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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	สมรรถนะการจดัการของบณัฑติหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติภายใตก้รอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดที่จะสามารถไปนำาประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ ซึ่งนำามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด	
ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผลการสังเคราะห์ให้กรอบแนวคิดสมรรถนะการจัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาย
ใตก้รอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาตจิำานวน	10	สมรรถนะ	ประกอบไปดว้ย	สมรรถนะในการควบคมุตนเอง	สมรรถนะในการเรยีนรู้	สมรรถนะ
เชิงกลยุทธ์	 สมรรถนะในการคิดการวางแผนและการจัดการ	 สมรรถนะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง	 สมรรถนะทาง
ด้านทีมงาน	สมรรถนะในการจัดการตนเอง	สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลย	ีสมรรถนะในการสื่อสาร	และสมรรถนะใน
การรับรู้เรื่องระหว่างประเทศ

Abstract 
 The objective of this paper entitled “Management Competency of MBA Graduates Based on Thai Qualification 
Framework for Higher Education (TQF)” was to develop a conceptual framework which can be applied to evaluate the 
management competency of MBA graduates. The framework was based on Thai Qualification Framework for higher 
education	synthesizing	with	relevant	theories,	concepts,	and		research	findings.	The	synthesis	resulted	in	10	TQF	Management	
Competencies for MBA Graduates encompassing self-management competency, knowledge competency, strategic 
competency, planning and management competency, innovation and change management competency, teamwork 
competency, self-management competency, analytical and information technology skills competency, communication 
competence, and global awareness competency.

บทนำ�

	 การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 ได้เริ่มต้นขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้เปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 เพื่อผลิตผู้บริหารธุรกิจที่นอกจากจะต้องมีความรู้ในหน้าที่หลักของการทำาธุรกิจแล้ว	 ยังสามารถที่จะประมวล
ความรู้เหล่านี้เข้าด้วยกัน	 เพื่อทำาการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรได้	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เปิดขึ้นใน			
ระยะแรกๆ	และสร้างชื่อเสียงจนประสบความสำาเร็จมาถึงปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	ของ	Harvard	University	
การเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา	 จะเน้นทฤษฎีและการนำาไปประยุกต์ใช้โดย
การวเิคราะหก์รณศีกึษา	ความสำาเรจ็ของบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติในสหรฐัอเมรกิาไดแ้พรห่ลายและสรา้งกระแสการเรยีนบรหิารธรุกจิมหา
บัณฑิตขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ	ไม่เว้นแม้กระทั่งในยุโรปและเอเชีย	(อรรณพ	ตันละมัย,	2553)	
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	 ในประเทศไทย	 มีการเปิดสอนโครงการบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิตครั้งแรกที่สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	หรือ	NIDA	ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	2509	(Nida	Business	School)		และกระแสความนิยมของ
โครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	ยงัมอียา่งตอ่เนือ่งไมว่า่เศรษฐกจิ
จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด	 โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขยาย
ตัว	 สถาบันการศึกษาต่างๆ	 จึงขยายโครงการบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิตออกไปหลายด้านเพื่อรองรับความต้องการ	 ทั้งในด้านรูป
แบบโครงสรา้งหลกัสตูร	สถาบนั	และภมูภิาคทีส่อน	ทัง้นี	้นอกจาก
มีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิตสำาหรับนักบริหารระดับต่างๆ	 แล้ว	 ยังเปิดเป็นหลักสูตร
นานาชาติ	(International	Program)	 เพื่อรองรับความเป็นสากล
และธุรกิจระหว่างประเทศ	 นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวไปใน
ลักษณะที่เป็นสาขาเฉพาะมากขึ้น	 เช่น	 ด้านการตลาด	 การเงิน	
เป็นต้น	 และยังเปิดหลักสูตรระยะสั้นสำาหรับรองรับ	 ผู้ที่ต้องการ
เรียนหลักการบริหารธุรกิจอย่างกระชับแต่ได้ประโยชน์เพียงพอใน
ระยะเวลาสั้น	(อรรณพ	ตันละมัย,	ม.ป.ป.)
	 ในปัจจุบัน	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตยังคงเป็น
หลักสูตรที่ได้ความนิยมมาก	 เพราะเป็นการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา
คณุภาพการทำางานและยกระดบัทางความคดิ	ชว่ยใหผู้เ้รยีนมวีสิยั
ทศันใ์นดา้นการบรหิารจดัการซึง่เปน็ความตอ้งการในวงการธรุกจิ	
ทั้งในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 กลยุทธ์ของธุรกิจ	
ทักษะการสื่อสารและทักษะในการบริหารจัดการ	 ซึ่งล้วนเป็น
คุณลักษณะที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสนใจที่จะรับบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 เข้าทำางานในองค์กร	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
จูงใจทางเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพ	 คน
ส่วนใหญ่จึงมีความสนใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิตเป็นจำานวนมาก	 ปรากฏการณ์นี้นำาไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
ความต้องการการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทั่วโลก
และผู้ที่สนใจเรียนมากขึ้น	ผลที่ตามมาคือ	ความกังวลถึงคุณภาพ
ของบณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษา	เนือ่งจากปจัจบุนั	สถาบนัอดุมศกึษา
เปิดดำาเนินการในระดับปริญญาโทกันอย่างแพร่หลาย	 และผลิต
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจำานวนมาก	 สิ่งที่กำาลังเป็นที่วิพากษ์
วิจารณ์กันก็คือคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิตและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของแต่ละสถาบันหลักสูตร						
ที่เปิดสอน	 ซึ่งอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและ	 อาจส่งผลถึง
คุณภาพบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา	
	 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้ประกาศใช้พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	
2)	พ.ศ.	2545	อนัสง่ผลกระทบใหเ้กดิการปฏริปูการศกึษาทกุระดบั	
มกีารเนน้หนกัใหป้รบัปรงุหลกัสตูรและปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนเพือ่

พัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย	 มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย	การเปิดดำาเนินการของ
วทิยาลยัชมุชน	และใหอ้สิระในการดำาเนนิการแกส่ถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมากขึน้	การเปลีย่นแปลงเหลา่นีย้ิง่ทำาใหส้ถาบนัอดุมศกึษา
มีความหลากหลาย	 แม้การขยายตัวดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ให้
ประชาชนมโีอกาสเขา้ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึมาก
ขึ้นก็ตาม	ปัญหาที่ตามมา	คือ	สถาบันที่ยกระดับขึ้นเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนภาครัฐไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง	 ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จาก
นักวิชาการและผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บัณฑิต	ว่าบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไม่มีความรู้ความ
สามารถและสมรรถนะในการทำางานใหก้บัองคก์รธรุกจิไดด้งัทีค่าด
หวงั	ปญัหาใหญส่ำาหรบัวงการอดุมศกึษาคอืจะทำาอยา่งไรใหส้งัคม
เชื่อมั่นคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งว่ามีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้และสามารถตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรธุรกิจได้จริง	
	 ด้วยเหตุดังกล่าว	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำากับดูแลและส่งเสริม	 การดำาเนินการของ
สถาบนัอดุมศกึษา	จงึไดด้ำาเนนิการจดัทำา	“กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	 (National	Qualifications	
Framework	for	Higher	Education	in	Thailand:	NQF)”	ซึ่งกรอบ
ดังกล่าว	 คือ	 กรอบที่อธิบายถึงระดับคุณวุฒิในระบบการศึกษาที่
อยู่บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้	(Learning	Outcomes)	เดียวกัน
ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะการเรียนรู้ที่ประสบความสำาเร็จของบุคคล	
ที่มีการบูรณาการกับระบบคุณวุฒิย่อยอื่นๆ	ภายในประเทศ	และ
ชว่ยใหเ้กดิความโปรง่ใสในการรบัรองคณุวฒุ	ิทำาใหส้ามารถเปรยีบ
เทยีบคณุวฒุทิีม่าจากสถาบนัการศกึษาและระบบการศกึษาทีแ่ตก
ต่างกันได้ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	 การจัดทำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง
ประเทศไทยที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น	 เป็นการกำาหนดกรอบ
มาตรฐานที่จัดทำาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
อุดมศึกษา	 โดยไม่ได้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ
ซึง่ตอ้งเปน็ผูใ้ชง้านบณัฑติ		ดงัทีป่รากฏในกระบวนการจดัทำากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิซึ่งประเทศต่างๆ	 ได้ดำาเนินการ	 เช่น	 ประเทศ
มาเลเซีย	จัดให้มีการประชุมระดับชาติเพื่อระดมความคิดจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกด้านทั้งหน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษาการ
ศึกษาของรัฐและเอกชน	 สถาบันฝึกอบรม	 รวมถึงผู้จ้างแรงงาน
หลายครั้ง	 และยังใช้ระบบการให้คำาปรึกษาเพื่อวิพากษ์กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติจากผู้เกี่ยวข้องด้วย	(สิริภักตร์	 ศิริโท,	
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2553)	
	 จากประเด็นข้างต้น	 ทำาให้เกิดข้อคำาถามในการจัดทำา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 ตามแนวทางกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
	 1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง	5	 ด้านนี้เป็นเพียงกรอบกำาหนด
แนวทางกว้างๆ	 ไว้เพื่อใช้กับทุกศาสตร์สาขาวิชา	 แต่ไม่มีราย
ละเอียดไว้ว่าหากนำาผลลัพธ์แต่ละด้านไปใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรและต้องตีความเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
สาขาวิชานั้น	ควรประกอบด้วยสมรรถนะใดบ้าง
	 2.	หากกระทรวงศกึษาธกิารพฒันากรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
สำาหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจเสร็จสิ้น	 กรอบดังกล่าวจะบรรจุ
สมรรถนะในการทำางานซึง่ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบ
การหรือไม่	 ทั้งนี้	 สมรรถนะที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับหลักสูตร
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติคอืสมรรถนะในดา้นการบรหิารจดัการนัน้	
ผู้ประกอบการอาจมีความต้องการสมรรถนะแต่ละด้านไม่เท่ากัน	
และอาจมีความเห็นไม่ตรงกับนักวิชาการ	ดังนั้น	การจัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตควรให้น้ำ�หนักในการออกแบบหลักสูตร
เพื่อรองรับกับความต้องการนี้ด้วย
	 ในการนี้	 ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตว่า	ปัจจุบัน	บัณฑิตที่จบการศึกษามานั้น
ควรมีสมรรถนะเช่นไรเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กรธุรกิจ	บทความนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกที่จะนำาไปสู่การวิจัย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	โดยบทความนี้ผู้เขียนต้องการพัฒนากรอบ
แนวคิดที่จะเป็นฐานเพื่อนำาไปต่อยอดในการวิจัยสมรรถนะการ
จัดการจากมุมมองขององค์กรธุรกิจต่อไปในภาคปฏิบัติ					
	 ในการพัฒนากรอบแนวคิดครั้งนี้	 ผู้เขียนได้นำากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาเป็นตัวตั้งในการ
ศึกษาสมรรถนะ	 เนื่องจากเป็นข้อกำาหนดหลักของการพัฒนา
หลักสูตรของทุกหลักสูตร		และได้นำาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง	 มาสกัดสาระและสังเคราะห์ร่วมเพื่อหาสมรรถนะการ
จัดการ	 (management	competencies)	 	 สำาหรับบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		โดยงานวิจัยที่นำามาสังเคราะห์นั้นส่วน
ใหญเ่ปน็งานวจิยัรว่มกบัองคก์รธรุกจิ		และองคก์รธรุกจิและบณัฑติ
ประเมนิสมรรถนะการจดัการทีเ่ปน็ทีต่อ้งการ		ดงันัน้กรอบแนวคดิ
ที่ได้จากการพัฒนาครั้งนี้	 จึงเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ใน
การประเมินสมรรถนะการจัดการ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำาไปเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 และพนักงานขององค์กรธุรกิจ
ต่อไป

ผลก�รทบทวนเอกส�ร

	 การศกึษาเรือ่งสมรรถนะของบณัฑติหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ
มหาบณัฑติภายใตก้รอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาตจิากมมุมองของ
องค์กรธุรกิจ	มีแนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้วิจัยได้
สรุปสาระไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่ง

ช�ติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education) (TQF : HEd)

	 สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.,	2552)		ได้
ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	
2552		(Thai	Qualifications	Framework	for	Higher	Education)	
(TQF	:	HEd)	 และกำาหนดไว้โดยสรุปว่า	 หมายถึง	 กรอบที่แสดง
ระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	 ระดับคุณวุฒิ	 การแบ่งสายวิชา	ความเชื่อมโยงต่อ
เนือ่งจากคณุวฒุริะดบัหนึง่ไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้	มาตรฐานผลการเรยีน
รู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ	
ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้	การเปิดโอกาสให้
เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ	์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	 รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจใน
ประสิทธิผลการดำาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้	
	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะเป็น	
กรอบคุณวุฒิที่จะเป็นตัวกำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา	 ทั้งสถาบัน
อุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน	สามารถเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่น
ถงึผลการเรยีนรูท้ีบ่ณัฑติไดร้บัการพฒันา	วา่มมีาตรฐานทีส่ามารถ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ		
การทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสรุป
ได้ว่า	 ให้ความสำาคัญในการมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิต	(learning	outcome)	ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ	
โดยมมีาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั	5	ดา้น	ซึง่ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์
และสรปุผลลพัธก์ารเรยีนรู้	5	ดา้น	จากคูม่อืกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 ดังนี้	 (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา,	2552)
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
	 (1)	มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	(2)	การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม	 และความรับผิดชอบในส่วน
ตนและส่วนรวม	(3)	ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัด
แย้งทางค่านิยม	 (4)	 ความสามารถในการจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ	(5)	การคำานึง
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ถึงความรู้สึกผู้อื่น	 และสนับสนุนผู้อื่นให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม					
(6)	 ความสามารถวินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้และยุติธรรมแม้มีข้อมูล
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เพียงพอหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ	(7)	
การริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่เกิดอยู่เพื่อทบทวน
แก้ไข	 (8)	 มีภาวะผู้นำาในการส่งเสริมการประพฤติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมทั่วไปในที่ทำางาน	ชุมชน	
 2. ด้านความรู้
	 (1)	 รู้และเข้าใจ	 แนวคิด	 หลักการ	 ทฤษฎีอย่างถ่องแท้			
(2)	รูแ้ละเขา้ใจแนวคดิ	ทฤษฎหีลกัการและนำามาประยกุตไ์ปปฏบิตัิ
ในการวชิาชพีอยา่งลกึซึง้	(3)	เขา้ใจกระบวนการวจิยั	กระบวนการ
พฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ 		(4)	เขา้ใจผลกระทบของงานวจิยัทีม่อีงค์
ความรูใ้นสาขาวชิาชพี	(5)	ตระหนกัถงึระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่กีารใช้
อยู่ทั่วในระดับชาติและนานาชาติ	 รวมถึงเข้าใจผลกระทบที่มีต่อ
วิชาชีพ
 3. ด้านทักษะทางปัญญา
	 (1)	 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎี	 ปฏิบัติในการบริหาร
จดัการภายใตบ้รบิทใหม่ๆ 	สามารถพฒันา	รเิริม่	สรา้งสรรคค์วาม
คิด	(2)	สามารถคิดวิเคราะห์	คิดวิพากษ์และสังเคราะห์	(3)	คิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ได้ด้วยตนเอง	(4)		สามารถ
คิดเชิงบูรณาการแบบรวบยอด	(5)	สามารถคิดและแก้ปัญหาที่ซับ
ซอ้นรวมทัง้ลงขอ้สรปุและเสนอขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาการ
และวิชาชีพ	(6)	 มีสมรรถนะวางแผนและดำาเนินโครงการสำาคัญ
หรือโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง
 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิ
ชอบ
	 (1)	 สามารถรับมือปัญหาระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	(2)	มีทักษะในการทำางานเป็นทีม		(3)	การแสดงถึง
ภาวะผู้นำาในการทำางาน	(4)	 มีความรับผิดชอบในการดำาเนินงาน
ไดด้ว้ยตนเอง	(5)	มกีารรว่มมอืกบัผูอ้ืน่ในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และ
ปัญหาต่างๆ	(6)	 สามารถตัดสินใจในการดำาเนินงานด้วยตนเอง	
และสามารถประเมินตนเองได้	(7)	มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น
 5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 (1)	ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติและสามารถนำา
พัฒนาแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	(2)	ความสามารถในการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ	 และนำามาประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหาได้เป็นอย่างดี	(3)	ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	
และความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ									
(4)	ความสามารถในการสื่อสาร	ทั้งการพูด	เขียน	อ่าน	(5)	ความ

สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ	(6)	ความสามารถในการนำาเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อที่ประชุม	
และชุมชนทั่วไป

2. ทฤษฎี ผู้วิจัยพิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะที่นำามาใช้ใน
การวิจัย	แบ่งออกเป็น	2	ทฤษฎี	คือ
 1. สมรรถนะทั่วไป (competency)	 บอกให้รู้ถึงความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล	โดย	David	McClelland	(1973)		
ไดเ้ขยีนบทความกลา่วถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะทีด่ขีอง
บุคลากรในองค์กร	(excellent	performer)	กับระดับทักษะ	(skill)	
ความรู้	(knowledge)	และคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงออก	
(attributes/behavior)	 ซึ่งได้แสดงแนวคิดไว้ว่า	 “ความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญา	(Intelligence	Quotient	หรือ	IQ)	ประกอบด้วย
ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ	ความรู้	และความมุ่ง
มั่นสู่ความสำาเร็จ	ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความสำาเร็จโดย
รวม	 แต่สมรรถนะ	(competency)	 กลับเป็นสิ่งที่สามารถคาด
หมายความสำาเรจ็ในงานไดด้กีวา่”	ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน
ว่า	 “ผู้ที่ทำางานเก่ง”	มิได้หมายถึง	 “ผู้ที่เรียนเก่ง”	 แต่ผู้ที่ประสบ
ผลสำาเรจ็ในการทำางาน	ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถในการประยกุต์
ใชห้ลกัการหรอืวชิาการทีม่อียูใ่นตวัเอง	เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนใ์น
งานทีต่นทำา	จงึจะกลา่วไดว้า่บคุคลนัน้มสีมรรถนะ	(competency)		
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า	สมรรถนะ	(competency)	หมายถึง	
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความสามารถ	
ความรู	้ทกัษะ	และคณุลกัษณะสว่นบคุคล	ทีจ่ะสง่ผลตอ่การปฏบิตัิ
งานของแต่ละบุคคล	 สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	อนัจะสง่ผลใหเ้กดิความสำาเรจ็ตาม
มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การได้กำาหนดเอาไว้
 2. สมรรถนะการจดัการ (management competencies) 
เป็นสมรรถนะที่บุคคลจำาเป็นต้องมี	 และสามารถนำาไปบริหาร
จัดการงานและประยุกต์ให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
(Camichael	&	A.	Stacey,	2006)		เนือ่งจากในปจัจบุนั	จะพบเหน็
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน	 และยังคงมี
การเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆ	ดังนั้น	จึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา	
(life	-	long	learning)	 เพื่อให้สามารถเข้าไปสู่การทำางานใหม่ๆ	
ได้	โดยงานในอนาคตอาจแบ่งแยกได้ยาก	คือต้องทำาหน้าที่หลาย
อย่างในงานหรือตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่ง	 หรือในลักษณะที่เป็น
โครงการหรือเป็นทีมงานมากขึ้น	 ทั้งนี้	 นายจ้างต้องการจ้างและ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงได้	
จากการศึกษางานวิจัย	Frederick	T.	Evers	(อ้างถึงใน	 นิสดารก์	
เวชยานนท์,	 2549)	 ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น	 4	 ด้าน	 คือ												



Executive Journal114

(1)	สมรรถนะในการจดัการตนเอง	(managing	self)	(2)	สมรรถนะ
ในการสื่อสาร	(communication)	(3)	สมรรถนะในการบริหารคน
และงาน	(managing	people	and	tasks)	และ	(4)	สมรรถนะใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง	 (mobilizing	
innovation	and	change)	นอกจากนีพ้บวา่มงีานวจิยัทีส่อดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ	Frederick	คือ	Carnevale,	Gainer	และ	Meltzer	
(1990)		ซึง่พดูถงึสมรรถนะทีจ่ำาเปน็ในการทำางานเบือ้งตน้ประกอบ
ดว้ย	(1)	การแกป้ญัหา	(solve	problems)	(2)	การใชข้อ้มลูขา่วสาร	
(use	of	 information)	(3)	 ระบบในการคิด	(system	thinking)				
(4)	การตดิตอ่สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	(communicate	effectively)	
(5)	การใช้เทคโนโลยี	(use	technology)	และ	(6)	การทำางานร่วม
กันผู้อื่น	(Work	with	others)	และงานวิจัยของปริญช์	พิชญวิจิตร์	
(2544)	พบวา่สมรรถนะประกอบดว้ย		(1)	ความมุง่มัน่ความสำาเรจ็	
(achievement	 orientation)	 (2)	 การจัดการงาน	 (work	
management)	 (3)	 ความสามัคคีและการทำางานเป็นทีม	
(cohesiveness	&	team	working)	(4)	การคดิวเิคราะห	์(analytical	
thinking)	(5)	การสื่อสาร	(communication)	(6)	ความสำานึกรับ
ผิดชอบและความน่าเชื่อถือ	(accountability	&	creditability)		
และ	(7)	ภาวะผู้นำา	(leadership)		
	 นอกจากนี	้ยงัพบงานเขยีนของ	Hellriege	และคณะ	(2005)	
ที่กล่าวถึงสมรรถนะของพนักงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ	โดย
แบ่งสมรรถนะออกเป็น	6	ด้าน	คือ	(1)	สมรรถนะในการสื่อสาร	
(communication	competency)	(2)	สมรรถนะในการวางแผน
และการบริหารจัดการ	 (planning	 and	 administration	
competency)	(3)	 สมรรถนะในการทำางานเป็นทีม	(teamwork	
competency)	 (4)	 สมรรถนะเชิงกลยุทธ์	 (strategic	action	
competency)	 (5)	 สมรรถนะในการรับรู้เรื่องระหว่างประเทศ	
(global	awareness	competency)	และ	(6)	สมรรถนะในการ
ควบคุมตนเอง	(Self-Management	Competency)	
	 การสร้างรายการสมรรถนะหรือขีดความสามารถสำาหรับ
องค์การนั้น	 ควรที่จะได้มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของ
บุคลากรทุกระดับว่า	ไม่มีสมรรถนะใดที่ใช้ได้กับทุกองค์การ	(No	
One-Size-Fit-All)	 โดยออกแบบสมรรถนะให้เหมาะสมกับ
วฒันธรรมองคก์าร	วธิคีดิ	โครงสรา้งองคก์าร	ลกัษณะการประกอบ
ธรุกจิ	และภาพเชงิระบบของธรุกจิ	มากกวา่ทีจ่ะพจิารณางานแตล่ะ
งาน	และหน่วยงานหลักขององค์การ	
	 นอกจากนี้	จะต้องมีการกำาหนดจุดมุ่งหมายของการสร้าง
ผลสำาเรจ็ทีต่รงกบัความตอ้งการขององคก์าร	โดยเนน้ไปทีผู่ม้สีว่น
ได้ส่วนเสีย	 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	 ประชาชน	 หรือผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การ	 และควรมุ่งกำาหนดสมรรถนะที่เน้นประสิทธิผลของ

องค์การ	 ซึ่งพิจารณาในด้านเป้าหมายขององค์การ	 กลยุทธ์การ
บริหารงาน	 กระบวนการทำางาน	 และพฤติกรรมการทำางานที่
กำาหนดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมายขององค์การ

3. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ผลจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัสมรรถนะของบณัฑติหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	
พบว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวถึงสมรรถนะการจัดการในด้าน
ต่างๆ	ดังตัวอย่างเช่น
	 Camuffo	และ	Gerli	(2004)	ศึกษาหาสมรรถนะหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของประเทศอิตาลี	 โดยเก็บข้อมูลกับผู้
บริหารของสถานประกอบการ	 และศิษย์เก่าที่มีตำาแหน่งผู้จัดการ
ขึ้นไป		ผลการวิจัยพบว่า	สมรรถนะที่ต้องการคือ	การพัฒนารูป
แบบสมรรถนะ	การคดิวเิคราะห	์การสรา้งทฤษฎ	ีการวางแผน	การ
ใช้ข้อมูลข่าวสาร	รูปแบบการรับรู้	การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	
การเอาใจใส่	การร่วมมือร่วมใจ	การควบคุมตนเอง	การวิเคราะห์
เชงิปรมิาณ	ทกัษะการเจรจาตอ่รอง	การปรบัตวั	สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ		Carmichael	และ	Stacey	(2006)	ซึ่งวิจัยสมรรถนะจาก
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของแอฟริกาใต้	 เพื่อ
สนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	
(National	Qualification	Framework	for	Higher	Education	in	
Thailand:	NQF)	จากงานวิจัยนี้พบว่า	มีผู้ให้ความสำาคัญกับทักษะ
ในการแก้ปัญหา	 โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเป็นส่วนมาก	
อนัเนือ่งมาจากวา่การแกป้ญัหานัน้ตอ้งใชท้กัษะหลายดา้น	คอืการ
ทำางานรว่มกบัคนอืน่	การตดิตอ่ประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	เหลา่
นี้ต้องเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถแก้
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนี้	งานวิจัยของ		Louw,	และคณะ	(2001)	ซึ่งได้
ทำาการวิจัยเรื่อง	 การรับรู้คุณภาพของบัณฑิตและสมรรถนะที่มี
ความจำาเป็น	 โดยวิจัยบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้	 และทำาการเก็บข้อมูลทั้งจากบัณฑิต
และผู้ประกอบที่ใช้บัณฑิตจำานวนรวม	3,430	คน	ผลการวิจัยสรุป
ไดว้า่	สมรรถนะทีส่ำาคญัอนัดบัแรกทีผู่ป้ระกอบตอ้งการคอื		ทกัษะ
ดา้นความเปน็ผูน้ำาและความคดิสรา้งสรรค	์รเิริม่	คดิวเิคราะหแ์ละ
การคิดแบบองค์รวม	 และการแก้ปัญหา	 ตลอดจนความสามารถ
ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการ
เปลีย่นแปลงภาวะผูน้ำากอ่ใหเ้กดิทกัษะความเชีย่วชาญ		สมรรถนะ
ที่ผู้ประกอบการต้องการให้มีเพิ่มเติม	คือ	ทักษะด้านการประสาน
งานระหว่างองค์กร	ทักษะการจัดสรรทรัพยากร	ทักษะการบูรณา
การในองค์กร	 ความสามารถด้านกลยุทธ์	 แรงผลักดันแรงจูงใจ	
ทักษะเชิงปริมาณ	 (ตัวเลข)	 และทักษะการปฏิบัตินำาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการทำางานจริง	
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	 นอกจากงานวิจัยดังกล่าว	 ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยและ
งานเขยีนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งอกีหลายงาน	อาท	ิSpencer	และ	Spencer	
(1993),	Comuffo	และ	Gerli	(2004),	American	Management	
Association	Competency	Categories	(2010)	และ	Sudsakorn	
และ	Swieczek	(2008)	 เป็นต้น	ดังรายชื่อในตารางที่	1	ผู้เขียน
สกดัสาระและนำามาสงัเคราะหร์ว่มกนัเพือ่จดัหมวดหมูป่ระเภทของ
สมรรถนะการจัดการที่จำาเป็นและเป็นที่ต้องการ	 ซึ่งผลการ
สงัเคราะหเ์พือ่จดัหมวดหมูส่มรรถนะการจดัการพบวา่	สามารถจดั
สมรรถนะออกเป็นหมวดหมู่ได้	10	หมวดหมู่	ได้แก่	(1)	สมรรถนะ
ในการควบคุมตนเอง	(2)	สมรรถนะในการเรียนรู้	(3)	สมรรถนะ
เชิงกลยุทธ์	(4)	สมรรถนะในการคิด	การวางแผน	และการจัดการ	
(5)	 สมรรถนะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง				
(6)	 สมรรถนะด้านทีมงาน	(7)	 สมรรถนะในการจัดการตนเอง					
(8)	สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี		(9)	สมรรถนะ
ในการสือ่สาร	และ	(10)	สมรรถนะในการรบัรูเ้รือ่งระหวา่งประเทศ
	 เมื่อได้สมรรถนะการจัดการจากการสังเคราะห์ในขั้นตอน
แรกและการจัดหมวดหมู่แล้ว	 ผู้ เขียนได้เทียบเคียงผลการ
สังเคราะห์ดังกล่าวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	2552	(ดังในตารางที่	1)		
เมื่อนำาผลลัพธ์ทั้งสองส่วนมาสังเคราะห์ร่วมกัน	 พบว่าสามารถ
เทียบเคียงและสะท้อนเป็นสมรรถนะการจัดการ	 (Management	
Competencies)	ที่เป็นที่ต้องการได้ดังนี้
 1.ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม	ประกอบด้วย
	 (1)	สมรรถนะในการควบคุมตนเอง	คือ	มีจรรยาบรรณใน
การทำางาน	รูจ้กัรบัผดิชอบตนเองและผูอ้ืน่	สามารถวนิจิฉยัปญัหา
ทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัจดัการกบัปญัหาดา้นคณุธรรมจรยิธรรมไดอ้ยา่ง
ยุติธรรมและถูกต้อง
 2. ด้านความรู้ ประกอบด้วย	
	 (1)สมรรถนะในการเรียนรู้	คือ	มีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยว
กบัแนวคดิและทฤษฎใีนสาขาวชิาชพี	และสามารถเรยีนรูเ้ขา้ใจใน
แนวคิด	 ทฤษฎีใหม่ๆ	 นำามาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และสามารถนำามาพัฒนาตนเองและองค์การแห่ง
การเรียนรู้
 3. ด้านทักษะทางปัญญา	ประกอบด้วย
	 (1)	 สมรรถนะเชิงกลยุทธ์	 	 คือ	 สามารถวางแผนเชิงกล
ยุทธ์เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายและดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	(2)	สมรรถนะในการคิด	วางแผนและการ
จัดการ	คือ	มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 และมีการวางแผนนำาข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพ	 และสามารถบริหาร

จัดการงานต่างๆ	บรรลุเป้าหมาย	(3)	สมรรถนะในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง	 คือ	 ความสามารถในการปรับ
เปลีย่น	ประยกุตว์ธิกีารบรหิารจดัการงานใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป	
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ  
ผิดชอบ	ประกอบด้วย
	 (1)	สมรรถนะทางดา้นทมีงาน	คอื	สามารถทำางานรว่มกบั
ผู้อื่นเป็นทีม	และรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำาในการทำางาน	และ
มีความสามารถในการประสานงานและการเจรจาต่อรองเพื่อ
จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ	(2)	สมรรถนะในการจัดการ
ตนเอง	 คือ	 สามารถบริหารจัดการเวลาทำางานได้อย่างเหมาะสม		
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	และสามารถประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องหรือพัฒนาการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพ
 5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ประกอบด้วย
	 (1)	สมรรถนะดา้นการวเิคราะหแ์ละการใชเ้ทคโนโลยี		คอื	
สามารถนำาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การทำางานให้มีประสิทธิภาพ	 และมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร	์
และสถติเิปน็อยา่งด	ี(2)	สมรรถนะในการสือ่สาร	คอื	ความสามารถ
ในการสื่อสาร	ทั้งการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียนรายงาน	และ
การนำาเสนอในรปูแบบทางการและไมเ่ปน็ทาง	ทัง้ตอ่หนา้ทีป่ระชมุ
หรอืชมุชนทัว่ไป	(3)	สมรรถนะในการรบัรูเ้รือ่งระหวา่งประเทศ	คอื	
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั	และมคีวาม
เปิดกว้าง	สามารถรับรู้	ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ	ได้

บทสรุป อภิปร�ย และข้อเสนอแนะ

	 ในการพฒันากรอบแนวคดิเพือ่นำาไปประเมนิสมรรถนะการ
จัดการของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภายใต้กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต	ิ	โดยการทบทวนทฤษฎ	ี
แนวคิด	 หลักการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้	 ผู้เขียนได้ข้อ
สรปุในเบือ้งตน้วา่	นกัวชิาการและผูบ้รหิารสถานประกอบการ	รวม
ถึงบัณฑิตในหลักสูตรนี้มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน		
โดยสมรรถนะการจัดการที่เป็นที่ต้องการของทุกกลุ่มจะคล้ายกัน	
เพยีงแตจ่ะมรีายละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนับา้งเลก็นอ้ย	โดยสมรรถนะ
หลักที่เป็นที่ต้องการจะประกอบด้วยสมรรถนะ	10	 ประการ	 คือ		
(1)		สมรรถนะในการควบคุมตนเอง	(2)	สมรรถนะในการเรียนรู้	
(3)	สมรรถนะเชิงกลยุทธ์	(4)		สมรรถนะในการคิด	การวางแผน	
และการจดัการ		(5)	สมรรถนะในการขบัเคลือ่นนวตักรรมและการ
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เปลี่ยนแปลง			(6)	สมรรถนะด้านทีมงาน		(7)	สมรรถนะในการ
จดัการตนเอง	(8)	สมรรถนะดา้นการวเิคราะหแ์ละการใชเ้ทคโนโลย	ี
(9)	สมรรถนะในการสื่อสาร	และ	(10)	สมรรถนะในการรับรู้เรื่อง
ระหว่างประเทศ
	 เมื่อนำาสมรรถนะการจัดการทั้ง	10	ประการมาเทียบเคียง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ	 	พ.ศ.	2552	ซึ่งกำาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้		
5	ดา้นคอื	ทกัษะดา้นคณุธรรมจรยิธรรม		ทกัษะดา้นความรู	้	ทกัษะ
ด้านปัญญา	 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และความรับ					
ผิดชอบ	 และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี	พบว่าสามารถเทียบเคียงกันได้ดี	 	 ในภาพรวม
จึงอาจสรุปได้ว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	2552	กำาหนดผลลพัธก์ารเรยีนรูไ้วไ้ดค้รอบคลมุสมรรถนะการ
จัดการที่เป็นที่ต้องการแล้ว	
	 อนึ่งมีข้อน่าสังเกตในเรื่องของสมรรถนะด้านคุณธรรม
จริยธรรม		ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการระบุไว้โดยนักวิชาการ	หรือแม้แต่
จากผลการวจิยัในผูบ้รหิารสถานประกอบและบณัฑติของหลกัสตูร
เอง		ซึ่งจากในตารางที่	1	จะเห็นว่า	มีนักวิชาการและนักวิจัยเพียง	
2	 ท่านที่ระบุถึงทักษะเรื่องความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	 อย่างไร
ก็ตาม	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกลับให้
ความสำาคญัอยา่งมากและกำาหนดไวเ้ปน็ผลลพัธก์ารเรยีนรูป้ระการ
แรกที่ต้องมี		จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าประเด็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
กลายเป็นสิ่งที่ได้รับการมองข้ามไปแล้วหรือไม่ในปัจจุบัน		ทักษะ
ที่กลับได้รับการเน้นว่าเป็นที่ต้องการอย่างมาก	 คือทักษะทาง
ปญัญาและทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ
เปน็หลกั	โดยทกัษะทางปญัญาทีม่ผีูเ้หน็สอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุคอื	
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา	การแก้ปัญหา	และตัดสินใจ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค	์	สว่นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบหลกัทีม่ผีูเ้หน็สอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุคอื		การ
มีภาวะผู้นำา	รองลงมาคือ	ความสามารถในการให้ความร่วมมือ
	 กรอบแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในครั้งนี	้ นอกจากจะ
แสดงให้เห็นถึงประเภทหรือหมวดหมู่ของสมรรถนะการจัดการที่
เป็นที่ต้องการสำาหรับบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแล้ว	 ผู้
เขียนยังได้สังเคราะห์รายการสมรรถนะการจัดการย่อยของแต่ละ
หมวดหมู่ไว้ดังแสดงในแผนภาพที่	1		ซึ่งจะสามารถนำารายการใน
แผนภาพนี้ไปพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินความต้องการ	 หรือ
ประเมินสมรรถนะการจัดการของบัณฑิตในหลักสูตร	 รวมถึง
บัณฑิตในสาขาอื่นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป		นอกจากนี้	กรอบแนวคิด
ในแผนภาพที่	1	 นี้ยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นข้อมูล
นำาเข้าเพื่อจัดทำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับสาขาวิชา

บรหิารธรุกจิในระดบับณัฑติศกึษา	ซึง่จะสะทอ้นและตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นผู้ใช้
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาแล้วได้มากขึ้น	 และเป็นแนวทางสำาหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในการนำาไปปรบัปรงุการออกแบบหลกัสตูรและ
วางกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับความต้องการ
จรงิในปจัจบุนัไดด้ยีิง่ขึน้	นอกจากนัน้	ยงัสามารถนำากรอบแนวคดิ
นี้ไปใช้ในการวัดสมรรถนะการทำางานของพนักงานที่ทำางานใน
ปัจจุบันว่ามีสมรรถนะการจัดการตรงตามความต้องการมากน้อย
เพียงใด	
	 อยา่งไรกต็าม	กรอบแนวคดินีย้งัเปน็ขัน้ตน้ของการพฒันา
ดงักลา่วผูเ้ขยีนไดก้ลา่วแลว้	และรายการสมรรถนะบางรายการมา
จากมุมมองของฝั่งตะวันตก	 ดังนั้น	 หากจะให้กรอบแนวคิดนี้
สมบูรณ์	 ควรต้องมีการนำากรอบแนวคิดนี้ไปเป็นเครื่องมือวัดและ
ทดสอบรายการสมรรถนะตามกรอบนี้กับองค์กรธุรกิจใน
ประเทศไทยอกีครัง้เพือ่นำามาเปรยีบเทยีบและพฒันากรอบแนวคดิ
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	 กรอบแนวคิดนี้จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหากทำาการสำารวจ
แนวคิดสมรรถนะจากกลุ่มประเทศทั่วโลก	 และทำาการจัดกลุ่ม
ความคดิเหน็ตามประเภทของธรุกจิทีเ่ปน็ผูใ้ชบ้ณัฑติ		เพราะธรุกจิ
ที่มีความแตกต่างกันอาจมีความต้องการสมรรถนะเฉพาะบาง
ประการที่แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 หากค้นคว้าในวงกว้างและเจาะลึก
มากขึ้น	อาจพบสมรรถนะเพิ่มเติมที่นำามาปรับปรุงกรอบแนวคิดนี้
ได้มากยิ่งขึ้น
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