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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน)
มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อได้ น าผลการประเมิน ไปใช้ ในการวั ดความส าเร็จ ของการดาเนิ นงานด้า นคุ ณภาพในการ
ให้บริการ ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ตลอดจนเพื่อทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะและนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการจัดทากรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สคช. ในปีต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดใน
การสารวจ ดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 กรอบแนวคิดในการสารวจ : ประยุกต์
กรอบแนวคิดคุณภาพการให้ บริการ หรือ
SERVQUAL Model ซึ่งนามาปรับใช้ในการ
สารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐที่สานักงาน ก.พ.ร. เคย
ใช้ ใ นการส ารวจความพึ ง พอใจของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความ
พึ ง พอใจต่ อ กระบวนการขั้ น ตอนการ
ให้บริการ
2) ความพึ ง พอใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 3) ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และ 5) ความพึงพอใจต่อการงานบริการในภาพรวม
 ขอบเขตเนื้อหาในการส ารวจ : ประกอบด้ว ย 1) ความพึง พอใจต่อกระบวนการขั้น ตอนการให้ บ ริการ
2) ความพึ ง พอใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 3) ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ ประเด็นในการสารวจ จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมการบริการ และจะมีการสารวจความพึงพอใจต่อ งานบริการในภาพรวมโดยการคิดคานวณคะแนนจะไม่นา
ความพึงพอใจต่องานบริการในภาพรวมมารวมคานวณเป็นคะแนน
 เครื่องมือในการสารวจ : แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเป็น ข้อคาถามลักษณะแบบเลือกตอบ
(Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ และมีข้อคาถามปลายเปิด (Open-end)
สาหรับแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 กลุ่มเป้าหมายในการสารวจ : กลุ่มเป้าหมายในการสารวจประกอบด้วยผู้รับบริการจาก สคช. 2 กลุ่ม ได้แก่
1) องค์กรที่มีห น้าที่รับ รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน
22 องค์กร 2) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจานวน 632 คน
 วิธี การเก็บข้ อมูล : กลุ่ ม องค์ก รที่ได้รั บการรั บรองจาก สคช. ให้ เ ป็น องค์ กรที่มี ห น้ าที่ รั บรองสมรรถนะใช้
วิธีการเก็บข้อมูล โดยสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) สาหรับกลุ่ม ผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ใช้วิธีก ารสัม ภาษณ์แ บบเผชิญ หน้า (Face to face Interview) และสัม ภาษณ์ท างโทรศัพ ท์
(Enumeration by telephone)
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คะแนน

 สรุปผลการสารวจ :
จากการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช. 2 กลุ่ม สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อ
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการของ
การให้บริการในภาพรวมที่ระดับคะแนน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4.3127 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.25 โดยผล
87.22%
การส ารวจพบว่ากลุ่ มผู้ รับบริการจากทั้ ง
86.25%
85.29%
5.0000
4.5000
สองกลุ่ ม มี ความพึ งพอใจในระดั บมาก
4.0000
3.5000
ที่ สุ ด โ ดย องค์ ก รที่ มี หน้ าที่ รั บรอ ง
3.0000
2.5000
สมรรถนะ มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน
2.0000
1.5000
4.2644 แ ล ะ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
1.0000
ความพึงพอใจขององค์กรที่มี
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
ความพึงพอใจภาพรวม
สมรรถนะมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน
หน้าที่รับรอง
ประเมินสมรรถนะบุคคล
คะแนน
4.2644
4.3610
4.3127
4.3610 โดยเมื่อสรุปผลการสารวจแต่ละ
กลุ่มผู้รับบริการ ได้ ดังนี้
 สรุปผลความพึงพอใจขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ต่อการ
ให้บริการของ สคช.
จากการส ารวจความพึ ง พอใจขององค์ ก รที่ มีห น้ า ที่ รั บรองสมรรถนะต่ อการให้ บริ ก ารของ สคช.
จานวน 22 องค์กร พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ระดับ 4.2644 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.29 และจาก
คะแนนความพึงพอใจแต่ละด้านขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
ผลคะแนนความพึ ง พอใจแต่ ล ะด้ า น
พบว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะมี
89.80%
86.03%
85.29%
82.94%
82.38%
ความพึ งพอใจสู งสุ ดในด้ านเ จ้ า ห น้ า ที่
หรื อ บุ ค ลากร โดยมี ค วามพึงพอใจที่
ระดับคะแนน 4.4902 รองลงมาเป็นด้าน
คุ ณ ภาพการบริ ก าร ด้ า นกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
เจ้าหน้าที่หรือ
กระบวนการ
สิ่งอานวยความ
คุณภาพการ
งานบริการใน
ความสะดวก มีคะแนนที่ระดับ 4.3016
บุคลากรที่
ขั้นตอนการ
สะดวก
บริการ
ภาพรวม
ให้บริการ
ให้บริการ
4.1468 และ 4.1190 ตามลาดับ และ
คะแนนความพึงพอใจ
4.4902
4.1468
4.1190
4.3016
4.2644
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละขั้นตอน
การให้บริการพบว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะมีความพึงพอใจสูงสุดในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ตรวจ
ประเมินและแจ้งผลการพิจารณา โดยมีคะแนนความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดที่ระดับคะแนน 4.3552 โดยเห็นว่า
การทางานของ สคช. มีความเป็นมืออาชีพ กระบวนการตรวจ ประเมินและให้คาแนะนาต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อ
คะแนนความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
องค์กรการมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเข้า
มาร่ ว มประเมิ นท าให้ ดู มี ความเป็ น
87.10%
85.08%
80.32%
5.0000
4.5000
มาตรฐานมากขึ้ น รองลงมาเป็ นขั้นตอน
4.0000
3.5000
การสมัคร มีผลความพึงพอใจในระดับมาก
3.0000
2.5000
ที่สุดที่ระดับคะแนน 4.2540 โดยเห็นว่ามี
2.0000
1.5000
ความรวดเร็ว แม้จะมีเอกสารในการสมัคร
1.0000
ขั้นตอนการเชิญชวน
ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อม ตรวจประเมิน
ที่ค่อนข้างมาก แต่เจ้าหน้าที่ของ สคช. ให้
และแจ้งผลการ
พิจารณา
คาแนะนาในการเตรียมเอกสารเป็นอย่างดี
คะแนนความพึงพอใจ
4.0159
4.2540
4.3552
5.0000
4.5000
4.0000
3.5000
3.0000
2.5000

2.0000
1.5000
1.0000
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การติดต่อเจ้าหน้าทีข่ อง สคช. เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร หรือยื่นเอกสารการสมัครมีความสะดวก
แต่อย่างไรตาม ยังเห็นว่าการทางานของ สคช. ค่อนข้างเร่งรีบ กระชั้นเกินไป ควรให้เวลากับ องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะ ได้ดาเนินการ สาหรับขั้นตอนการเชิญชวน มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 4.0159
โดยเห็นว่า สคช. ควรชี้แจงแนวทางการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและกระบวนการสนับสนุน
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะให้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่มาเชิญชวน
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช.
- สคช. ควรชี้แจงแนวทางการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ เช่น การสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น รวมทั้ง ขั้นตอน กระบวนการและวิธีคิดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะให้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่มาเชิญชวน เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการพิจารณาตัดสินใจ
ขององค์กรที่จะสมัครเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
- สคช. ควรทบทวนการกาหนดเงื่อนไขของ สคช. ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับ ผู้เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเท่านั้น อาจทาให้ องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะ ยืดหยุ่นมาตรฐานในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ผ่านการประเมิน
- การดาเนินงานต่างๆ สคช. ควรประสานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้เวลากับองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะ ในการเตรียมตัว
- ในช่วงแรกของการดาเนินการ การประสานงานและการสื่อสารภายในของ สคช. ยังไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (Unity) เนื่องจากมีทีมรับผิดชอบหลายทีม และ สคช. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
หลายคน แต่ในระยะหลัง สคช. ได้มีการปรับปรุงระบบการทางานที่มีความชัดเจนขึ้นแล้ว
- บางองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ในบางสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาชีพสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ยังไม่มั่นใจในเครื่องมือการ
ประเมินสมรรถนะว่าจะสามารถประเมินสมรรถนะอาชีพในแต่ละระดับได้จริง โดยอยากให้มีการ
ทดลองก่อนมากกว่าจะเปิดทดสอบจริง

คะแนน

 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช.
จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช. จานวน
632 คนพบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ระดับ 4.3610 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87.22 โดยเมื่อพิจารณาผลการ
คะแนนความพึงพอใจแต่ละด้านของผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะบุคคล
ส ารวจความพึ ง พอใจแต่ ล ะด้ า น พบว่ า
5.0000
89.11%
87.41%
85.69%
87.22%
86.66%
ผู้เข้ารับการประเมินรับรองสมรรถนะมี
4.5000
4.0000
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ สู ง สุ ด ใ น ด้ า น
3.5000
สิ่ ง อ านวยความสะดวกโดยมี ค ะแนนที่
3.0000
2.5000
ร ะ ดั บ 4.4556 ร อ ง ล ง ม า เ ป็ น ด้ า น
2.0000
เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
1.5000
1.0000
คุ ณ ภาพการบริ ก ารในภาพรวม และ
เจ้าหน้าที่หรือ
กระบวนการ
สิ่งอานวยความ
คุณภาพการ
งานบริการใน
บุคลากรที่
ขั้นตอนการ
สะดวก
บริการภาพรวม
ภาพรวม
กระบวนการขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร
ให้บริการ
ให้บริการ
คะแนนความพึงพอใจ
4.3707
4.2845
4.4556
4.3331
4.3610
มีคะแนนความพึงพอใจที่ระดับ 4.3707
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คะแนน

4.3331 และ 4.2845 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนพบว่ าผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะมีความพึงพอใจสูงสุ ด ในขั้น ตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์มีผ ลคะแนนความพึงพอใจที่ระดับ
4.8468 โดยเห็นว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว ดี รองลงมาเป็นขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ การสมัครผ่าน
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และขั้นตอนการชาระเงินค่าสมัคร โดยมีผลคะแนนที่ระดับ 4.4068 4.2511
และ 3.5789 ตามลาดับ โดยผู้เข้ารับการประเมินสรรถนะเห็นว่ามีความสะดวกในการเดินทางไปทดสอบ
สถานที่ในการสอบมีความเหมาะสม องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะสามารถอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่
ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะให้
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะบุคคล
แต่ละขั้นตอนการบริการ
สามารถเข้ า รั บ การประเมิ น ทดสอบได้
96.94%
88.14%
อย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมิน
5.0000
85.02%
4.5000
สมรรถนะในบางสาขาอาชีพ เห็นว่าควร
71.58%
4.0000
3.5000
ก าหนดระยะเวลาในการทดสอบให้
3.0000
2.5000
เหมาะสม บางสาขาอาชีพเห็นว่าควรเพิ่ม
2.0000
จานวนคณะกรรมการในการสอบเพื่อให้
1.5000
1.0000
กรณีสมัครผ่าน
กรณีสมัครผ่าน
การชาระเงินค่า
ขั้นตอนการ
การสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นไม่ต้องรอ
ระบบออนไลน์
องค์กรที่มีหน้าที่
สมัคร
ประเมินสมรรถนะ
รับรอง
นานควรมีการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับ
คะแนนความพึงพอใจ
4.8468
4.2511
3.5789
4.4068
การประเมิน และควรมีคู่มือสาหรับผู้เข้ารับ การประเมิน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และพบว่า
แบบทดสอบสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศบางอาชีพยังไม่ถูกต้อง สคช. ควรพิจารณาตรวจสอบก่อน และ
การประกาศผลการสอบมีความล่าช้า นอกจากนั้นควรเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่
รู้จักและต้องการมากขึ้น
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช.
- มาตรฐานขององค์ กรที่มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะ ยัง ไม่ เ ท่า เทีย มกั น บางองค์ ก รที่ มี ห น้ าที่ รั บรอง
สมรรถนะ มีความเข้มและยึดมาตรฐานมาก ในขณะที่บางองค์กร มีความยืดหยุ่นอนุโลมกับ ผู้เข้ารับ
การประเมินสมรรถนะ ทาให้มีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทั้งหมด เช่น สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
เป็นต้น
- ข้อสอบในสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ถูกต้อง แบบข้อสอบยังพิมพ์ผิด เนื้อหาข้อสอบก็ขาด
ความชัดเจน ทาให้ผู้สอบใช้ดุลพินิจเยอะ อาจทาให้มาตรฐานการสอบแต่ละที่แตกต่างกัน และจะส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานอาชีพของ สคช. ในอนาคต
- สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนอุปกรณ์เห็นว่าระยะเวลาการสอบน้อยไป
ควรปรับปรุงระยะเวลาการทาแบบทดสอบให้เหมาะสม
- สคช. ควรมีการจัดทาคู่มือผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อให้มีความเข้าใจต่อ
แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
- ผู้เข้ารับการประเมิน สมรรถนะเห็นว่า ยังไม่ควรมีการจัดเก็บค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เนื่องจาก
มาตรฐานอาชีพ ของ สคช. ยัง ไม่เ ป็น ที่รู้จัก และต้อ งการของผู้ป ระกอบการ และ สคช. ควรเร่ง
ประชาสัมพันธ์ทั้งตัวองค์กร สคช. และมาตรฐานอาชีพแต่ละสาขาอาชีพให้เข้าถึงผู้ประกอบการ และ
คนในอาชีพให้มากขึ้น
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความพึงพอใจขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะต่อการ
ดาเนินงานของ สคช.
- สคช. ควรชี้แจงแนวทางการสนับ สนุน องค์กรที่มีห น้า ที่รับ รองสมรรถนะ เช่ น การสนับ สนุ น
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการและวิธีคิดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะให้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่มาเชิญชวน เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการ
พิจารณาตัดสินใจขององค์กรที่จะสมัครเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
- สคช. ควรทบทวนการกาหนดเงื่อนไขของ สคช. ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับ ผู้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะ เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเท่านั้น อาจทาให้ องค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะ ยืดหยุ่นมาตรฐานในการสอบ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะผ่าน
การประเมิน
- การดาเนินงานต่างๆ สคช. ควรประสานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้เวลากับ องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะในการเตรียมตัว
- สร้างความเข้าใจหรือมีคู่มือปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน การประสานงานและ
แนวปฏิบั ติในการสนั บ สนุ น องค์กรที่มีห น้าที่รับรองสมรรถนะ และการสนับสนุน ผู้ เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สคช. มีความเข้าใจ สามารถสื่อสารให้กับ องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Unity)
- สคช. ควรประสานชี้แจงและทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ที่ยัง
เห็นว่า เครื่องมือการประเมิน สมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะยังมีปัญหาและไม่มีความ
เชื่อมั่นว่าจะสามารถประเมินสมรรถนะได้จริง ได้แก่ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
วิชาชีพสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลต่อการ
ดาเนินงานของ สคช.
- สคช. ควรมีระบบในการติดตามและกากับดูแลกระบวนการประเมิน ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงแรกของการประเมินสมรรถนะจนกว่าจะมั่นใจว่าองค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ และเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สามารถปฏิบัติงานประเมินทดสอบและ
รับรองอย่างเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน
- การทบทวนปรับปรุงเครื่องมือการประเมินสมรรถนะในสาขาวิชาชีพที่ยังมีปัญหา ให้เรียบร้อยก่อน
การเปิดทดสอบในกลุ่มใหม่ ได้แก่
- สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ถูกต้อง แบบข้อสอบยังพิมพ์ผิด เนื้อหาข้อสอบก็ขาด
ความชัดเจน ทาให้ผู้สอบใช้ดุลพินิจเยอะ อาจทาให้มาตรฐานการสอบแต่ละที่แตกต่า งกัน และ
จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานอาชีพของ สคช. ในอนาคต
- สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนน เห็นว่าระยะเวลาการสอบ
น้อยไป ควรปรับปรุงระยะเวลาการทาแบบทดสอบให้เหมาะสม
- สคช. ควรมีการจัดทาคู่มือผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะในแต่ละสาขาวิช าชีพ เพื่อให้มีความ
เข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
- สคช. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งตัวองค์กร สคช. และมาตรฐานอาชีพแต่ละสาขาอาชีพให้เข้าถึง
ผู้ประกอบการ และคนในอาชีพให้มากขึ้น
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โครงการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ
ต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และความเชื่อมั่น
ของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การสารวจความความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การสารวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท ราบถึงระดับ ความเชื่อ มั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของ สคช. และนาผล
การสารวจไปใช้ในการประเมิน ผลตามตัว ชี้วัด ระดับ ความสาเร็จ ของการปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของ สคช. ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดเป็นตัววัดความสาเร็จของ
องค์กรด้านคุณภาพในการให้บริการ โดยมีกรอบแนวคิดในการสารวจ ดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบการสารวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานของ สคช.
กรอบแนวคิดในการสารวจ : ประยุกต์ใช้
Public Trust in TPQI
กรอบแนวคิด Public Trust in Government


เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ สคช. มา
กาหนดกรอบคาถามในการส ารวจความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงาน
ของ สคช. ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ นโยบาย
&


และการปฏิบัติของ สคช. ผลสัมฤทธิ์ของ
งานของ สคช. การดาเนินงานของ สคช.
ที่ เ ปิ ด เผยและโปร่ ง ใส และศั ก ยภาพ
บุคลากรของ สคช.
 ขอบเขตเนื้อหาในการสารวจ : เนื้อหาในการสารวจประกอบด้วย 1) ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพบุคลากรของ
สคช. 2) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายและการปฏิบัติของ สคช. 3) ความเชื่อมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของ สคช.
4) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ สคช. ที่เปิดเผยและโปร่งใส 5) ความเชื่อมั่นภาพรวม โดยการคิดคานวณ
คะแนนจะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของผลการสารวจทั้ง 5 ส่วน
 เครื่องมือในการสารวจ : แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเป็น ข้อคาถามลักษณะแบบเลือกตอบ
(Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่น และมีข้อคาถามปลายเปิด (Open-end)
สาหรับแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 กลุ่มเป้าหมายในการสารวจ : กลุ่มเป้าหมายในการสารวจประกอบด้วยผู้รับบริการจาก สคช. 2 กลุ่ม ได้แก่
1) องค์กรที่ได้รับการรับรองจาก สคช. ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
จานวน 20 องค์กร 2) ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 632 คน
 วิธีการเก็บข้อมูล : กลุ่มองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก สคช. ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) สาหรับกลุ่มผู้เข้ารับ การประเมินสมรรถนะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to face Interview) และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by
telephone)
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คะแนน

 สรุปผลการสารวจ :
จากการสารวจความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ สคช. ทั้งกลุ่มองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
และกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สรุปผลการสารวจความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานในภาพรวมที่ระดับ
คะแนนความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ
คะแนน 4.0418 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.84
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยผู้ รับบริ การกลุ่ มผู้ เข้ ารับการประเมิ น
สมรรถนะ มีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุด
86.97%
5.0000
80.84%
74.70%
ที่ระดับคะแนน 4.3487 และกลุ่มองค์กรที่มี
4.5000
4.0000
หน้าที่รับรองสมรรถนะ มีความเชื่อมั่นใน
3.5000
3.0000
ระดับมากที่ระดับคะแนน 3.7349 สรุปผล
2.5000
2.0000
การส ารว จ คว ามเชื่ อมั่ น แต่ ละกลุ่ ม
1.5000
1.0000
ผู้รับบริการ ได้ ดังนี้
ความเชื่อมั่นขององค์กรที่มี
ความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับ
ความเชื่อมั่นภาพรวม
หน้าที่รับรอง

คะแนน

การประเมินรับรอง
สมรรถนะบุคคล
4.3487

3.7349

4.0418



สรุปผลความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าทีร่ ับรองสมรรถนะต่อการดาเนินงานของ สคช.
จากการส ารวจความเชื่ อ มั่ น ขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะต่ อ การด าเนิ น งานของ สคช.
มีผลคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่ระดับ 3.7349 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.70 โดยเมื่อพิจารณาผลการสารวจ
คะแนนความเชื่อมั่นแต่ละด้านขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล
ความเชื่อมั่นแต่ล ะด้านพบว่า องค์กรที่มี
หน้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะมี ค วามเชื่ อ มั่ น
สูงสุดในด้านศักยภาพบุคลากรมีค ะแนน
ที่ระดับ 4.3333 รองลงมาเป็นด้านภาพรวม
การดาเนินงาน นโยบายและการปฏิบัติงาน
การด าเนิ น งานที ่ เปิ ดเผยและโปร่ งใส
และผลสั มฤทธิ์ ของงาน โดยมีค ะแนนที่
ระดั บ 3.9250 3.7161 3.4623 และ
3.2375 ตามลาดับ
5.0000

86.67%

4.5000
4.0000

78.50%

74.32%

64.75%

3.5000

74.70%

69.25%

3.0000
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000

คะแนนความเชื่อมั่น

นโยบายและ
การปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน

3.7161

3.2375

การดาเนินงาน
ที่เปิดเผยและ
โปร่งใส
3.4625

ศักยภาพ
บุคลากร

ภาพรวมการ
ดาเนินงาน

ความเชื่อมั่นต่อ
สคช.

4.3333

3.9250

3.7349

โดยองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ เห็นว่าการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ สคช.
ทาให้มีความพร้อมต่อการดาเนินงาน มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น บุคลากรของ สคช. ส่วนใหญ่มี
ความรู้ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจต่อการให้ บริการ
(Service Mind) และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณธรรมจริยธรรม หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ของ สคช. ยังไม่สามารถตอบคาถามหรือแก้ปัญหาใน
กระบวนประเมินสมรรถนะในบางสาขาวิชาชีพได้ การทางานและการสนับสนุนต่างๆ ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนนัก
แต่ป ระเด็น ปัญหาหลายประการที่ องค์กรที่มีห น้า ที่รับ รองสมรรถนะ ได้แจ้งไป สคช. ก็ได้เร่ง ดาเนิน การ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ การประสานงานต่างๆ ยังผ่านบุคลากรยังไม่มีระบบช่องทางที่จัดไว้สาหรับการชี้แจงปัญหา
หรือร้องเรียนโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการในการดาเนินงานการรับรองสมรรถนะบุคคลร่วมกับ สคช.
ยังมีปัญหาบ้าง แต่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นที่จะแนะนา หรือบอกต่อถึงประโยชน์
ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนเชื่อมั่นต่อการส่งเสริมและกากับดูแลองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของ สคช. รวมทั้งเชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับการประเมินสมรรถนะบุคคล
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะต่อการดาเนินงานของ สคช.
- มี อ งค์ กรที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะในบางสาขาวิ ช าชีพ ที่ ไ ด้เ ปิ ด ประเมิน น าร่อ งไปแล้ ว พบว่ า
เครื่ องมือการประเมินสมรรถนะยังไม่ มีความเหมาะสม และไม่มั่นใจว่าจะสามารถคัดกรองและ
ประเมินสมรรถนะบุคคลได้จริง โดยเห็นว่า สคช. ควรทบทวนปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือ
การประเมินสมรรถนะต่างๆ ให้มีความเหมาะสมถูกต้องก่อนจะนามาประเมินจริง โดยสาขาวิชาชีพ
ที่มีประเด็นดังกล่าว ได้แก่ สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร
- กระบวนการประเมินในบางองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบางสาขาวิชาชีพยังมีมาตรฐานต่างกัน
ซึ่ง สคช. ควรก ากั บ ดูแ ลอย่ า งใกล้ ชิ ดในระบบการประเมิน สมรรถนะ ตลอดจนเจ้า หน้ าที่ ส อบ
(Examiner) เพื่อไม่ให้การประเมิน สมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ทุกแห่งมีความ
เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน
- การที่ สคช. กาหนดเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประเมินสมรรถนะให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
เฉพาะที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ทาให้ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ต้องยืดหยุ่นในการประเมิน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการประเมินไปแล้วไม่ว่าผู้เข้ารับ
การประเมินจะผ่านหรือไม่ก็ตาม สคช. ควรทบทวนแนวทางการสนับสนุนดังกล่าว
- กระบวนการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประเมิน สมรรถนะให้กับผู้เข้ารับการประเมิน มีความ
ล่าช้า สคช. ควรปรับปรุงระบบการจัดการให้มีความรวดเร็วขึ้น
- สคช. ควรให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ การ
ประเมินสมรรถนะต่างๆ เช่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการประเมินสมรรถนะ
เป็นต้น

คะแนน

 สรุปผลความเชื่อมั่นของของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช.
จากผลการสารวจความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการดาเนินงานของ สคช. มีผล
คะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นที่ระดับ 4.3487 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.97 โดยผลการสารวจแต่ละด้านพบว่าผู้เข้ารับ
การประเมิ น สมรรถนะมี ค วามเชื่ อ มั่ น
คะแนนความเชื่อมั่นแต่ละด้านของผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะบุคคล
สูงสุ ดในด้านศักยภาพบุคลากร 4.5243
89.43%
88.50%
90.49%
88.75%
5.0000
86.97%
รองลงมาความเชื่อมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของ
4.5000
77.71%
4.0000
งาน ความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวม ความ
3.5000
3.0000
เชื่ อ มั่ น ต่ อ นโยบายและการปฏิ บั ติ ง าน
2.5000
และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น งานที่
2.0000
1.5000
เปิดเผยและโปร่งใส โดยมีคะแนนความ
1.0000
ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น
คะแนนเฉลี่ย
เชื่อมั่นที่ระดับ 4.4715 4.4375 4.4248
ต่อนโยบาย
ต่อผลสัมฤทธิ์
ต่อการ
ต่อศักยภาพ
ภาพรวม
ความเชื่อมั่น
และการ
ของงานของ
ดาเนินงานที่
บุคลากร
และ 3.8855 ตามลาดั บ โดยผู้ เ ข้ า รั บ
ปฏิบัติงานของ
สคช.
เปิดเผยและ
สคช.
โปร่งใส
การประเมินสมรรถนะเห็นว่า
คะแนน
4.4248
4.4715
3.8855
4.5243
4.4375
4.3487
ระบบคุณวุฒิวิช าชีพและมาตรฐานอาชีพของ สคช. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สายอาชีพ การปฏิบัติงานของ
สคช. และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ บุคลากรทั้งของ สคช. และ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ มีความรู้ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งวิธีการและ
กระบวนการประเมินสมรรถนะ โดยสามารถให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามกับผู้สนใจเข้ารับการประเมิน ได้
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เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจต่อการให้ บริการ (Service Mind) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
การขาดคุณธรรมจริยธรรม หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเชื่อมั่นที่จะแนะนา หรือบอกต่อกับเพื่อน
ในสายอาชีพถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และสมัครขอรับการประเมินสมรรถนะ
อย่างไรก็ตามเห็นว่า สคช. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและคนในอาชีพได้รู้จักองค์กร สคช. รวมทั้ง
มาตรฐานอาชีพที่มาที่ไปกระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการให้บริการของ สคช.
- สคช. ยั ง ไม่ มีช่ องทางในการรั บฟั งข้ อเสนอแนะ ปั ญหาหรือ ข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับ กระบวนการ
ประเมินสมรรถนะบุคคล การติดต่อประสานงานจะยังผ่านองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ทาให้
อาจไม่สะดวกกรณีที่จะร้องเรียนระบบการประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
- ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเห็นว่ามาตรฐานอาชีพมีประโยชน์ต่ออาชีพ แต่ยังไม่มั่นใจว่าสุดท้าย
แล้วจะได้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้จริง หากผู้ประกอบการหรือนายจ้าง
ไม่ได้มีความต้องการ โดย สคช. ควรเร่งประชาสัม พัน ธ์อ งค์ก ร และมาตรฐานอาชีพ ให้เ ข้า ถึ ง
ผู้ประกอบการและคนในอาชีพเป็นที่รู้จัก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มี
หน้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะเป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรั บ และในอนาคตผู้ เ ข้ า รั บการประเมิน ก็ ยิ น ดี จ่ า ย
ค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะ
- ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะ
มีความสาคัญต่อการประเมินสมรรถนะมาก หากเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมือ
อาชีพอยู่แล้ว ผู้เข้ารั บการประเมินก็จะเชื่อมั่นต่อตัวมาตรฐานและเครื่องมือมากขึ้นด้วย ดังนั้น
สคช. ควรกากับดูแลการประเมิน สมรรถนะอย่างใกล้ชิด ให้การทางานเป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง
และอยู่บนมาตรฐานเดียวกันในทุกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับความเชื่อมั่น :
 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะต่อการดาเนินงานของ สคช.
- สคช. ควรทบทวนปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือการประเมินสมรรถนะต่างๆ ในสาขาวิชาชีพที่มี
ประเด็นปัญหา โดยให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร และสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
- สคช. ควรติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะอย่างใกล้ชิดใน
ระบบการประเมิ น กระบวนการประเมิ น ตลอดจนมาตรฐานของเจ้ า หน้ า ที่ ส อบ (Examiner)
เพื่อให้การประเมิน สมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ทุกแห่งมีความเป็นมาตรฐาน
เท่าเทียมกัน
- สคช. ควรทบทวนแนวทางเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประเมิน สมรรถนะให้กับผู้เข้ารับการ
ประเมินเฉพาะที่ผ่ านการรั บ รอง ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ประเมินสมรรถนะให้กับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะให้มีความรวดเร็วขึ้น
- สคช. ควรเร่ง ประชาสัม พัน ธ์เ ชิง รุก มากขึ้น เพื่อ สร้า งความเข้า ใจเกี่ย วกับ มาตรฐานวิช าชีพ
การเลือกใช้สื่อหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่กระแทกความรู้สึกของสังคมเพื่อให้คนให้ความสนใจ
- สคช. เร่งพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะได้ทราบ
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 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะต่อการดาเนินงานของ
สคช.
- การจัดทาเอกสารเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของมาตรฐานอาชีพ การมีส่วนร่วม
ของคนในสาขาอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ในสาขาวิชาชีพและระดับต่างๆ ที่ให้การ
ประเมินสมรรถนะ กระบวนการขั้นตอนการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อแจกให้กับ ผู้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะ หรือประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการต่างๆ
- สคช. ควรเร่งพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานอาชีพ และข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของคนในสายอาชีพ รวมทั้ง ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะ
ปั ญ หาหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กระบวนการประเมิ น สมรรถนะบุ ค คล ให้ มี ค วามสะดวกและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้รับทราบ
- สคช. ควรเร่งประชาสัมพันธ์องค์กร และมาตรฐานอาชีพให้เข้าถึงผู้ประกอบการและคนในอาชีพ
เป็นที่รู้จัก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจาก สคช. เป็นที่รู้จักและยอมรับ
- สคช. ควรกากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การสารวจความเชื่อมัน่ ของผู้ประกอบการ
ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
การสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ หลังจากผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะบุคคลเข้าสู่ตลาดงาน ตลอดจนทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดในการสารวจ ดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบการสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
กรอบแนวคิ ด ในการสารวจ : กรอบ
แนวคิดในการสารวจพิจารณาครอบคลุม
Context
ในทุ ก มิ ติ ที่จ ะส่ ง ผลต่อ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ผู้ ป ระกอบการ ประกอบด้ ว ยบริ บ ท
Input
(Context) เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่ งผลต่อ
Process
ระดับความเชื่อมั่น ปัจจัยนาเข้า (Input)
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ( P r o c e s s ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
Output
ได้มาซึ่งมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือการ
ประเมินและกระบวนการรับรองที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเพียงพอ รวมทั้งผลผลิต (Output) ซึ่งได้แก่
ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามสมรรถนะตามระดับที่ได้รับการรับรอง
 ขอบเขตเนื้อหาในการสารวจ : เนื้อหาในการสารวจประกอบด้วย 1) ความเชื่อมั่นต่อประโยชน์และความ
จาเป็นของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 2) ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือการประเมิน
3) ความเชื่อมั่นต่อความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามสมรรถนะตามระดับที่ได้รับการรับรอง และ
4) ความเชื่อมั่นในภาพรวม
 เครื่องมือในการสารวจ : แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเป็นข้อคาถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List)
แบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่น และมีข้อคาถามปลายเปิด (Open-end) สาหรับ
แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 กลุ่มเป้าหมายในการสารวจ : กลุ่มเป้าหมายในการสารวจประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ประเมินสรรถนะบุคคล จานวน 20 ราย
 วิธีการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview)
 สรุปผลการสารวจ :
จากการสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สรุปผล
การสารวจความเชื่อมั่นเฉลี่ยภาพรวมในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.1008 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.02 โดยจากผล
การสารวจพบว่าความเชื่อมั่นสูงสุดในด้านความเชื่อมั่นในภาพรวมที่จะแนะนาบอกต่อและส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรเข้ารับการประเมินสมรรถนะ มีคะแนนที่ระดับ 4.3000 รองลงมาเป็นประเด็นการเล็งเห็นประโยชน์ และ
ความจาเป็นของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ความเชื่อมั่นต่อความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
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รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
แผนภาพที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ

สมรรถนะตามระดับที่ได้รับการรับรองฯ
และความเชื่ อ มั่ น ต่ อ มาตรฐานและ
เครื่องมือการประเมิน โดยมีคะแนนความ
เชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ 4.1279 4.0967 และ
3.8333 ตามลาดับ โดยผู้ป ระกอบการ
ส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชี พ ตลอดจนเข้ า ใจถึ ง
ประโยชน์ จ ากการที่ บุ ค ลากรได้ รั บ การ
ประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลและเห็ น ว่ า
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
จะช่วยแก้ปัญหาสมรรถนะของคนในสายอาชีพที่ไม่ตรงกับความต้องการผู้ประกอบการได้ โดยอย่างน้อยเป็น
เครื่องมือในการช่วยคัดกรองสมรรถนะเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ บาง
สาขาวิชาชีพจะไม่ทราบถึงกระบวนการที่มาที่ไปของมาตรฐานอาชีพ และเครื่องมือในการประเมินทดสอบ
โดยผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะขององค์กรเป็นบุคลากรเดิมในองค์กรที่มีสมรรถนะในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
จึงยั งไม่ส ามารถมั่น ใจได้เต็มที่ว่ามาตรฐานอาชีพและเครื่องมือการประเมินสมรรถนะจะสามารถประเมิน
สมรรถนะบุคคลได้จริงตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ จากการสารวจแม้ผู้ประกอบการจะเห็นว่ามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพเป็นประโยชน์ แต่พบว่าผู้ประกอบการแต่ละสาขาวิชาชีพยังมีความเห็นต่อ การส่งเสริมบุคคลที่
แตกต่างกัน โดยจากการสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการแต่ละสาขาวิชาชีพจะเห็นว่าสาขาวิชาชีพที่มี
แผนภาพที่ 3 ระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ความเชื่อมั่น ในระดับมาก ได้แก่ สาขา
และมาตรฐานวิชาชีพรายสาขาวิชาชีพ
วิ ช าชี พ ช่ า งท าผม สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
อาชีพผู้ ปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าทาง
ถนนมี ค ะแนนความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ
4.7891 4.7083 และ 4.2347 ตามลาดับ
ส าหรับสาขาที่มีค วามเชื่ อมั่น ในระดั บ
ปานกลาง ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าชี พ การ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและ
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ผลิตแม่พิมพ์

4.2347

4.1368

3.5222

4.7891

3.9792

3.6375

ร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรม การผลิตแม่พิมพ์ และ
สาขาวิช าชีพ บริการยานยนต์ โดยมีคะแนนความเชื่อมั่นที่ระดับ 3.7738 3.7526 3.6375 และ 3.5222
ตามลาดับ และสาขาที่มีความเชื่อมั่นในระดับน้อยได้แก่ สาขาวิชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถยนต์โ ดยสาร
สาธารณะ (แท็กซี่) มีคะแนนความเชื่อมั่นที่ระดับ 3.3792 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าระบบคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ เป็ น ประโยชน์ กั บ คนในอาชี พ แต่ บ างองค์ ก รมี ร ะบบในการพั ฒ นาและ
คัดกรองคนที่ค่อนข้างดี จึงยึดระบบขององค์กรตนเองเป็นหลัก แม้จะได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลมาก็ยัง
ต้องผ่านการพัฒนาและรับรองตามระบบที่องค์กรตนเองมีจึงจะได้รับการส่งเสริมหรือมีความก้าวหน้าในสายงานได้
ตลอดจนการจะส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรได้รับค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพจะพิจารณาปัจจัย
อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ทัศนคติการทางาน ความทุ่มเท ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
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การสารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ
- สคช. ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งบทบาทขององค์กร การประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
กระบวนการในการจั ดทามาตรฐานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่า มาจากความร่ว มมือของคนในอาชีพ
ร่วมกันพัฒนา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานและเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ นอกจากนั้น
ควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหารของสถานประกอบการในระดับนโยบาย
- ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพที่มีความเชื่อมั่นสูงโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพช่างทาผมส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความเชื่อมั่นต่อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ (รร.เสริมสวยชลาชล) ที่มีความเป็นมาตรฐานและ
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ท าให้ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า ผู้ ผ่ า นการประเมิ น จากการเข้ า รั บ การประเมิ น จาก
รร.เสริมสวยชลาชลถือได้ว่ามีมาตรฐานในระดับที่ดี ดังนั้น ความเป็นมาตรฐานและมืออาชีพของ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ในสาขาอาชีพส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ
- ผู้ประกอบการบางองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) เห็นว่าการสอบขององค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะยังมีความยืดหยุ่น และบางแห่งยังมีความเชื่อมั่นน้อยต่อมาตรฐานของ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ เมื่อทราบว่ามีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจากบางองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะ สอบไม่ผ่ านเป็น ส่ว นใหญ่ ในขณะที่บางองค์กรให้ ผู ้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะส่วนใหญ่ผ่านการประเมิน ดังนั้น สคช. ควรกากับดูแลกระบวนการให้การรับรองของ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกัน
- สาขาวิชีพขนส่งชุมชน อาชีพขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) จะเป็นลักษณะรูปแบบงาน
บริการที่การจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าโดยสารซึ่งมีหน่วยงานกากับดูแลอัตราค่าโดยสาร ไม่ได้ขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ (สหกรณ์หรือสมาคมที่เข้าร่วม) ดังนั้นผู้ขับแท็กซี่จึงยังไม่ตระหนักถึงความจาเป็นต่อ
การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
- สถานประกอบการที่มีระบบในการพัฒนาและคั ดกรองคนที่ดี เช่น ศูนย์บริการโตโยต้าหรืออิซูซุ จะ
ยึดระบบขององค์กรตนเองเป็นหลัก แม้จะมีบุคลากรที่ได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลจาก สคช. มา
แต่ยังคงต้องผ่านระบบการพัฒนาและรับรองขององค์กรกาหนดไว้ จึงจะได้รับค่าตอบแทนหรือการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานได้
- การจะส่งเสริมให้ บุคคลในองค์กรได้รับค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพจะพิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ทัศนคติการทางาน ความทุ่มเท ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น เป็นต้น
- สคช. ควรมีสิ่งจูงใจให้กับสถานประกอบการที่มีบุคลากรของสถานประกอบการผ่านการประเมิน
สมรรถนะบุคคลจาก สคช. จานวนมาก เช่น การลดหย่อนภาษี หรือได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ
การได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ :
- สคช. ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งบทบาทขององค์กร การประชาสั มพันธ์มาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
กระบวนการในการจัดทามาตรฐานอาชีพที่แสดงให้เห็นว่ามาจากความร่วมมือของคนในอาชีพร่วมกัน
พั ฒ นา เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ มาตรฐานและเครื่ อ งมื อ การประเมิ น สมรรถนะ นอกจากนั้ น
ควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหารของสถานประกอบการในระดับนโยบาย
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- สคช. ควรกากับดูแลกระบวนการให้การรับรองขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกัน
- สคช. ควรมีสิ่งจู งใจให้ กับ สถานประกอบการที่มีบุคลากรของสถานประกอบการผ่ านการประเมิน
สมรรถนะบุคคลจาก สคช. จานวนมาก เช่น การลดหย่อนภาษี หรือได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ
การได้รับรางวัลหรือประกาศนียบัตร เป็นต้น
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