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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัย             
เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ วิ ธี วิ ท ยาแบบการสร้ า งทฤษฎี ฐ านรากซึ่ ง เป็ น วิ ธี วิ ท ยาหนึ่ ง ของ        
กระบวนทัศน์ทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค�ำถาม
การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง และวิธกี ารสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจาก
ความคิดเห็นของ 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ผูป้ ระกอบการ 2) กลุม่ ผูบ้ ริหารในสถานประกอบการ
และ 3) กลุ่มศิษย์เก่าที่ส�ำเร็จการศึกษาและท�ำงานแล้ว รวม 15 คน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความหมายของสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิต ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย 1) มีความรู้      
ตรงกับงานที่ท�ำ  2) มีทักษะในการสังเกต 3) มีการวางแผนธุรกิจได้ดี 4) สามารถใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปได้ดี 5) มีการสื่อสารที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
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Essential professional competencies required of graduates
from the Department of General Management, Faculty
of Business Administration
Rungroje Songsraboon2
Abstract
The research aimed to study essential professional competencies required
of graduates from the Department of General Management, Faculty of Business
Administration. This study was a qualitative research and used the grounded
theory methodology. This methodology was a part of an alternative paradigm.
Data were collected, using in-depth interview with semi-structured questions in
the interview and non-participant observation. 15 key informants were from            
3 groups: 1) entrepreneur 2) company’s administrators, and 3) graduated alumni.
Data analysis based on in-depth interview indicated that professional competencies
which were required of the graduates from the Department of General Management,
Faculty of Business Administration, consisted of 1) knowledge directly relevant
to the job, 2) observation skills, 3) efficient business planning, 4) ability to use
the software program, 5) effective communication, and 6) honesty and ethics.
Keywords: 1. Essential competencies 2. Graduates 3. Department of General
                 Management, Faculty of Business Administration
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บทน�ำ

ปัจจุบนั ธุรกิจและการแข่งขันต้องปรับตัว บุคลากรกลายเป็นกลไกความส�ำเร็จ
ของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาท�ำหน้าที่ผลิต
บัณฑิตสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทุกมหาวิทยาลัยมุ่งเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตอบสนองการเข้าสูต่ ลาดแรงงานของประเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ท� ำ ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเป้ า หมายความส� ำ เร็ จ อี ก ประการ               
ของสถานศึกษาทั้งในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทีต่ รงกับความต้องการของตลาดแรงงานและท�ำให้บณ
ั ฑิตจบได้งานท�ำ การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและได้งานท�ำจึงกลายเป็นนโยบายส�ำคัญของทุกมหาวิทยาลัยและ
เป็นดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จด้านการประกันคุณภาพตามนโยบายประกันคุณภาพของ       
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชี้วัดดัชนีความส�ำเร็จด้านภาวะการมีงานท�ำ
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการการจัดการทัว่ ไป เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อผลิต
บัณฑิตซึง่ มีความรูค้ วามสามารถด้านการบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป รวมถึง
แนวคิดทางการบริหารองค์กรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจในภาคทฤษฎี การฝึกงาน การจัดท�ำโครงงาน
และฝึกปฏิบตั ทิ งั้ ในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษา
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจทัง้ ในทางการบริหารธุรกิจ และมีความสามารถในการประยุกต์
จากสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ นกระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจสูก่ ารปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ทีป่ ระสบปัญหาต่อตลาดแรงงานของสถาบัน
อุดมศึกษาพบว่า ภาวะการมีงานท�ำมีอัตราลดลง ทั้งนี้จากข้อมูลภาวะการมีงานท�ำ        
ทุกระดับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 54 สถาบันอุดมศึกษา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558
อัตราการมีงานท�ำของผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 73.01 โดยปี 2557
มีอัตราการมีงานท�ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีจ�ำนวนร้อยละ 67.71 และ ปี 2558 มีจ�ำนวน
ร้อยละ 65.01 โดยลดลงตามล�ำดับ สอดคล้องกับอัตราการว่างงานของบัณฑิตที่จบจาก
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2558 มีอัตราการว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อมี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 มีจ�ำนวนร้อยละ 21.47 และ ปี 2557 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24.06 และ ปี 2558 มีจ�ำนวนร้อยละ 30.43 ตามล�ำดับ (Office of the Higher
Education Commission, 2015) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2557 ส�ำรวจ 5 อันดับของสาขาวิชาที่ไม่มีงานท�ำมากที่สุด อันดับ 1 คือสาขาที่เกี่ยวกับ
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การบริหารธุรกิจ/บริหาร  การพาณิชย์ (Krungthep Turakit News, 2016) ทัง้ นีก้ ารส�ำรวจ
ใช้ฐานข้อมูลของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีล่าสุดของทบวงมหาวิทยาลัยเป็น  
กรอบในการสุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 1,988 ตัวอย่าง กระจายไปทุกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
19 แห่ง ทุกสาขาวิชา (9 สาขา) โดยสรุปข้อมูลส�ำคัญของสถานประกอบการเอกชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องจากสาเหตุของการว่างงานไว้หลายประการ ประการส�ำคัญใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตสรุปได้ 3 ประเด็นที่ส�ำคัญ คือ ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีผลการเรียน
ต�ำ 
่ (GPA ต�ำ่ )  ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาไม่มกี ารฝึกงานระหว่างการเรียน จากการศึกษาแนวคิด
และงานวิจัยของ McClelland (1973) ได้กล่าวถึงความหมายที่ชี้ว่า สมรรถนะเป็น
คุณลักษณะซึ่งเป็นพื้นฐานความส�ำเร็จของการปฏิบัติงาน และได้สรุปว่าสมรรถนะ          
มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) ด้านความรู้ (knowledge) 2) ด้านทักษะ (skill)
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) 4) บุคลิกลักษณะประจ�ำตัวของบุคคล
(traits) 5) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives/attitude) ทัง้ นีค้ วามส�ำคัญของสมรรถนะต่อองค์กร
ธุรกิจยังเป็นปัจจัยในการท�ำงานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร  
โดยเฉพาะการเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็น
ปัจจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ (Office
of the Higher Education Commission, 2015)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป” เนื่องจากสมรรถนะ   
ทีไ่ ด้จากการผลิตบัณฑิตเป็นส่วนหนึง่ มาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่จัดขึ้นในแต่ละสาขา ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา การฝึกทักษะความช�ำนาญในวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
และการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ตามคุณลักษณะสมรรถนะทีอ่ งค์กรธุรกิจต้องการ
ท� ำ ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานที่ ด           ี
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป จึงมีความพยายามในการจัดการและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ อีกทั้ง
ยังเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาบัณฑิตให้ได้งานท�ำ  และเป็นแนวทางสู่การวางแผน        
เพื่อให้ได้เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
จัดการทั่วไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต                          
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป
แนวคิ ดและทฤษฎีในการวิ จยั
ทฤษฎีฐานราก (grounded theory) เกิดจากนักสังคมวิทยา 2 ท่าน คือ Barney
G. Glaser และ Anselm L. Strauss ทัง้ สองได้ทำ� วิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งสภาวะก�ำลังตายและ
การตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ช่วงกลางทศวรรษ 1960s ท�ำให้พวกเขาได้พัฒนา
ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งท�ำให้นักสังคมศาสตร์ท่านอื่นสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ได้เป็นจ�ำนวนมาก Glaser and Strauss (1967)
ได้เสนอการวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีตรรกะในตัวเองและ
สามารถอธิบายเชิงทฤษฎีทเี่ ป็นนามธรรมของกระบวนการทางสังคม และได้ให้คำ� นิยาม
ทฤษฎีฐานรากในฐานะวิธีการค้นพบความจริงจากข้อมูล อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยตรง และวิเคราะห์กระบวนการสังคมระดับพื้นฐานซึ่งต่อมา Strauss and Corbin
(1990) ได้เสนอกระบวนการเทคนิคใหม่ที่แตกต่างคือ ให้นักวิจัยใช้ประสบการณ์ทั้ง     
ส่วนบุคคลและวิชาชีพเพื่อเพิ่มความละเอียดอ่อนทางทฤษฎี (theoretical sensitivity)
มากกว่าการพยายามสร้างความคลุมเครือทางความคิดในการวิจัย แต่สิ่งที่ทั้งสองฝ่าย
ยั ง คงมี เ หมื อ นกั น คื อ การมี ฐ านคติ ท างญานวิ ท ยาแบบปฏิ ฐ านนิ ย มเช่ น เดี ย วกั น            
โดยเฉพาะประเด็นการค้นพบความจริง การอธิบายเชิงสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูศ้ กึ ษากับสิง่ ทีถ่ กู ศึกษา จากนัน้ ได้มนี กั วิชาการคือ Charmaz (2006) ได้เสนอแนวทาง
การใช้ทฤษฎีฐานรากภายใต้การตีความนิยมและสร้างสรรค์นยิ ม (constructionism) และ
ได้ เ ขี ย นหนั งสื อ เกี่ย วกับทฤษฎีฐ านราก ชื่อ Constructing Grounded Theory:                
A Practical Guide Through Qualitative Analysis โดยผสานการใช้ฐานคติของกระบวนทัศน์
การตีความเพื่อเข้าใจ (understanding) ต่อโลกทางสังคมที่ศึกษากับกระบวนทัศน์        
ปฏิฐานนิยมเพื่ออธิบาย (explanation)ปรากฏการณ์ที่ศึกษา (Charmaz, 2006)
กระบวนการวิเคราะห์แบบทฤษฎีฐานรากมีการก�ำหนดรหัสที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ขั้นตอน
ดังนีก้ ารก�ำหนดรหัส (open coding), การเชือ่ มโยงข้อมูล (axial coding) และการบูรณาการ
หาแก่นของเรื่องราว (selective coding) (Strauss, 1987; Strauss and Corbin, 1990)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การก�ำหนดรหัส (open coding) เพื่อจ�ำแนกข้อมูลออกเป็น
“หน่วยย่อย” หลาย ๆหน่วย เพือ่ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถจัดการกับข้อมูลได้สะดวก หน่วยย่อย
แต่ละหน่วยนั้นจะถูกให้สัญลักษณ์เป็นรหัส (ชื่อ) ที่ท�ำหน้าที่เสมือนกรอบกว้างๆ
2) การเชือ่ มโยงข้อมูล (axial coding) จะท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงความหมายของรหัสทีก่ ำ� หนด
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ไว้ (open coding) โดยยึดใจความที่เข้ากันได้และที่บ่งบอกถึงเรื่องเดียวกัน (theme)
ของข้อความเหล่านัน้ เป็นเกณฑ์ ผลลัพธ์ของการเชือ่ มโยงข้อมูลคือเรือ่ งหรือมโนทัศน์ที่
จ�ำแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็นหัวข้อย่อย 3) การบูรณาการเรื่องราว (selective
coding) เป็นการน�ำเอาข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่มเป็นประเภทแล้วในขั้นตอนการเชื่อมโยง
ข้อมูล (axial coding) มาบูรณาการเข้าให้เป็นเรื่องราว โดยอาศัยความสัมพันธ์ของ     
มโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยที่ได้จากขั้นการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นแนวทางหรือเรียกว่า         
การเลือกแก่นของเรื่อง (Park T-Y et al., 2006)
ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education
Commission, 2015) ได้ก�ำหนดแนวคิดเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่เป็นกรอบ
ที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
คุณวุฒคิ วามเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งจากคุณวุฒริ ะดับหนึง่ ไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ การแบ่งสายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องแต่ละระดับคุณวุฒซิ งึ่ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ       
การเปิดโอกาสในการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม       
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้ ระบบและกลไกทีใ่ ห้ความมัน่ ใจในประสิทธิผลการด�ำเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถ
ผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Office of the Higher
Education Commission, 2015) โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (ethics and morals) 2) ด้านความรู้ (knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญา
(cognitive skills) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(interpersonal skills and responsibility) และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical, communication and information
technology skills)
David C. McClelland (1973) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาววาร์ด เมื่อปี
ค.ศ.1960 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent
performer) ในองค์การกับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ
และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการท�ำนายความสามารถ หรือสมรรถนะ
ของบุคคลได้ เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ และ McClelland     
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสมรรถนะ มี 5 ส่วน ได้แก่ 1) ความรู้ (knowledge) 2) ทักษะ
(skill) 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) 4) บุคลิกลักษณะประจ�ำตัวของ
บุคคล (traits) และ 5) แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude)
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Boyatzis (1982) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager:  A Model
of Effective Performance และได้นยิ ามค�ำว่า Competencies เป็นความสามารถในงาน
หรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่น�ำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
Gary Hamel และ C.K. Prahalad (1994) ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for
the Future ซึง่ ได้นำ� เสนอแนวคิดทีส่ ำ� คัญ คือ Core Competencies เป็นความสามารถหลัก
ของธุรกิจ ซึง่ ถือว่าในการประกอบธุรกิจนัน้ จะต้องมีเนือ้ หาสาระหลัก เช่น พืน้ ฐานความรู้
ทักษะ และความสามารถในการท�ำงานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด จึงท�ำงานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Sirisomboon (2016) ได้ท�ำการศึกษางานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก ประจาํ
ปีการศึกษา 2556 – 2557 (รุ่นที่ 15) โดยสรุปว่า คุณลักษณะที่ต้องการจากบัณฑิต
เรียงล�ำดับจากมากไปน้อย อันดับหนึ่ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมาก อันดับ
สองด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก อันดับ
สาม ด้านความรู้อยู่ในระดับมาก อันดับสี่ ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะทาง
ปัญญาอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้าย คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
Chewapun (2015) ได้ท�ำวิจัยเรื่องสมรรถนะของพนักงานบัญชีในโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชีเพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบความคิดเห็นของหัวหน้างานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เกี่ ย วกั บ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบั ญ ชี ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี
และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 68 คน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีตามที่คาดหวัง ด้านกิจนิสัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพ      
อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาอยู่ในระดับดี คือด้านความรู้ทางวิชาการและด้านทักษะใน
การปฏิบัติงาน สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีตามที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้าน         
อยู่ในระดับดี โดยอันดับแรกคือ สมรรถนะด้านกิจนิสัยที่ดีในการประกอบวิชาชีพ           
รองลงมา คือ สมรรถนะด้านทักษะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะด้านความรู้ทาง
วิชาการตามล�ำดับ การเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี       
ตามที่คาดหวังกับสมรรถนะที่เป็นจริงใน 3 ด้าน พบว่าสมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่า
สมรรถนะที่เป็นจริงอย่างมีนัยส�ำคัญ
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Suksawat (2016) ได้ท�ำวิจัยเรื่องสมรรถนะของนักบัญชีในความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคตะวันออก เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของนักบัญชีที่ผู้ประกอบ
การต้องการในเขตภาคตะวันออก และเป็นวิจัยเชิงส�ำรวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก     
ผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกจ�ำนวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่านักบัญชีควรมี
ทักษะด้านค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ มากทีส่ ดุ โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการ
นั ก บั ญ ชี ท่ี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ใ ส่ ใ จและรั ก ษาความลั บ ไม่ น� ำ ข้ อ มู ล บริ ษั ท ไปเปิ ด เผย            
อาจเนื่ อ งจากนั ก บั ญ ชี เ ป็ น ผู ้ รู ้ ค วามเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ จึ ง ต้ อ งมี              
ความซือ่ สัตย์มจี รรยาบรรณต่อวิชาชีพของ ตนเองโดยไม่เปิดเผยข้อมูล ทางการเงินของ
องค์กรต่อคู่แข่งหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รองลงมาเป็นทักษะทางด้านวิชาชีพ
ทักษะด้านความรู้ และประสบการณ์และการพัฒนาตามล�ำดับ
วิ ธีการศึกษา
1. การออกแบบการวิ จยั การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) ใช้วิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานราก (grounded theory methodology)
ซึ่งเป็นวิธีวิทยารูปแบบหนึ่งของกระบวนทัศน์ทางเลือก (alternative paradigm) โดยมี
จุ ด ยื น ทางปรั ช ญาที่ มี ลั ก ษณะตามแนวคิ ด หลั ง ปฏิ ฐ านนิ ย ม (post positivist)
(Vanitbuncha, 2015) เพือ่ ค้นหาการให้ความหมายและศึกษากระบวนการของสมรรถนะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
2. ขอบเขตการวิ จยั
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป เพื่ออธิบายแนวคิด
ทฤษฎีฐานรากจากข้อมูลใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) สมรรถนะที่จ�ำเป็นในด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) สมรรถนะที่จ�ำเป็นในด้านความรู้ 3) สมรรถนะที่จ�ำเป็นในด้านทักษะ         
ทางปั ญ ญา 4) สมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ในด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) สมรรถนะที่จ�ำเป็นในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการพัฒนา
สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
จัดการทั่วไป ตามแนวทางวิธีด�ำเนินการวิจัยของ Charmaz (2006) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล 2) สร้างมโนทัศน์จากข้อมูลด้วย              
การก�ำหนดรหัสหลายแบบ (coding) 3) ใช้การเปรียบเทียบจ�ำแนกประเภทและหาความ
สัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ 4) รวบรวมความคิดทุกอย่างที่เกิดจากการก�ำหนดรหัสและ
การเปรียบเทียบ 5) ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของทฤษฎีที่สร้างขึ้น
143

สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

ด้วยข้อมูลทีร่ วบรวมมาใหม่ และ 6) สร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีและบูรณาการเข้ากับข้อมูล
จริงเพื่อน�ำเสนอผลการวิจัย (Positta, 2013)
2.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เดือน
เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560
3. ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) เพื่อศึกษา    
การให้ความหมายและกระบวนการของสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิง
ทฤษฎี (theoretical sampling) โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไปเข้าท�ำงาน โดยได้เก็บข้อมูล
จ�ำนวน 15 คนจาก 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ผูป้ ระกอบการ 2) กลุม่ ผูบ้ ริหารในสถานประกอบ
การ และ 3) กลุ่มศิษย์เก่าที่ส�ำเร็จการศึกษาและท�ำงานแล้ว
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั เครื่องมือส�ำคัญในการวิจัย ได้แก่ ตัวผู้วิจัยที่
ต้องมีความไวต่อทฤษฎี (theoretical sensitivity) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพของบัณฑิตและเตรียมแนวค�ำถามการวิจัยที่สร้างจากกรอบแนวคิดและทฤษฎี
โดยใช้คำ� ถามปลายเปิด นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เตรียมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
เชิงลึก ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น S7 สมุดจดบันทึกและปากกา
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก โดยใช้ แ นวค� ำ ถาม                  
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi structured) และใช้วิธีการสังเกตแบบไม่ม         ี
ส่วนร่วม (non-participant observation) พร้อมการจดบันทึก (field-note) ทั้งนี้ผู้วิจัย    
ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักให้บันทึกเสียงการสนทนา และให้ความส�ำคัญทั้ง          
วัจนภาษาและอวัจนภาษาตลอดการสัมภาษณ์ซงึ่ จ�ำเป็นต่อการสร้างแนวคิดและทฤษฎี
6. จริ ยธรรมในการวิ จยั การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์      
เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ
ทัว่ ไปเข้าท�ำงาน โดยผูว้ จิ ยั ได้แจ้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจยั ก่อนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยบรรยากาศการสัมภาษณ์แบบ
ผ่อนคลาย เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามงานวิจัย
ชิน้ นีอ้ าจส่งผลกระทบต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ จิ ยั จึงไม่เปิดเผยชือ่ และชือ่ สกุลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยยึดมั่นในหลักจริยธรรมการวิจัยและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหลัก
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เป็นส�ำคัญ
7. การตรวจสอบความน่ าเชือ่ ถือของการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันว่าข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจดบันทึก จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้
มาตรวจสอบยืนยันกัน
8. การวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการจัดกระท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ โ ดยถอดการบั น ทึ ก เสี ย ง                
การสัมภาษณ์จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อซัมซุงรุ่น S7 ให้ออกมาในรูปของข้อความ
แบบค�ำต่อค�ำ  (verbatim) 2) รวบรวมข้อมูลควบคู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ใช้เทคนิค
การก�ำหนดรหัสหลายแบบ (open coding) เพื่อจ�ำแนกข้อมูล 4) เชื่อมโยงข้อมูล
ตามความสัมพันธ์ของรหัสเพือ่ สร้างสมมติฐานชัว่ คราว (axial coding) 5) ปรับปรุงและ
ตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานชั่วคราวพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลจน
สมมติฐานชัว่ คราวนัน้ ถึงจุดอิม่ ตัว (theoretical saturation) และ 6) น�ำเสนอข้อสรุปเชิงทฤษฎี
ผลการศึกษา
1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำ� เป็ นต่อการประกอบวิ ชาชีพของบัณฑิ ต
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้สมั ภาษณ์ไว้วา่ องค์ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป มี 9
ด้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต
                 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการการจัดการทั่วไป
องค์ประกอบ

แนวทางการพัฒนา

1. การเตรียมความ
   พร้อมให้กับ
   บัณฑิต

การเตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาสมรรถนะให้กบั บัณฑิต ควรเริม่ ต้น
การอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมตัวเข้า
ตลาดแรงงาน โดยบัณฑิตจะต้องมีการเรียนรู้ ปรับตัว และเตรียมการ
ในเรื่องทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน ภาษาจีน เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
ของอาเซียน แต่ทิศทางในอนาคตของภาษาประเทศเพื่อนบ้าน         
ในอาเซียนและภาษาจีนจะมีความส�ำคัญสูง จึงควรให้ความสนใจ      
ในการศึกษาเช่นเดียวกัน
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ตารางที ่ 1 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต
                 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการการจัดการทั่วไป (ต่อ)
องค์ประกอบ

แนวทางการพัฒนา

2. การสร้าง
บรรยากาศ

บรรยากาศทีเ่ หมาะสมทีท่ ำ� ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาสมรรถนะ
ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป ควรจัดให้
มีการจ�ำลองห้องเรียนหรือบริษทั จ�ำลองทีม่ บี รรยากาศของการท�ำงาน
จริง การแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�ำงาน และมีการ
ก�ำหนดสายการบังคับบัญชา เช่น การน�ำระบบพีเ่ ลีย้ งมาใช้ในระหว่าง
เรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนช่วยเหลือกัน ทั้งในระหว่าง
การทดลองท�ำงาน หรือระหว่างการใช้ชีวิตประจ�ำวัน

3. การวางแผน
การเรียนรู้

มีการวางแผนเพือ่ การพัฒนาสมรรถนะให้กบั บัณฑิต โดยมีการหารือ
ร่วมกันในคณะ ว่าเป้าหมายคืออะไร หรือการวางกลยุทธ์ให้เป้าหมาย
ส�ำเร็จควรต้องด�ำเนินการอย่างไร

4. การวินิจฉัย
ความจ�ำเป็น

มีการวินิจฉัยความจ�ำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะให้กับบัณฑิต
มี ก ารสร้ า งโอกาสของการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเองของบั ณ ฑิ ต
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการพัฒนา และพัฒนาอย่างไร เช่น
ในระหว่างเรียนจะมีการใช้ระบบพี่เลี้ยง หรือ การหมุนเวียนของการ
เรียนรู้ ตามแผนงานการพัฒนาของคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการ
จัดการทั่วไป

5. การก�ำหนด
   วัตถุประสงค์

มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายของการพั ฒ นาสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต
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ตารางที ่ 1 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต
                 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการการจัดการทั่วไป (ต่อ)
องค์ประกอบ

แนวทางการพัฒนา

6. การออกแบบ
แผนการเรียนรู้

มี ก ารออกแบบแผนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ เ หมาะสม
เพื่อมุ่งสร้างสมรรถนะด้านความรู้ประสบการณ์ชีวิตให้กับบัณฑิต
โดยมีผทู้ มี่ ปี ระสบการณ์สงู หรือผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในวิชาชีพนัน้ ๆ
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้
เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นมาจากคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ภาควิชาการจัดการทั่วไป และจะได้เกิดความเข้าใจตนเอง รวมถึง
เกิดความต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ในอนาคต

7. การปรับปรุง
หลักสูตร

มีการก�ำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยการพัฒนาหลักสูตร
(curriculum development) ที่ ห มายถึ ง การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร
การปรับปรุง การเปลีย่ นแปลงหลักสูตรให้ดขี นึ้ เพือ่ ให้เหมาะกับความ
ต้องการของบุคคล และสภาพสังคม โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน
5 ด้าน ได้แก่ พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา พื้นฐานทางด้าน
จิตวิทยา พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม พื้นฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และพื้นฐานทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยี โดยในยุคปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการมีความต้องการให้บัณฑิต
มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ยคุ ดิจทิ ลั ความรูด้ า้ นธุรกิจสมัยใหม่
ความรูใ้ นด้านภาษาทีห่ ลายหลาก และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ควรมี
การปรับรายวิชาการเรียน การสอนให้เหมาะกับความต้องการของ
บุคคล และสภาพสังคม ได้แก่ วิชาการตลาดดิจิทัล วิชาการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ วิชาภาษาอาเซียน (CLMV) วิชา
ประสบการณ์ชีวิต วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง วิชาเทคนิค
การน�ำเสนอผลงาน วิชาสถานการณ์โลกปัจจุบัน และวิชาการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ในกลุ่มวิชาแกนบังคับเพิ่มด้วย
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ตารางที ่ 1 แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต
                 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการการจัดการทั่วไป (ต่อ)
องค์ประกอบ

แนวทางการพัฒนา

8. กิจกรรม และ
วิธีการเรียนรู้

มี ก ารจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะทางด้ า น
การท� ำ ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ เช่ น กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมในวิ ช าชี พ
การมอบหมายงานจริงให้ปฎิบัติ การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการ และ
การจัดตั้งบริษัทจ�ำลอง

9. การประเมินผล
การเรียนรู้

มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต โดยประเมินทัง้ เป็น
แบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ เพื่อใช้ในการเปรียบผลลัพธ์
กับเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ และการสังเกตพฤติกรรมของบัณฑิต
ระหว่างการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม ความเอาใจใส่ ความตั้งใจ
และความกระตือรือร้น เป็นต้น

2. สมรรถนะที่จำ� เป็ นต่อการประกอบวิ ชาชีพของบัณฑิ ต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
ต้องการให้บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป มีสมรรถนะที่จ�ำเป็น
ดังนี้ 1) ด้านความรู้ของบัณฑิต ให้มีความรู้ตรงกับงานที่ท�ำ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่
ความรูก้ ารปรับตัวได้ ความรูเ้ ทคนิคในการแก้ปญ
ั หา และความรูด้ า้ นจิตวิทยา ตามล�ำดับ
2) ด้านทักษะทางปัญญา ให้มีทักษะในการสังเกต และทักษะในการวางแผนธุรกิจ        
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ทักษะคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ทักษะในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ทักษะการบริหารความเสี่ยง ทักษะในการใช้เครื่องมือในการบริหาร ทักษะ
มองการณ์ไกล คิดรอบด้าน และทักษะในการบริหารเวลา ตามล�ำดับ 3) ด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มกี ารสือ่ สารทีด่ ี มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือการวางตัวในที่ท�ำงานได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ในที่ท�ำงาน เข้าใจในระดับ
การบริหารองค์การ และมีทักษะในด้านบุคคล ตามล�ำดับ 4) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์     
เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปได้
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ใช้ภาษาต่างประเทศ มีการสื่อสารที่ดี สามารถร่างจดหมาย
ธุรกิจได้ และเข้าใจในเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ตามล�ำดับ และ 5) ด้านคุณธรรม/
จริ ย ธรรม ให้ มี ความซื่อสัต ย์และมีคุณ ธรรม มากที่ สุด รองลงมา ได้ แ ก่ มี ค วาม                  
รับผิดชอบต่องานที่ท�ำ รักษาความลับได้ดี และมีจรรยาบรรณในการท�ำงาน ตามล�ำดับ
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สรุปเชิ งทฤษฎี
1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
มี 9 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับบัณฑิต 2) การ
สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมที่ทำ� ให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต
3) มีการวางแผนการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาสมรรถนะให้กบั บัณฑิต 4) มีการวินจิ ฉัยความ
จ�ำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะให้กับบัณฑิต 5) การก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
สมรรถนะของบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ประกอบการเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต 6) มีการออกแบบ
แผนการเรียนรูใ้ ห้กบั บัณฑิตทีเ่ หมาะสม เพือ่ มุง่ สร้างสมรรถนะด้านความรูป้ ระสบการณ์
ชีวิตให้กับบัณฑิต 7) มีการก�ำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับ
ความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่
พืน้ ฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา พืน้ ฐานทางด้านจิตวิทยา พืน้ ฐานทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และพื้นฐานทางด้าน
วิทยาการและเทคโนโลยี 8) มีการจัดกิจกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางด้าน
การท�ำธุรกิจสมัยใหม่ และ 9) มีการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต             
โดยประเมินทั้งเป็นแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ
2. สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการทั่วไป ได้แก่ มีความรู้ตรงกับงานที่ท�ำ  มีทักษะในการสังเกต
มีการวางแผนธุรกิจได้ดี สามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปได้ดี มีการสื่อสารที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม โดยสรุปเชิงทฤษฎีดังแสดงในภาพที่ 1
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สมรรถนะที่จำ� เป็ นต่อการประกอบ
วิ ชาชีพของบัณฑิ ต
คณะบริ หารธุรกิ จ
ภาควิ ชาการจัดการทัวไป
่
1) มีความรู้ตรงกับงานที่ท�ำ
2) มีทักษะในการสังเกต
3) มีการวางแผนธุรกิจได้ดี
4) สามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปได้ดี
5) มีการสื่อสารที่ดี
6) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม



ความหมายของสมรรถนะที่จำ� เป็ น
1) ความรู้ ทักษะ
2) คุณลักษณะที่จ�ำเป็น
3) มีผลงานที่เป็นไปตามเกณฑ์
    หรือได้มาตรฐาน

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

สมรรถนะที่จำ� เป็ น


แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำ� เป็ น
ต่อการประกอบวิ ชาชีพของบัณฑิ ต
1) การเตรียมความพร้อม
2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
3) มีการวางแผนการเรียนรู้
4) มีการวินิจฉัยการพัฒนาสมรรถนะ
5) การก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
6) มีการออกแบบแผนการเรียนรู้
7) มีการก�ำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น
8) มีการจัดกิจกรรม
9) มีการประเมินผล
ภาพที ่ 1 ข้อสรุปเชิงทฤษฎี
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อภิ ปรายผล
การให้ความหมายของสมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต
มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes)
ที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีผลกระทบต่องานหลักของต�ำแหน่งงานหนึ่ง ๆ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Boyatzis (1982) ที่ได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ มีความ
สัมพันธ์กับผลงานของต�ำแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่
เป็นทีย่ อมรับ และเป็นสิง่ ทีส่ ามารถเสริมสร้างขึน้ ได้โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา
2. การพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ทีค่ น้ พบ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมความ
พร้อม 2) การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม 3) มีการวางแผนการเรียนรู้ 4) มีการวินิจฉัย
การพัฒนาสมรรถนะ 5) การก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 6) มีการออกแบบแผน  
การเรียนรู้ 7) มีการก�ำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น 8) มีการจัดกิจกรรม
9) การประเมินผล สอดคล้องกับทฤษฎีของ McClelland (1973) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
สมรรถนะจะมีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ 1. ความรู้ (knowledge) 2. ทักษะ (skill)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) 4. บุคลิกลักษณะประจ�ำตัวของบุคคล
(traits) 5. แรงจูงใจ / เจตคติ (motives / attitude)
3. ข้อสรุปทฤษฎีดว้ ยการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีและบูรณาการเข้ากับข้อมูล
จริงเพื่อน�ำเสนอดังภาพที่ 1 พบว่า สมรรถนะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป ได้แก่ 1) มีความรู้ตรงกับงานที่ท�ำ 
2) มีทักษะในการสังเกต 3) มีการวางแผนธุรกิจได้ดี 4) สามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ได้ดี 5) มีการสื่อสารที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม สอดคล้องกับ Jamieson
(1987) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (threshold competencies) หมายถึง    
ความรู้ หรือ ทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นของบุคคลทีต่ อ้ งมีเพือ่ ให้สามารถทีจ่ ะท�ำงานทีส่ งู กว่า
หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน และสมรรถนะทีท่ ำ� ให้เกิดความ
แตกต่าง (differentiating competencies) หมายถึง ปัจจัยที่ท�ำให้บุคคลมีผลการท�ำงาน
ที่ดีกว่าหรือมีมาตรฐานสูงกว่าคนทั่วไปจึงท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จที่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับ Jitnard Suksawat (2016) ที่ได้กล่าวไว้ว่านักบัญชีที่ดีควรมีทักษะในด้าน
ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ
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ข้อจ�ำกัดงานวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ในงานวิจยั นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีค่ วรจะ
เก็บมากกว่า 3 กลุ่ม เพื่อให้เกิดการยืนยันข้อมูลว่ามีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน       
และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการเก็ บ ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก           
ควรสัมภาษณ์ในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่มีเสียงดังรบกวน เนื่องจากเวลาถอดเทปจะได้ไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับเสียงรบกวน และความไม่ชัดเจนของเสียงที่บันทึก และข้อเสนอแนะ      
อีกประการหนึ่งก็คือ ควรน�ำกรอบแนวคิดและสมมุติฐานที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้          
ไปพิสูจน์หรือยืนยันความถูกต้อง ซึ่งอาจจะท�ำวิจัยในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก และความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ     
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผูใ้ ห้โอกาสและทุนสนับสนุนในการท�ำวิจยั นอกจากนี้  
ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งขอขอบคุ ณ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ก รุ ณ าให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ดู แ ลให้ ค� ำ แนะน� ำ ตลอด
กระบวนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนสามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้
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