญญา” (Intellectual capital) ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและการประสบความส าเร็จในการด าเนินการสูงกว่าองค์การที่ไม่มีทุนปัญญาดังนั้นองค์การต่างๆ จึงหันกลับมาทบทวน
และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของตนมากขึ้นโดยเน้นการสร้าง “ทุนมนุษย์” (Human capital) เพื่อน าไปสู่การสะสมทุน
ปัญญาที่มีคุณค่าที่สุดการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันกนัเป็นอย่างมากปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและช่วย
ให้ได้เปรียบทางการแข่งขันคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่เราจะเห็นได้
ในองค์การขนาดใหญ่หลายองค์การที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขึ้นมาโดยเฉพาะทั้งในส่วนราชการและ
เอกชน 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคลากรโดยการศึกษา
พฤติกรรมการท างานของบุคคลที่มีผลงานความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่โดดเด่นซึ่งจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ได้มาก าหนดเป็นสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นผล
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดท าโมเดลสมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือนไทยซึ่งประกอบไปด้วย
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นและสมรรถนะจะมีบทบาทในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาคราชการมากขึ้น (สุมาลี, 2550) และจากการที่ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 
พ.ศ. 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ส่วนราชการน าหลักสมรรถนะ
มาปรับใช้ให้เหมะสมกับส่วนราชการโดยเฉพาะสมรรถนะหลักนั้น 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวด้วยเล็งเห็นความส าคัญในการน าระบบ 
“สมรรถนะ” มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในระบบการสรรหาคัดเลือกการประเมินผลงานและการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรไว้จ านวน 6 ด้าน (KMUTNB) ดังนี ้

 ความใฝ่เรียนรู้ Knowledge-Based Orientation 
 คุณธรรมและความซื่อสัตย์ Morality and Integrity  
 ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน Ultimate Determination 
 การท างานเป็นทีม Team Work 
 จิตส านึกองค์กร Notice of Organization 
 การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง Based on Continuous Improvement 
 จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่องการก าหนดสมรรถนะหลัก  (Core Competency) 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ในข้อ (ค) ข้อที่ 1 กล่าวว่า “การประเมินเพื่อ
พัฒนาตนเองจะเป็นการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและบุคลากรประเมินตนเองทั้งนี้การประเมินใน
กลุ่มผู้บริหารทุกระดับมหาวิทยาลัยโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์จะด าเนินการให้ทั้งหมดส าหรับบุคลากรในกลุ่ม
วิชาการและกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการมอบให้ส่วนงานด าเนินการและจัดส่งผลการประเมินให้กองบริหารและจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อด าเนินการประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปให้หัวหน้าส่วนงานทราบและมหาวิทยาลัยจะน าผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนาบุคลากรในภาพรวมต่อไป”  

 เนื่องจากวิธีการประเมินสมรรถนะหลัก ในปัจจุบันเป็นการประเมินจากผู้บริหาร ซึ่งท าให้บุคลากรไม่ทราบว่าตนเอง
บกพร่องจากสมรรถนะหลักอย่างไร ควรพัฒนาในหัวข้อไหน และรูปแบบใด การที่ต้องรอผลการประเมินจากผู้บริหารนั้นอาจท าให้
เกิดความเสียหาย หากผลการประเมินไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากผลการประเมินนั้นมีผลกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ฉะนั้น
บุคลากรควรรู้ล่วงหน้าว่าตนเองมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงในการท างานอย่างไรจึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะหลักได้ วิธีการที่จะวิเคราะห์สมรรถนะหลักเพื่อเป็นการพัฒนาในเชิงรุก  มีหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์โดยบุคลากร
ประเมินสมรรถนะของตนเอง  การวิเคราะห์โดยผู้บังคับบัญชา การวิเคราะห์ด้วยการสัมภาษณ์ แต่วิธีการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
สามารถทราบผลได้ทันที คือ การวิเคราะห์ด้วยตนเอง  และในปัจจุบันระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของเรา
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มากยิ่งขึ้น  ระบบสื่อสารออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่มี
ผู้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  จึงน ามาสู่งานวิจัยเรื่องนี้ท่ีจะสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือผ่านระบบออนไลน์ 

1.2 วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินสามรรถนะหลักของบุคลากรรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 

1.3.1 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย 6 ด้านคือ 
1) ความใฝ่เรียนรู้   
2) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ 
3) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน 
4) การท างานเป็นทีม 
5) จิตส านึกองค์กร 
6) การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ  จ านวน 687 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 32 คน 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการหาข้อมูล ศึกษาวรรณกรรม และทดลองใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตั้งแต่ เมษายน 2557 – มิถุนายน 2558 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ศึกษาวรรณกรรม ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสมรรถนะต่างๆ และศึกษาสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
  จากการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน  ตามบริบทในเรื่องสมรรถนะหลัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดังนี้ 
 สมรรถนะ คือคุณลักษณะพื้นฐานในเชิงพฤติกรรมที่มีอยู่ในตัวคน ที่แสดงออกมาโดยเป็นคุณลักษณะที่สามารถท าให้

ผลงานที่ท าออกมาประสบความส าเร็จได้โดยคุณสมบัตินี้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 
 ความใฝ่เรียนรู้ (Knowledge-Based Orientation) คือ การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งทักษะการ
ท างานของตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมหาวิทยาลัยโดยรวม 

 คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Morality and Integrity) คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มี
จิตส านึกและจริยธรรมในวิชาชีพ ของตนเพื่อความเที่ยงตรง เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมุ่งระโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจนปฏิบัติตนตามนโยบาย ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ จรรยาบรรณ โดยเคร่งครัด 

 ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน (Ultimate Determination) คือ ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ความสามารถใน
การท างานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดหรือเกิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
ตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 

 การท างานเป็นทีม  (Team Work) คือ ความยินดีที่จะร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น โดยให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น 
ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานท่ีดีเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 จิตส านึกองค์กร Notice of Organization คือ ส านึกความเป็นเจ้าของ ถือว่ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ท างานนั้นเสมือนเป็น
บ้านหลังที่สองที่ทุกคน มีความจงรักภักดี มีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนท านุบ ารุงมหาวิทยาลัยและ
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เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Based on Continuous Improvement)  คือ  มุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน

ของตนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน าเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ หรือเสนอวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ โดยใช้เวลาและทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างประหยัดเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 

2.2 สร้างเครื่องมือวัด สร้างข้อค าถามที่ใช้ในการวัดสมรรถนะ โดยอ้างอิงตามบริบทสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้ง 6 ด้าน ด้านละ  9 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 54 ข้อค าถาม  

 โดยสร้างเครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ท าประจ า    ส าหรับพฤติกรรมที่ท่านท าประจ าจนเป็นนิสัย โดยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1 
2) ท าบางครั้ง   ส าหรับพฤติกรรมที่ท่านท าในบางครั้ง แต่ไม่สม่ าเสมอ โดยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 0 
3) ไม่เคยท า     ส าหรับพฤติกรรมที่ท่านไม่เคยได้ท า โดยมีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 0 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of item objective 
congruence)   

 การวิจัยในครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านสมรรถนะ จ านวน 
2 ท่าน  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะ โดยหากค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.80 แสดงถึงข้อค าถามข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากมีค่า 0.8  ซึ่งเข้าใกล้ค่า 1 ทั้งนี้ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.80 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
จะต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไปหรือท าการปรับปรุงข้อค าถามข้อนั้นใหม่ 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
2.5 หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน 
ความเช่ือมั่น  หมายถึง เครื่องมือนั่นมีความน่าเช่ือถือมากน้อยแค่ไหน  เครื่องมือที่มีความเช่ือมั่นสูง คือ เครื่องมือที่มีคุณสมบัติ

สามารถวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ค่าหรือค าตอบใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันน้อยมาก  
2.6 วิเคราะห์และสรุปข้อดีข้อเสียของระบบสารสนเทศ 
2.7 อภิปรายและเสนอแนะ 

3. ผลการวิจัย 
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of item objective 

congruence)  โดยผู้เช่ียวชาญด้านสมรรถนะ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์
ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี ้

 ค่าความเช่ือมั่น +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ค่าความเช่ือมั่น 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ค่าความเช่ือมั่น - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  
 โดยผู้เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน า และหาผลการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

      
N
RIOC 

   

  เมื่อ IOC   คือ   ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
   R    คือ   ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
   N       คือ   จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการหาค่า ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  

- ข้อค าถามที่มีค่า IOC  ตั้งแต่  0.50 - 1.00  มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
- ข้อค าถามที่มีค่า IOC  ต่ ากว่า  0.50  ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
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ข้อ 
ค าถาม 

สมรรถนะแต่ละด้าน 

ความใฝ่เรียนรู้ 
คุณธรรมและ
ความซ่ือสัตย์ 

ความมุ่งมั่น 
ให้เกิดผลส าเร็จของงาน 

การท างาน 
เป็นทีม 

จิตส านึก
องค์กร 

การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 

 
  จากตาราง จะพบว่าค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 1 ผ่านเกณฑ์ในทุกข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงที่
สามารถน ามาใช้งานได้ 

3.2 คุณภาพของเคร่ืองมือ หาค่าความเชื่อมั่น 
  น าแบบสอบถามที่ได้จากการน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน มาวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติของเครื่องมือ
ที่วัดได้ตรงกับความเป็นจริง (Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ในภาพรวมของแบบสอบถามทั้งหมด คือ 0.938  และ
วิเคราะห์ผลเป็นรายด้าน ได้ดังตารางต่อไป 

ด้านสมรรถนะ ค่าความเชื่อมั่น 
ความใฝ่เรียนรู้ 0.536 
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ 0.736 
ความมุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จของงาน 0.742 
การท างานเป็นทีม 0.832 
จิตส านึกองค์กร 0.712 
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 0.584 

 
  จากตาราง จะพบว่าค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ผ่านเกณฑ์ทั้งในด้านผลรวมแบบสอบถามทั้งฉบับ และในรายด้าน ซึ่งมี
ค่าความเช่ือมั่นที่สามารถน ามาใช้งานได้ 

3.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะหลัก 
  จากที่ได้ทดลองน าแบบสอบถามมาผนวกกับโปรแกรมต่างๆ โดยใช้โปรแกรมที่สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และ
น ามาวิเคราะห์ในแต่ละโปรแกรมแล้ว ได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 

ชื่อ ข้อจ ากัดการใช้งาน การแสดงผล ข้อดี 
Google Form ผู้สร้างแบบฟอร์มต้องมีบัญชี 

Gmail ของ Google ก่อนถึงจะใช้
งานได้ 

ส่งข้อมูลไป Google 
Spreadsheet ที่เอาไว้เก็บข้อมูล
จาก Form สามารถเก็บได้สูงสุด 
400,000 cells  

ใช้งานได้ฟรี 
- export ข้อมูลดิบออกมาได้ 
- มจพ มีการสนับสนุนการใช้ 
Google Apps 

LimeSurvey 
 

- ใช้ฟรี 25 วัน  
- ไม่สามารถ export ข้อมูลดิบ
ออกมาได้ 

แสดงผลข้อมูลดิบได้ หากต้องการ
แบบวิเคราะห์ได้ต้องซื้อเพิ่ม 

- ใช้ได้กับทุกบราวเซอร์ 
- รองรับภาษา ได้มากกว่า 50 
ภาษา 
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ชื่อ ข้อจ ากัดการใช้งาน การแสดงผล ข้อดี 
surveymonkey ใช้ฟรี แต่ 

- จ ากัดผู้ตอบไม่เกิน 100 ราย 
- สร้างข้อค าถามได้ไม่เกิน 10 ข้อ 

แสดงผลคะแนนแบบเรียลไทม์
ไม่ได ้

- สร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น
หมวดต่างๆ ได้ถึง 40 หมวด  

WordPress 
Simple Survey 

- รุ่นฟรี  ไม่แสดงผลคะแนนให้
ผู้ตอบดู 
- ต้องใช้งานผ่านปลั๊กอิน 

แสดงผลคะแนนแบบเรียลไทม์
ไม่ได ้

- สามารถเข้าไปดูค าตอบของแต่
ละคน (Mark) ได้  
- export ข้อมูลทั้งหมดออกมา
เป็น CSV  ได้ 

surveyCan รุ่นฟรี มีพื้นที่การจัดเก็บรูปภาพ
เพียง 1 MB 

แสดงผลข้อมูลดิบได้ หากต้องการ
แบบวิเคราะห์ได้ต้องซื้อเพิ่ม 

ไม่จ ากัดจ านวนข้อและจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  จากตารางจะพบว่า แต่ละโปรแกรมมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรน าโปรแกรม Google Form มาใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เนืองจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีการสนับสนุน
การใช้งาน Google Apps ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร ต่าง ๆ  
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการน าไปให้ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 3 ท่าน ได้ประเมิน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเที่ยงตรง เท่ากับ 1 ในทุกข้อ โดยเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.80 ขึ้นไปซึ่งสอดคลองกับ เมเฮน และเลแมน 
(Mehrens and Lehman, 1984 : 271-272) กลาววา แบบทดสอบที่มีจ านวนขอมากจะมีคาความเช่ือมั่นสูง และนัลเนลลี 
(Nunnally, 1967 : 226) อธิบายไววา คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือในการวิจัยควรมีคาเทากับ 0.80 ซึ่งจ านวนขอค าถามของผูวิจัยมี 
จ านวน 54 ขอ ซึ่งถือวามีจ านวนมากพอสมควร จึงสรุปไดวาขอค าถามของแบบประเมินสมรรถนะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเช่ือมั่น
สูงเปนไปตามเกณฑ์ 
 ผลจากการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับความเป็นจริง (Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ผลปรากฏว่า  
ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ รวมทั้งหมดได้ 0.938  ซึ่งสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล ที่ได้กล่าวไว้ว่าค่า
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ หากมีค่าเข้าใกล้ 1 หมายความว่า เครื่องมือมีความเที่ยงสูง โดยเครื่องมือทั่วไปที่ใช้วัดค่าความเช่ือมั่นที่
ยอมรับได้ คือ 0.80 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้มีคุณสมบัติของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับความเป็นจริงสามารถ
น ามาใช้งานได้ 
 ผลจากการทดลองน าแบบสอบถามมาผนวกกับโปรแกรมท าแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โปรแกรมท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า โปรแกรมแต่ละโปรแกรมมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่โปรแกรมที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ Google Form  
เนื่องจากเป็นบริการที่ใช้งานได้ฟรีตลอด อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยังมีนโยบายการน า Google app 
มาใช้ในการบริหารงานต่างๆ ทั้งในด้านงานเอกสาร และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งาน Google Form .ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ ท าให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน Google Form อยู่แล้ว แต่ยังมีข้อจ ากัดในการจัดรูปแบบ หรือการ
แสดงผลที่ต้องใช้งานตามรูปแบบที่มี    
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะในครั้งนี้เน้นหลักให้น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติงานและระดับปฏิบัติการ สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นการประเมินทางเดียว  ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า
หากน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะนี้  โดยการพัฒนาปรับปรุงข้อค าถาม ก็สามารถน ามาใช้ในการประเมินรูปแบบ 360 องศา ที่ใช้ใน
การประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งในระดับผู้บริหารต่อไปได้ 

5.2 การใช้โปรแกรม Google Form ของ Google app นั้น ถึงเป็นโปรแกรมที่ได้เลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แต่ตัวโปรแกรมก็ยัง
มีข้อจ ากัดของรูปแบบ ความสวยงาม และรูปแบบตัวอักษร ที่ไม่มีรูปแบบให้เลือกใช้ได้มากนัก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าหากมีผู้ที่มี

http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-simple-survey/
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-simple-survey/
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ความสามารถน าไปเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองออกแบบให้สวยงาม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จะท าให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่อย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ให้
ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้  
 งานวิจัยครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
ณ โอกาสนี ้
7. เอกสารอ้างอิง 
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร “การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ “The Pocket Training Series : Training Need Analysis – Competency Based.”กรุงเทพฯ : เอช อาร์ 

เซนเตอร์, 2556. 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง การก าหนดสมรรถนะหลัก  (Core Competency) ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553. 
หนังสือส านักงาน ก.พ. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้ส่วนราชการน าหลัก

สมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก มาปรับใช้ให้เหมะสมกับส่วนราชการ : ที่ นร 1012/ว 20  ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 
2552.  

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (2530), กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.  
พวงรัตน์ ทวีรัตน.์ (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


