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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในปัจจุบันของบุคลากรกองคลงั 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชว้ธีิเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีปรับมาจากสมรรถนะหลกัของคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน 5 สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย 1. การบริการท่ีดี 2. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
4. การท างานเป็นทีม 5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม โดยศึกษาจากบุคลากรกองคลัง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 63 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั  
อยู่ในระดบัมาก (X̅=4.04) สมรรถนะท่ีควรพฒันาและไดเ้สนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
บุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยเสนอเป็น
โครงการ ดงัน้ี 1. โครงการระบบส่ือการเรียนรู้ดา้นระเบียบและหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย 2. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบุคลากรกองคลงั และ 3. โครงการสร้างความสุขในท่ีท างาน 

 
ABSTRACT 

This study aims to investigate and suggest the guidelines the staff competency development approach of 
Finance Division in Khon Kaen University through the query method that was adapted from lists of the five core 
competencies and performance indicators of the Civil Service Commission.  The five keys competencies consist of; 1. 
Service Mind 2.  Expertise 3.  Achievement Motivation 4.  Teamwork 5.  Integrity.  The participants were 63 staff of 
Finance Division in Khon Kaen University.  The study was found the performance at very high and the performance 
should be improved and proposed project as follows; 1. The project of learning media system, rules and guidelines for 
the disbursement, 2. The project of the exchange of knowledge of personnel, finance department and 3. The project of 
creating the happiness in workplace. 

 
 
 
ค าส าคญั: สมรรถนะในการปฏิบติังาน บุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
Keywords: Staff competency, Finance division staff, Khon Kaen University 
* นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
*** อาจารย์ประจ า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนกลาง มีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการและบริหาร

จดัการดา้นงบประมาณ การเงิน การบญัชี และการพสัดุ ทั้งงบประมาณเงินแผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้เพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ของทางราชการ และสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย จัดตั้ งข้ึนโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 (กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559) โดยมีพนัธกิจ ดงัน้ี 1. ก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการพสัดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพสัดุ  
2. บริหารการคลงัและพสัดุ มหาวทิยาลยัขอนแก่นใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั และ 3. 
การให้บริการทางดา้นการคลงัและพสัดุมหาวิทยาลยัขอนแก่น การท่ีจะเป็นหน่วยงานสนบัสนุนท่ีเป็นเลิศภายใตก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้นั้ น ส่ิงส าคัญ คือ ความสามารถของบุคลากร จากระบบทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัสมรรถนะ โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดมี้การก าหนดพฤติกรรมการปฏิบติั
ราชการ เป็นสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 โดยให้ประเมินจากสมรรถนะหลกั สมรรถนะกลุ่มงาน และสมรรถนะทางการบริ
หารท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ก าหนด ตามขอ้ตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบติั
ราชการ เพ่ือให้การด าเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกับแนวทางท่ีคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและระดบัสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพ 
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554) ซ่ึงตามรายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนมี 5 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ 1. การบริการท่ีดี 2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3. 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4. การท างานเป็นทีม 5. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน, 2553) 

 ดงันั้น กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงเล็งเห็นความส าคญัและมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่ามีสมรรถนะในแต่ละดา้นเป็นอย่างไรและอยู่ในระดบัใด 
เพ่ือให้มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์การพฒันาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นในสภาวการณ์มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานในปัจจุบนัของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 

วธีิการวจัิย 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ บุคลากรกองคลงั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 63 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีปรับมาจากรายการสมรรถนะและพฤติกรรม

บ่งช้ีสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 
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พลเรือน, 2553) จ านวน 1 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยผ่านการทดสอบ
แลว้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  ข้อค าถามเ ก่ียวกับข้อ มูล ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ของบุคลากรกองคลัง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 
ต าแหน่งบุคลากร โดยลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานในปัจจุบันของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัย  
ขอนแก่น ตามความเห็นของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงปรับมาจากรายการสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งช้ีสมรรถนะหลกัของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ซ่ึงมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดก้ าหนดสมรรถนะหลกัของ
บุคลากรไวป้ระกอบดว้ย 5 สมรรถนะ 1) การบริการท่ีดี จ านวน 14 ขอ้  2) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
จ านวน 11 ขอ้  3) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 15 ขอ้ 4) การท างานเป็นทีม จ านวน 15 ขอ้ 5) การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรม และจริยธรรม จ านวน 9 ขอ้ ค  าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนน      ค่าเฉลีย่    ระดบัความคดิเห็น 
     5  4.21 - 5.00 เห็นวา่มีการปฏิบติังานตามสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     4  3.41 - 4.20 เห็นวา่มีการปฏิบติังานตามสมรรถนะอยูใ่นระดบัมาก 
     3  2.61 - 3.40 เห็นวา่มีการปฏิบติังานตามสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2  1.81 - 2.60 เห็นวา่มีการปฏิบติังานตามสมรรถนะอยูใ่นระดบันอ้ย 
     1  1.00 - 1.80 เห็นวา่มีการปฏิบติังานตามสมรรถนะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อ ให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดง

ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะต่างๆ ท่ี เ ก่ียวกับสมรรถนะในการปฏิบัติ งานในปัจจุบันของบุคลากรกองคลัง 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาในแบบสอบถามโดยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน สามารถ

ค านวณไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) เท่ากบั 1 ทุกขอ้ 
2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) น าไปทดสอบกบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว ซ่ึงแจกแบบสอบถามให้

บุคลากรมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบราค (Cronbach) ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.937 ถือไดว้า่แบบสอบถาม
มีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้(ศิริชยั, 2551) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าแบบสอบถามท่ีได้มาวิ เคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

ในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ซ่ึงวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติผูว้ิจัยน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพิจารณาเพื่อให้ได้แนวทาง  
การพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพฒันาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยการก าหนดเป็นโครงการต่างๆ 
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สถานทีแ่ละระยะเวลาในการศึกษา 
ท าการศึกษาและเก็บขอ้มูล ณ กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน

มิถุนายน 2559 
 
ผลการวจิยั 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ บุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 63 คน โดยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี 
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประเภทบุคลากรโดยส่วนใหญ่ คือ พนกังานมหาวิทยาลยั (งบอุดหนุนจากรัฐ) และมี
ต าแหน่งบุคลากรเป็นนกัวชิาการเงินและบญัชี ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
หญิง 52 82.54 
ชาย 11 17.46 

อายุ   
ต ่ากวา่ 30 ปี 2 3.17 
30 - 40 ปี 27 42.86 
41 - 50 ปี 16 25.40 
51 ปี ข้ึนไป 18 28.57 

สถานภาพ   
โสด 23 36.51 
สมรส 37 58.73 
หมา้ย / หยา่ร้าง 3 4.76 

ประสบการณ์ในการท างาน   
ต ่ากวา่ 5 ปี 6 9.52 
6 - 10 ปี 23 36.51 
11 - 15 ปี 4 6.35 
16 - 20 ปี 6 9.52 
21 - 25 ปี 12 19.05 
26 ปี ข้ึนไป 12 19.05 

ระดบัการศึกษาสูงสุด   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 6.35 
ปริญญาตรี 40 63.49 
ปริญญาโท 19 30.16 
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HMP13-5 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร   
พนกังานมหาวทิยาลยั (งบอุดหนุนจากรัฐ) 18 28.57 
พนกังานมหาวทิยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ) 17 26.98 
พนกังานมหาวทิยาลยั (งบเงินรายได)้ 9 14.29 
พนกังานราชการ 8 12.70 
ลูกจา้งชัว่คราว 8 12.70 
ขา้ราชการ 2 3.17 
ลูกจา้งประจ า 1 1.59 

ต าแหน่งบุคลากร   
นกัวชิาการเงินและบญัชี 26 41.27 
นกัวชิาการพสัดุ 10 15.87 
นกับญัชี 9 14.29 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 4 6.35 
พนกังานการเงินและบญัชี 3 4.76 
พนกังานธุรการ 3 4.76 
พนกังานพสัดุ 3 4.76 
ผูป้ฏิบติังานบริหาร 2 3.17 
นกัสารสนเทศ 1 1.59 
นิติกร 1 1.59 
พนกังานทัว่ไป 1 1.59 

 
สมรรถนะในการปฏบิัตงิานในปัจจุบันของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามสมรรถนะหลัก  

5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1. การบริการท่ีดี (Service Mind) 2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 3. การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 4. การท างานเป็นทีม (Teamwork) และ 5. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
และจริยธรรม (Integrity) ผลการศึกษาในแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
ระดบัการปฏบิัตงิานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริการที่ด ี    
   1.1 ด้านความสามารถให้บริการท่ีผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ    
      1.1.1 ใหก้ารบริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ 4.32 0.62 มากท่ีสุด 
      1.1.2 ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการ 4.13 0.75 มาก 
      1.1.3 แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการด าเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ท่ี
ใหบ้ริการอยู ่

4.03 0.65 มาก 
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HMP13-6 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ต่อ) 

ระดบัการปฏบิัตงิานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น X̅ S.D. แปลผล 

      1.1.4 ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้รั้บบริการ
ไดรั้บบริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

4.05 0.73 มาก 

   1.2 ด้านการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ    
      1.2.1 รับเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการอยา่ง
รวดเร็ว ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ 

3.95 0.71 มาก 

      1.2.2 สามารถดูแลใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ และน าขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการ
ใหบ้ริการไปพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

4.00 0.70 มาก 

   1.3 ด้านการให้บริการที่เกนิความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก 
      1.3.1 ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 4.11 0.65 มาก 
      1.3.2 ใหข้อ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีก าลงัใหบ้ริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
ผูรั้บบริการ แมว้า่ผูรั้บบริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 

3.98 0.73 มาก 

      1.3.3 น าเสนอวธีิการในการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด 4.08 0.70 มาก 
   1.4 ด้านความเข้าใจและให้บริการท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการได้ 
      1.4.1 เขา้ใจ หรือพยายามท าความเขา้ใจดว้ยวิธีการต่างๆ เพ่ือใหบ้ริการไดต้รงตามความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

4.19 0.62 มาก 

      1.4.2 ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

4.14 0.67 มาก 

   1.5 ด้านการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ    
      1.5.1 คิดถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปล่ียนวธีิหรือ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูรั้บบริการ 

4.08 0.66 มาก 

      1.5.2 เป็นท่ีปรึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจท่ีผูรั้บบริการไวว้างใจ 3.92 0.68 มาก 
      1.5.3 สามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการตอ้งการให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

3.11 0.41 ปาน
กลาง 

2. ด้านการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ    
   2.1 ด้านความสนใจและตดิตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเ่กีย่วข้อง    
      2.1.1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 4.08 0.63 มาก 
      2.1.2 พฒันาความรู้ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 4.08 0.68 มาก 
      2.1.3 ติดตามเทคโนโลย ีและความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ 

3.98 0.77 มาก 

   2.2 ด้านมคีวามรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน    
      2.2.1 รอบรู้ในเทคโนโลยหีรือองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตน 

4.00 0.54 มาก 

      2.2.2 รับรู้ถึงแนวโนม้วทิยาการท่ีทนัสมยั และเก่ียวขอ้งกบังานของตน อยา่งต่อเน่ือง 3.98 0.71 มาก 
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HMP13-7 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ต่อ) 

ระดบัการปฏบิัตงิานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น X̅ S.D. แปลผล 

   2.3 ด้านความสามารถน าความรู้ วทิยาการ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใช้กบัการปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ 
      2.3.1 สามารถน าวชิาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการได ้

4.05 0.71 มาก 

      2.3.2 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการน าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการได ้

3.95 0.73 มาก 

   2.4 ด้านการศึกษาพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ และความเช่ียวชาญในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลกึและเชิงกว้างอย่าง
ต่อเน่ือง 
      2.4.1 สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวสิยัทศัน์ เพื่อการ
ปฏิบติังานในอนาคต 

3.35 0.65 ปาน
กลาง 

      2.4.2 มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

3.75 0.69 มาก 

   2.5 ด้านการสนับสนุนการท างานของคนในส่วนราชการทีเ่น้นความเช่ียวชาญในวทิยาการด้านต่างๆ 
      2.5.1 สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์ร ดว้ยการ
จดัสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

3.79 0.77 มาก 

      2.5.2 บริหารจดัการใหส่้วนราชการน าเทคโนโลย ีความรู้ หรือวทิยาการใหม่ๆ มา
ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.75 0.65 มาก 

3. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ    
   3.1 ด้านความพยายามในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้ด ี    
      3.1.1 พยายามท างานในหนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง 4.57 0.56 มากท่ีสุด 
      3.1.2 พยายามปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 4.35 0.70 มากท่ีสุด 
      3.1.3 มานะอดทน ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน 4.35 0.72 มากท่ีสุด 
      3.1.4 แสดงออกวา่ตอ้งการท างานใหไ้ดดี้ข้ึน 4.35 0.65 มากท่ีสุด 
      3.1.5 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือเห็นความสูญเปล่า หรือหยอ่น
ประสิทธิภาพในงาน 

4.17 0.64 มาก 

   3.2 ด้านความสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายทีว่างไว้    
      3.2.1 ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 4.14 0.62 มาก 
      3.2.2 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑม์าตรฐาน 3.97 0.69 มาก 
      3.2.3 ท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4.13 0.66 มาก 

      3.2.4 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้ง เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมี
คุณภาพ 

4.19 0.67 มาก 
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HMP13-8 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ต่อ) 

ระดบัการปฏบิัตงิานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น X̅ S.D. แปลผล 

   3.3 ด้านสามารถปรับปรุงวธีิการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานทีม่ปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้    
      3.3.1 ปรับปรุงวธีิการท่ีท าใหท้ างานไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน หรือท าใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน 

4.11 0.63 มาก 

      3.3.2 เสนอหรือทดลองวธีิการท างานแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะท าใหง้านมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

3.84 0.65 มาก 

   3.4 ด้านสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันางานเพ่ือให้ได้ผลงานทีโ่ดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั 
      3.4.1 ก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่เดิม
อยา่งเห็นไดช้ดั 

3.78 0.68 มาก 

      3.4.2 พฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่าง
ไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน 

3.13 0.38 ปานกลาง 

   3.5 ด้านการกล้าตดัสินใจ แม้ว่าการตดัสินใจนั้นจะมคีวามเส่ียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือ
สถาบันอุดมศึกษา 
      3.5.1 ตดัสินใจได ้โดยมีการค านวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และด าเนินการ เพ่ือให้
ภาครัฐและประชาชนไดป้ระโยชน์สูงสุด 

3.84 0.75 มาก 

      3.5.2 บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด
ต่อภารกิจของหน่วยงานตามท่ีวางแผนไว ้

3.97 0.65 มาก 

4. ด้านความร่วมแรงร่วมใจ การท างานเป็นทมี    
   4.1 ด้านท าหน้าทีข่องตนในทมีให้ส าเร็จ    
      4.1.1 สนบัสนุนการตดัสินใจของทีม และท างานในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 4.25 0.59 มากท่ีสุด 
      4.1.2 รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการด าเนินงานของตนในทีม 4.02 0.58 มาก 
      4.1.3 ใหข้อ้มูล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม 4.14 0.59 มาก 
   4.2 ด้านให้ความร่วมมือในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน    
      4.2.1 สร้างสมัพนัธ์ เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ 4.24 0.56 มากท่ีสุด 
      4.2.2 ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 4.24 0.61 มากท่ีสุด 
      4.2.3 กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรคแ์ละแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ
ของเพ่ือนร่วมทีม ทั้งตอ่หนา้และลบัหลงั 

4.17 0.66 มาก 

   4.3 ด้านประสานความร่วมมือของสมาชิกในทมี    
      4.3.1 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น 4.32 0.64 มากท่ีสุด 
      4.3.2 ตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 4.19 0.69 มาก 
      4.3.3 ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีม เพ่ือสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.17 0.75 มาก 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ต่อ) 

ระดบัการปฏบิัตงิานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น X̅ S.D. แปลผล 

   4.4 ด้านสนับสนุน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทมี เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ    
      4.4.1 ยกยอ่ง และใหก้ าลงัใจเพ่ือนร่วมทีมอยา่งจริงใจ 4.33 0.62 มากท่ีสุด 
      4.4.2 ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูแก่เพ่ือนร่วมทีม แมไ้ม่มีการร้องขอ 4.29 0.71 มากท่ีสุด 
      4.4.3 รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือช่วยเหลือกนัในวาระต่างๆ ใหง้าน
ส าเร็จ 

4.30 0.64 มากท่ีสุด 

   4.5 ด้านสามารถน าทมีให้ปฏิบตัภิารกจิให้ได้ผลส าเร็จ    
      4.5.1 เสริมสร้างความสามคัคีในทีม โดยไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 4.33 0.57 มากท่ีสุด 
      4.5.2 คล่ีคลาย หรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม 3.25 0.62 ปานกลาง 
      4.5.3 ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญัก าลงัใจของทีมเพ่ือปฏิบติัภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษาใหบ้รรลุผล 

4.14 0.64 มาก 

5. ด้านการยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม    
   5.1 ด้านความสุจริต    
      5.1.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบติั ถูกตอ้งตามกฎหมาย และวนิยั
ขา้ราชการ 

4.46 0.67 มากท่ีสุด 

      5.1.2 แสดงความคิดเห็นตามหลกัวชิาชีพอยา่งสุจริต 4.33 0.70 มากท่ีสุด 
   5.2 ด้านมสัีจจะเช่ือถือได้    
      5.2.1 รักษาค าพดู มีสจัจะ และเช่ือถือได ้ 4.35 0.68 มากท่ีสุด 
      5.2.2 แสดงใหป้รากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นขา้ราชการ 4.30 0.69 มากท่ีสุด 
   5.3 ด้านยดึมัน่ในหลกัการ    
      5.3.1 ยดึมัน่ในหลกัการ จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ และจรรยาขา้ราชการไม่เบ่ียงเบน
ดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ กลา้รับผิด และรับผิดชอบ 

4.48 0.53 มากท่ีสุด 

      5.3.2 เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ทางราชการ 3.24 0.53 ปานกลาง 
   5.4 ด้านยืนหยดัเพ่ือความถูกต้อง    
      5.4.1 ยนืหยดัเพ่ือความถูกตอ้งโดยมุ่งพิทกัษผ์ลประโยชน์ของทางราชการ แมต้กอยู่
ในสถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก 

4.25 0.69 มากท่ีสุด 

      5.4.2 กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อ
ความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน์ 

3.03 0.25 ปานกลาง 

   5.5 ด้านอุทศิตนเพ่ือความยุตธิรรม    
      5.5.1 ยนืหยดัพทิกัษผ์ลประโยชน์และช่ือเสียงของประเทศชาติแมใ้นสถานการณ์ท่ี
อาจเส่ียงต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน หรืออาจเส่ียงภยัต่อชีวติ 

4.25 0.62 มากท่ีสุด 
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แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิัตงิานของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จากผลของระดบัการปฏิบติังานตามสมรรถนะในปัจจุบนัของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบวา่ 

ระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ีควรพฒันาแต่ละดา้น คือ หวัขอ้ท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบติังานระดบัปานกลางจาก
ผลการศึกษาไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 

1. แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการ
บริการท่ีดี (Service Mind) ควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถตามศาสตร์ของวิชาชีพท่ีปฏิบติังานอยู ่เช่น การอบรม
แนวปฏิบติังานต่างๆ จดัการประชุมสัมมนา เพ่ือตอบสนองในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการ
ให้บริการโดยสามารถให้ค  าแนะน าแก่ผูรั้บบริการอย่างเหมาะสมกบัปัญหาและโอกาสท่ีเป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริง
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  

2. แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการสั่ง
สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ควรมีการสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่หาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเอง
และเพื่อความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานมากข้ึน 

3.  แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ควรจดัการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน รวมถึง
การสร้างระบบการเรียนรู้ดา้นระเบียบและหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการสร้างผลงานท่ีโดดเด่นและ
แตกต่าง รวมถึงการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการสร้างนวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อองคก์ร 

4. แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) ควรมีการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีการจดักิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจของบุคลากรกองคลงัดา้นสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ เพ่ือใหบุ้คลากรตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เกิดสามคัคี และมีความเอ้ืออาทร ดูแล
และเอาใจใส่กนัและกนั เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนัและก่อใหเ้กิดความผาสุกในท่ีท างาน 

5. แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดา้นการยึด
มัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) ควรรณรงคแ์ละส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัและปฏิบติัตาม
นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพฒันาบุคลากรใหมี้ทศันคติ
ท่ีดีต่อปฏิบติังาน โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบติังาน ตั้งมัน่อยู่ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์เฉพาะส่วนตน มีความเสียสละและมุ่งประโยชน์ในองคก์รเป็นท่ีตั้ง 

จากผลการศึกษาพบสมรรถนะท่ีควรพฒันาในแต่ละดา้น คือ 1. การบริการท่ีดี หัวขอ้สามารถให้ความเห็นท่ี
แตกต่างจากวิธีการ หรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการตอ้งการให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 2. การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ หวัขอ้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะ
เป็นสหวิทยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 3. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หัวขอ้พฒันาระบบ ขั้นตอน 
วิธีการท างาน เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน 4. การท างานเป็นทีม หัวขอ้คล่ีคลาย 
หรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม 5. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม หัวขอ้กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน์ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงัตารางท่ี 7  
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ตารางที ่7 แนวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โครงการ วตัถุประสงค์ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการระบบส่ือ
การเรียนรู้ดา้นระเบียบ
และหลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่าย (KKU Finance 
of e- Learning) 

เพื่อจดัท าระบบการเรียนรู้ดา้น
ระเบียบและหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย 
(KKU Finance of e-learning) ให้
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
มีอตัลกัษณ์ในการจดจ า เลือกใช้
ขอ้มูลไดต้ามตอ้งการและมีระบบ
ในการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ 

ระบบการเรียนรู้ดา้นระเบียบและ
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย (KKU Finance of 
e-learning) สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
มีอตัลกัษณ์ในการจดจ า เลือกใชข้อ้มูลได้
ตามตอ้งการ ทนัตอ่การตอบสนองในการ
ใหบ้ริการอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ และ
รองรับการใหบ้ริการท่ีเป็นประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริงใหแ้ก่ผูรั้บบริการ โดยน าความรู้
ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสห
วทิยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางตอ่ไป และมีระบบ
ในการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ 

20,000 

2. โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากรกอง
คลงั 

เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ และน าไปสู่
การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และ
ความเขา้ใจสู่ผูป้ฏิบติังานร่วมกนั
ของบุคลากร 

ผูป้ฏิบติังานกองคลงัมีองคค์วามรู้ และ
น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และ
ความเขา้ใจสู่ผูป้ฏิบติังานร่วมกนัของ
บุคลากร 

ไม่ของบประมาณ 

3. โครงการสร้าง
ความสุขในท่ีท างาน 
(Happy Workplace) 

เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความสุข
และเกิดความสามคัคีในองคก์ร และ
เพื่อใหบุ้คลากรมีพลงัในการท างาน
อยา่งมีความสุข มีทศันคติท่ีดีตอ่
งาน ผูบ้ริหาร หวัหนา้งานหน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนผูรั้บบริการ 

บุคลากรตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง
และเพ่ือนร่วมงาน ท าใหเ้กิดสามคัคี และ
มีความเอ้ืออาทร ดูแลและเอาใจใส่กนั
และกนั เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั
และก่อใหเ้กิดความผาสุกในท่ีท างาน 

18,000 

รวมงบประมาณ 38,000 

 
สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาจากมุมมองและความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน จากเก็บการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) พบวา่ระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ี
ควรพฒันาแต่ละดา้น คือ 

1. การบริการท่ีดี (Service Mind) หวัขอ้สามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากวธีิการ หรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงของผูรั้บบริการ ซ่ึงมีสมรรถนะใน
การปฏิบติังานระดบัปานกลาง 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หัวขอ้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็น 
สหวทิยาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงมีสมรรถนะในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 
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3. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หวัขอ้พฒันาระบบ ขั้นตอน วธีิการท างาน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงาน
ท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าไดม้าก่อน ซ่ึงมีสมรรถนะในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 

4. การท างานเป็นทีม (Teamwork) หัวข้อคล่ีคลาย หรือแก้ไขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม ซ่ึงมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 

5. การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) หวัขอ้เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ และหัวขอ้กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม แมอ้าจก่อความไม่
พึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียประโยชน์ ซ่ึงมีสมรรถนะในการปฏิบติังานระดบัปานกลาง 

จากผลการศึกษาไดแ้นวทางการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ดงัน้ี 1. โครงการระบบส่ือการเรียนรู้ดา้นระเบียบและหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย (KKU Finance of e- Learning) 2. โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรกองคลงั 3. โครงการสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
  ควรศึกษาเก่ียวกบัสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency) ควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงเป็นสมรรถนะท่ี
บุคคลท่ีท างานในสายงานนั้นตอ้งมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลกั เพื่อให้ทราบถึงระดบัสมรรถนะท่ีแทจ้ริงของบุคลากร
แต่ละคนในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน และสามารถน าไปประยกุตใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคลได ้
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรจ้างองค์กรผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินสมรรถนะ เพ่ือความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์การพฒันาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นในสภาวการณ์มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และให้ตรงตามมาตรฐาน 
ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงอยา่งแทจ้ริง และควรท าการสอบถามขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการเพ่ิมเติม 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการกองคลงั และเพ่ือนร่วมงานชาวกองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกท่าน 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินระดบัสมรรถนะในการปฏิบติังานในปัจจุบนัของบุคลากร  
กองคลงั มหาวิทยาลยัขอนแก่นรวมถึงการใหโ้อกาสและสนบัสนุนใหผู้ศึ้กษาไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยดี
ตลอดมา 
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