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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะในการปฏิ บัติ ง านในปั จ จุ บัน ของบุ ค ลากรกองคลัง
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และเสนอแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วธิ ีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ปรับมาจากสมรรถนะหลักของคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อน 5 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1. การบริ การที่ดี 2. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การท างานเป็ นที ม 5. การยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ งชอบธรรม และจริ ย ธรรม โดยศึ ก ษาจากบุ ค ลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 63 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง
อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.04) สมรรถนะที่ ควรพัฒนาและได้เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของ
บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเสนอเป็ น
โครงการ ดังนี้ 1. โครงการระบบสื่ อการเรี ยนรู ้ดา้ นระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ของบุคลากรกองคลัง และ 3. โครงการสร้างความสุขในที่ทางาน
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.

คาสาคัญ: สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: Staff competency, Finance division staff, Khon Kaen University
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บทนา
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นกลาง มี บทบาทหน้าที่ ในการให้บริ การและบริ หาร
จัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบและมติ ต่ างๆ ของทางราชการ และสนับสนุ นการขับเคลื่ อนภารกิ จต่ างๆ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ นให้ ด าเนิ น ไปสู่ เป้ า หมาย จัด ตั้ง ขึ้ น โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา 8 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 (กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559) โดยมีพนั ธกิ จ ดังนี้ 1. กาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิ บัติ ด้านการคลังและการพัสดุ ให้สอดคล้องกับการรั กษาวิ นัยทางการคลังและพัสดุ
2. บริ หารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย และ 3.
การให้บริ การทางด้านการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น การที่จะเป็ นหน่วยงานสนับสนุนที่เป็ นเลิศภายใต้การเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ในก ากับ ของรั ฐ ได้น้ ั น สิ่ ง ส าคัญ คื อ ความสามารถของบุ ค ลากร จากระบบทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความสาคัญกับสมรรถนะ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการกาหนดพฤติกรรมการปฏิ บตั ิ
ราชการ เป็ นสัดส่ วนคะแนนร้อยละ 30 โดยให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะกลุ่มงาน และสมรรถนะทางการบริ
หารที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กาหนด ตามข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ราชการ เพื่อให้การดาเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา
(ก.พ.อ.) กาหนดมาตรฐานตาแหน่งและระดับสมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบุคลากรปฏิ บตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
(มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 2554) ซึ่ งตามรายการสมรรถนะและพฤติ กรรมบ่ งชี้ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนมี 5 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 1. การบริ การที่ดี 2. การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ 3.
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4. การทางานเป็ นที ม 5. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน, 2553)
ดังนั้น กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเล็งเห็นความสาคัญและมีความสนใจที่จะศึ กษาสมรรถนะในการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีสมรรถนะในแต่ละด้านเป็ นอย่างไรและอยู่ในระดับใด
เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสภาวการณ์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่าง ผูศ้ ึ ก ษาทาการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คื อ บุ ค ลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 63 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ปรับมาจากรายการสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
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พลเรื อน, 2553) จานวน 1 ชุด คือ แบบสอบถามสาหรับบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านการทดสอบ
แล้วเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ของบุ ค ลากรกองคลั ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ ในการทางาน ระดับการศึ กษา ประเภทบุ คลากร
ตาแหน่งบุคลากร โดยลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง านในปั จจุ บันของบุ คลากรกองคลัง มหาวิท ยาลัย
ขอนแก่น ตามความเห็นของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งปรับมาจากรายการสมรรถนะและพฤติกรรม
บ่งชี้ สมรรถนะหลักของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ซึ่ งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดสมรรถนะหลักของ
บุ คลากรไว้ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 1) การบริ การที่ ดี จานวน 14 ข้อ 2) การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ
จานวน 11 ข้อ 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จานวน 15 ข้อ 4) การทางานเป็ นทีม จานวน 15 ข้อ 5) การยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริ ยธรรม จานวน 9 ข้อ คาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความคิดเห็น
5
4.21 - 5.00
เห็นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
3.41 - 4.20
เห็นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะอยูใ่ นระดับมาก
3
2.61 - 3.40
เห็นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
1.81 - 2.60
เห็นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะอยูใ่ นระดับน้อย
1
1.00 - 1.80
เห็นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อ คิ ด เห็ น /ข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ เป็ นค าถามแบบปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ผูต้ อบแบบสอบถามได้แ สดง
ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านในปั จจุ บั น ของบุ ค ลากรกองคลั ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถามโดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน สามารถ
คานวณได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ 1 ทุกข้อ
2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) นาไปทดสอบกับผูท้ ี่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ซึ่งแจกแบบสอบถามให้
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (α-Coefficient)
ของครอนบราค (Cronbach) ซึ่ งได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (α-Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.937 ถือได้วา่ แบบสอบถาม
มีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้ (ศิริชยั , 2551)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านและแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป ซึ่งวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หลัง จากได้ผ ลการวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ ผูว้ ิจัย น ามาวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และพิ จ ารณาเพื่ อ ให้ไ ด้แ นวทาง
การพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิ บัติงานของบุ ค ลากรกองคลัง มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ที่ ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการกาหนดเป็ นโครงการต่างๆ
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สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการศึกษา
ทาการศึ กษาและเก็บข้อมูล ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงเดื อน
มิถุนายน 2559
ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 63 คน โดยส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุอยู่ในระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส มีประสบการณ์ในการทางาน 6 - 10 ปี
สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ประเภทบุคลากรโดยส่ วนใหญ่ คือ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ) และมี
ตาแหน่งบุคลากรเป็ นนักวิชาการเงินและบัญชี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
เพศ
หญิง
52
ชาย
11
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
2
30 - 40 ปี
27
41 - 50 ปี
16
51 ปี ขึ้นไป
18
สถานภาพ
โสด
23
สมรส
37
หม้าย / หย่าร้าง
3
ประสบการณ์ ในการทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
6
6 - 10 ปี
23
11 - 15 ปี
4
16 - 20 ปี
6
21 - 25 ปี
12
26 ปี ขึ้นไป
12
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
4
ปริ ญญาตรี
40
ปริ ญญาโท
19
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ร้ อยละ
82.54
17.46
3.17
42.86
25.40
28.57
36.51
58.73
4.76
9.52
36.51
6.35
9.52
19.05
19.05
6.35
63.49
30.16

HMP13-5
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อมูลทัว่ ไป (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)
18
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)
17
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)
9
พนักงานราชการ
8
ลูกจ้างชัว่ คราว
8
ข้าราชการ
2
ลูกจ้างประจา
1
ตาแหน่ งบุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
26
นักวิชาการพัสดุ
10
นักบัญชี
9
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
4
พนักงานการเงินและบัญชี
3
พนักงานธุรการ
3
พนักงานพัสดุ
3
ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
2
นักสารสนเทศ
1
นิติกร
1
พนักงานทัว่ ไป
1

ร้ อยละ
28.57
26.98
14.29
12.70
12.70
3.17
1.59
41.27
15.87
14.29
6.35
4.76
4.76
4.76
3.17
1.59
1.59
1.59

สมรรถนะในการปฏิบัตงิ านในปัจจุบันของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ระดับ การปฏิ บัติ ง านตามสมรรถนะของบุ ค ลากรกองคลัง มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ตามสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ ได้แก่ 1. การบริ การที่ ดี (Service Mind) 2. การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ (Expertise) 3. การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 4. การทางานเป็ นทีม (Teamwork) และ 5. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริ ยธรรม (Integrity) ผลการศึกษาในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
X̅ S.D. แปลผล
ระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1. ด้านการบริการที่ดี
1.1 ด้านความสามารถให้ บริการที่ผู้รับบริการต้ องการได้ ด้วยความเต็มใจ
1.1.1 ให้การบริ การที่เป็ นมิตร สุ ภาพ
1.1.2 ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผรู ้ ับบริ การ
1.1.3 แจ้งให้ผรู ้ ับบริ การทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่ อง หรื อขั้นตอนงานต่างๆ ที่
ให้บริ การอยู่
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4.32 0.62 มากที่สุด
4.13 0.75
มาก
4.03 0.65
มาก

HMP13-6
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
X̅ S.D. แปลผล
ระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
1.1.4 ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับบริ การที่ต่อเนื่องและรวดเร็ ว
1.2 ด้านการช่ วยแก้ปัญหาให้ แก่ผู้รับบริการ
1.2.1 รับเป็ นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรื อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ การอย่าง
รวดเร็ ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตวั หรื อปัดภาระ
1.2.2 สามารถดูแลให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการ
ให้บริ การไปพัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
1.3 ด้านการให้ บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ ต้องใช้ เวลาหรื อความพยายามอย่ างมาก
1.3.1 ให้เวลาแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
1.3.2 ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กาลังให้บริ การอยู่ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ ับบริ การ แม้วา่ ผูร้ ับบริ การจะไม่ได้ถามถึง หรื อไม่ทราบมาก่อน
1.3.3 นาเสนอวิธีการในการให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด
1.4 ด้านความเข้ าใจและให้ บริการที่ตรงตามความต้ องการที่แท้ จริงของผู้รับบริการได้
1.4.1 เข้าใจ หรื อพยายามทาความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริ การได้ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
1.4.2 ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับบริ การ เพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการที่แท้จริ งของผูร้ ับบริ การ
1.5 ด้านการให้ บริการที่เป็ นประโยชน์ อย่ างแท้ จริงให้ แก่ผู้รับบริการ
1.5.1 คิดถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรื อ
ขั้นตอนการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับบริ การ
1.5.2 เป็ นที่ปรึ กษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจที่ผรู ้ ับบริ การไว้วางใจ
1.5.3 สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การต้องการให้
สอดคล้องกับความจาเป็ น ปัญหา โอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ

2. ด้ านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2.1 ด้ านความสนใจและติดตามความรู้ ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 ศึกษาหาความรู ้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2.1.2 พัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
2.1.3 ติดตามเทคโนโลยี และความรู ้ใหม่ๆ อยูเ่ สมอด้วยการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิราชการ
2.2 ด้ านมีความรู้ ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2.2.1 รอบรู ้ในเทคโนโลยีหรื อองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรื อที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
2.2.2 รับรู ้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทนั สมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง
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4.05 0.73

มาก

3.95 0.71

มาก

4.00 0.70

มาก

4.11 0.65
3.98 0.73

มาก
มาก

4.08 0.70

มาก

4.19 0.62

มาก

4.14 0.67

มาก

4.08 0.66

มาก

3.92 0.68
3.11 0.41

มาก
ปาน
กลาง

4.08 0.63
4.08 0.68
3.98 0.77

มาก
มาก
มาก

4.00 0.54

มาก

3.98 0.71

มาก

HMP13-7
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
X̅ S.D. แปลผล
ระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
2.3 ด้ านความสามารถนาความรู้ วิทยาการ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ กบั การปฏิบตั หิ น้ าทีร่ าชการ
2.3.1 สามารถนาวิชาการ ความรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ 4.05 0.71 มาก
หน้าที่ราชการได้
2.3.2 สามารถแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิ 3.95 0.73 มาก
หน้าที่ราชการได้
2.4 ด้ านการศึกษาพัฒนาตนเองให้ มคี วามรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึน้ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ างอย่ าง
ต่ อเนื่อง
2.4.1 สามารถนาความรู ้เชิงบูรณาการของตนไปใช้ในการสร้างวิสยั ทัศน์ เพื่อการ
3.35 0.65 ปาน
ปฏิบตั ิงานในอนาคต
กลาง
2.4.2 มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ และสามารถนา 3.75 0.69 มาก
ความรู ้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง
2.5 ด้ านการสนับสนุนการทางานของคนในส่ วนราชการทีเ่ น้ นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้ านต่ างๆ
2.5.1 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการ 3.79 0.77 มาก
จัดสรรทรัพยากร เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
2.5.2 บริ หารจัดการให้ส่วนราชการนาเทคโนโลยี ความรู ้ หรื อวิทยาการใหม่ๆ มา 3.75 0.65 มาก
ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง
3. ด้ านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1 ด้ านความพยายามในการปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการให้ ดี
3.1.1 พยายามทางานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
4.57 0.56 มากที่สุด
3.1.2 พยายามปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
4.35 0.70 มากที่สุด
3.1.3 มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
4.35 0.72 มากที่สุด
3.1.4 แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีข้ นึ
4.35 0.65 มากที่สุด
3.1.5 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุ งพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรื อหย่อน
4.17 0.64 มาก
ประสิ ทธิภาพในงาน
3.2 ด้ านความสามารถทางานได้ ผลงานตามเป้าหมายทีว่ างไว้
3.2.1 กาหนดมาตรฐาน หรื อเป้ าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
4.14 0.62 มาก
3.2.2 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
3.97 0.69 มาก
3.2.3 ทางานได้ตามเป้ าหมายที่ผบู ้ งั คับบัญชากาหนด หรื อเป้ าหมายของหน่วยงานที่ 4.13 0.66 มาก
รับผิดชอบ
3.2.4 มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มี
4.19 0.67 มาก
คุณภาพ
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HMP13-8
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
X̅ S.D. แปลผล
ระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
3.3 ด้ านสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ ได้ ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3.3.1 ปรับปรุ งวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น มีคุณภาพดีข้ ึน มีประสิทธิภาพ 4.11 0.63 มาก
มากขึ้น หรื อทาให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจมากขึ้น
3.3.2 เสนอหรื อทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่คาดว่าจะทาให้งานมีประสิ ทธิภาพ 3.84 0.65 มาก
มากขึ้น
3.4 ด้ านสามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางานเพื่อให้ ได้ ผลงานทีโ่ ดดเด่ น หรื อแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญ
3.4.1 กาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย และเป็ นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิม
3.78 0.68 มาก
อย่างเห็นได้ชดั
3.4.2 พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง 3.13 0.38 ปานกลาง
ไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
3.5 ด้ านการกล้ าตัดสินใจ แม้ ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของหน่ วยงาน หรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
3.5.1 ตัดสิ นใจได้ โดยมีการคานวณผลได้ผลเสี ยอย่างชัดเจน และดาเนินการ เพื่อให้ 3.84 0.75 มาก
ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
3.5.2 บริ หารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 3.97 0.65 มาก
ต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้
4. ด้ านความร่ วมแรงร่ วมใจ การทางานเป็ นทีม
4.1 ด้ านทาหน้ าทีข่ องตนในทีมให้ สาเร็จ
4.1.1 สนับสนุนการตัดสิ นใจของทีม และทางานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
4.25 0.59 มากที่สุด
4.1.2 รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของตนในทีม
4.02 0.58 มาก
4.1.3 ให้ขอ้ มูล ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
4.14 0.59 มาก
4.2 ด้ านให้ ความร่ วมมือในการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
4.2.1 สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผูอ้ ื่นในกลุ่มได้ดี
4.24 0.56 มากที่สุด
4.2.2 ให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในทีมด้วยดี
4.24 0.61 มากที่สุด
4.2.3 กล่าวถึงเพื่อนร่ วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมัน่ ในศักยภาพ
4.17 0.66 มาก
ของเพื่อนร่ วมทีม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4.3 ด้ านประสานความร่ วมมือของสมาชิกในทีม
4.3.1 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น
4.32 0.64 มากที่สุด
4.3.2 ตัดสิ นใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมทีม
4.19 0.69 มาก
4.3.3 ประสานและส่งเสริ มสัมพันธภาพอันดีในทีม เพื่อสนับสนุนการทางาน
4.17 0.75 มาก
ร่ วมกันให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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HMP13-9
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ต่อ)
X̅ S.D. แปลผล
ระดับการปฏิบัตงิ านตามสมรรถนะของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
4.4 ด้ านสนับสนุน ช่ วยเหลือเพื่อนร่ วมทีม เพื่อให้ งานประสบความสาเร็จ
4.4.1 ยกย่อง และให้กาลังใจเพื่อนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
4.33 0.62 มากที่สุด
4.4.2 ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนร่ วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ
4.29 0.71 มากที่สุด
4.4.3 รักษามิตรภาพอันดีกบั เพื่อนร่ วมทีม เพื่อช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ให้งาน
4.30 0.64 มากที่สุด
สาเร็ จ
4.5 ด้ านสามารถนาทีมให้ ปฏิบตั ภิ ารกิจให้ ได้ ผลสาเร็จ
4.5.1 เสริ มสร้างความสามัคคีในทีม โดยไม่คานึงความชอบหรื อไม่ชอบส่วนตน
4.33 0.57 มากที่สุด
4.5.2 คลี่คลาย หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
3.25 0.62 ปานกลาง
4.5.3 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกาลังใจของทีมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจของ
4.14 0.64 มาก
สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผล
5. ด้ านการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
5.1 ด้ านความสุ จริต
5.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุจริ ต ไม่เลือกปฏิบตั ิ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินยั
4.46 0.67 มากที่สุด
ข้าราชการ
5.1.2 แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริ ต
4.33 0.70 มากที่สุด
5.2 ด้ านมีสัจจะเชื่ อถือได้
5.2.1 รักษาคาพูด มีสจั จะ และเชื่อถือได้
4.35 0.68 มากที่สุด
5.2.2 แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็ นข้าราชการ
4.30 0.69 มากที่สุด
5.3 ด้ านยึดมัน่ ในหลักการ
5.3.1 ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบี่ยงเบน 4.48 0.53 มากที่สุด
ด้วยอคติหรื อผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
5.3.2 เสี ยสละความสุขส่วนตน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
3.24 0.53 ปานกลาง
5.4 ด้ านยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
5.4.1 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ 4.25 0.69 มากที่สุด
ในสถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
5.4.2 กล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่อ
3.03 0.25 ปานกลาง
ความไม่พึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์
5.5 ด้ านอุทศิ ตนเพื่อความยุตธิ รรม
5.5.1 ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่ 4.25 0.62 มากที่สุด
อาจเสี่ ยงต่อความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน หรื ออาจเสี่ ยงภัยต่อชีวติ
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HMP13-10
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
จากผลของระดับการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะในปั จจุบนั ของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า
ระดับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่ควรพัฒนาแต่ละด้าน คือ หัวข้อที่มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลางจาก
ผลการศึกษาได้กาหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการ
บริ การที่ดี (Service Mind) ควรมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถตามศาสตร์ ของวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานอยู่ เช่น การอบรม
แนวปฏิ บตั ิงานต่างๆ จัดการประชุมสัมมนา เพื่อตอบสนองในการให้บริ การอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และรองรับการ
ให้บริ การโดยสามารถให้คาแนะนาแก่ผูร้ ับบริ การอย่างเหมาะสมกับปั ญหาและโอกาสที่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง
ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ควรมีการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรใฝ่ หาความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเอง
และเพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ควรจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
การสร้างระบบการเรี ยนรู ้ดา้ นระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการสร้างผลงานที่โดดเด่นและ
แตกต่าง รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์กร
4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการ
ทางานเป็ นทีม (Teamwork) ควรมีการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจของบุคลากรกองคลังด้านสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพใจ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน ทาให้เกิดสามัคคี และมีความเอื้ออาทร ดูแล
และเอาใจใส่กนั และกัน เสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกันและก่อให้เกิดความผาสุกในที่ทางาน
5. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการยึด
มัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity) ควรรณรงค์และส่ งเสริ มให้บุคลากรตระหนักและปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายส่ งเสริ มจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทศั นคติ
ที่ ดีต่อปฏิ บตั ิงาน โดยคานึ งถึงคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน ตั้งมัน่ อยู่ในคุณธรรม ความซื่ อสัตย์
สุจริ ต ไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์เฉพาะส่วนตน มีความเสี ยสละและมุ่งประโยชน์ในองค์กรเป็ นที่ต้ งั
จากผลการศึกษาพบสมรรถนะที่ควรพัฒนาในแต่ละด้าน คือ 1. การบริ การที่ดี หัวข้อสามารถให้ความเห็นที่
แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การต้องการให้สอดคล้องกับความจาเป็ น ปั ญหา โอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ 2. การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หัวข้อมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะ
เป็ นสหวิทยาการ และสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หัวข้อพัฒนาระบบ ขั้นตอน
วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน 4. การทางานเป็ นทีม หัวข้อคลี่คลาย
หรื อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม 5. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม หัวข้อกล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์ผวู ้ ิจยั ได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดาเนิ นการในปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน 2560) โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
งบประมาณ (บาท)
1. โครงการระบบสื่ อ เพื่อจัดทาระบบการเรี ยนรู ้ดา้ น
ระบบการเรี ยนรู ้ดา้ นระเบียบและ
20,000
การเรี ยนรู ้ดา้ นระเบียบ ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย (KKU Finance of
และหลักเกณฑ์การ
(KKU Finance of e-learning) ให้ e-learning) สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
เบิกจ่าย (KKU Finance สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
มีอตั ลักษณ์ในการจดจา เลือกใช้ขอ้ มูลได้
of e- Learning)
มีอตั ลักษณ์ในการจดจา เลือกใช้ ตามต้องการ ทันต่อการตอบสนองในการ
ข้อมูลได้ตามต้องการและมีระบบ ให้บริ การอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ และ
ในการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ รองรับการให้บริ การที่เป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริ งให้แก่ผรู ้ ับบริ การ โดยนาความรู ้
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นสห
วิทยาการ และสามารถนาความรู ้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป และมีระบบ
ในการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ
2. โครงการแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์ความรู ้ และนาไปสู่ ผูป้ ฏิบตั ิงานกองคลังมีองค์ความรู ้ และ ไม่ของบประมาณ
เรี ยนรู ้ของบุคลากรกอง การถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และ
นาไปสู่การถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และ
คลัง
ความเข้าใจสู่ผปู ้ ฏิบตั ิงานร่ วมกัน ความเข้าใจสู่ผปู ้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันของ
ของบุคลากร
บุคลากร
3. โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริ มให้บุคลากรมีความสุข บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
18,000
ความสุขในที่ทางาน
และเกิดความสามัคคีในองค์กร และ และเพื่อนร่ วมงาน ทาให้เกิดสามัคคี และ
(Happy Workplace)
เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางาน มีความเอื้ออาทร ดูแลและเอาใจใส่กนั
อย่างมีความสุข มีทศั นคติที่ดีตอ่
และกัน เสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน
งาน ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานหน่วยงาน และก่อให้เกิดความผาสุกในที่ทางาน
เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนผูร้ ับบริ การ
รวมงบประมาณ
38,000
สรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาจากมุมมองและความคิ ดเห็ นของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน จากเก็บการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) พบว่าระดับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่
ควรพัฒนาแต่ละด้าน คือ
1. การบริ การที่ดี (Service Mind) หัวข้อสามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการ หรื อขั้นตอนที่ผรู ้ ับบริ การ
ต้องการให้สอดคล้องกับความจาเป็ น ปั ญหา โอกาส เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ งของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งมีสมรรถนะใน
การปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หัวข้อมีความรู ้ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ น
สหวิทยาการ และสามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
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3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หัวข้อพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน ซึ่งมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
4. การท างานเป็ นที ม (Teamwork) หัว ข้อ คลี่ คลาย หรื อ แก้ไ ขข้อ ขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นในที ม ซึ่ ง มี ส มรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
5. การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม (Integrity) หัวข้อเสี ยสละความสุขส่ วนตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการ และหัวข้อกล้าตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็ นธรรม แม้อาจก่อความไม่
พึงพอใจให้แก่ผเู ้ สี ยประโยชน์ ซึ่งมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนี้ 1. โครงการระบบสื่ อการเรี ยนรู ้ดา้ นระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย (KKU Finance of e- Learning) 2. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของบุคลากรกองคลัง 3. โครงการสร้างความสุขในที่ทางาน (Happy Workplace)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional Competency) ควบคู่ไปด้วย ซึ่ งเป็ นสมรรถนะที่
บุคคลที่ทางานในสายงานนั้นต้องมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก เพื่อให้ทราบถึงระดับสมรรถนะที่แท้จริ งของบุคลากร
แต่ละคนในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคลได้
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
มหาวิท ยาลัยขอนแก่ นควรจ้า งองค์ก รผูเ้ ชี่ ย วชาญในการประเมิ นสมรรถนะ เพื่ อ ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสภาวการณ์มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และให้ตรงตามมาตรฐาน
ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งอย่างแท้จริ ง และควรทาการสอบถามข้อมูลจากผูม้ าใช้บริ การเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการกองคลัง และเพื่อนร่ วมงานชาวกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการที่ กรุ ณาตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานในปั จจุบนั ของบุคลากร
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงการให้โอกาสและสนับสนุนให้ผศู ้ ึกษาได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมด้วยดี
ตลอดมา
เอกสารอ้ างอิง
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายงานประจาปี 2558. ขอนแก่น: หน่วยผลิตเอกสาร สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น:
ขอนแก่นการพิมพ์; 2554.
ศิริชยั พงษ์วชิ ยั . การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน. คู่มือการกาหนดสมรรถนะในราชการพลเรื อน: คู่มือสมรรถนะทางการ
บริ หาร. กรุ งเทพฯ: ประชุมช่าง; 2553.
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