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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาและสร้างแบบประเมินระดับสมรรถนะ แบบ
360 องศา สาหรับพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จกาขายแก่ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขต
เชียงราย เนื่องจากตาแหน่ง ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายเป็ นตาแหน่งที่มีหน้าที่รับชอบอยูใ่ นระดับหัวหน้า
งานและทางานกับผูเ้ กี่ ยวข้องในหลายภาคส่ วน ดังนั้นในการประเมิ นระดับสมรรถนะจึงใช้การ
ประเมินแบบ 360 องศาเพื่อให้ได้ผลย้อนกลับและข้อเท็จจริ งแบบหลายมุมมองจากผูป้ ระเมินหลาย
แหล่งที่เกี่ยวข้อง
การประเมินระดับความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ(พนักงาน
กรุ งไทย) จานวน 255 คน ซึ่ งเมื่อนาผลประเมินแต่ละกลุ่มผูป้ ระเมินเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์วดั ระดับ
คุ ณภาพของแบบประเมิ นใช้เกณฑ์ค วามเที่ ย งตรงตามเนื้ อหาเพื่ อหาคุ ณภาพของแบบประเมิ น
ดังกล่าว ตามแนวคิดตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในงานวิจยั (Index of Item–Objective Congruence:
IOC) พบว่า โดยผลการประเมิ น แต่ ล ะรายการขอความคิ ด เห็ น มี ค่ า ความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา
โดยรวม เท่ากับ 0.972 มี ค่าเฉลี่ ยมากกว่า 0.50 กล่าวคื อ แบบประเมิ นระดับสมรรถนะสาหรับ
พนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายสามารถนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้
การประเมิ น สมรรถนะของพนัก งานต าแหน่ ง ผู ้จ ัด การธุ ร กิ จ การขาย มี เ กณฑ์ ร ะดับ
สมรรถนะโดยรวมที่ธนาคารคาดหวัง คือ ระดับมาก (4) มีค่าเฉลี่ ย 3.01-4.00 หมายถึงพนักงานมี
การแสดงออกถึ ง ระดับ สมรรถนะผ่า นทางพฤติ ก รรมในการปฏิ บ ตั ิ งานให้เห็ นอยู่บ่ อยครั้ งตาม
สมรรถนะที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละระดับตาแหน่งงาน ซึ่ งประเมินจากการกาหนดพจนานุ กรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) ระดับความสามารถ (Proficiency Level: Level 1–Level 3)

ในแต่ละตาแหน่ ง และระดับพฤติก รรมการแสดงออกแต่ล ะสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงาน ได้แก่ สมรรถนะหลักในการปฏิ บตั ิ งาน (Core Competency) ระดับความสามารถ
(Proficiency Level-2) จานวน 4 สมรรถนะ, สมรรถนะในการบริ หารจัดการ (Management
Competency) ระดับความสามารถ (Proficiency Level-1) จานวน 6 สมรรถนะ และสมรรถนะใน
การปฏิ บตั ิงานรายตาแหน่ ง (Technical Competency) ระดับความสามารถ (Proficiency Level-2)
จานวน 12 สมรรถนะโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ ระเมินแนวคิด 360 องศา แบ่ง
ออกเป็ น 6 กลุ่ ม ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา(ผูจ้ ดั การ), ตนเอง(ผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย), เพื่อนร่ วมงาน
ตาแหน่ งเที ยบเท่า(ผูจ้ ดั การบริ การลู กค้า /ผูจ้ ดั การธุ รกิ จสิ นเชื่ อ/หัวหน้าส่ วน), ผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา
ทางตรง(เจ้าหน้าที่ ธุรกิ จสิ นเชื่ อ/เจ้าหน้าที่ ที่ปรึ กษาธุ รกิ จ), ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางอ้อม(เจ้าหน้าที่
บริ การลูกค้า) และผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 240 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า จากผลการประเมินแต่ละรายการขอความคิดเห็ นมี ค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยรวม เท่ากับ 0.972 มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.50 เมื่อนาแบบประเมินระดับสมรรถนะ แบบ
360 องศา สาหรับพนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง สรุ ปได้ว่า
แบบประเมินนี้ สามารถนาไปใช้ได้แต่ควรมีการทบทวนและกาหนดรู ปแบบ วิธีการประเมินโดย
ผูเ้ กี่ยวข้อง พจนานุกรมสมรรถนะตลอดจนการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง ชัดเจน
และเหมาะสมกับตาแหน่ งมากกว่านี้ และผลการประเมินระดับสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะได้แก่
สมรรถนะหลัก ในการปฏิ บ ัติ ง าน(Core Competency) สมรรถนะในการบริ หารจัด การ
(Management
Competency) และสมรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง านรายต าแหน่ ง (Technical
Competency) ของพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขต
เชียงรายในภาพรวม ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผูป้ ระเมินแบบ 360 องศาจานวน 240 คน
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 3.69-4.36 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ระดับสมรรถนะมาตรฐานที่ธนาคารคาดหวัง
คาสาคัญ: การพัฒนา/เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ/แบบประเมินระดับสมรรถนะแบบ 360 องศา
Abstract
The objectives of this study were to study and create the assessment of Customer Service
and Sales Manager’s competency in 360-degree for Krung Thai Bank. Customer Service and
Sales Manager is responsible as a head of loan sales, bank’s liabilities sales and customer service,

and also deal with many people that is the reason to be assessed by 360-degree evaluator and
getting feedback.
The Result of this study have been considering of the competency concept, Index of Item
– Objective Congruence and 360-degree assessment. This study is concluded by following steps;
first, Inputs consist with learning organization policy, organization chart, job description,
competency dictionary, proficiency level, competency assessment and 360-degree evaluation to
create competency evaluation form. Second, collect and analyze competency evaluation form’s
feedback by 255 staffs of Krung Thai Bank, overall result were 0.972 compared with Index of
Item – Objective Congruence which competency evaluation form is able to apply for Customer
Service and Sales Manager’s competency assessment. The competency evaluation form includes
4 Core Competencies indicated by proficiency Level-2, 6 Management Competencies indicated
by proficiency Level-1 and 12 Technical Competencies indicated by proficiency Level-2, the
expected result of competency assessment need to be over level 4 (3.01-4.00) of behavioral
indicator in Likert scale. Third, Applying Customer Service and Sales Manager’s competency
evaluation form with 240 persons of 360-degree evaluators which are immediate director (Branch
Manager), self-assessment, peers, direct-subordinates, indirect- subordinates and customers
assessment. For this assessment, there Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation
statistics are required.
For this study, the Customer Service and Sales Manager’s competency evaluation form
results is 0.972 more than 0.50 based-line Index of Item – Objective Congruence , which is able
to apply practically but should be review and concern about obvious competency dictionary,
process and suitable assessment criteria. Finally, the result of Customer Service and Sales
Manager’s competency assessment; Core Competency, Management Competency and Technical
Competency by 360-degree evaluators, are in range 3.69-4.36 that means mostly Customer
Service and Sales Managers of Krung Thai Bank – Chiang Rai Region are eligible and qualified
according to expected competency level.
Keywords: Development/Competency Assessment/360 Degree Assessment

บทนา
ปัจจุบนั ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันกันมากขึ้น มีการใช้กลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริ การและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างความ
แตกต่าง ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และสร้ างความพึงพอใจแก่ ลูกค้าสู งสุ ด นอกจากธนาคาร
พาณิ ชย์ตอ้ งยึดถือความโปร่ งใส ความน่าเชื่ อถือ พร้อมทั้งสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผใู ้ ช้บริ การแล้ว การ
พัฒนาคุณภาพการบริ การให้เกิดความพึงพอใจ และอานวยความสะดวกในการใช้บริ การด้วยความ
รวดเร็ ว ถูกต้องยังส่ งผลให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การกลับมาใช้บริ การกับทางธนาคาร ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การ
ซึ่ งเป็ นตัวแทนขององค์กรมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากในการให้ลูกค้าเกิดความพอใจและพร้อมที่จะ
สมัครใช้บริ การด้านต่างๆ ดังนั้นตัวพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การต้องมีความพร้อมด้านทักษะ
ความรู ้ ความชานาญ ความน่าเชื่อถือและอัธยาศัยการบริ การ โดยเฉพาะในการทางธุ รกรรมทางการ
เงิ นยุค Digital Banking พนักงานของสถาบันการเงิ น จาเป็ นต้องปรั บตัว และพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านไอที เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่และใช้ขอ้ มูล CRM
Customer Relationship Management) ที่มีบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ด้าน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้องเน้นการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญให้ คาแนะนาและบริ การลูกค้าใน
ฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน เพื่อเพิ่มระดับการให้บริ การแก่ลูกค้า สร้างความเข้าใจในความต้องการ
ของลูก ค้า และตอบสนองต่ อความต้องการของลู ก ค้า อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์ ศิริมยั (2554) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะหรื อความสามารถของ
บุคคลในองค์การ (competency) จากหนังสื อเรื่ อง Competing for The Future โดย Hamel and
Prahalad ใน ปี ค.ศ. 1994 ได้นาเสนอเกี่ยวกับ “core competencies” ความสามารถหลักของธุ รกิ จ
โดยระบุวา่ สิ่ งนี้เท่านั้นที่จะทาให้ธุรกิจชนะในการแข่งขันและเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งไม่อาจลอกเลียนแบบ
ได้ ต่อมาได้มีการนาแนวความคิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริ หารบุคคลในหน่ วยงานราชการของ
สหรัฐอเมริ กามากยิ่งขึ้น โดยการกาหนดปั จจัยพื้นฐานว่าในตาแหน่งงานหนึ่ งนั้นจะต้องมีพ้ืนฐาน
ทักษะ ความรู ้ และความสามารถหรื อพฤตินิสัยใดบ้าง และอยูใ่ นระดับใดจึงจะทาให้บุคลากรนั้นมี
คุ ณลัก ษณะที่ ดีมี ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพสู ง และได้ผ ลการปฏิ บ ตั ิ งานตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ ในเวลาต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (competency) ได้ขยายผล
มายังภาคธุ รกิจเอกชนของสหรัฐอเมริ กา และสามารถสร้างความสาเร็ จให้แก่ธุรกิจอย่าง เห็นผลได้
ชัดเจน ในปี ค.ศ. 1998 นิตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนได้สารวจความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หาร

ระดับสู งกว่า 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบว่า องค์การธุ รกิ จชั้นนาได้นาแนวความคิ ด Core
Competency นี้ ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร (Management Tools) มากถึงร้อยละ 67% สาหรับ
ประเทศไทยได้มีการนาแนวความคิ ดเกี่ ยวกับ สมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์การที่เป็ น
เครื อข่า ยบริ ษทั ข้ามชาติ ช้ ันนา ก่ อนที่ จะแพร่ หลายเข้าไปสู่ บ ริ ษทั ชั้นนาของประเทศ เช่ น เครื อ
ปูนซี เมนต์ไทย, ชิ นคอร์ เปอเรชั่น, ไทยธนาคาร, ปตท.ฯลฯ ซึ่ งเครื อปูนซี เมนต์ไทย ได้ประสบ
ผลสาเร็ จอย่างเห็นได้ชดั เจนในการนาไปใช้ ปั จจุบนั มีหลายหน่ วยงานทั้งภาคธุ รกิจและเอกชนนา
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสมรรถนะมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หาร (Management tools) มากขึ้น โดย
แต่ละองค์การจะออกแบบหลักสมรรถนะให้เหมาะสมกับองค์การของตน
ธนาคารกรุ งไทย มีนโยบายการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) และให้
ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ การ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้ ความ
พร้ อมต่อโครงสร้ างการทางานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายโครงสร้างการทางานครั้งใหญ่ (Transformation) เกิดการวางแผน ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบโครงสร้างองค์กร ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบการปฏิบตั ิงานครั้งสาคัญ ดังนั้นใน
การเปลี่ยนแปลงทาให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย และเกิดช่องว่างระหว่างคุณสมบัติของบุคลากรที่มี
อยู่และคุ ณ สมบัติข องโครงสร้ า งตาแหน่ ง หน้า ที่ ไ ม่ ต รงกัน หรื อพนัก งานบางคนยัง ขาดทัก ษะ
ความรู้ ความสามารถ คุ ณสมบัติที่เหมาะสมในหน้าที่ปฏิ บตั ิงานนั้นๆ ดังนั้นธนาคารจึงต้องมีการ
ประเมิ นและพัฒ นาสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามตาแหน่ ง งาน
(Technical Competency) ในด้านทักษะ ความรู ้ และความสามารถต่างๆให้แก่พนักงาน ได้ตรงกับ
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน โดยก าหนดพจนานุ ก รมสรรถนะ
(Competency Dictionary) และระดับความสามารถ (Proficiency Level) ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างสมรรถนะ (Competency Model) เดิมของธนาคารและรายละเอียดของหน้าที่รับผิดชอบ
ในตาแหน่งงาน(Job Descriptions) ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับองค์ช้ นั นาในประเทศ (Best Practice) ด้วย
เพื่อสามารถวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่า งชัดเจนให้เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ รองรั บ
ยุท ธศาสตร์ ข องธนาคารและสายงาน สามารถวางแผนการพัฒ นาและฝึ กอบรมอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
พนักงานจะได้รับรู้ ทกั ษะ ความรู้และพฤติกรรมที่ตนเองควรจะมี นาไปสู่ การพัฒนา เสริ มสร้ าง

สมรรถนะและการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างบริ การที่เป็ นเลิศ ซึ่ งช่วยเพิ่มศักยภาพและ
สร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุ รกิจ รวมทั้งเป็ นไปตามความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
และการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืนในยุค Digital Banking
พนักงานตาแหน่ง ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย (Customer Service and Sales Manager: CSSM)
นับเป็ นตาแหน่งงานที่ติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร วางแผนการดาเนิ นงาน บริ หารหารจัดการด้าน
การให้บริ การลูกค้าด้านการขายกลุ่มธุ รกิจเงินฝาก, ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ และผลิตภัณฑ์ Cross-selling ซึ่ ง
เป็ นเป้ าหมายหลักของธนาคาร เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายและ
นโยบายการดาเนิ นธุ รกิจของธนาคาร ดังนั้นพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย จึงต้องอาศัย
สมรรถนะหลัก ในการปฏิ บ ัติ ง าน (Core Competency), สมรรถนะในการบริ ห ารจัด การ
(Management Competency) และสมรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง านรายต าแหน่ ง (Technical
Competency) ประกอบด้ว ยทัก ษะ องค์ ค วามรู ้ และความสามารถด้า นต่ า งๆ เพื่ อ น ามาพัฒ นา
ศักยภาพและการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเกิ ดผลสาเร็ จของงาน อีก
ทั้งในการทางานต้องมี การปฏิ สัม พันธ์ กบั บุ คคลหลายภาคส่ วนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็ น
ตาแหน่งที่น่าสนใจในการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานดังกล่าว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสร้างแบบประเมินระดับสมรรถนะแบบ 360 องศา สาหรับพนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การ
ธุ รกิ จการขาย (Customer Service and Sales Manager: CSSM) แก่ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สังกัด
สานักงานเขตเชียงราย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้ อหาการศึ ก ษาครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาในเรื่ อ งโครงสร้ า งและเกณฑ์ก ารประเมิ น
สมรรถนะของพนักงานธนาคารกรุ งไทย การสร้างแบบประเมิน แล้วนาไปทดสอบและสรุ ปผลการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา สาหรับพนักงานตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การธุ รกิจ
การขาย (Customer Service and Sales Manager)
2. ขอบเขตประชากรประชากรในการวิจยั คือ การศึกษาครั้งนี้ กาหนดพื้นที่การศึกษาคือ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานเขตเชี ยงราย จานวน 16 สาขา ประกอบด้วย
พนักงานธนาคารกรุ งไทย (ผูเ้ ชี่ ยวชาญ) จานวน 255 คนสาหรับการประเมินแบบสอบถาม, กลุ่ม

ตัวอย่าง (ผูป้ ระเมินสมรรถนะ) พนักงานกรุ งไทย จานวน 160 คน และลูกค้าจานวน 80 คน รวม
ทั้งหมด 240 คน
3. ขอบเขตเวลาระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประมาณ 3 เดือน
การสร้ างแบบประเมินและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัย
พิสุทธา อารี ราษฎร์ (2549) ในการสร้างแบบทดสอบต่างๆจาเป็ นต้องการหาคุณภาพก่อนที่
จะนาไปใช้ในบทเรี ยน เนื่ องจากแบบทดสอบจะสะท้อนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ถ้าแบบทดสอบมี
คุณภาพดีจะส่ งผลให้บทเรี ยนมีคุณภาพเช่นกัน คุณภาพของแบบทดสอบเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ที่สาคัญ ได้แก่ ความเที่ยงตรง (validity) ความเชื่อมัน่ (reliability) ความยากง่าย (difficulty) อานาจ
จาแนก (discrimination) และความเป็ นปรนัย (objectivity) สาหรับความเที่ยงตรงเป็ นคุณภาพของ
แบบทดสอบ คือแบบทดสอบที่ผสู้ อนได้สร้างไว้สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการจะ
วัด โดยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะวัด โดยแบบทดสอบที่นาไปทดสอบ เพื่อหาคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรง จะถื อได้ว่าเป็ นแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามวัตถุ ประสงค์ที่จะวัด และผลที่ได้จาก
การวัดจะถูกต้องตรงตามความต้องการ ดังนั้น ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity) หมายถึง
การที่ ผสู ้ อนออกแบบทดสอบได้ตรงตามเนื้ อหาที่สอน ในการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
สามารถด าเนิ น การได้โ ดยใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญในด้า นเนื้ อ หา พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้อ งระหว่า ง
วัตถุ ประสงค์กบั แบบทดสอบโดยพิจารณาเป็ นรายข้อ วิธีการพิจารณาแบบนี้ จะเรี ยกว่า การหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการ
คานวณดังนี้
เมื่อ
IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
IOC   R
N
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาสามารถกระทาโดย นาแบบทดสอบให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบแต่ละข้อมี ความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรมหรื อไม่
อย่างไร ถ้ามีความสอดคล้องผูเ้ ชี่ ยวชาญจะให้ค่าเป็ น “+1” แต่ถา้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็นว่าข้อสอบข้อนั้น
ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะให้ค่าเป็ น “-1” และในกรณี ที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อสอบ
ข้อนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่ก็จะให้ค่าเป็ น “0”
ตัวอย่างวิธีการทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาโดยหาค่า IOC สมมติวา่ ผูส้ อนได้
ออกแบบตารางเพื่อพิจารณาหาค่า IOC ของข้อสอบด้วยจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลักษณะข้อสอบ

ที่ใช้เพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และระดับการพิจารณาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วนาผลการ
ตรวจสอบความสอดคล้อ งของข้อ สอบ จากผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี่ ย วชาญเห็ น ด้ว ยกับ ความ
สอดคล้องของข้อสอบทั้งหมด (R) หารด้วยจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ จะได้ค่า IOC ผลจากการคานวณ
ค่าความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ ทั้งนี้ ค่า IOC ที่ ยอมรั บไว้ว่า ข้อสอบมี ความเที่ ยงตรงคื อมี ค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม จะต้องตัดข้อสอบนั้นออกไปหรื อทาการปรับปรุ งข้อสอบข้อนั้นใหม่
โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ก ารพัฒนาแบบประเมิ น สมรรถนะแบบ 360 องศา พนัก งาน
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย (Customer Service and Sales Manager) ของธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดสานักงานเขตเชี ยงรายในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาเพื่อหาคุณภาพ
ของแบบประเมินดังกล่าว โดยค่า 0.50 แสดงถึง เนื้อหาและภาพรวมในด้านต่างๆ ของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาแบบประเมินที่ใช้ประเมินสมรรถนะนี้ มีความสอดคล้อง เหมาะสม และครอบคลุมกับเกณฑ์
วัดระดับสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ (Level1-3) ซึ่งเป็ นคุณลักษณะ(วัตถุประสงค์)การแสดงออก
เชิ ง พฤติ ก รรมของแต่ ล ะตาแหน่ ง งาน จึ งสามารถน าแบบประเมิ นไปใช้ท ดสอบการประเมิ น
สมรรถนะแบบ 360 องศา พนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายได้
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ของธนาคารกรุ งไทย
คณะกรรมการกากับโครงการการกาหนดสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (2557) ได้ศึ ก ษาแนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่ อพัฒนาการบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล สมรรถนะในการท างาน พบว่า ระบบสมรรถนะในการท างาน (Competency
Model) เป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการ ทรัพยากรมนุ ษย์ที่สาคัญอย่างหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารทุกระดับสามารถ
นามาใช้ใ นการ สรรหา รั ก ษา และพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ความรู้ ทัก ษะ และความสามารถและ
บุคลิ กลักษณะเฉพาะตรงตามที่ ตาแหน่ งกาหนด เพื่อให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ตามผลตามที่คาดหวังไว้
สมรรถนะในการทางาน (Competency) หมายถึ ง ความรู้ ทักษะ และคุ ณลักษณะ (Knowledge,
Skills, Personal Attribute) ของบุคคลที่จาเป็ นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ประสบผลสาเร็ จ
ตามที่กาหนดไว้ ความรู ้ (Knowledge) หมายถึง ความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ ถ้าไม่มีความรู ้
พนักงานก็ไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่รับผิดชอบได้อย่างถู กต้อง ความรู ้ น้ ี มกั จะได้จากการศึ ก ษา
อบรม สัมมนา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูม้ ีความรู ้ในด้านนั้นๆ ทักษะ (Skills) หมายถึง
ทักษะ ความสามารถเฉพาะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ ถ้า ไม่มีทกั ษะแล้ว ก็ยากที่ทาให้พนักงาน
ทางานให้มีผลงานออกมาดี และตามเป้ าหมายที่ กาหนด ไว้ได้ ทักษะนี้ มกั จะได้มาจากการฝึ กฝน
หรื อกระทาซ้ าๆอย่างต่อเนื่อง จนทาให้เกิดความ ชานาญในสิ่ งนั้น คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal

Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม แรงจูงใจและความต้องการส่ วนตัวของ
บุ ค คล คุ ณลักษณะเป็ นสิ่ งที่ ติดตัวและ เปลี่ ย นแปลงได้ไ ม่ง่ ายนัก คุ ณลัก ษณะที่ ไม่ เหมาะสมกับ
หน้าที่มกั จะก่อให้เกิดปั ญหาในการ ทางาน และทาให้งานไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
การประเมิ นสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงาน (Competency) ของธนาคารกรุ งไทย (2556)
สมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่แสดงออกให้สังเกตและชี้ วดั ได้ โดยเป็ น
ผลมาจากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ/พฤติกรรม ของแต่ละบุคคล โดยส่ งผลต่อความสาเร็ จใน
การปฏิ บ ตั ิ ง าน และจะเป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ จะช่ วยในการ “พัฒนา” พนัก งานกรุ งไทย ตาม
แบบจาลองภูเขาแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งประเภทสมรรถนะ (Competency) ของธนาคารกรุ งไทย มี
3 ประเภท และแต่ละประเภทแบ่งระดับความสามารถ (Proficiency Level) ออกเป็ น 3 ระดับ ตาม
ตาแหน่งงาน คือ
สมรรถนะหลั ก ในการปฏิ บ ัติ ง าน (Core Competency) คื อ คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง
พฤติกรรมในด้านความรู ้ ทักษะ และความสามารถ ซึ่ งสะท้อนค่านิ ยม, ทัศนคติ รวมถึงวัฒนธรรม
ขององค์กร สาหรับพนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย อยูใ่ นระดับ Level 2: พนักงานสามารถ
เป็ น Role Model ให้คาปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกณฑ์ระดับสมรรถนะที่
องค์ก รคาดหวัง จากเกณฑ์การแสดงออกทางพฤติ ก รรมระดับ มาก (4) ค่า เฉลี่ ย 3.01-4.00 คื อ
พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง โดยพิจารณาจาก 4 สมรรถนะ ได้แก่ (1)การแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ (Problem Solving & Decision Making) คือ การตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบ เพื่ อหาทางเลื อกที่ ดีที่ สุดในแต่ล ะสถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ วทันท่วงที และสามารถให้
คาแนะนาเพื่อการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาได้ (2)บทบาทคุ ณธรรมและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Integrity)
คื อ การปฏิ บ ัติง านตามมาตรฐานและกฎระเบี ย บภายใต้หลัก ธรรมมาภิ บาลซึ่ งยึดถื อ คุ ณธรรม
โปร่ งใส ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณธุ รกิจ
(3)การสื่ อสารและการถ่ายทอด (Communication) คื อ สามารถวิเคราะห์ ถ่ ายทอดข้อมูล ความ
คิดเห็ น หรื อประเด็นที่ตอ้ งการหารื อได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน สื่ อสารได้อย่างเหมาะสม เพื่อโน้ม
น้าว สร้างความเข้าใจ และสร้างผลกระทบในเชิงบวก (4)ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ (Achievement
Oriented) คือ ความมุ่งมัน่ เพื่อให้งานสาเร็ จ กระตือรื อร้น รับผิดชอบ รวมถึงการใฝ่ รู้ พัฒนาตนเอง
ที ม งาน และกระบวนการท างาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพผลงานตลอดจนสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายด้วยความถูกต้อง รวดเร็ ว และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน
สมรรถนะในการบริ หารจัดการ (Management Competency) คือ คุณลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมในด้านความรู้ ทักษะและความสามารถที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารที่มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
สาหรับพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย อยูใ่ นระดับ Level 1: พนักงานสามารถบริ หารให้

งาน/ทีมงานในหน่ วยงาน Size S บรรลุเป้ าหมาย เกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ องค์กรคาดหวัง จาก
เกณฑ์การแสดงออกทางพฤติกรรมระดับมาก (4) ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 คือ พนักงานแสดงพฤติกรรม
ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง โดยพิจารณาจาก 6 สมรรถนะ ได้แก่ (1)การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Orientation) ความสามารถในการวางแผน ติดตาม และดาเนิ นแผนยุทธศาสตร์ ของธนาคารให้
ส าเร็ จ สอดคล้อ งกับ วิ สั ย ทัศ น์ ข องธนาคารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จและเติบโตอย่างยัง่ ยืน (2) การบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ความสามารถในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก โดยสามารถนา
กระบวนการ เครื่ องมือ และเทคนิ คที่เป็ น ระบบเข้ามาใช้ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น
และสามารถปรับตัวได้เพื่อให้องค์กรสามารถข้ามผ่านการเปลี่ ยนแปลงและบรรลุ ผลลัพธ์ในทาง
ธุ รกิ จได้ตามเป้ าหมายอย่างเหมาะสมและทันท่วงที (3)การจัดการข้อโต้แย้ง (Resolving Conflict)
ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสาเหตุ ผลกระทบ คาดการณ์ รวมถึ งพิจารณาทางแก้ไขที่
เหมาะสมกับความขัดแย้ง ข้อพิพาท ซึ่ งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (4) การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเชิ งกลยุทธ์ (Interpersonal Skill & Strategic Communication) ทักษะ
ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ การสร้ างและรักษาปฏิสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล หน่วยงาน การรับฟั งความ
คิดเห็น เข้าใจและเคารพความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความราบรื่ นในการทางานและนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง (5)การบริ หารบุคลากรและทีมงาน (People Management) ความสามารถในการบริ หาร
จัดการบุค ลากรภายในทีม เพื่อให้ทุก คนมองเห็ นเป้ าหมายและรู้ บทบาทหน้ าที่ สามารถบริ หาร
จัดการทรั พ ยากรให้ ส อดคล้องกับ ปริ ม าณงานและศัก ยภาพของบุ ค ลากรในที ม สามารถสร้ า ง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน แก้ไขปั ญหา/ความขัดแย้งภายในทีม และสามารถระบุจุดอ่อนจุดแข็ง
ของทีมงานเพื่อกาหนด แนวทางในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเหมาะสม (6)การบริ หารจัดการเวลา
(Time Management) ความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของงาน
และจัดสรรเวลาเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายภายในเวลาที่กาหนด โดยคานึ งถึ ง Work-Life Balance
และสามารถปรับตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อให้ทุกๆงาน
สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและสาเร็ จตามเป้ าหมาย
สมรรถนะในการปฏิ บ ตั ิ ง านรายต าแหน่ ง (Technical Competency) คื อ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในด้านความรู้ ทักษะและความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการทางานในแต่
ละตาแหน่ งงานนั้นๆ ซึ่ งจะใช้ แตกต่ างกันออกไปตามลักษณะงานและระดับตาแหน่ ง ส าหรั บ
พนัก งานตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การธุ ร กิ จการขาย อยู่ใ นระดับ Level 2: พนัก งานสามารถให้ค าปรึ ก ษา
ประยุกต์ใช้ ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และจัดการกับเรื่ องซับซ้อนได้ เกณฑ์ระดับสมรรถนะ
ที่องค์กรคาดหวัง จากเกณฑ์การแสดงออกทางพฤติกรรมระดับมาก (4) ค่าเฉลี่ ย 3.01-4.00 คือ

พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง โดยพิจารณาจาก 12 สมรรถนะ ได้แก่ (1)ทักษะการคิด
เชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thinking) สามารถวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่เกี่ ยวกับงานได้อย่างสมเหตุสมผล
สามารถระบุสาเหตุของปั ญหา และคัดเลือกแนวทางแก้ไข/ปรับปรุ งประเด็นดังกล่าว โดยพิจารณา
จากความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิงาน ข้อดี ข้อเสี ย ได้เหมาะสมกับ สถานการณ์และปั จจัยเชื่ อมโยง
ที่เกี่ ยวข้อง สามารถแก้ไขปั ญหาหรื อสถานการณ์ ต่างๆได้อย่างเป็ นระบบ (2)ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Business Process Understanding) เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและความ
ต่อเนื่องของการดาเนินธุ รกิจของธนาคาร เพื่อนามาซึ่ งการกาหนด ออกแบบ ปรับปรุ งกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว รัดกุม และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า กระบวนการปฏิ บตั ิงานและยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานของธนาคารได้อย่างเป็ นระบบเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ดียิ่งขึ้น (3)การตอบสนองความต้องการลูกค้า (Customer Need
Fulfillment) สามารถวิเคราะห์ ประเมินความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเลือกแนวทางในการ
ตอบสนองความต้อ งการที่ แตกต่ า งกัน ของลู ก ค้า ได้อ ย่า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ ลู ก ค้า พึ ง พอใจและ
ประทับใจในการบริ การของธนาคาร (4)การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship
Management) สามารถค้นหาความต้องการเพิ่มเติ ม ของลู ก ค้าในด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การ โดย
สามารถเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์และบริ การที่เป็ นประโยชน์ เหมาะสม ตรงต่อความต้องการ จนทา
ให้ลูกค้าประทับใจ เชื่ อใจ กลับมาใช้บริ การต่อ และ/หรื อ แนะนาต่อไปยังลูกค้ารายอื่น (5)ทักษะ
การวิเคราะห์สินเชื่ อ (Credit Analysis) มีความชานาญในการอ่าน วิเคราะห์ การประเมินความ
เป็ นไปได้และบริ หารจัดการความเสี่ ยงของข้อเสนอ ด้านสิ นเชื่ อในแต่ละอุตสาหกรรม (6)การ
วิเคราะห์และบริ หารจัดการข้อมูล (Data Based Analysis & Management) สามารถออกแบบ
บริ หารข้อมูล ฐานข้อมูล Dashboard ได้ สามารถนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็ นแนวทางพัฒนา
ผลงานและประยุก ต์ใ ช้ ก ระบวนการให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น (7)ทัก ษะการบริ หารการลงทุ น
(Financial Investment Skill) รู ้นยั ของข่าวสารที่เกี่ยวข้องและกระทบกับตลาดเงิน ตลาดทุน โดยมี
มุมมองเกี่ ยวกับตลาดและสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนได้ (8)ทักษะการสื่ อสาร
การตลาด (Integrated Marketing Communication: IMC) สามารถกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสาร
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ดา้ นผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคารรวมทั้งสามารถวางแผนการใช้สื่อ
และสื่ อ สารข้อ มู ล เพื่ อ ให้ธ นาคารได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด และเหมาะสมกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ (9) การบริ หารสื่ อและสารสนเทศ (Media Management) สามารถกาหนดกลยุทธ์ใน
การบริ หารจัดการสื่ อต่างๆ สามารถบริ หารจัดการข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารต่อสาธารณชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและทันท่วงที เพื่อช่ วยให้ธนาคารสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างราบรื่ น
และยัง่ ยืน ด้วยความร่ วมมือและการสนับสนุ นที่ดีจากสาธารณชน (10)ทักษะการเจรจาต่อรอง

(Negotiation) สามารถเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารเจรจาและประนี ป ระนอมให้ เ หมาะสมกับ บุ ค คลและ
สถานการณ์ โดยสามารถระบุทางเลือกทางออกที่ทุกฝ่ ายยอมรับได้ (11)การบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Management) สามารถคาดการณ์โอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงในหน่ วยงาน และกาหนดแนวทางใน
การบริ หาร จัดการความเสี่ ยงนั้น เพื่อลดโอกาสเกิดหรื อความรุ นแรงของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
ได้ และ(12) การขายแบบที่ปรึ กษา (Selling Skill) สามารถปิ ดการขายผลิตภัณฑ์และบริ การของ
ธนาคาร ตลอดจนสามารถเสนอขายแบบ Bundle และ Cross sale ได้ สามารถสอนผูอ้ ื่นในการขาย
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
การประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2557) กล่ า วว่า การประเมิ นสมรรถนะ
(Competency Assessment) หมายถึง กระบวนการในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
พฤติกรรมการทางานของบุคคลในขณะนั้นเปรี ยบเทียบกับระดับ สมรรถนะที่องค์กรคาดหวังใน
ตาแหน่ งงานนั้นๆว่าได้ตามที่คาดหวังหรื อมีความแตกต่างกันมาก น้อยเพียงใด โดยการประเมิน
สมรรถนะควรมีก ารประเมิ นอย่า งเป็ นระบบ (Systematic) มี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการประเมิ นอย่า ง
ชัดเจน (Objective) เป็ นกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได้ (Measurable) และเครื่ องมือการ
ประเมินมีความเที่ยง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) วิธีการประเมินสมรรถนะแบ่งได้
หลายรู ปแบบ เช่ น การประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา (Boss Assessment), การประเมินตนเองและ
ผูบ้ งั คับบัญชา (Self & Boss Assessment), การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test : Knowledge &
Skill), การประเมินพฤติกรรมจากเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่สาคัญๆ (Critical Incident), การเขียน
เรี ยงความ (Written Essay), ประเมิ น โดยการสั ม ภาษณ์ (Interview), การประเมิ น โดยใช้
แบบสอบถาม (Rating Scale), การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (Behaviorally Anchored
Rating: BARS), การประเมินแบบศูนย์ทดสอบ (Assessment Center) และประเมินแบบสามร้อยหก
สิ บองศา (360 Evaluation) การประเมินสมรรถนะแบบ 360 นี้ เป็ นการประเมินโดยใช้เครื่ องมือที่
เป็ นแบบสอบถาม (Rating Scale) หรื อแบบประเมินจากพฤติกรรม การปฏิบตั ิงาน (Behaviorally
Anchored Rating : BARS) โดยให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ูกประเมินเป็ นผู ้ ประเมินสมรรถนะ เช่ น
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า เป็ นต้น และเมื่อทุกคนประเมิน เสร็ จแล้วก็หาข้อสรุ ปว่า
ผูถ้ ูกประเมินมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด ข้อดี ของการประเมินแบบนี้ ก็คือการ ประเมินโดยบุคคล
หลายคนหลายระดับทาให้มีหลายมุมมอง ลดอคติจากการประเมินโดยบุคคลคนเดียว ข้อจากัดคือมี
ภาระเอกสารจานวนมาก บางครั้งผูป้ ระเมินมีความเกรงใจทาให้ประเมินสู ง หรื อต่ากว่าความเป็ น
จริ ง

ในการศึกษาการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา สาหรับพนักงานตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย แก่ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขตเชียงราย กาหนดให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับผู ้
ถูกประเมินเป็ นผูป้ ระเมินสมรรถนะ ดังนี้ ผูบ้ งั คับบัญชา(ผูจ้ ดั การสาขา)จานวน 16 คน, เพื่อน
ร่ วมงานตาแหน่งเทียบเท่า(ผูจ้ ดั การบริ การลูกค้า,ผูจ้ ดั การธุ รกิจสิ นเชื่ อและหัวหน้าส่ วน) จานวน 25
คน, ตนเอง(ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย) จานวน 16 คน, ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางตรง(เจ้าหน้าที่ธุรกิจสิ นเชื่ อ
และเจ้าหน้าที่ที่ปรึ กษาธุ รกิจ) จานวน 73 คน, ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทางอ้อม(เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า )
จานวน 30 คนและผูเ้ กี่ยวข้อง(ลูกค้า) จานวน 80 คน รวมทั้งหมด 240 คน และใช้การประเมินโดย
ใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบสอบถาม (Rating Scale) โดยการกาหนดค่าคะแนนพฤติกรรมชี้ วดั ระดับ
สมรรถนะ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิ งบวกแสดงระดับสมรรถนะของพนักงาน ลักษณะ
เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดโดยเป็ นแบบสอบถามรู ปแบบการประเมินความถี่ของพฤติกรรม (Likert
scale) และนาไปหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โปรแกรมสาเร็ จรู ป และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ระดับคะแนนสมรรถนะ เกณฑ์ การแสดงออกทางพฤติกรรม
น้ อยทีส่ ุ ด (1)

ไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นเลย

(ค่าเฉลี่ย 0.00-1.00)
น้ อย (2)

แทบจะไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นเลย

(ค่าเฉลี่ย 1.01-2.00)
ปานกลาง (3)
มาก (4)

พนักงานไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นตาม Competency
ที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละ Level
พนักงานแทบจะไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นตาม Competency
ที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละ Level

(ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00)

พนั ก งานแสดงพฤติ ก รร มให้ เ ห็ นเป็ นบางครั้ ง ตาม
Competency ที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละ Level

แสดงพฤติกรรมให้เห็นบ่อยครั้ง

พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง ตามCompetency

แสดงพฤติกรรมให้เห็นเป็ นบางครั้ง

(ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00)
มากทีส่ ุ ด (5)

ความหมาย

แสดงพฤติกรรมให้เห็นสม่าเสมอ
และต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00)

ที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละ Level
พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ตามCompetency ที่ธนาคารคาดหวังในแต่ละ Level

ตารางประกอบที่ 1 อธิบายระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมของพนักงานธนาคารกรุ งไทย
ผลการวิจัย
1. การประเมินระดับความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพของแบบประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูต้ อบ
แบบสอบถามคือพนักงานธนาคารกรุ งไทย จานวน 255 คน

1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้จากการสารวจ สัดส่ วนส่ วนใหญ่ ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ธุรกิ จ
สิ นเชื่อ/เจ้าหน้าที่ปรึ กษาธุ รกิจ ในอัตราร้อยละ 39.2 (100คน), เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า ในอัตราร้อย
ละ 28.6 (73คน), ผูจ้ ดั การบริ การลูกค้า/ผูจ้ ดั การธุ รกิ จสิ นเชื่ อ/หัวหน้าส่ วน ในอัตราร้อยละ 11.7
(30คน), ผูจ้ ดั การสาขา ในอัตราร้อยละ ร้อยละ 6.3 (16คน), ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย ในอัตราร้อยละ
6.3 (16คน), ส่ วนงานสานักงานเขตเชี ยงราย ร้ อยละ 5.9 (15คน) และส่ วนงานประเมินสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงาน ร้อยละ 2.0 (5คน) ตามลาดับ
1.2 สรุ ปผลการประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะพนักงานตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย
ผลประเมิ น แต่ ล ะกลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น เปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ว ดั ระดับ คุ ณภาพของแบบ
ประเมินใช้เกณฑ์ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาเพื่อหาคุ ณภาพของแบบประเมิ นดังกล่าว โดยผลการ
ประเมิ นแต่ละรายการขอความคิ ดเห็ นมีค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหาโดยรวม เท่ากับ 0.972 ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.50 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ คือ เนื้ อหาและภาพรวมในด้านต่างๆ ของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาแบบประเมินที่ใช้ประเมินสมรรถนะนี้ มีความสอดคล้อง เหมาะสม และครอบคลุมกับเกณฑ์
วัดระดับสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ (Level1-3) ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะการแสดงออกเชิงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์สมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน สามารถนาไปใช้เป็ นแบบประเมิน สมรรถนะ
แบบ 360 องศาสาหรับพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย (Customer Service and Sales
Manager: CSSM) แก่ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขตเชียงรายได้
โดยความคิดเห็ นต่อระดับคุ ณภาพของแบบประเมินในรายสมรรถนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
(พนักงานกรุ งไทย) จานวน 255 คน ได้แก่ สมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิงาน (Core Competency),
สมรรถนะในการบริ หารจัดการ (Management Competency) และสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงาน
เฉพาะตาแหน่ ง (Technical Competency) รวม 22 สมรรถนะ ประกอบด้วยคาถาม 34 ข้อ พบว่า
ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ ก คนเห็ น ด้ว ยกับ แบบประเมิ น นี้ ในด้า นสมรรถนะหลัก ในการปฏิ บ ัติ ง าน (Core
Competency) และสมรรถนะในการบริ หารจัดการ (Management Competency) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
1.00 ด้า นสมรรถนะในการปฏิ บ ตั ิ ง านเฉพาะตาแหน่ ง (Technical Competency) มี ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
บางส่ วนที่ ไ ม่เห็ นด้วยและไม่แน่ ใ จเกี่ ย วกับ บางสมรรถนะ จึ ง มี ค่ า เฉลี่ ยระหว่าง 0.78-1.00 โดย
สมรรถนะที่ผเู้ ชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยที่สุด คือด้านการบริ หารสื่ อและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 0.78 เมื่อ
นาผลประเมิ นเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์วดั ระดับคุณภาพของแบบประเมิน ที่ใช้เกณฑ์ความเที่ยงตรง
ตามเนื้ อหาเพื่อหาคุ ณภาพของแบบประเมินดังกล่าว พบว่า ผลการประเมินแต่ละรายการขอความ

คิดเห็นในรายสมรรถนะ มีค่ามากกว่า 0.50 จึงผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ เนื้อหาและแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะด้านต่างๆ ในแบบประเมินสมรรถนะนี้ มีความสอดคล้อง เหมาะสม และครอบคลุมกับ
เกณฑ์วดั ระดับสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะ (Proficiency Level1-3) ซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะการ
แสดงออกเชิ งพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์สมรรถนะของแต่ละตาแหน่งงาน สามารถนาไปใช้เป็ น
แบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาสาหรับพนักงานตาแหน่งผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย (Customer
Service and Sales Manager) แก่ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขตเชียงรายได้
2. ผลการประเมิน ระดับสมรรถนะโดยรวมของพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย
ธนาคารกรุ งไทย สังกัดสานักงานเขตเชียงราย ผูป้ ระเมินแบบ 360 องศา จานวน 240 คน

โดยระดับสมรรถนะมาตรฐานที่ธนาคารคาดหวัง คือ เกณฑ์การแสดงออกสมรรถนะ
ทางพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานตามระดับตาแหน่ ง พึงอยูใ่ นระดับมาก (4) มีระดับค่าเฉลี่ ย 3.014.00 คือ พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง
สมรรถนะหลัก ในการปฏิ บั ติ ง าน (Core Competency) มี ร ะดับ ผลการประเมิ น
สมรรถนะโดยรวม มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.14 ถื อว่า ผ่า นเกณฑ์ระดับ สมรรถนะที่ ธ นาคารคาดหวัง
สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Management Competency) มีระดับผลการประเมิน
สมรรถนะโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ถือว่า ผ่านเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ธนาคารคาดหวัง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานรายตาแหน่ ง (Technical Competency) มีระดับผลการ
ประเมิ น สมรรถนะโดยรวม มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.02 ถื อว่า ผ่า นเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ ธ นาคาร
คาดหวัง

อภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินระดับสมรรถนะสาหรับพนักงานตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย ตามแนวคิดการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือในงานวิจยั มีค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยรวม เท่ากับ 0.972 ถือว่า แบบประเมินระดับสมรรถนะสาหรับพนักงานตาแหน่งรอง
ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายสามารถนาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้
2. การประเมินระดับคุณภาพของแบบประเมินรายสมรรถนะสาหรับพนักงานตาแหน่งรอง
ผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย ตามแนวคิดการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือในงานวิจยั มีค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้ อหา ระหว่าง 0.78 – 1.00 ถือว่า แบบประเมินระดับสมรรถนะสาหรับพนักงานตาแหน่งรอง
ผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย โดยพิจารณาแบบรายสมรรถนะ จานวน 22 สมรรถนะ สามารถนาไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้
3. การประเมินสมรรถนะด้านต่ างๆ ของพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย โดยผู้
ประเมินแบบ 360 องศา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 3.69-4.36 เมื่อเทียบระดับสมรรถนะมาตรฐานที่ธนาคาร
คาดหวัง คือ เกณฑ์การแสดงออกสมรรถนะผ่านพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก (4) ค่าเฉลี่ย
3.01-4.00 คือ พนักงานแสดงพฤติกรรมให้เห็นอยูบ่ ่อยครั้ง สรุ ปรายสมรรถนะได้ดงั นี้ สมรรถนะหลัก
ในการปฏิบตั ิงาน (Core Competency) มีระดับผลการประเมินสมรรถนะโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ถื อว่า ผ่านเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ ธนาคารคาดหวัง คือ พนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จการขาย
สามารถเป็ น Role Model ให้คาปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยแสดงออกถึง
ระดับสมรรถนะผ่านทางพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานให้เห็นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง สมรรถนะใน
การบริ หารจัดการ (Management Competency) มีระดับผลการประเมินสมรรถนะโดยรวม มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.06 ถือว่า ผ่านเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ธนาคารคาดหวัง คือ พนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การธุ รกิ จ
การขาย สามารถบริ หารให้งาน/ทีมงานในหน่วยงาน (สาขา) Size S บรรลุเป้ าหมายได้ โดยแสดงออก
ถึ งระดับสมรรถนะผ่านทางพฤติ กรรมในการปฏิ บตั ิ งานให้เห็ นอย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อง และ
สมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานรายตาแหน่ ง (Technical Competency) ของพนักงานตาแหน่ งผูจ้ ดั การ
ธุ รกิ จการขาย ซึ่ งพนักงานสามารถเป็ น Role Model ให้คาปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งไปสู่ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ มีระดับผลการประเมินสมรรถนะโดยรวม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02 ถื อว่า ผ่านเกณฑ์ระดับ
สมรรถนะที่ ธ นาคารคาดหวัง คื อ พนักงานต าแหน่ งผู ้จ ัดการธุ รกิ จการขาย แสดงออกถึ งระดับ
สมรรถนะผ่านทางพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานให้เห็นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในครั้งนี้
1.1 ทบทวนพร้ อมชี้ แจงรายละเอีย ด วัตถุ ประสงค์ รู ปแบบ วิธี ก ารประเมิ นโดย
ผูเ้ กี่ ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ แบบ 360 องศา ต่อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (ผูป้ ระเมิน) ให้ถูกต้องและชัดเจน
1.2 ทบทวนพจนานุกรรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) สมรรถนะด้านการ
บริ หารสื่ อและสารสนเทศให้ส อดคล้อ ง ชัด เจน และเหมาะสมในการนามาใช้ประเมิ น ระดับ
สมรรถนะสาหรับพนักงานตาแหน่งรองผูจ้ ดั การธุ รกิจการขาย
1.3 การศึกษาการพัฒนาสร้างแบบประเมินระดับสมรรถนะของพนักงานตาแหน่งรอง
ผูจ้ ดั การธุ รกิจการขายในครั้งนี้ ใช้มาตรการประเมินที่ใช้ความถี่ในการกาหนดคะแนน (Likert) คือ
ต้องกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการประเมินให้ความชัดเจนและเห็ นพ้องต้องกันองค์กร นอกจากนี้ ผู ้
ประเมินต้องทาความเข้าใจพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง
1.4 ในการประเมิ นควรมี ก ารชี้ แจงมาตรฐานกลางของเกณฑ์หรื อข้อเท็จจริ งของ
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก ที่ผูป้ ระเมินทุ กคนเข้าใจตรงกัน ผูป้ ระเมินควรตระหนักหรื อ
คานึงถึงความสาคัญของการประเมินและการแสดงออกของพฤติกรรมตามความเป็ นจริ ง
1.5 ควรสร้ างและเผยแพร่ ในพจนานุ กรรมสมรรถนะที่ เป็ นแนวทางและสร้ างความ
เข้าใจสาหรับการปฏิบตั ิงาน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีมาตรฐานของการคานวณผลการประเมินแบบ 360 องศา ค่าน้ าหนักคะแนน
ของแต่ละสมรรถนะ และควรมี การทบทวนและกาหนดรู ปแบบ วิธีการประเมิ นโดยผูเ้ กี่ ยวข้อง
พจนานุ ก รมสมรรถนะตลอดจนการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ให้ถู ก ต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
2.2 ควรมีการศึกษาการสร้างแบบประเมินระดับสมรรถนะ แบบ 360 องศา สาหรับ
พนักงานตาแหน่งอื่นๆให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อการประเมินระดับสมรรถนะ
พนักงานเปรี ยบเทียบกันเกณฑ์ที่ธนาคารคาดหวัง โดยผูป้ ระเมินหลายมุมมองนาไปสู่ ขอ้ เท็จจริ งที่
ใกล้เ คี ย งที่ สุ ด และสร้ า งเกณฑ์และมาตรฐานการประเมิ นระดับ สมรรถนะของพนัก งานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
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