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การศึกษาการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานกองคลัง ส านักงานอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตวัวดัผลเดมิที่กองคลงัใช้ในปจัจุบนั

และเพื่อออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานกองคลงัโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎ ีBalanced Scorecard 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวธิกีารสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม รวมถงึเอกสารรายงาน คู่มอื

การปฏบิตังิาน แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้น าขอ้มลูทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะห ์ 

จากผลการศกึษาพบว่า ตวัวดัผลเดมิทีก่องคลงัใช้ในปจัจุบนัมาจากคู่มอืการประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ซึง่ตวัวดัผลการปฏบิตังิานนัน้เป็นการวดัผลในภาพรวม

ระดบักองและไม่สะท้อนผลการปฏบิตังิานที่แท้จรงิ ดงันัน้จงึศกึษาการออกแบบตวัวดัผลการ

ปฏบิตังิาน ตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard ประกอบดว้ยมุมมองทีส่ าคญั 4 มุมมอง คอื มุมมอง

ดา้นการเงนิ มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละ

เตบิโต และน าตวัวดัผลการปฏบิตังิานที่ท าการออกแบบไว้ในแต่ละมุมมองมาใช้ส าหรบัแก้ไข

ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกองคลงั ดงันี้ 

ปญัหาด้านกระบวนการปฏบิตัิงานภายในกองคลงัซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการท า

เอกสารเบิก - จ่าย ตัววัดผล คือ จ านวนครัง้ในการส่งรายงานไม่ทันเวลา ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบเอกสาร ระยะเวลาเฉลี่ยในการอนุมตั ิระยะเวลาในการท าจดัซื้อ - จดัจา้ง ระยะเวลาใน

การโอนเงนิ รวมถงึระยะเวลาในการจา่ยเงนิ 



จ 
 

ปญัหาด้านการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย การให้บรกิารหน้าเคาน์เตอร์ และการ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร ตัววดัผล คอื ความพึงพอใจต่อการรบับรกิาร เวลาเฉลี่ยต่อการ

ให้บรกิาร จ านวนข้อร้องเรยีน จ านวนครัง้ในการปรบัปรุงเว็บไซต์ จ านวนข้อมูลที่เผยแพร่ใน

เวบ็ไซต ์จ านวนแบบฟอรม์ทีด่าวน์โหลดได ้

ปญัหาด้านบุคลการ คือ การขาดความรอบคอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ตวัวดัผล คอื จ านวนการอบรมพนักงานที่ตรงสายงาน จ านวนภาระงาน 

จ านวนการจดัอบรมให้หน่วยงานภายใน จ านวนการแก้ไขขอ้มูลหลงัจากน าส่งแล้ว อตัราการตดั

หมวดรายจา่ยผดิ อตัราในการตรวจสอบเอกสารผดิพลาด 

ปญัหาการขาดตวัวดัผลการปฏบิตังิาน เป็นการใช้ดุลพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งท าให้ผลการ

ประเมนิไม่สะท้อนการปฏิบตัิงานที่แท้จรงิ การแก้ปญัหาในด้านน้ี คอื ผู้บรหิารสามารถเลอืกตัว

วดัผลการปฏบิตังิานทีท่ าการออกแบบไวท้ัง้ 4 มุมมอง ที่ตรงกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ มาใช้

เป็นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหผ้ลการประเมนิสะทอ้นความจรงิ 
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ท่านอาจารย์    

ดร.สนันุด ีเสลารตัน์ อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าด ้วยตนเอง ที่ได้ให้ความกรุณา

แนะน า ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

และใหก้ารศกึษาในครัง้นี้มคีวามสมบรูณ์ ผูศ้กึษาของกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คุณณฐัพร ภกัด ีและคุณพมิลรตัน์  วนสณัฑ ์ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและ

แนะน าเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา รวมถึงช่วยแก้ไขและช่วยตรวจสอบแบบสอบถามให้

สมบรูณ์ตลอดจนไดใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดเวลาทีท่ าการศกึษาอยู่ 

ขอขอบคุณคณะผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีก่องคลงั อาจารยแ์ละนักศกึษาภายในมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษมทีใ่หค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูมาใชว้เิคราะหผ์ลการศกึษา 

ขอขอบคุณคุณแวว ภกัดี ที่ให้ทุนสนับสนุนและมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยที่ให้

ทุนการศกึษา (ประเภททุนนกักฬีา) เพื่อไดศ้กึษาในหลกัสูตรนี้ และพี่ๆ  เพื่อนนักศกึษาปรญิญา

หลกัสูตร CEO MBA ทุกท่าน ทีไ่ด้ให้ก าลงัใจและความช่วยเหลอืในการศกึษาคน้ควา้ด้วย

ตนเองตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

องคก์ร และลกัษณะทำงธรุกิจขององคก์ร  
 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมได้ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2483 เดมิเป็น

โรงเรยีนฝึกหดัครูมธัยมแห่งแรกของประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรองรบัการผลติครูระดบั

ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม (ป.ม.) เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2535 พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัฯ ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม” และต่อมาได้รบัการ

สถาปนาเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม” เมือ่วนัที ่14 มถุินายน พ.ศ. 2547                                                                           

 ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก ทัง้ภาคในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ ดงัต่อไปนี้ 

1. ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 5 หลกัสตูร คอื 

1.1 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ   

1.2 หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ   

1.3 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  

1.4 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

1.5 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ   

2. ระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 หลกัสตูร คอื 

2.1 หลกัสตูรครศุาสตรม์หาบณัฑติ  

2.2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

3. ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 3 หลกัสตูร คอื    

3.1 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  

3.2 หลกัสตูรบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ  

3.3 หลกัสตูรครศุาสตรดุษฎบีณัฑติ   
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มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเน้นการผลติบณัฑติที่มคีุณลกัษณะตรงตามความ

ต้องการของสงัคมในทุกสถานการณ์ และไดส้นับสนุนให้คณาจารย ์และบุคลากรพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมกีารจดัการเรยีนการสอน การพฒันาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 

ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัทีม่มีาตรฐานสากล ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมอย่างภาคภูมิ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษมมกีารแบ่งส่วนราชการตามโครงสรา้งมหาวทิยาลยั ดงัแสดงในภาพที ่1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่1 โครงสรา้งมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ทีม่า : รายงานประจ าปีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม (2553) 

 

 

 

 

                                   

        

                    

             

                 

- กองกลาง 
- กองคลงั 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพฒันานกัศกึษา 
- กองบรหิารงานบุคคล 
- ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 
  (เป็นสว่นงานภายใน)  
- ส านกัประกนัคุณภาพ  
  การศกึษา  
- ส านกังานตรวจสอบภายใน  

- คณะวทิยาศาสตร ์
- คณะเกษตรและชวีภาพ 
- คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
- คณะวทิยาการจดัการ 
- คณะศกึษาศาสตร ์
- วทิยาลยัการแพทยท์างเลอืก 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- ศนูยก์ารศกึษา มจษ.-ชยันาท 

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 
- ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงาน 
  ทะเบยีน 
- ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 
- ส านกัศลิปะและวฒันธรรม 
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จากภาพที ่1 แสดงโครงสรา้งของมหาวทิยาลยัซึง่มรีายละเอยีดการก ากบัดูแล และ

การแบ่งส่วนราชการภายในดงันี้  

1. อธกิารบด ีมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1.1 บรหิารกจิการของมหาวทิยาลยัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและ

ขอ้บงัคบัของทางราชการและมหาวทิยาลยั  

1.2 ควบคุมดูแลบุคลากร การเงนิ การพสัดุ สถานที่และทรพัยส์นิอื่นของทาง

มหาวทิยาลยั 

1.3 จดัท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน 

รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

1.4 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทัว่ไปและเสนอรายงานประจ าปี

เกีย่วกบักจิการดา้นต่างๆ ของมหาวทิยาลยัต่อสภา 

2. รองอธกิารบด ีแบ่งออกเป็น 4 ฝา่ย ดงัต่อไปน้ี 

2.1 รองอธกิารบดฝี่ายวชิาการ มหีน้าทีอ่ านวยการ ด าเนินการ ตรวจสอบและ

ติดตามงานด้านแผนวิชาการและงานทะเบียน เช่น แผนรบันักศึกษา แผนการเปิดหลกัสูตร

การศึกษา ตลอดจนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั

ทางดา้นวชิาการ 

2.2 รองอธกิารบดฝี่ายบรหิาร มหีน้าที่อ านวยการ ด าเนินการ ตรวจสอบและ

ตดิตามผลดา้นการบรหิารจดัการภายในมหาวทิยาลยั  

2.3 รองอธกิารบดฝี่ายกจิการนักศกึษา และกจิการพเิศษ มหีน้าที่อ านวยการ 

ด าเนินการ ตรวจสอบและติดตามงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กองทุนกู้ยมื รวมถึงศิลปะและ

วฒันธรรมภายในมหาวทิยาลยั 

2.4 รองอธกิารบดฝีา่ยนโยบายและแผน มหีน้าทีจ่ดัท างบประมาณทัง้ประเภท

เงนิงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได้ของมหาวทิยาลยั ควบคุมการจดัสรร และท า

แผนการใชเ้งนิของมหาวทิยาลยั   

3. ผูช้่วยอธกิารบด ีท าหน้าที่ตามที่อธกิารบดมีอบหมาย  ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้ช่วย

อธกิารบดฝีา่ยบรหิาร และ 2) ผูช้่วยอธกิารบดฝีา่ยประกนัคุณภาพและงานอาคารสถานที ่
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4. ส านกังานอธกิารบด ีมหีน้าทีก่ารวางแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตักิารส านักงาน

อธกิารบด ี เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และนโยบายของมหาวทิยาลยั รวมถงึก ากบัดูแล และ

บงัคบับญัชา หน่วยงานภายใตส้งักดัส านกังานอธกิารบด ี 

5. หน่วยงานสนับสนุน มหีน้าที่สนับสนุนการเรยีนการสอน และการขบัเคลื่อน

ภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง  

6. หน่วยงานจดัการศกึษา มหีน้าทีผ่ลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และเป็น

ทีย่อมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน  

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มบีุคลากรทัง้หมด 690 คน ซึ่งแบ่งเป็นอาจารย ์

จ านวน 323 คน และเจา้หน้าทีจ่ านวน 367 คน ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 แสดงจ านวนบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาจะท าการศกึษาเฉพาะกองคลงัซึง่เป็นหน่วยงานในส านักงาน

อธกิารบด ีเพราะเป็นหน่วยงานเดยีวของมหาวทิยาลยัทีถู่กประเมนิจากหน่วยงานภายนอก โดย

กองคลงัถูกประเมนิผลการปฏบิตังิานจากกรมบญัชกีลาง ดงันัน้ผลการศกึษาในครัง้นี้สามารถใช้

เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งสามารถน าตัววดัผลการปฏิบตัิงานไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

 

0 

10 

20 

30 
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ข้อมลูทัว่ไปของกองคลงั 
 

กองคลงัถูกจดัตัง้ขึ้นภายใต้สงักดัส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม มีภารกิจหลักที่ส าคัญในด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อ -จัดจ้างพัสดุ ของ

มหาวทิยาลยั ซึง่การด าเนินงานของกองคลงั เป็นการด าเนินงานที่ต้องปฏบิตัติามระเบยีบส านัก

นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุ ระเบยีบกระทรวงการคลงั ระเบยีบสภามหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

ปรชัญำของกองคลงั 

บรกิารด ีมนี ้าใจ ใส่ใจระเบยีบ เพยีบพรอ้มคุณธรรม 

 

วิสยัทศัน์ของกองคลงั 

กองคลงัเป็นหน่วยงานบรหิารงานบรหิารจดัการด้านกองคลงั ด้วยระบบงานที่

ทนัสมยั โปรง่ใส ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบั สนบัสนุนภารกจิของส านกังานอธกิารบด ี

 

พนัธกิจของกองคลงั 

1. วางระบบการท างานใหเ้ป็นขัน้ตอน รวดเรว็และอยูภ่ายใตร้ะเบยีบฯ 

2. มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

3. สรา้งจติส านึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน 

4. ประสานงานและใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรแก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

5. บรกิารดา้นการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อสนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยั 

6. มรีปูแบบการรายงานตามมาตรฐานการบญัช ี

7. มกีารตรวจสอบควบคุมการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณอยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง  

8. บรกิาร รบั – จา่ยเงนิอยา่งเป็นระบบ 

 

เป้ำหมำยของกองคลงั 

1. มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานตามภาระหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. การปฏบิตังิานมขีัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิความความคล่องตวัและรวดเรว็ 



6 
 

3. การพฒันาบุคลากรให้มคีุณลกัษณะตรงตามลกัษณะงานและเพยีงพอต่อการ

ปฏบิตังิาน 

4. มกีารฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละความช านาญในการปฏบิตังิาน 

5. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ใีนการปฏบิตังิาน 

6. เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานและการใหบ้รกิาร 

 

วตัถปุระสงคก์องคลงั 

1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มบีุคลากรมคีุณภาพให้การสนับสนุน การประสานงานและ

ใหบ้รกิารแก่ทุกหน่วยงาน 

2. เพื่อมกีารส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู ้และความสามารถเป็นที่ยอมรบั

ของหน่วยงานต่างๆ 

3. เพื่อมกีารปรบัภาระงานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลยั 

4. เพื่อร่วมกันส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเผยแพร่

ขา่วสาร 

  

หน่วยงานภายในกองคลงัประกอบดว้ย 4 หน่วยงานคอื งานงบประมาณ งานบญัช ีงาน

การเงนิ และงานพสัดุ ตามโครงสรา้งกองคลงัดงัแสดงในภาพที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 โครงสรา้งกองคลงั  

ทีม่า: Self Assessment Report-SAR11 (2554:5) 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำน

อธิกำรบดี 

 
ผูอ้ ำนวยกำรกองคลงั 

งำนงบประมำณ งำนบญัชี งำนกำรเงิน งำนพสัด ุ

อธิกำรบดี 
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กองคลงัมบีุคลากรทัง้หมด 20 คน  ดงันี้ 
1. ผูอ้ านวยการกองคลงั        1 คน 
2. งานงบประมาณ มบีุคลากร 3 คน (รวมหวัหน้างาน) 
3. งานบญัช ี มบีุคลากร 4 คน (รวมหวัหน้างาน) 
4. งานการเงนิ  มบีุคลากร 7 คน (รวมหวัหน้างาน) 
5. งานพสัดุ  มบีุคลากร 5 คน (รวมหวัหน้างาน) 

หน้าทีข่องหน่วยงานยอ่ยภายในกองคลงั ซึง่ประกอบดว้ยงานงบประมาณ งานบญัช ี
งานการเงนิ และงานพสัดุ มดีงัต่อไปนี้ 

1. งานงบประมาณ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
1.1 ตรวจสอบเอกสารขออนุมตัซิือ้ - จา้ง 
1.2 ตดัยอดเงนิรายไดแ้ละเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
1.3 ตดิตามการใชจ้า่ยเงนิรายไดแ้ละเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
1.4 จดัท ารายงานผลการใชจ้า่ยเงนิรายไดแ้ละเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
1.5 เบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล และเงนิช่วยเหลอืบุตรขา้ราชการ 

2. งานบญัช ีมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
2.1 จดัท าบญัชรีายรบั - รายจา่ย 
2.2 จดัท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 
2.3 จดัท าและน าส่งรายงานทางการเงนิ ตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัใหก้บั

กรมบญัชกีลาง และส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
2.4 จดัท ารายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั 

3. การเงนิ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
3.1 งานรบั - จา่ยเงนิ 
3.2 เกบ็รกัษาเงนิสด และน าฝาก/ถอนเงนิ จากธนาคาร 
3.3 เบกิเงนิเดอืนและค่าตอบแทนอื่นๆ ของเงนิรายไดแ้ละงบประมาณแผ่นดนิ 
3.4 โอนเงนิกองทุนกูย้มืนกัศกึษา 

4. งานพสัดุ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
4.1 จดัท าแผนการจดัหาพสัดุ 
4.2 ด าเนินการจดัซือ้ - จดัจา้ง ตามระเบยีบพสัดุ 
4.3 จดัท าสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจา้ง ใบสัง่ซือ้ - สัง่จา้ง 
4.4 จดัท าทะเบยีนคุมวสัดุ ครภุณัฑ ์และสนิทรพัยข์องมหาวทิยาลยัฯ 
4.5 จดัท ารายงานผลการเปิดซองราคา ขออนุมตัจิดัซือ้ - จดัจา้ง 
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ปัญหำและลกัษณะปัญหำท่ีเกิดขึน้ภำยในองคก์ร 
 

เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัของมหาวทิยาลยัราชภฏัในปจัจุบนั ท าให้มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมต้องด าเนินการปรบัปรุงการบรหิารจดัการภายใน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั
มหาวิทยาลัย โดยมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล รวมถงึสร้างคุณภาพในการให้บรกิารและการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ซึง่การประเมนิผลการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยัต้องมกีารก าหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิาน
ที่เหมาะสมขึ้น เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมนิผลการด าเนินงานต่อไป แต่ จากการ
ปฏบิตังิานทีผ่่านมาปญัหาทีพ่บในกองคลงัมดีงัต่อไปน้ี 
 

1. ปัญหำด้ำนกระบวนกำรปฏิบติังำนภำยในกองคลงั ซึ่งเกดิความล่าช้าในการท า
เอกสารเบกิ-จา่ย เงนิรายได ้และเงนิงบประมาณแผ่นดนิของเจา้หน้าที ่ดงัแสดงในตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 ระยะเวลาการเบกิจา่ยเปรยีบเทยีบ (ม.ิย.54 – ส.ค.54) 

ทีม่า : รายงานการปฏบิตังิานประจ าปี 2554 
 

จากตารางที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายที่กองคลังก าหนดไว้ใน
รายงานการปฏบิตังิานประจ าปี 2554 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานจรงิ ตัง้แต่วนัที ่1 
มถุินายน 2554 ถงึ 31 สงิหาคม 2554 มรีะยะเวลาในการจ่ายเชค็/เงนิสด เฉลีย่เท่ากบั 20 วนั 
จากเรือ่งเบกิจา่ยทัง้หมด 1,459 เรือ่ง  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 8 วนั  มคีวามล่าชา้เกดิขึน้ 
12 วนั การโอนเงนิเขา้บญัชจีากผลการด าเนินงานจรงิเฉลีย่ 7 วนั เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 3 
วนั มคีวามล่าช้าเกดิขึน้ 4 วนั และการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณมรีะยะเวลาเฉลีย่ 60 วนั จาก
เรือ่งเบกิจา่ยทัง้หมด 443 เรือ่งเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 15 วนั มคีวามล่าชา้เกดิขึน้ 45 วนั   

 

2.  ปัญหำด้ำนกำรให้บริกำร ซึง่ปญัหาในด้านน้ีประกอบด้วยการรบั-จ่ายเงนิหน้า

เคาน์เตอรล์่าชา้ เจา้หน้าทีข่าดความเอาใจใส่ผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารจาก

เวบ็ไซต์ขาดผูดู้แลในการปรบัปรุงขอ้มลูข่าวสารให้เป็นปจัจุบนั ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ทราบขอ้มูล

ระยะเวลำกำรเบิก-จ่ำย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำนจริง 
1.จา่ยเชค็/เงนิสด 8 วนั 20 วนั 
2.เงนิโอน 3 วนั 7   วนั 
3.เงนิงบประมาณแผ่นดนิ 15 วนั 60  วนั 
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ข่าวสารที่กองคลังแจ้งให้ทราบ ผลจากการเก็บข้อมูลจากกล่องแสดงความคิดเห็น ณ จุด

ให้บรกิารหน้าเคาน์เตอร ์และบุคลากรภายในจ านวน 130 ชุด ในช่วงเดอืนสงิหาคม-กนัยายน 

พ.ศ.2554 แสดงในตารางที ่2      

 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารกองคลงั 

ควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรกองคลงั 
ผลกำรประเมิน 

ค่ำเฉล่ีย  
ระดบัควำม
พึงพอใจ 

ด้ำนกระบวนกำรและกำรให้บริกำร   
1. การใหบ้รกิารทีเ่ป็นระบบ 1.35 น้อยมาก 
2. ระยะเวลาการใหบ้รกิารเหมาะสม 1.23 น้อยมาก 
3. การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 3.30 ปานกลาง 
4. ค าแนะน าจากเจา้หน้าที/่ป้ายประกาศ/เอกสาร 2.35 น้อย 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ี   
5. ใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ 2.12 น้อย 
6. ใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ 1.75 น้อย 
7. ใหบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ 1.35 น้อยมาก 
8. ใหค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถาม 1.35 น้อยมาก 

ควำมเหน็ท่ีมีต่อเวบ็ไซตก์องคลงั   
9. มขีอ้มลูทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 1.13 น้อยมาก 
10. สาระในเวบ็ไซต ์ 1.41 น้อยมาก 
11. การประกาศประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต์ 1.31 น้อยมาก 

ด้ำนกำรให้ค ำปรกึษำและกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์   
12. ขอ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการ 1.41 น้อยมาก 
13. การใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 1.35 น้อยมาก 
14. ค าปรกึษาค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน 3.45 ปานกลาง 
15. ระดบัความพงึพอใจทีท่่านมต่ีอกองคลงัโดยภาพรวม 2.05 น้อย 

ค่ำเฉล่ีย 1.79 น้อย 

ทีม่า : รายงานการปฏบิตังิานประจ าปี 2554       
                                                                                                              

จากตารางที ่2 พบว่าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารกองคลงัโดยเฉลีย่
อยูใ่นระดบัน้อย ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหางานดา้นบรกิารของกองคลงั ดงันัน้กองคลงัต้องหาวธิี
ในการปรบัปรงุการใหบ้รกิารทีส่ามารถท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด  
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3. ปัญหำด้ำนบุคลำกรซึ่งปญัหาที่ส าคญั คอื ปญัหาการขาดความรอบคอบในการ

ด าเนินงานเกีย่วกบัการใชร้ะเบยีบมหาวทิยาลยั และระเบยีบกระทรวงการคลงัในการปฏบิตังิาน จงึ

ท าใหม้กีารปฏบิตังิานซ ้าและแก้ไขเอกสารหลายครัง้ รวมถงึมกีารยกเลกิรายการลงบญัชเีพื่อแก้ไข

เอกสารที่ตดัหมวดรายจ่ายไม่ถูกต้อง โดยจ านวนเรื่องส่งคนืแก้ไขของปีงบประมาณ 2553 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปีงบประมาณ 2552 ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3  แสดงรอ้ยละของการส่งเรือ่งคนืแกไ้ขปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2552 

รำยละเอียด ปี 2553 จ ำนวนเร่ืองทัง้หมด จ ำนวนเร่ืองแก้ไข ปี 2553 ปี 2552 

เงนิรายได ้ 5,659 2,198 38.84% 21.30% 

เงนิงบประมาณ 1,621 598 36.89% 19.34% 

ทีม่า : รายงานการปฏบิตังิานประจ าปี 2553 

  
จากตารางที่ 3 พบว่าร้อยละของการส่งคืนแก้ไขของเงินรายได้ เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ 2552 จากรอ้ยละ 21.30 เป็นร้อยละ 38.84 และของเงนิงบประมาณจากร้อยละ 

19.34 เป็นรอ้ยละ 36.89 ท าใหอ้ตัรารอ้ยละของเรือ่งส่งคนืเพิม่ขึน้ดงัทีแ่สดงในภาพที ่4 

 

 
ภาพที ่4 แผนภมูเิปรยีบเทยีบการส่งเรือ่งคนืแกไ้ขปีงบประมาณ 2553 และปีงบประมาณ 2552 
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4. ปัญหำกำรขำดตวัวดัผลกำรปฏิบติังำน กองคลงัไม่มตีวัวดัผลที่ชดัเจนและไม่

สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง เพราะกองคลังใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ดงัแสดงในภาพที ่5  

ภาพที ่5 ตวัอยา่งแบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

จากภาพที่ 5 พบว่ารายการประเมินเป็นการก าหนดจากมหาวิทยาลัย โดยที่

ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูใ้หค้ะแนนของแต่ละรายการเพื่อท าการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่ผลการ

ประเมนิไม่สะทอ้นการปฏบิตังิานที่แทจ้รงิ และเป็นการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาในการให้

คะแนน ท าใหเ้กดิความล าเอยีงส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจของพนักงานในการปฏบิตังิาน

ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิดงัต่อไปนี้  

1. ความหมายของค่าระดบัคุณภาพงานหรอืระดบัผลการประเมนิ 

4  หมายถงึ ดมีาก 

3  หมายถงึ ด ี

2  หมายถงึ พอใช ้

1  หมายถงึ ตอ้งปรบัปรงุ 

2. เกณฑก์ารพจิารณาผลการประเมนิ  

1) ระดบัคุณภาพของผลงาน หรอื ระดบัผลการประเมนิทีถ่อืว่าผ่าน คอืระดบั 3 และ 4 

2) ผลการประเมนิตอ้งผ่านไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 

 

 

รำยกำร 
ระดบัคณุภำพงำน หมำยเหตุ 

1 2 3 4 

1.ปรมิาณงาน      

2.คุณภาพงาน      

3.ความรวดเรว็      

4.ความถูกตอ้ง      

5.ความละเอยีดถีถ่ว้น      

6.ความคดิสรา้งสรรคใ์นการพฒันางาน      
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ควำมส ำคญัของปัญหำและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึน้กบัองคก์ร 
 

จากประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกองคลงัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการ
ปฏบิตังิานในภาพรวมของกองคลงั มผีลกระทบดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. จำกปัญหำด้ำนกระบวนกำรปฏิบติังำน ส่งผลกระทบดงัต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ น าส่งรายงานการเงินไม่ทันเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนดและถูก
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานจากกรมบญัชกีลาง โดยที่กรมบญัชกีลางจะใช้ข้อมูลงบทดลองของ
มหาวทิยาลยัในระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Government Fiscal 
Management Information System)1 ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึ่งเกณฑป์ระเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นบญัชตีามทีก่รมบญัชกีลางก าหนดม ี6 เรือ่งดงันี้  

1.1 บญัชถีูกดุล เช่น สนิทรพัยต์้องมดีุลทางด้านเดบติ กรณีที่สนิทรพัยอ์ยู่ด้าน

เครดติถอืว่าผดิดุลบญัช ี

1.2 ไม่มพีกัน าส่ง ไม่มพีกัเงนิสดรบั รายการบญัชพีกัน าส่งและเงนิสดรบัต้องมี

ยอดเป็นศูนย ์ซึง่บญัชพีกัน าส่ง/เงนิสดรบั คอื ชื่อบญัชเีงนิฝากธนาคารของกรมบญัชกีลางทีใ่ห้

กองคลงัตอ้งน าฝากธนาคารและท าการบนัทกึแทนกรมบญัชกีลางในระบบ GFMIS 

1.3 ไม่มบีญัชพีกัสนิทรพัย ์ประมวลผลค่าเสื่อมราคา รายการพกัสนิทรพัยแ์ละ

ประมวลผลค่าเสื่อราคาตอ้งมยีอดเป็นศูนย ์ 

1.4 รายงานเงนิสดคงเหลอืประจ าวนันอกระบบต้องเท่ากบัจ านวนเงนิสดคงเหลอื

ในระบบGFMIS ซึ่งรายงานเงนิสดคงเหลอืในสมุดบญัชขีองมหาวทิยาลยั ต้องเท่ากบัรายการเงนิ

สดคงเหลอืในระบบ GFMIS ของกรมบญัชกีลาง 

1.5 จดัท างบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารทุกบญัช ี 

1.6 ปรบัปรุงบญัชสีิ้นปีตามเกณฑค์งคา้ง เช่น มรีายการค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และ

รายไดค้า้งรบั เป็นตน้ 

โดยในแต่ละเรื่องทางกรมบญัชกีลางจะใหค้ะแนนเรื่องละ 100 คะแนน ซึง่กองคลงั
จะตอ้งท าไดใ้หค้รบทัง้ 6 เรือ่ง จากผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาไตรมาสที ่3 ประจ าปีงบประมาณ 2554  

                                                           
1 คือ ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐัอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการ

ด าเนินงาน และการจดัการของภาครฐั ในดา้นการงบประมาณ การบญัช ีการจดัซือ้จดัจา้ง และการเบกิจ่าย

งบประมาณ (ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส,์ 2012: paragraph 1-3) 
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พบว่ากองคลงัสามารถท าได้ 2 เรื่องคือเรื่องที่ 1 บญัชีถูกดุล และเรื่องที่ 3 ไม่มพีกัสินทรพัย์
ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ส่วนข้ออื่นกองคลงัไม่สามารถปฏบิตัิงานได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากความ
ล่าชา้ในกระบวนการท างานของกองคลงั ดงัแสดงในตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 แสดงผลประเมนิการปฏบิตังิานของกองคลงั จากกรมบญัชกีลาง 
ส่วนรำชกำร เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 เร่ืองท่ี 5 เร่ืองท่ี 6 รวม 

มรภ.จนัทรเกษม         200 
 

2. จำกปัญหำด้ำนกำรให้บริกำรและข้อมลูข่ำวสำร ส่งผลกระทบดงัต่อไปนี้ 
2.1 อาจารย ์เจา้หน้าที่ และนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ใช้บรกิารกองคลงัไม่พงึพอใจใน

การใหบ้รกิารกองคลงัในดา้นกระบวนการและการใหบ้รกิาร ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่ดา้น
เวบ็ไซต ์รวมถงึดา้นการใหค้ าปรกึษาและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์  

2.2 ปญัหาน้ีส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของกองคลัง ในเรื่อง
รายการโอนเงนิ การช าระค่าเทอมของนกัศกึษา และระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิต่างๆ 

2.3 ท าใหภ้าพลกัษณ์กองคลงัแย่ลง เพราะมกีารแสดงความคดิเหน็ทางลบในเวบ็
บอรด์ของมหาวทิยาลยัเกี่ยวกบัการให้บรกิารของเจา้หน้าที่ และมกีารประชุมตกัเตอืนกองคลงั 
เรือ่งการใหบ้รกิาร ในปี 2554 จ านวน 3 ครัง้  
 

3. จำกปัญหำด้ำนบุคลำกรขำดควำมรอบคอบในกำรด ำเนินงำน ส่งผลกระทบ
ดงัต่อไปนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยถูกตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการใช้
ระเบยีบฯ ในการปฏบิตังิานทีไ่ม่ถูกต้อง จากรายงานการตรวจสอบปี 2552 มขีอ้ทกัทว้งทีพ่บคอื 
ไม่บนัทกึบญัชกีารจ่ายเชค็จ านวน 2 ครัง้ ไม่มทีะเบยีนคุมสนิทรพัยแ์ละรายงานการใชส้นิทรพัย์ 
และจากการตรวจสอบของส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิในปี 2554 พบว่า เจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั
ใชว้ธิกีารจดัซือ้จดัจา้งทีผ่ดิระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ จงึสัง่ใหท้างมหาวทิยาลยั
ด าเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ในการสอบสวนครัง้นี้จ าเป็นต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาคื อ
ผูอ้ านวยการคลงั และเจา้หน้าทีพ่สัดุถูกพกัราชการ เพื่อไม่ใหข้ดัขวางกระบวนการสอบสวนในครัง้
นี้ และมหาวิทยาลยัต้องรายงานความคืบหน้าของผลการสอบสวนให้กับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดนิภายใน 180 วนั ท าใหค้วามเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิานกองคลงัและมหาวทิยาลยัลดลง 

3.2 ท าให้ขอ้มูลในรายงานการเงนิที่ส่งให้กบัผู้บรหิารและหน่วยงานภายนอก 
ไม่ถูกต้องแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 การน าส่งรายงานการเงนิและการแกไ้ขขอ้มลูขอ้มลู 
กำรน ำส่งรำยงำนกำรเงิน             ประเภทกำรแก้ไข 

ไตรมำสท่ี 1 แกไ้ขค่าใชจ้่ายผดิหมวดรายจา่ย 
ไตรมำสท่ี 2 แกไ้ขสนิทรพัย ์
ไตรมำสท่ี 3 แกไ้ขค่าใชจ้่ายและยอดเจา้หนี้ 
ไตรมำสท่ี 4 แกไ้ขค่าใชจ้่ายผดิหมวดรายจา่ย 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าขอ้มูลถูกแก้ไขทุกครัง้หลงัจากที่ส่งให้กบัหน่วยงานภายนอก

และการรายงานผูบ้รหิาร ซึง่ผลจากขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งส่งผลให้เกดิปญัหาดงัน้ี 
1. ผูบ้รหิารตดัสนิใจผดิพลาด ในการประชุมสภามหาวทิยาลยัประจ าไตรมาสต้องน า

รายงานการเงนิเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อดูการบรหิารจดัการในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย 
และใชใ้นการตดิตามเรือ่งการใชง้บประมาณของแต่ละหมวด ซึง่การใชห้มวดรายจ่ายผดิจะส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเรือ่งเรื่องการอนุมตังิบประมาณ 

2. ท าใหม้กีารปฏบิตังิานซ ้าๆ หลายครัง้ 
3. ท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานลดลง  

 
4. จำกปัญหำกำรขำดตวัวดัผลกำรปฏิบติังำน ส่งผลกระทบดงัต่อไปนี้  

4.1 ท าให้พนักงานเสยีขวญัก าลงัใจและขาดแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน เมื่อ
ผู้บงัคบับญัชาเกดิความล าเอยีง  

4.2 ท าให้พนักงานไม่มีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ ก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพเพราะผลการประเมนิไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน   

จากผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ส่งผลใหก้องคลงัจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงตวัวดัผลการปฏบิตังิาน 
เพื่อให้กองคลงัมกีระบวนการด าเนินงานและการบรหิารจดัการภายในที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ รวมถงึการปฏบิตังิานทีส่ามารถบรรลุปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย 
และวตัถุประสงคข์องกองคลงั 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ  
 

1. เพื่อศกึษาตวัวดัผลทีก่องคลงัใชใ้นปจัจบุนั  
2. เพื่อออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานของกองคลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

โดยใชท้ฤษฎ ีBalanced Scorecard 
 



15 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
การศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานกองคลัง       

และการศกึษาตวัวดัผลเดมิทีก่องคลงัใช้ในปจัจุบนั โดยด าเนินการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัววัดผลและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร และแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ภายในมหาวทิยาลยั ซึ่งการศึกษาครัง้น้ีครอบคลุมกระบวนการบรกิารต่างๆ รวมถึงปญัหา        
ทีเ่กดิขึน้ภายในกองคลงั 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 

กำรออกแบบ หมายถึง เป็นการวางแผนโดยจดัท าต้นแบบหรอืแผนผงัของงาน
ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้ท างาน เพื่อเป็นแนวทางว่าควรจะท างานนัน้อยา่งไร 

ตวัวดัผล หมายถงึ ตวัชีว้ดัในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และบรรลุตามตวัชีว้ดัทีก่ าหนดขึน้ 

กองคลงั มหำวิทยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม หมายถงึ หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษมที่มภีารกิจหลกัในด้านการเงนิ การบญัช ีและการจดัซื้อ-จดัจ้างพสัดุ เพื่อการ
บรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั  

GFMIS หมายถึง การบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครฐั ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(Government Fiscal Management Information System) ในดา้นการงบประมาณ การบญัช ีการ
จดัซือ้จดัจา้ง และการเบกิจา่ยงบประมาณ 

พกัน ำส่งและพกัเงินสดรบั หมายถงึ บญัชทีีใ่ชบ้นัทกึการน าส่งเงนิในระบบ GFMIS 
แทนบญัชพีกัเงนิฝากธนาคารของกรมบญัชกีลาง  

พักสินทรัพย์ และประมวลผลค่ำเส่ือม หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกครุภัณฑ์
ส านกังาน ผ่านระบบ GFMIS หรอืยงัไมไ่ดส้รา้งขอ้มลูหลกัสนิทรพัยใ์นระบบ  

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1. ได้ตัววัดผลการปฏิบัติงานที่ เหมาะสมกับกองคลัง  ส านักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2. ท าใหป้ระสทิธภิาพการด าเนินงานของกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษมเพิม่ขึน้ 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเรื่องการออกแบบตวัวดัผล กองคลงั ส านักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยใช้วธิศีึกษาเชงิบรรยาย (Descriptive Research) ประเภท
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ในบทนี้ เป็นการเสนอระเบียบวิธีการศึกษาและผล
การศกึษาประกอบดว้ย  

1. ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. การวเิคราะหข์อ้มลู 
4. ผลการศกึษา 
5. การน าตวัวดัผลการปฏบิตังิานมาใชใ้นการแกไ้ขปญัหา 

 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) การเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมผิูศ้กึษาไดก้ าหนดประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง วธิกีารสุ่มตวัอยา่ง และเครือ่งมอืทีใ่ชด้งันี้ 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ ประกอบดว้ย  

1.1 คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมจ านวน 5 คน 
1.2 เจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั จ านวน 20 คน 
1.3 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

ประจ าปี 2554 จ านวน 14,026 คน ซึง่จ านวนน้ีไมร่วมประชากรใน 1.1 และ 1.2  
2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 

2.1 คณะผู้บรหิารภายในมหาวทิยาลยั ทัง้หมด 5 คน โดยใช้วธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 คน คอื 1) อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

และ 2) รองอธกิารบดฝี่ายบรหิาร เพราะทัง้ 2 ท่านมอี านาจในการอนุมตักิารเบกิจ่ายและการ
ควบคุมการด าเนินงานโดยตรงตามโครงสรา้งของกองคลงั  

2.2  หวัหน้างานและเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั จ านวน 20 คน จากประชากรทัง้หมด 
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2.3 อาจารย ์จ านวน 179 คน เจา้หน้าที ่จ านวน 191 คน และนักศกึษา จ านวน 388 
คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มโดยใชส้ตูรของยามาเน่ (Yamane)  

การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูร ยามาเน่ (Yamane) (สายสุณ ีประดบันาค, 2554: 49-55)  

  
 

1      2
 

 
เมือ่   n  คอื จ านวนตวัอยา่ง 
   N  คอื จ านวนประชากร 
    e  คอื ระดบัความถูกตอ้งหรอืความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได้ 
               (Sampling Error) ในทีน่ี้ก าหนดใหไ้มเ่กนิ 0.05  
 

ตารางที ่10 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในปีการศกึษา 2554 

ล าดบัท่ี สถานภาพ จ านวนประชากร จ านวนตวัอย่าง 

1 อาจารย ์ 323 179 
2 เจา้หน้าที ่ 367 191 

3 นกัศกึษา  13,336 388 

รวม 14,026 758 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี้แบ่งออกเป็น แบบสัมภาษณ์ 
(Interviews) และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศกึษาได้พฒันาแบบสมัภาษณ์และ
แบบสอบถามจากทฤษฎ ีBalanced Scorecard และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1. แบบสมัภาษณ์ (Interviews) ในการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารผูศ้กึษาจะท าการก าหนด

ประเดน็การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured interview) โดยขอ้มูลที่ท าการสมัภาษณ์
ประกอบดว้ย 

1.1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของกองคลงั 
1.2 เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
1.3 กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
1.4 นวตักรรมการเรยีนรูข้องกองคลงั 
1.5 วธิกีารน าวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายไปสู่การปฏบิตั ิ
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1.6 การด าเนินงานของกองคลงัในปจัจบุนั 

1.7 ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน 

2. แบบสอบถามชุดท่ี 1 (Questionnaire) ใช้ส าหรบัสอบถามเจา้หน้าที่กองคลงั 
โดยผูศ้กึษาไดอ้อกแบบสอบถามจากแนวคดิทีไ่ดศ้กึษาจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่
เนื้อหาในแบบสอบถามมจี านวน 5 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของเจา้หน้าทีก่องคลงั 
ตอนที ่2 กระบวนการภายในกองคลงัในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. ดา้นสถานที ่
2. ดา้นการบงัคบับญัชา 
3. ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
4. ดา้นผลตอบแทนและความกา้วหน้า 

ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
ตอนที ่4 ความคดิเหน็ดา้นการเงนิและการใหบ้รกิาร 
ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะ 
3. แบบสอบถามชุดท่ี 2 (Questionnaire) ใชส้ าหรบัสอบถามอาจารย ์เจา้หน้าที ่และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งเนื้ อหาในแบบสอบถามมีจ านวน 3 ตอน 
ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิารที่มต่ีอการให้บรกิารของกองคลงัในภาพรวม

โดยเนื้อหาภายในแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
1. ดา้นกระบวนการและการใหบ้รกิาร 
2. ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่
3. ความเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตก์องคลงั 
4. ดา้นทีป่รกึษาและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
การวดัผลของแบบสอบถามจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบ

ของลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบัคอื 
5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) การรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมเิพื่อใชส้ าหรบัการศกึษา
ครัง้นี้ประกอบดว้ย 

1. ต ารา วารสาร บทความ เอกสารทางวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกแบบตวัวดัผล 

แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และทฤษฎ ีBalanced Scorecard  

2. คู่มอืการปฏบิตังิานกองคลงั รายงานการประเมนิตนเองของกองคลงั รายงานผล

การปฏบิตังิานประจ าปี และเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานจากกรมบญัชกีลาง 

 

การสร้างเครื่องมือ  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามล าดบั

ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเนื้อหา แนวคิด และการบรหิารงานตามทฤษฎ ี

Balanced Scorecard 

2. ศกึษารปูแบบและวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา วทิยานิพนธ ์และ

งานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้ก าหนดขอบเขตของขอ้ค าถามตามทีศ่กึษา 

3. ท าการทดสอบแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและปรบัปรงุแกไ้ข 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 

การเกบ็รวมรวมขอ้มลูมขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ผูศ้กึษาท าหนงัสอืถงึผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เพื่อขออนุญาตเขา้

สมัภาษณ์ 

2. ขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจากอาจารย ์เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

3. รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูทิีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม  

4. รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมจิาก ต ารา วารสาร บทความ เกณฑก์ารประเมนิผล คู่มอื

การปฏบิตังิาน และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

จากขอ้มลูปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิทีเ่กบ็รวบรวมได ้ผูศ้กึษาได้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการ
วเิคราะหข์อ้มลู ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูทีไ่ดก้ารสมัภาษณ์ ผูศ้กึษาจะใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยท าการสงัเคราะห์
ค าตอบจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารเพื่อใหท้ราบเกีย่วกบั 

1.1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของกองคลงั 
1.2 เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
1.3 กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
1.4 นวตักรรมการเรยีนรูข้องกองคลงั 
1.5 วธิกีารน าวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายไปสู่การปฏบิตั ิ
1.6 การด าเนินงานของกองคลงัในปจัจบุนั 
1.7 ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน 

จากการสงัเคราะหบ์ทสมัภาษณ์ขา้งต้น ซึง่จะน าผลการศกึษาทีไ่ด้เชื่อมโยงไปสู่การ
ออกแบบตวัวดัผล ตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard ทัง้ 4 มุมมอง คอื มุมมองดา้นการเงนิ 
มมุมองดา้นลกูคา้ มมุมองดา้นกระบวนการภายใน และมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต 

2. ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูศ้กึษาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามส าหรบั
เจา้หน้าทีก่องคลงั อาจารย ์เจา้หน้าทีภ่ายในมหาวทิยาลยั และนักศกึษา โดยน าผลการศกึษามาหา
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ของแต่ละรายการ และน าเสนอผลการศกึษาโดยใชต้ารางและการบรรยาย 

3. หาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  เกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็และ
ระดับความพึงพอใจประสิทธิภาพการให้บริการภาพรวมของกองคลัง โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ 
(Absolute Criteria) อา้งถงึใน วนั เดชพชิยั (2535:531-532) ซึง่แบ่งเป็นช่วงๆ มคีวามหมายดงันี้ 

ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดบัความพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดบัความพงึพอใจน้อย 
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง  1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามขา้งตน้ผูศ้กึษาตอ้งการใหไ้ด้มาซึง่ความคดิเหน็

และระดบัความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม และน าผลของข้อมูลที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
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น้อยที่สุดถึงระดบัปานกลาง ซึ่งผู้ศึกษาถือว่ามปีญัหามาท าการวิเคราะห์ ส าหรบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูของแบบสอบถามมดีงันี้ 

1) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในกองคลัง  เพื่ อ ให้ได้ข้อมูล เกี่ ยวกับ
กระบวนการปฏบิตังิานภายใน หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ทศันคตต่ิอการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ 
รวมถงึปญัหา และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการท างาน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์เชื่อมโยงสู่
การออกแบบตวัวดัผล ตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard ในมมุมองดา้นกระบวนการภายใน 

2) แบบสอบถามผู้ใช้บรกิารกองคลงั ผู้ศกึษาต้องการทราบถงึความพงึพอใจ 
และปญัหาที่เกดิขึน้ในการใหบ้รกิารด้านต่าง ๆ ของกองคลงัเพื่อน าขอ้มูลทีไ่ด้จาการวเิคราะห์
เชื่อมโยงไปสู่การออกแบบตวัวดัผล ตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard ในมมุมองดา้นลกูคา้ 

4. ขอ้มลูทุตยิภมู ิวเิคราะหต์วัวดัผลเดมิทีก่องคลงัใชใ้นปจัจบุนั การจดัท าตวัวดัผล
ตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard และวธิกีารประเมนิผลดว้ย KPI 

5. วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นทัง้หมด เพื่อน าไปสู่กระบวนการและขัน้ตอนการ
ออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานตามทฤษฏ ีBalanced Scorecard  

6. จดัท าการออกแบบตัววดัผลการปฏิบตัิงานกองคลงั โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎ ี
Balanced Scorecard  

 

สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 

1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
1.1 ค านวณค่ารอ้ยละ (Percentage) จากสตูร 

 

รอ้ยละของรายการใด = 
        

1.2 ค านวณค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนจากสตูร (Marchal, 1991 : 63) 
  

n

X
X


  

เมือ่  X  แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนน 

X  แทน ผลรวมของคะแนน 

   n  แทน จ านวนผูต้อบ 

ความถีข่องรายการนัน้ X 100 
ความถีท่ ัง้หมด 
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1.3  ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน จาก
สตูร (Marchal, 1991 : 63) 

    
1

)( 2
2







n

n

X
X

S  

  เมือ่  S  แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

    2X  แทน ผลรวมของคะแนนทีย่กก าลงัสอง 

    2)( X แทน ผลรวมคะแนนก่อนยกก าลงัสอง 

     n  แทน จ านวนผูต้อบ 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิและทุตยิภมูขิา้งต้น ผูศ้กึษาได้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร แบบสอบถามเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงัและผูใ้ชบ้รกิารกองคลงั เพื่อใหท้ราบ

ถงึการบรหิารงานและการด าเนินงานของกองคลงัในปจัจุบนั ความคดิเหน็จากเจา้หน้าทีภ่ายใน

กองคลงั และความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึขอ้มลูทีไ่ด้การคน้ควา้จากหนังสอื ต ารา และ

เอกสารต่างๆ ซึง่จะน าเสนอผลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

1. ผลการศกึษาจากขอ้มลูปฐมภมู ิ

2. ผลการศกึษาจากขอ้มลูทุตยิภมู ิ

3. กระบวนการในการจดัท าตวัวดัผลตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard 

4. การน าตวัวดัผลการปฏบิตังิานมาใชแ้กไ้ขปญัหาในกองคลงั 

 

ผลการศึกษาจากข้อมลูปฐมภมิู 

ผลการศกึษาจากขอ้มูลปฐมภูม ิเป็นการศกึษาให้ได้มาซึ่งขอ้มูลเกี่ยวกบั วสิยัทศัน์ 

ภารกจิ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธข์ององคก์ร ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน ขอ้มลู

เกี่ยวกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน หน้าที่ ความรบัผดิชอบ ขอบเขตของงานที่ปฏบิตัอิยู ่
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ทศันคตต่ิองานที่ปฏบิตั ิปญัหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่ภายใน รวมถงึขอ้มูล

เกีย่วกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ผลการศกึษามดีงัต่อไปนี้ 

 

แบบสมัภาษณ์ 

จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร 2 ท่าน คือ 1) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทร

เกษม 2) รองอธกิารบดฝี่ายบรหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซึง่มคีวามเหน็ที่สอดคลอ้ง

กนัเกีย่วกบัการบรหิารงานกองคลงั รวมถงึปญัหาและอุปสรรคในการดงัน้ี 

1. ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจของกองคลงั 

จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารพบว่า มกีารยนืยนัในในปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิของ

กองคลงัเช่นเดมิ คอื “กองคลงัเป็นหน่วยงานบรหิารจดัการดา้นการคลงัดว้ยระบบงานทีท่นัสมยั 

โปรง่ใส ภายใตร้ะเบยีบขอ้บงัคบั สนับสนุนภารกจิของส านักงานอธกิารบดี”  

2. กลยทุธใ์นการด าเนินงานของกองคลงั  

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์พบว่า การก าหนดกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานดา้นต่างๆ มดีงันี้ 

2.1 กลยุทธ์ด้านการให้บรกิาร คอื กองคลงัต้องเป็นผู้น าด้านการบรกิารที่สร้าง

ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

2.2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรภายในกองคลังต้องเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นระเบยีบการปฏบิตังิานต่างๆ  

2.3 กลยุทธ์ดา้นระบบสารสนเทศ คอื มกีารพฒันาระบบสารสนเทศอย่างไม่หยุด

นิ่งเพื่อใหร้องรบัการปฏบิตังิานทุกดา้นภายในกองคลงั 

2.4 กลยุทธ์ด้านการเงนิ คอื ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่ได้รบัจดัสรรให้เกิด

ประโยชน์สงูสุด 

3. นวตักรรมการเรียนรู้ของกองคลงัในปัจจบุนัมีดงัน้ี คือ 

3.1 กองคลงัมกีารน าระบบการบรหิารจดัการขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ (Management 

Information System) มาใชใ้นการด าเนินงานและบรหิารจดัการ 

3.2 กองคลงัน าระบบควิอตัโนมตัมิาใชส้ าหรบัการใหบ้รกิารหน้าเคาน์เตอร ์

3.3 ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ เช่น  ระบบ GFMIS ตามที่

กรมบญัชกีลางและกระทรวงการคลงัจดัขึน้ 
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4. การบริหารงานกองคลงัในปัจจบุนั 

จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารเกี่ยวกบัการบรหิารงานพบว่า การบรหิารงานกองคลงัเป็น
ลกัษณะการระดมความคดิจากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัก่อนน าผลที่ได้มาปฏบิตัิ ทัง้
ดา้นวสัดุ ครภุณัฑ ์งบประมาณ งานบญัช ีของกองคลงัโดยใชว้ธิกีารบรหิารแบบรวมศูนยก์ารบรหิาร 
นอกจากนี้กองคลังยังท าหน้าที่ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทางด้าน
งบประมาณ บญัช ีการเงนิและพสัดุ  

5. ปัญหาและอปุสรรคในการบริหารงานกองคลงั 
จากการสมัภาษณ์พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงานกองคลงั มดีงัต่อไปน้ี  

5.1 กองคลงัไดม้กีารจดัท าแผนปฏบิตังิาน แต่เจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงัไม่สามารถ
ปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไวไ้ด ้

5.2 จากการส่งเจา้หน้าที่เขา้ฝึกอบรมกบัโครงการต่างๆ ทีท่างกรมบญัชกีลางและ 
กระทรวงการคลงัจดัขึน้ หลงัจากการอบรมแลว้เจา้หน้าทีไ่ม่สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจจาก
การฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหเ้พื่อนรว่มงานเขา้ใจไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

5.3 การก าหนดนโยบายทางการเงนิของกองคลงัยงัไม่ชดัเจน ท าใหก้ารปฏบิตังิาน
ภายในไมส่อดคลอ้งกนั 

5.4 เนื่ องจากกองคลังต้องมีหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลงั และระเบยีบการปฏบิตังิานต่างๆ ให้กบัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั แต่กอง
คลงัยงัไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดงักล่าวได้ จงึท าให้หน่วยงานต่างๆ ไม่
สามารถปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัได ้

5.5 เจ้าหน้าที่ภายในกองคลงัส่วนใหญ่ไม่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการ
ปฏบิตังิานใหม่ๆ  

5.6 ปจัจุบนัไม่สามารถประเมนิผลการปฏบิตังิานของกองคลงัได้ เนื่องจากกอง
คลงัไม่มตีวัวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นรปูธรรมและสามารถใชส้ าหรบัประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของกองคลงัได ้

 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 
จากแบบสอบถามชุดที ่1 ซึง่เป็นขอ้มลูเกี่ยวกบักระบวนการปฏบิตังิานงานภายใน

กองคลงัแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั 
ตอนที ่2 กระบวนการภายในกองคลงัในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. ดา้นสถานที ่
2. ดา้นการบงัคบับญัชา 
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3. ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
4. ดา้นผลตอบแทนและความกา้วหน้า 

ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นการเงนิและการใหบ้รกิาร 
ตอนที ่4 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของเจ้าหน้าท่ีภายในกองคลงั 
 

ตารางที ่11 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 4 20.0 
หญงิ 16 80.0 

รวม 20 100.0 
 
จากตารางที ่11 พบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 80 และเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 20 
  
ตารางที ่12 แผนกงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที ่12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน ส่วนใหญ่คอื งานการเงนิ 

คดิเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมาคอื งานพสัดุ คดิเป็นรอ้ยละ 25 งานบญัชจี านวน คดิเป็นรอ้ยละ 20 

และงานงบประมาณ คดิเป็นรอ้ยละ 15 

 

 

 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
งานพสัดุ 5 25.0 
งานงบประมาณ 3 15.0 
งานบญัช ี 4 20.0 
งานการเงนิ 8 40.0 

รวม 20 100.0 
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 ตอนท่ี 2 เก่ียวกบักระบวนการภายในกองคลงัในด้านต่างๆ  
 1.  ด้านสถานท่ี 
ตารางที ่13 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุต่อสถานทีก่ารปฏบิตังิานของกองคลงั 

ด้านสถานท่ี 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัมสีถานทีต่ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน 3.80 1.3038 มาก 
2.กองคลงัมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม 3.40 1.1401 ปานกลาง 
3.กองคลงัมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย น่าอยู่ 3.40 0.8944 ปานกลาง 
4.กองคลงัมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถว้น 3.40 0.8944 ปานกลาง 
5.กองคลงัมพีืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 3.40 1.1401 ปานกลาง 
6.กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 3.00 1.2247 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.4  ปานกลาง 

 
จากตารางที ่13 พบว่าเจา้หน้าทีง่านพสัดุมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัดา้นสถานที่

ปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 โดยมคีวามเหน็สูงสุด คอื 
กองคลงัมสีถานที่ตัง้เหมาะสมสะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 และมี
ความเหน็ต ่าสุด คอืกองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 

 
ตารางที ่14 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณต่อสถานทีก่ารปฏบิตังิานของกองคลงั 

ด้านสถานท่ี 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัมสีถานทีต่ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน 4.00 0.0000 มาก 
2.กองคลงัมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม 3.67 0.5773 มาก 
3.กองคลงัมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย น่าอยู ่ 3.00 0.0000 ปานกลาง 
4.กองคลงัมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถว้น 3.67 0.5773 มาก 
5.กองคลงัมพีืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 3.33 0.5773 ปานกลาง 
6.กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 2.67 1.5275 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.39  ปานกลาง 

 
จากตารางที ่14 พบว่าเจา้หน้าทีง่านงบประมาณมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัดา้นสถานที่

ปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 โดยมคีวามเหน็สูงสุดคอื คอื 

กองคลังมีสถานที่ตัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางมาท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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รองลงมา คือ กองคลังมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และมี

ความเหน็ต ่าสุด คอื กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.67  

 
ตารางที ่15 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชต่ีอสถานทีก่ารปฏบิตังิานของกองคลงั 

ด้านสถานท่ี 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัมสีถานทีต่ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน 4.25 0.9574 มาก 
2.กองคลงัมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม 3.50 1.2909 ปานกลาง 
3.กองคลงัมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย น่าอยู่ 3.50 1.2909 ปานกลาง 
4.กองคลงัมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถว้น 3.75 1.2580 มาก 
5.กองคลงัมพีืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 3.25 1.5000 ปานกลาง 
6.กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 3.00 1.8257 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.54  มาก 

  
จากตารางที ่15 พบว่าเจา้หน้าทีง่านบญัชมีคีวามเหน็เกีย่วกบัดา้นสถานทีป่ฏบิตังิาน

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 โดยมคีวามเหน็สูงสุดคอื กองคลงัมสีถาน
ทีต่ ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 รองลงมา คอื กองคลงัมี
สิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถ้วน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 และมคีวามเหน็ต ่าสุด
คอื กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00  

 
ตารางที ่16 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิต่อสถานทีก่ารปฏบิตังิานของกองคลงั 

ด้านสถานท่ี 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัมสีถานทีต่ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน 4.00 1.0690 มาก 
2.กองคลงัมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม 3.25 0.7071 ปานกลาง 
3.กองคลงัมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย น่าอยู่ 3.25 0.7071 ปานกลาง 
4.กองคลงัมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถว้น 3.37 0.7440 ปานกลาง 
5.กองคลงัมพีืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 3.50 0.7559 ปานกลาง 
6.กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 2.50 0.7559 น้อย 

ค่าเฉล่ีย 3.31  ปานกลาง 
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จากตารางที่ 16 พบว่าเจา้หน้าที่งานการเงนิมคีวามเหน็เกี่ยวกบัด้านสถานที่การ
ปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31 โดยที่มคีวามเหน็สูงสุด คอื 
กองคลงัมสีถานทีต่ ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 รองลงมา 
คอื กองคลงัมพีื้นที่ในการปฏบิตังิานที่เหมาะสม แลมคีวามเห็นต ่าสุด คอื กองคลงัมกีารรกัษา
ความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 
 

2.  ด้านการบงัคบับญัชา 
 

ตารางที ่17 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัการบงัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน 

ด้านการบงัคบับญัชา 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 3.80 0.4472 มาก 
2.ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา 3.80 0.8366 มาก 
3.ผูบ้งัคบับญัชาน าความเหน็ของท่านไปพจิารณา 3.60 0.5477 มาก 
4.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน 3.60 1.1401 มาก 
5.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจการตดัสนิใจในงานบางอย่างใหก้บัท่าน 3.40 0.8944 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.64  มาก 

 
จากตารางที่ 17 พบว่าเจา้หน้าที่งานพสัดุมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการบงัคบับญัชาในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยที่มีความเห็นสูงสุด คือ 
ผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ 
ผู้บงัคบับญัชาน าความเห็นของท่านไปพจิารณา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื 
ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจในการตดัสนิใจในงานบางอยา่งใหก้บัท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 
 
ตารางที ่18 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัการบงัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน 

ด้านการบงัคบับญัชา 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 3.00 0.0000 ปานกลาง 
2.ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา 3.30 0.5773 ปานกลาง 
3.ผูบ้งัคบับญัชาน าความเหน็ของท่านไปพจิารณา 3.00 0.0000 ปานกลาง 
4.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน 3.00 0.0000 ปานกลาง 
5.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจการตดัสนิใจในงานบางอย่างใหก้บัท่าน 3.00 0.0000 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.06  ปานกลาง 
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จากตารางที่ 18 พบว่าเจ้าหน้าที่งานงบประมาณมคีวามเห็นเกี่ยวกบัการบงัคบั
บัญชาในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 โดยมี
ความเหน็สูงสุด คอื ผู้บงัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.30 

 
ตารางที ่19 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัการบงัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน 

ด้านการบงัคบับญัชา 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 2.75 0.9574 ปานกลาง 
2.ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา 3.00 1.1547 ปานกลาง 
3.ผูบ้งัคบับญัชาน าความเหน็ของท่านไปพจิารณา 3.00 1.4142 ปานกลาง 
4.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน 3.50 0.5773 ปานกลาง 
5.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจการตดัสนิใจในงานบางอย่างใหก้บัท่าน 3.00 1.1547 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.05  ปานกลาง 

 
จากตารางที ่19 พบว่าเจา้หน้าที่งานบญัชมีคีวามเหน็เกี่ยวกบัการบงัคบับญัชาใน

การปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.05 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด 
คอื ผู้บงัคบับญัชาไว้วางใจในการปฏบิตังิานของท่าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 และมคีวามเห็น
ต ่าสุด คอื ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ 
 
ตารางที ่20 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัการบงัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน 

ด้านการบงัคบับญัชา 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ 3.75 0.7071 มาก 
2.ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา 3.37 0.9161 ปานกลาง 
3.ผูบ้งัคบับญัชาน าความเหน็ของท่านไปพจิารณา 3.13 0.9910 ปานกลาง 
4.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน 3.37 0.7440 ปานกลาง 
5.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจการตดัสนิใจในงานบางอย่างใหก้บัท่าน 3.25 0.7071 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.37  ปานกลาง 
 

จากตารางที ่20 พบว่าเจา้หน้าทีง่านการเงนิมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการบงัคบับญัชาใน
การปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด 
คอื ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างอสิระ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 รองลงมา 
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คอื ผู้บงัคบับญัชาไว้วางใจในการปฏิบตัิงานของท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 และมคีวามเห็น
ต ่าสุด คอื ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 
 

3. ด้านความสมัพนัธข์องเพ่ือนร่วมงาน 
 
ตารางที ่21 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านไดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 4.20 0.8366 มาก 
2.ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 4.00 0.7071 มาก 
3.ท่านไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.80 0.8366 มาก 
4.ท่านไดร้บัความเป็นมติรของเพื่อนร่วมงาน 4.20 0.8366 มาก 
5.ท่านสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน 4.00 0.7071 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.04  มาก 

 
จากตารางที ่21 พบว่าเจา้หน้าทีง่านพสัดุมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อน

รว่มงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่านไดร้บั
ความเป็นมติรจากเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 รองลงมา คอื ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็
ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และมคีวามเห็นต ่าสุด คอื ท่าน
ไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 
 
ตารางที ่22 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 

ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านไดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.00 0.5773 ปานกลาง 
2.ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.00 0.5773 ปานกลาง 
3.ท่านไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.00 0.5773 ปานกลาง 
4.ท่านไดร้บัความเป็นมติรของเพื่อนร่วมงาน 4.20 0.8366 มาก 
5.ท่านสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน 4.00 0.7071 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.44  มาก 

 
จากตารางที ่22 พบว่าเจา้หน้าทีง่านงบประมาณมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 โดยมคีวามคดิเห็น
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สงูสุด คอื ท่านไดร้บัความเป็นมติรจากเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 รองลงมา คอื ท่าน
สามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  

 
ตารางที ่23 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านไดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.50 1.2909 ปานกลาง 
2.ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.25 0.9574 ปานกลาง 
3.ท่านไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.25 0.9574 ปานกลาง 
4.ท่านไดร้บัความเป็นมติรของเพื่อนร่วมงาน 3.75 0.5000 มาก 
5.ท่านสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน 4.00 0.8164 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.55  มาก 

 
จากตารางที ่23 พบว่าเจา้หน้าทีง่านบญัชมีคีวามเหน็เกี่ยวกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อน

ร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน
สามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 รองลงมา คอื ท่านไดร้บั
ความเป็นมติรของเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 และมคีวามเห็นต ่าสุด คอื ท่านได้รบั
ความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 
 
ตารางที ่24 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านไดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.70 0.7071 มาก 
2.ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.50 0.7559 ปานกลาง 
3.ท่านไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน 3.62 0.7440 มาก 
4.ท่านไดร้บัความเป็นมติรของเพื่อนร่วมงาน 3.62 0.9161 มาก 
5.ท่านสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน 3.62 0.9161 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.61  มาก 
 

จากตารางที ่24 พบว่าเจา้หน้าทีง่านการเงนิมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่านไดร้บั
ความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื ท่าน
ไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
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4.  ด้านผลตอบแทนและความก้าวหน้า 
 

ตารางที ่25 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัค่าตอบแทนและความกา้วหน้า 

ด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้า 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของทา่น 3.20 0.4472 ปานกลาง 
2.มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและคา่ตอบแทนพเิศษใหท้่าน 3.00 0.7071 ปานกลาง 
3..มหาวทิยาลยัฯ สง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของทา่น 3.20 1.0954 ปานกลาง 
4.มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได ้ 3.40 1.1401 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.20  ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 25 พบว่าเจ้าหน้าที่งานพัสดุมคีวามเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและ

ความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด 

คือ มหาวิทยาลัยฯ ประเมนิผลงานตามผลงานที่ท่านท าได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมา 

มหาวิทยาลัยฯ ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานของท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และมี

ความเหน็ต ่าสุด คอื มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและค่าตอบแทนพเิศษใหท้่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00  

 

ตารางที ่26 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัค่าตอบแทนและความกา้วหน้า 

ด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้า 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของทา่น 3.00 0.0000 ปานกลาง 
2.มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและคา่ตอบแทนพเิศษใหท้่าน 2.66 0.5773 ปานกลาง 
3..มหาวทิยาลยัฯ สง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของทา่น 3.00 0.0000 ปานกลาง 
4.มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได ้ 3.00 0.0000 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.91  ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 26 พบว่าเจา้หน้าที่งานงบประมาณความเหน็เกี่ยวกบัค่าตอบแทนและ

ความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 และมคีวามเหน็ต ่าสุด 

คอื มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและค่าตอบแทนพเิศษใหท้่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.66 
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ตารางที ่27 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัค่าตอบแทนและความกา้วหน้า 

ด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้า 

งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 

( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

1.มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของทา่น 3.25 0.5000 ปานกลาง 

2.มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและคา่ตอบแทนพเิศษใหท้่าน 3.00 0.8164 ปานกลาง 

3..มหาวทิยาลยัฯ สง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของทา่น 3.00 0.8164 ปานกลาง 

4.มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได ้ 2.75 1.2583 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.00  ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 27 พบว่าเจ้าหน้าที่งานบญัชมีคีวามเห็นเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและ

ความกา้วหน้าในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด 

คอื มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และ

มคีวามเหน็ต ่าสุด คอื มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 

  

ตารางที ่28 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัค่าตอบแทนและความกา้วหน้า 

ด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้า 

งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 

( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

คิดเหน็ 

1.มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของทา่น 2.87 0.6408 ปานกลาง 

2.มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและคา่ตอบแทนพเิศษใหท้่าน 2.87 0.6408 ปานกลาง 

3..มหาวทิยาลยัฯ สง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของทา่น 2.62 0.5175 ปานกลาง 

4.มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได ้ 3.12 0.6408 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 2.87  ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 28 พบว่าเจ้าหน้าที่งานการเงนิมคีวามเห็นเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและ
ความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.87 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด 
คอื   มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานที่ท่านท าได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 และมี
ความเห็นต ่าสุด คอื มหาวทิยาลยัฯ ส่งเสรมิความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่าน มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.62  
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ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็ด้านการเงินและการให้บริการ 
 
ตารางที ่29 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัความคุม้ค่าการใชท้รพัยากร 

ด้านความคุ้มค่าการใช้ทรพัยากร 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมเีหตุผล 4.20 0.4472 มาก 
2.ท่านมกีารวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างมวีตัถุประสงค ์ 4.00 0.7071 มาก 
3.สว่นงานของท่านมกีารจดัท าแผนงบประมาณ และใชง้บประมาณ
ตามแผนทีว่างไว ้ 3.60 1.1401 มาก 

4.สว่นงานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ 3.60 1.1401 มาก 
5.ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle  3.60 0.8944 มาก 
6.ท่านปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน 3.80 0.8366 มาก 
7.มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน 3.20 1.3038 ปานกลาง 
8.ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอย่างเหมาะสม 3.80 0.8366 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.72  มาก 
 

จากตารางที่ 29 พบว่าเจ้าหน้าที่งานพสัดุมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความคุ้มค่าการใช้
ทรพัยากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา คือ ท่านปิด
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื 
มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 

 
ตารางที ่30 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัความคุม้คา่การใชท้รพัยากร 

ด้านความคุ้มค่าการใช้ทรพัยากร 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมเีหตุผล 4.00 0.000 มาก 
2.ท่านมกีารวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างมวีตัถุประสงค ์ 3.66 0.5773 มาก 
3.สว่นงานของท่านมกีารจดัท าแผนงบประมาณ และใชง้บประมาณ
ตามแผนทีว่างไว ้ 3.66 0.5773 มาก 

4.สว่นงานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ 3.33 0.5773 ปานกลาง 
5.ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle  4.33 0.5773 มาก 
6.ท่านปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน 4.00 1.0000 มาก 
7.มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน 3.33 0.5773 ปานกลาง 
8.ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอย่างเหมาะสม 4.00 0.000 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.78  มาก 
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จากตารางที ่30 พบว่าเจา้หน้าทีง่านงบประมาณมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความคุม้ค่าการ
ใช้ทรพัยากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื 
ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 รองลงมา คอื ท่านปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าใน
กองคลงัทุกครัง้เมือ่เลกิใชง้าน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื ส่วนงานของท่าน
มกีารตดิตามการใชง้บประมาณ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 

 
ตารางที ่31 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัความคุม้ค่าการใชท้รพัยากร 

ด้านความคุ้มค่าการใช้ทรพัยากร 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมเีหตุผล 4.25 0.5000 มาก 
2.ท่านมกีารวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างมวีตัถุประสงค ์ 4.00 0.8164 มาก 
3.สว่นงานของท่านมกีารจดัท าแผนงบประมาณ และใชง้บประมาณ
ตามแผนทีว่างไว ้ 3.50 0.5773 ปานกลาง 

4.สว่นงานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ 3.50 0.5773 ปานกลาง 
5.ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle  4.75 0.5000 มาก 
6.ท่านปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน 4.75 0.5000 มาก 
7.มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน 4.25 0.9574 มาก 
8.ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอย่างเหมาะสม 4.25 0.9574 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.15  มาก 
 

จากตารางที่ 31 พบว่าเจา้หน้าที่งานบญัชมีคีวามเหน็เกี่ยวกบัความคุ้มค่าการใช้

ทรพัยากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน

มกีารใชก้ระดาษ Recycle และท่านปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 รองลงมา คอื มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัที่จะเกิดกบัคอมพวิเตอร์

ของท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และมคีวามเห็นต ่าสุด คอื ส่วนงานของท่านมกีารจดัท าแผน

งบประมาณ และใชง้บประมาณตามแผนทีว่างไว ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 
 

ตารางที ่32 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัความคุม้ค่าการใชท้รพัยากร 

ด้านความคุ้มค่าการใช้ทรพัยากร 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมเีหตุผล 3.87 0.3535 มาก 
2.ท่านมกีารวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างมวีตัถุประสงค ์ 3.87 0.3535 มาก 
3.สว่นงานของท่านมกีารจดัท าแผนงบประมาณ และใชง้บประมาณ
ตามแผนทีว่างไว ้ 3.25 0.8864 ปานกลาง 
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ตารางที ่32 (ต่อ) ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัความคุม้ค่าการใชท้รพัยากร 

ด้านความคุ้มค่าการใช้ทรพัยากร 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

4.สว่นงานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ 3.25 1.0350 ปานกลาง 
5.ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle  4.00 1.0690 มาก 
6.ท่านปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน 4.37 0.7440 มาก 
7.มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน 3.50 1.0690 ปานกลาง 
8.ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอย่างเหมาะสม 4.12 0.8345 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.77  มาก 

 
จากตารางที ่32 พบว่าเจา้หน้าทีง่านการเงนิมคีวามเหน็เกี่ยวกบัความคุม้ค่าการใช้

ทรพัยากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมื่อเลกิใช้งาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 รองลงมา คอื 
ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอยา่งเหมาะสม ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื ส่วน
งานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 
 
ตารางที ่33 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัการใหบ้รกิารและปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 4.20 0.4472 มาก 
2.ท่านปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการท างาน และการบรกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 4.20 0.4472 มาก 

3.ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด  4.00 0.7071 มาก 
4..มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานของท่าน 3.80 0.4472 มาก 
5..ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 3.60 0.5477 มาก 
6.ใหบ้รกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัิ
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างมเีหตุผล 4.00 0.7071 มาก 

7.ท่านใชเ้วลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 4.00 0.7071 มาก 
8.ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั  4.20 0.4472 มาก 
9.ท่านบรกิารดว้ยจติส านึกในการใหบ้รกิารอยา่งซื่อสตัยแ์ละยุตธิรรม 4.20 0.4472 มาก 
10.ท่านมจีติอาสาและเตม็ใจใหบ้รกิาร 4.20 0.4472 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.04  มาก 

 

จากตารางที ่33 พบว่าเจา้หน้าทีง่านพสัดุมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการใหบ้รกิารและการ
ปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน
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ปฏบิตังิานได้รวดเรว็ ถูกต้อง และแม่นย า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 รองลงมา คอื มกีารก าหนด
ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานของท่าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และมคีวามเห็นต ่าสุด คอื ท่าน
ปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 
 

ตารางที ่34 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัการใหบ้รกิารและปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 4.00 0.000 มาก 
2.ท่านปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการท างาน และการบรกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 4.33 0.5773 มาก 

3.ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด  3.66 0.5773 มาก 
4..มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานของท่าน 4.00 .0000 มาก 
5..ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 3.66 0.5773 มาก 
6.ใหบ้รกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัิ
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างมเีหตุผล 3.66 0.5773 มาก 

7.ท่านใชเ้วลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 4.00 0.0000 มาก 
8.ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั  3.66 0.5773 มาก 
9.ท่านบรกิารดว้ยจติส านึกในการใหบ้รกิารอยา่งซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม 4.33 0.5773 มาก 
10.ท่านมจีติอาสาและเตม็ใจใหบ้รกิาร 4.66 0.5773 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.99  มาก 
 

จากตารางที ่34 พบว่าเจา้หน้าทีง่านงบประมาณมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร
และการปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื 
ท่านมจีิตอาสาและเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ ท่านปรบัปรุงวิธีการ 
กระบวนการท างาน และการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 และมคีวามเห็น
ต ่าสุด คอื ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 
 

ตารางที ่35 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 4.50 0.5773 มาก 
2.ท่านปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการท างาน และการบรกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 4.50 0.5773 มาก 

3.ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 4.50 0.5773 มาก 
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ตารางที ่35 (ต่อ) ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

4..มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานของท่าน 4.50 0.5773 มาก 
5..ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 4.50 0.5773 มาก 
6.ใหบ้รกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัิ
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างมเีหตุผล 4.75 0.5773 มากทีส่ดุ 

7.ท่านใชเ้วลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 4.75 0.5000 มากทีส่ดุ 
8.ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 4.75 0.5000 มากทีส่ดุ 
9.ท่านบรกิารดว้ยจติส านึกในการใหบ้รกิารอยา่งซื่อสตัยแ์ละยุตธิรรม 4.75 0.5000 มากทีส่ดุ 
10.ท่านมจีติอาสาและเตม็ใจใหบ้รกิาร 4.75 0.5000 มากทีส่ดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.62  มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 35 พบว่าเจา้หน้าที่งานบญัชมีคีวามเหน็เกี่ยวกบัการให้บรกิารและการ

ปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.62 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื 1) 

ใหบ้รกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัโิดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ

อย่างมเีหตุผล 2) ท่านใช้เวลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 และ

มคีวามเหน็ต ่าสุด คอื 1) ท่านปรบัปรุงวธิกีาร กระบวนการท างาน และการบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ 2) ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 

 

ตารางที ่36 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารและปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 3.62 0.5175 มาก 
2.ท่านปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน และการบริการให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3.87 0.3535 มาก 

3.ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด  4.00 0.7559 มาก 
4..มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานของท่าน 3.75 0.7071 มาก 
5..ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างเหมาะสม 3.75 0.7071 มาก 
6.ให้บรกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัิ
โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างมเีหตุผล 

4.00 0.7559 มาก 

7.ท่านใชเ้วลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 3.50 0.5345 มาก 
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ตารางที ่36 (ต่อ) ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารและปฏบิตังิาน 

ด้านการให้บริการและการปฏิบติังาน 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

8.ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั  4.37 0.7440 มาก 
9.ท่านบรกิารดว้ยจติส านึกในการใหบ้รกิารอย่างซื่อสตัยแ์ละยุตธิรรม 4.37 0.5175 มาก 
10.ท่านมจีติอาสาและเตม็ใจใหบ้รกิาร 4.50 0.5345 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.97  มาก 

 
จากตารางที่ 36 พบว่าเจ้าหน้าที่งานการเงนิมคีวามเห็นเกี่ยวกับการให้บริการและการ

ปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่านมจีติอาสา
และเตม็ใจใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.50 รองลงมา คอื ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.37 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62  

 
ตอนท่ี 4 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการเรียนรู้และการพฒันา 
 

ตารางที ่37 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านพสัดุเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

การเรียนรูแ้ละการพฒันา 
งานพสัด ุ

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
คิดเหน็ 

1.กองคลงัใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น ฝึกอบรม 
การศกึษาต่อ การไดร้บัทุนการศกึษา 3.60 0.5477 มาก 

2.ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 3.40 0.5477 ปานกลาง 
3.กองคลงัมตีวัชีว้ดัในการด าเนินงาน 3.40 1.3416 ปานกลาง 
4.กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้สมอ 3.60 0.5477 มาก 
5.ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆทีส่ าคญัต่อหน่วยงาน 3.00 0.7071 ปานกลาง 
6.ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน 4.00 0.7071 มาก 
7.ท่านสามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 3.80 0.8366 มาก 
8.ท่านสามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 4.00 0.7071 มาก 
9.ท่านมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน 4.40 0.5477 มาก 
10.ท่านสามารถหาวธิกีารทีแ่ตกต่างกว่าเดมิในการแกป้ญัหาทีม่ี
ความเสีย่งสงูได ้ 3.60 0.5477 มาก 

11.ท่านสามารถปรบัปรงุการท างานของตนเองจากความผดิพลาดได ้ 4.00 0.7071 มาก 
12.ท่านรูส้กึว่าเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของ
กองคลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์ 3.60 0.8944 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.70  มาก 
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จากตารางที ่37 พบว่าเจา้หน้าทีง่านพสัดุมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันา

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่านมคีวามมุ่งมัน่

ที่จะพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา คือ ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื 

ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ าคญัต่อหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 

  

ตารางที ่38 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านงบประมาณเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

การเรียนรูแ้ละการพฒันา 
งานงบประมาณ 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น ฝึกอบรม การศกึษา
ต่อ การไดร้บัทุนการศกึษา 3.33 0.5773 ปานกลาง 

2.ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 2.66 0.5773 ปานกลาง 
3.กองคลงัมตีวัชีว้ดัในการด าเนินงาน 3.33 0.5773 ปานกลาง 
4.กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้สมอ 3.66 0.5773 มาก 
5.ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆทีส่ าคญัต่อหน่วยงาน 3.33 0.5773 ปานกลาง 
6.ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน 4.00 1.0000 มาก 
7.ท่านสามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 3.33 0.5773 ปานกลาง 
8.ท่านสามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 4.00 0.0000 มาก 
9.ท่านมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน 4.33 0.5773 มาก 
10.ท่านสามารถหาวธิกีารทีแ่ตกต่างกว่าเดมิในการแกป้ญัหาทีม่คีวาม
เสีย่งสงูได ้ 3.66 0.5773 มาก 

11.ท่านสามารถปรบัปรงุการท างานของตนเองจากความผดิพลาดได ้ 4.00 0.0000 มาก 
12.ท่านรูส้กึว่าเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของกอง
คลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์ 4.33 0.5773 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.66  มาก 

 

จากตารางที ่38 พบว่าเจา้หน้าทีง่านงบประมาณมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละ

การพฒันาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่าน

รูส้กึว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของกองคลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.33 รองลงมา คอื ท่านสามารถใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าที่งาน 

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื กองคลงัใหก้ารสนับสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น 

ฝึกอบรม การศกึษาต่อ การไดร้บัทุนการศกึษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 
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ตารางที ่39 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านบญัชเีกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

การเรียนรูแ้ละการพฒันา 
งานบญัชี 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น ฝึกอบรม การศกึษา
ต่อ การไดร้บัทุนการศกึษา 

3.50 0.5773 ปานกลาง 

2.ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 2.75 1.5000 ปานกลาง 
3.กองคลงัมตีวัชีว้ดัในการด าเนินงาน 3.00 1.8257 ปานกลาง 
4.กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้สมอ 3.25 0.9574 ปานกลาง 
5.ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆทีส่ าคญัต่อหน่วยงาน 3.00 1.1547 ปานกลาง 
6.ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน 4.00 0.8164 มาก 
7.ท่านสามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 3.50 1.2909 มาก 
8.ท่านสามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 4.75 0.5000 มาก 
9.ท่านมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน 4.75 0.5000 มาก 
10.ท่านสามารถหาวธิกีารทีแ่ตกต่างกว่าเดมิในการแกป้ญัหาทีม่คีวาม
เสีย่งสงูได ้

4.75 0.5000 มาก 

11.ท่านสามารถปรบัปรงุการท างานของตนเองจากความผดิพลาดได ้ 4.75 0.5000 มาก 

12.ท่านรูส้กึว่าเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของ
กองคลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์

3.50 1.7320 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.79  มาก 

 
จากตารางที่ 39 พบว่าเจา้หน้าที่งานบญัชมีคีวามเห็นเกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละการ

พฒันาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 โดยมคีวามคดิเห็นสูงสุด คอื ท่าน
สามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ปฏบิตัดิว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 รองลงมา คอื 
ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าที่งาน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และมี
ความเหน็ต ่าสุด คอื ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.75 
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ตารางที ่40 ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีง่านการเงนิเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

การเรียนรูแ้ละการพฒันา 
งานการเงิน 

ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.กองคลงัใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น ฝึกอบรม 
การศกึษาต่อ การไดร้บัทุนการศกึษา 3.50 0.5345 ปานกลาง 

2.ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 3.25 0.4629 ปานกลาง 
3.กองคลงัมตีวัชีว้ดัในการด าเนินงาน 3.25 1.1649 ปานกลาง 
4.กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้สมอ 3.12 0.6408 ปานกลาง 
5.ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆทีส่ าคญัต่อ
หน่วยงาน 3.12 0.6408 ปานกลาง 

6.ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน 3.62 0.5175 มาก 
7.ท่านสามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 3.75 0.4629 มาก 
8.ท่านสามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 3.75 0.4629 มาก 
9.ท่านมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน 3.87 0.6408 มาก 
10.ท่านสามารถหาวธิกีารทีแ่ตกต่างกว่าเดมิในการแกป้ญัหาทีม่ี
ความเสีย่งสงูได ้ 3.62 0.5175 มาก 

11.ท่านสามารถปรบัปรงุการท างานของตนเองจากความผดิพลาดได ้ 3.87 0.6408 มาก 
12.ท่านรูส้กึว่าเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของ
กองคลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์ 4.00 0.9258 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.56  มาก 

 

จากตารางที่ 40 พบว่าเจา้หน้าที่งานการเงนิมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละการ

พฒันาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 โดยมคีวามคดิเหน็สูงสุด คอื ท่านรูส้กึว่า

เป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อให้เป้าหมายของกองคลงับรรลุผลสมัฤทธิ ์มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.00 รองลงมา คอื ท่านมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 

และมคีวามเหน็ต ่าสุด คอื กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชเ้สมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถามชุดท่ี 2 

จากแบบสอบถามชุดที ่2 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรกิารของกอง

คลงั จ านวน 3 กลุ่ม ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของกองคลงั 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที ่41 เพศของผูต้อบแบบสอบถาม  

  
จากตารางที ่41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 758 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

คดิเป็นรอ้ยละ 58.20 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 41.80  

 

ตารางที ่42 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จากตารางที ่42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 758 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษา 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.20 รองลงมาเป็นเจา้หน้าที ่คดิเป็น 25.20 และอนัดบัที ่3 เป็นอาจารย ์คดิเป็น

รอ้ยละ 23.60 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 317 41.80 
หญงิ 441 58.20 

รวม 758 100.00 

สถานภาพการท างาน จ านวน ร้อยละ 

อาจารย ์ 179 23.60 

เจา้หน้าที ่ 191 25.20 

นกัศกึษา 388 51.20 

รวม 758 100.00 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของกองคลงั 
 
ตารางที ่43 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของอาจารยต่์อกองคลงั 

 

จากตารางที่ 43 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คอื กลุ่มอาจารย ์

จ านวน 179 คน มรีะดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของกองคลงั ในภาพรวมอยู่มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.31 และจดัอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง 

ด้านกระบวนการและการให้บรกิาร อาจารยม์คีวามพงึพอใจด้านกระบวนการและ
การใหบ้รกิารของกองคลงัสงูสุดอยูใ่นระดบัมาก คอื การใหบ้รกิารก่อน – หลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.73 รองลงมา คอื ระยะเวลาการให้บรกิารเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 

ความพึงพอใจต่อกองคลงั 
ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

               ด้านกระบวนการและการให้บริการ 
1.การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 3.73 0.59769 มาก 
2.ระยะเวลาการใหบ้รกิารเหมาะสม 3.65 0.75262 มาก 
3.กองคลงัใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งแม่นย า 3.55 0.77258 มาก 
4.กองคลงัมตีวัอย่างค ารอ้งหรอืแบบฟอรม์ต่างๆ 3.47 0.97910 ปานกลาง 
5.กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสาร 3.19 0.83517 ปานกลาง 

                ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
6.เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร 3.68 1.01452 มาก 
7.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง 3.56 1.02259 มาก 
8.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ 3.54 0.91319 มาก 
9.เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 3.48 0.75208 ปานกลาง 
               ด้านความเหน็ท่ีมีต่อเวบ็ไซตก์องคลงั 
10.เวบ็ไซตก์องคลงัมขีอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 3.11 0.73049 ปานกลาง 
11.เวบ็ไซตก์องคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั 3.07 0.76141 ปานกลาง 
12.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสารต่างๆ ได ้ 3.03 0.82720 ปานกลาง 
13.กองคลงัมกีารประกาศประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์ 2.87 0.78628 ปานกลาง 
               ด้านท่ีปรกึษาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

14.ท่านไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 3.27 0.79883 ปานกลาง 
15.กองคลงัมจีุดรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 2.88 0.83899 ปานกลาง 
16.ท่านไดร้บัค าปรกึษาค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน 3.01 0.74191 ปานกลาง 
17.ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิารของกองคลงั 3.26 0.70384 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.31  ปานกลาง 
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และต ่ าสุด คือ กองคลังมีค าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสารอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อาจารย์มีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สูงสุดอยู่ในระดบัมาก คอื เจ้าหน้าที่มคีวามสุภาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร  มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 รองลงมา คอื เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกต้องอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 และต ่าสุด คอื เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน
อยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 

ดา้นความเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์กองคลงั อาจารยม์คีวามพงึพอใจในดา้นความเหน็ที่มี
ต่อเวบ็ไซต์กองคลงัสูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คอื เวบ็ไซต์กองคลงัมขีอ้มลูทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11 รองลงมา คอื เวบ็ไซต์กองคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และต ่ าสุด คือ กองคลังมีการประกาศ
ประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.87 

ดา้นทีป่รกึษาและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ อาจารยม์คีวามพงึพอใจในดา้นทีป่รกึษา
และให้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ท่านได้รบัขอ้มลูที่ถูกต้องและตรง
กบัความต้องการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 รองลงมา คอื ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการ
ใหบ้รกิารของกองคลงัอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 และต ่าสุด คอื กองคลงัมจีุด
รบัเรือ่งราวรอ้งทุกขอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.87 
 

ตารางที ่44 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของเจา้หน้าทีภ่ายในมหาวทิยาลยัต่อกองคลงั 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อกองคลงั 
ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

               ด้านกระบวนการและการให้บริการ 
1.การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 3.62 0.73663 มาก 

2.ระยะเวลาการใหบ้รกิารเหมาะสม 3.48 0.68717 ปานกลาง 
3.กองคลงัใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งแม่นย า 3.27 0.74796 ปานกลาง 
4.กองคลงัมตีวัอย่างค ารอ้งหรอืแบบฟอรม์ต่างๆ 3.04 0.94751 ปานกลาง 
5.กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสาร 2.89 0.88230 ปานกลาง 
             ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
6.เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร 3.57 0.81044 มาก 
7.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง 3.32 0.76165 ปานกลาง 
8.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ 3.34 0.81072 ปานกลาง 
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ตารางที ่44 (ต่อ) ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของเจา้หน้าทีภ่ายในมหาวทิยาลยัต่อกองคลงั 

 
จากตารางที่ 44 พบว่าความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม คอื กลุ่มเจ้าหน้าที ่

จ านวน 191 คน มรีะดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของกองคลงั ในภาพรวมอยู่มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.10 และจดัอยูใ่นระดบัความส าคญัปานกลาง 

ดา้นกระบวนการและการให้บรกิาร เจา้หน้าที่มคีวามพงึพอใจดา้นกระบวนการและ
การใหบ้รกิารของกองคลงัสงูสุดอยูใ่นระดบัมาก คอื การใหบ้รกิารก่อน – หลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.62 รองลงมา คอื ระยะเวลาการให้บรกิารเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.48 และต ่าสุด คอื กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสารอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.89  

ดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที่กองคลงั เจา้หน้าที่มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร
ของเจา้หน้าทีสู่งสุดอยู่ในระดบัมาก คอื เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 รองลงมา คอื เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 และต ่าสุด คอื เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรอืตอบข้อ
ซกัถามไดช้ดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 

ดา้นความเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตก์องคลงั เจา้หน้าทีม่คีวามพงึพอใจในดา้นความเหน็ทีม่ ี
ต่อเวบ็ไซต์กองคลงัสูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คอื สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสาร
ต่างๆ ได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.82 รองลงมา คอื เวบ็ไซต์กองคลงัมขีอ้มูลที่สามารถน าไปใช้

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อกองคลงั 
ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

9.เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 3.20 0.87970 ปานกลาง 

               ด้านความเหน็ท่ีมีต่อเวบ็ไซตก์องคลงั    
10. เวบ็ไซตก์องคลงัมขีอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 2.77 0.92713 ปานกลาง 
11.เวบ็ไซตก์องคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั 2.72 0.93989 ปานกลาง 
12.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสารต่างๆ ได ้ 2.82 0.94951 ปานกลาง 
13.กองคลงัมกีารประกาศประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์ 2.61 1.02426 ปานกลาง 
              ด้านท่ีปรกึษาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์    

14.ท่านไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 3.04 0.88158 ปานกลาง 
15.กองคลงัมจีุดรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 2.57 1.07800 ปานกลาง 
16. ท่านไดร้บัค าปรกึษาค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน 3.13 0.89732 ปานกลาง 
17. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิารของกองคลงั 3.18 0.83964 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 3.10  ปานกลาง 
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ประโยชน์อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 และต ่าสุด คอื กองคลงัมกีารประกาศ
ประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.61 

ด้านที่ปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในด้านที่

ปรกึษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ท่านมคีวามพงึพอใจต่อ

ภาพรวมการใหบ้รกิารของกองคลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 รองลงมา คอื ท่านไดร้บัค าปรกึษา

ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 และต ่าสุด 

คอื กองคลงัมจีดุรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.57 

 

ตารางที ่45 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยัต่อกองคลงั 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อกองคลงั 
ค่าเฉล่ีย 
( x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

               ด้านกระบวนการและการให้บริการ 
1.การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั 4.30 0.62425 มาก 
2.ระยะเวลาการใหบ้รกิารเหมาะสม 4.26 0.68409 มาก 
3.กองคลงัใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งแม่นย า 4.25 0.67077 มาก 
4.กองคลงัมตีวัอย่างค ารอ้งหรอืแบบฟอรม์ต่างๆ 4.11 0.69800 มาก 
5.กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสาร 4.04 0.80583 มาก 
                ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
6.เจา้หน้าทีม่คีวามสภุาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร 4.32 0.78751 มาก 
7.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง 4.31 0.76230 มาก 
8.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ 4.24 0.82005 มาก 
9.เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 4.21 0.79139 มาก 
              ด้านความเหน็ท่ีมีต่อเวบ็ไซตก์องคลงั 
10. เวบ็ไซตก์องคลงัมขีอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 3.84 0.79408 มาก 
11.เวบ็ไซตก์องคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั 3.88 0.78587 มาก 
12.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสารต่างๆ ได ้ 3.89 0.79836 มาก 
13.กองคลงัมกีารประกาศประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์ 3.88 0.82977 มาก 
              ด้านท่ีปรกึษาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

14.ท่านไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ 4.19 0.76840 มาก 
15.กองคลงัมจีุดรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 3.96 0.84655 มาก 
16. ท่านไดร้บัค าปรกึษาค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน 4.05 0.80208 มาก 
17. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิารของกองคลงั 4.23 0.80380 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.11  มาก 
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จากตารางที่ 45 พบว่าความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม คอื กลุ่มนักศึกษา 

จ านวน 388 คน มรีะดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของกองคลงั ในภาพรวมอยู่มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.11 และจดัอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

ดา้นกระบวนการและการให้บรกิาร นักศกึษามคีวามพงึพอใจดา้นกระบวนการและ

การใหบ้รกิารของกองคลงัสงูสุดอยูใ่นระดบัมาก คอื การใหบ้รกิาร ก่อน - หลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.30 รองลงมา คอื ระยะเวลาการให้บรกิารเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 

และต ่าสุด คอื กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสารอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.04  

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บรกิารของ

เจ้าหน้าที่สูงสุดอยู่ในระดบัมาก คอื เจ้าหน้าที่มคีวามสุภาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 รองลงมา คอื เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกต้องอยู่ในระดบั

มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และต ่าสุด คอื เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน

อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 

ดา้นความเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตก์องคลงั นักศกึษามคีวามพงึพอใจในดา้นความเหน็ทีม่ ี

ต่อเวบ็ไซต์กองคลงัสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คอื สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสารต่างๆ 

ได ้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 รองลงมา คอื เวบ็ไซต์กองคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่ใน

ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และต ่าสุด คอื เวบ็ไซต์กองคลงัมขีอ้มูลที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 

ด้านที่ปรึกษาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านที่

ปรกึษาและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดบัมาก คอื ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวม

การใหบ้รกิารของกองคลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมา คอื ท่านไดร้บัขอ้มลูทีถู่กต้องและ

ตรงกบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และต ่าสุด คอื ท่านไดร้บัค าปรกึษา

ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 
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สรปุปัญหาท่ีพบจากแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาของแบบสอบถามข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปปญัหาที่พบจาก

การศกึษาครัง้นี้ดงัแสดงในตารางที ่46 

 

ตารางที ่46 ความเหน็ของเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดถงึระดบัปานกลาง 
ผูต้อบ

แบบสอบถาม 
ปัญหาท่ีพบ ค่าเฉล่ีย 

ระดบัความ
คิดเหน็ 

เจา้หน้าที ่
งานงบประมาณ 

ดา้นสถานทีใ่นเรื่องกองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 2.67 ปานกลาง 
ดา้นค่าตอบแทนมหาวทิยาลยัมสีิง่จงูใจและค่าตอบแทนพเิศษ 2.66 ปานกลาง 

กองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 2.66 ปานกลาง 

เจา้หน้าที ่
งานบญัช ี

ดา้นการบงัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 2.75 ปานกลาง 

กองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในหน้าที ่ 2.75 ปานกลาง 

ดา้นค่าตอบแทนมหาวทิยาลยัประเมนิผลงานตามทีท่่านท าได ้ 2.75 ปานกลาง 

เจา้หน้าทีง่าน
การเงนิ 

 

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของท่าน 2.87 ปานกลาง 

ดา้นค่าตอบแทนมหาวทิยาลยัมสีิง่จงูใจและค่าตอบแทนพเิศษ 2.87 ปานกลาง 

ดา้นคา่ตอบแทนมหาวทิยาลยัสง่เสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 2.62 ปานกลาง 

ดา้นสถานทีใ่นเรื่องกองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั 2.50 ปานกลาง 

รวม 2.71 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 46 พบว่าเจา้หน้าที่ภายในกองคลงัไม่เหน็ด้วยสูงสุด คอื ด้านสถานที่ใน

เรื่องของกองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.50 รองลงมา คอื มหาวทิยาลยัมี

การส่งเสรมิความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และต ่าสุด คอื ค่าตอบแทน

เหมาะสมกบัภาระงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.87  

 
ตารางที ่47 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดถงึระดบัปานกลาง 

ผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ด้านการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อกองคลงั ค่าเฉล่ีย 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

อาจารย ์
เวบ็ไซต ์ กองคลงัมปีระกาศและการประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์ 2.87 ปานกลาง 
ทีป่รกึษา กองคลงัมจีุดรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 2.88 ปานกลาง 

เจา้หน้าทีภ่ายใน
มหาวทิยาลยั 

การบรกิาร 
เวบ็ไซต ์

กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสาร 2.89 ปานกลาง 
เวบ็ไซตก์องคลงัมขีอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 2.77 ปานกลาง 
เวบ็ไซตก์องคลงัมกีารปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั 2.72 ปานกลาง 
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ตารางที ่47 (ต่อ) ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดถงึระดบัปานกลาง 
ผูต้อบ

แบบสอบถาม 
ด้านการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อกองคลงั ค่าเฉล่ีย 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

เจา้หน้าที่
ภายใน

มหาวทิยาลยั 

การบรกิาร 
เวบ็ไซต ์

เวบ็ไซตส์ามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ต่างๆ ได ้ 2.82 ปานกลาง 
กองคลงัมปีระกาศและการประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์ 2.61 ปานกลาง 

ทีป่รกึษา กองคลงัมจีุดรบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 2.57 ปานกลาง 
รวม 2.76 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่47 พบว่าเจา้หน้าทีภ่ายในมหาวทิยาลยัไม่พงึพอใจสูงสุด คอื กองคลงั

มจีุดรบัเรื่องราวร้องทุกข์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 รองลงมา คือ กองคลงัมปีระกาศและการ
ประชาสมัพนัธ์ในเว็บไซต์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.61 และต ่าสุด คอื กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน 
ป้ายประกาศ และเอกสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.89 
 

ผลการศึกษาจากข้อมลูทุติยภมิู  

จากผลการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมเิป็นการศกึษาเพื่อให้ทราบตวัวดัผลเดมิทีก่องคลงัใชใ้น

ปจัจบุนั โดยท าการศกึษาจากคู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา และรายงานการ

ประเมนิตนเองของกองคลัง พบว่า ตัววัดผลเดิมที่กองคลังใช้มาจากคู่มือการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา ซึง่ตวัวดัผลการปฏบิตังิานนัน้เป็นการวดัผลในภาพรวมระดบักอง ซึง่

แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ซึง่ในแต่ละองคป์ระกอบนัน้จะมตีวับ่งชีท้ีก่ าหนดไวด้งันี้ 

1. องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินการ 

2. องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารจดัการ 

3. องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 

4. องคป์ระกอบที ่9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

โดยแต่ละองค์ประกอบได้ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีเ้ป็น 5 ระดบั มคีะแนน

ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 มคีวามหมายของคะแนนดงัต่อไปนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัพอใช ้

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัด ี

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัดมีาก 
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1. องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินการ มี

จ านวน 1 ตวับ่งชี้ คอื ตวับ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน โดยที่กองคลงัต้องปฏบิตัติามซึ่งมี

เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดจ านวน 8 ขอ้ ซึง่รายละเอยีดไดแ้สดงไวใ้นบทที ่2 (หน้า 42) 

2. องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารจดัการ มจี านวน 1 ตวับ่งชี้ที่กองคลงัต้องปฏบิตั ิคอื 

ตวับ่งชีท้ี ่7.4 การน าระบบบรหิารความเสีย่งซึง่มเีกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ ซึง่รายละเอยีดไดแ้สดงไว้

ในบทที ่2 (หน้า 43) 

3. องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ มจี านวน 1 ตวับ่งชีท้ีต่้องคลงัต้องปฏบิตั ิ

คอื ตวับ่งชีท้ี่ 8.1 ระบบกลไกรการเงนิและงบประมาณซึง่มเีกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ ซึง่รายละเอยีด

ไดแ้สดงไวใ้นบทที ่2 (หน้า 44) 

4. องคป์ระกอบที ่9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ มจี านวน 1 ตวับ่งชีท้ีต่้องคลงัต้อง

ปฏบิตัคิอื ตวับ่งชีท้ี ่9.1 ระบบกลไกรการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในซึง่มเีกณฑม์าตรฐาน 9 

ขอ้ ซึง่รายละเอยีดไดแ้สดงไวใ้นบทที ่2 (หน้า 44) 

จากผลการศกึษาตวัวดัผลการปฏบิตังิานเดมิของกองคลงันัน้เป็นการประเมนิเพื่อให้

ผ่านตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเท่านัน้ โดยไม่ได้น าเกณฑน์ี้มาปฏบิตัแิละ

ไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน น ามาซึ่งปญัหาที่จะท าให้ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานลดลง เพราะเป็นการประเมนิผลโดยไม่สะทอ้นการปฏบิตังิานทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ผูศ้กึษา

จะใช้แนวคดิการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน และทฤษฎี Balanced Scorecard เพื่อท าการ

ออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานกองคลงัขึน้เพื่อใชส้ าหรบัการประเมนิผลและเพิม่ประสทิธภิาพ

ของกองคลงั 

 

กระบวนการออกแบบตวัวดัผลการปฏิบติังานกองคลงั โดยการประยุกต์ใช้

ทฤษฎี Balanced Scorecard 

จากผลการศกึษาปญัหาทีพ่บในกองคลงั คอื 1) ปญัหากระบวนการบรหิารเบกิจ่าย 2) 

ปญัหาด้านการให้บรกิารหน้าเคาน์เตอรแ์ละขอ้มูลข่าวสาร 3) ปญัหาด้านบุคลากร และ 4) ปญัหา

การขาดตัววัดผล รวมถึงผลการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อทราบถึงการ

บรหิารงานกองคลงัในด้านต่างๆ ของผูบ้รหิาร ความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั และ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ผูศ้กึษาจะใชแ้นวคดิและทฤษฎ ีBalanced Scorecard เพื่อใชใ้น

การจดัท าและออกแบบตวัวดัผล โดยมวีธิแีละขัน้ตอนการออกแบบดงันี้ 
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1. การวิเคราะหท์างกลยทุธ ์

จาการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงาน

ของกองคลงั ซึง่จากผลการศกึษาพบว่า กลยทุธข์องกองคลงัมดีงัต่อไปนี้  

1.1 กลยทุธด์า้นการใหบ้รกิาร คอื การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 

1.2 กลยทุธด์า้นบุคลากร คอื การสรา้งความเชีย่วชาญดา้นระเบยีบการปฏบิตังิาน 

1.3 กลยุทธด์้านระบบสารสนเทศ คอื การพฒันาระบบสารสนเทศใหร้องรบัการ

ใชง้าน 

1.4 กลยุทธ์ด้านการเงนิ คอื ใชง้บประมาณและทรพัยากรที่ได้รบัจดัสรรให้เกดิ

ประโยชน์สงูสุด 

 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ขององคก์ร ภารกิจ เป้าหมาย ขององคก์ร 

ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ผู้บรหิารกองคลงัยนืยนัในวสิยัทศัน์ของกองคลงัเช่นเดมิ  

คอื “กองคลงัเป็นหน่วยงานบรหิารจดัการด้านการคลงัด้วยระบบงานที่ทนัสมยั โปร่งใส ภายใต้

ระเบียบข้อบงัคบั สนับสนุนภารกิจของส านักงานอธิการบดี” ตลอดจนพันธกิจ เป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์ของกองคลงัดงัขอ้มลูขา้งตน้ 

 

2. วิเคราะหแ์ละก าหนดว่า Balanced Scorecard ขององคก์รควรจะมีก่ีมมุมอง 

ส าหรบัการก าหนดมุมมองตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard ผู้ศึกษาได้ท าการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการก าหนดมุมมอง พบว่า ผู้บริหารก าหนดมุมมองการจัดท า 

Balanced Scorecard ของกองคลงัไว ้4 มุมมอง ซึง่ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงนิ มุมมอง

ดา้นลกูคา้ มมุมองดา้นกระบวนการภายใน และมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต 

 

3. ขัน้ตอนการออกแบบตวัวดัผลการปฏิบติังาน 

เมื่อทราบวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกองคลงัแล้ว 

ขัน้ตอนนี้จะเป็นการออกแบบตวัวดัผลการปฏิบตัิงานโดยท าการเชื่อมโยงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ รวมถึงปญัหาที่เกิดขึ้นในกองคลัง ความคิดเห็นของ

เจา้หน้าทีภ่ายใน และความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารกองคลงั ซึ่งการออกแบบตวัวดัผลในแต่ละ

มมุมองมดีงัต่อไปนี้ 
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1) มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มลู พนัธกจิของกองคลงั คอื การควบคุมการใช้จ่าย และกล

ยุทธ์ทางการเงนิของกองคลงั คอื ใช้ทรพัยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้

ศึกษาจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อท าการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงาน และ

เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นนัน้มาจากรายงานการประเมินตนเองกองคลัง(SAR) และแผนการ

ปฏบิตังิานทีก่องคลงัไดจ้ดัท าขึน้  ดงัแสดงในตารางที ่48  

 

ตารางที ่48 การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมุมมองดา้นการเงนิ 
วตัถปุระสงค(์Objective) ตวัวดัผล (Measurement) เป้าหมาย (Target) ทีมาของตวัวดัผล 

1.การควบคุมค่าใชจ้่าย -  ค่าใชจ้่ายจรงิ/ค่าใชจ้่ายตาม

งบประมาณ 

- ตามงบประมาณทีก่ าหนด ผูบ้รหิาร, พนัธกจิ
,กลยุทธ ์

2.การลดตน้ทุน - อตัราการลดลงของตน้ทุน - ลดลงจากปีก่อน 5% ผูบ้รหิาร 

 

จากตารางที่ 48 การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานในมุมมองด้านการเงิน 
เนื่องจากกองคลงัเป็นศูนยต์้นทุนและมพีนัธกจิ คอื การควบคุมต้นทุน ดงันัน้กองคลงัจะต้องหา
วธิกีารควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน โดยพจิารณาดงันี้ 

1. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รบัจดัสรร ตัววัดผลที่ใช้ คือ 
ค่าใชจ้า่ยจรงิต่อค่าใชจ้า่ยตามงบประมาณ 

2. ลดตน้ทุนในการด าเนินงานภายในกองคลงั ตวัวดัผลทีใ่ช ้คอื อตัราการลดลงของ
ตน้ทุนโดยการเปรยีบเทยีบระหว่างปีปจัจบุนักบัปีก่อน 
 

2) มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลข้างต้น พบว่า พนัธกจิของกองคลงั คอื บรกิารรบั-จ่ายเงนิ 
อยา่งเป็นระบบและรวดเรว็ เป้าหมายของกองคลงั คอื เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานและใหบ้รกิาร 
กลยุทธ์ของกองคลงั คือ เป็นผู้น าด้านการให้บรกิารเพื่อสร้างความพงึพอใจ และข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารการ คอื ความพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เพื่อให้ไดต้วั
วดัผลการปฏบิตังิานในมุมมองดา้นลูกคา้ รวมถงึปญัหาดา้นการให้บรกิาร ซึง่พบในกองคลงัก่อนจะ
ท าการศกึษา ดงันัน้ผูศ้กึษาต้องน าขอ้มลูดงักล่าวมาเชื่อมโยงกนัและท าการออกแบบตวัวดัผลการ
ปฏบิตังิานในมุมมองด้านลูกคา้ และเป้าหมายที่ก าหนดขึน้นัน้มาจากรายงานประจ าปีของกองคลงั
และคู่มอืการปฏบิตังิาน รวมถงึผลการด าเนินงานของกองคลงัประจ าปี ดงัแสดงในตารางที ่49 
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ตารางที ่49 การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นลกูคา้ 
วตัถปุระสงค์

(Objective) 
ตวัวดัผล (Measurement) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ท่ีมาของ 

ตวัวดัผล 

1.ดา้นคุณภาพ  - ขอ้รอ้งเรยีนส าหรบัการสง่เรื่องเบกิ - จ่ายคนืแกไ้ข ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน แบบสอบถาม 2 

- จ านวนครัง้ในการออกใบเสรจ็ผดิพลาด 2 ใบ/เดอืน ผูบ้รหิาร 

2.ดา้นเวลา  - ความพงึพอใจในการบับรกิารหน้าเคาน์เตอร ์ พงึพอใจมากทีส่ดุ แบบสอบถาม 2 

- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเนื่องจากคอยนาน ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน แบบสอบถาม 2 

- ขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาเกีย่วกบัระยะเวลาขอคนืเงนิ ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน แบบสอบถาม 2 

- ความพงึพอใจต่อระยะเวลาในการโอนเงนิ พงึพอใจมากทีส่ดุ แบบสอบถาม 2 

- ความพงึพอใจต่อระยะเวลาการท าจ่ายเชค็ พงึพอใจมากทีส่ดุ แบบสอบถาม 2 

3.ดา้นการ
ใหบ้รกิาร 

- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเรื่องการใหบ้รกิาร ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน แบบสอบถาม 2 

- ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นบวก มากทีส่ดุ แบบสอบถาม 2 

- ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นลบ น้อยทีส่ดุ แบบสอบถาม 2 

  
จากตารางที ่49 แสดงตวัวดัผลการปฏบิตังิานมุมมองดา้นลูกคา้ ซึง่จากปญัหาดา้นการ

ใหบ้รกิารขา้งตน้ ผูศ้กึษาจงึออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นลกูคา้ โดยพจิารณาดงันี้ 
1. วตัถุประสงค์ด้านคุณภาพ โดยพจิารณาจากความผดิพลาดและการให้บรกิารที่

ถูกตอ้ง ซึง่จะน าไปสู่ความประทบัใจผูใ้ชบ้รกิาร ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื  
1.1 ขอ้รอ้งเรยีนส าหรบัการส่งเรือ่งเบกิ - จา่ยคนืแกไ้ข  
1.2 จ านวนครัง้ในการออกใบเสรจ็ผดิพลาด  

2. วตัถุประสงคด์า้นเวลา โดยพจิารณาจากการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื  
2.1 ความพงึพอใจในการรบับรกิารหน้าเคาน์เตอร ์ 
2.2 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเนื่องจากคอยนาน     
2.3 ขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาเกีย่วกบัระยะเวลาขอคนืเงนิ 
2.4 ความพงึพอใจต่อระยะเวลาในการโอนเงนิ 
2.5 ความพงึพอใจต่อระยะเวลาในการท าจา่ยเชค็ 

3. วตัถุประสงค์ด้านการให้บรกิาร โดยพจิารณาจากความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารทัง้
ก่อนรบับรกิาร ระหว่างรบับรกิาร และหลงัการรบับรกิาร ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื  

3.1 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิาร  
3.2 ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นบวก  
3.3 ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นลบ 
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3) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งต้นพบว่า พนัธกจิของกองคลงั คอื 1) ประสานงาน

และให้ความรูแ้ก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 2) เพิม่ประสทิธภิาพด้านการ

จดัซือ้จดัจา้ง เป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ดยรวม คอื ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถ

โดยเขา้ร่วมการฝึกอบรม และเพิม่พูนทกัษะของบุคลกรในด้านต่างๆ  และขอ้มลูเกี่ยวกบัความ

คดิเหน็ของบุคลากรภายในทีไ่ดท้ าการวเิคราะหไ์วข้า้งต้น รวมถงึจากปญัหาดา้นการปฏบิตังิาน

ภายในทีพ่บในกองคลงัซึง่เกดิจากความล่าชา้ในการท าเอกสารเบกิ - จ่าย และปญัหาดา้นการ

ใหบ้รกิารในเรือ่งของการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร โดยผูศ้กึษาน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเชื่อมโยงและ

พจิารณารว่มกนั เพื่อท าการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิาน และเป้าหมายทีก่ าหนดขึน้มาจาก

รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) และคู่มอืการปฏบิตังิาน รวมถงึแผนการพฒันากองคลงัที่

จดัท าขึน้ ดงัตารางที ่50  

 

ตารางที ่50 การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นกระบวนการภายใน 
วตัถปุระสงค ์

(Objective) 
ตวัวดัผล (Measurement) 

เป้าหมาย 

(Target) 
ท่ีมาของตวั

วดัผล 

1. ดา้นเวลา  - จ านวนครัง้ในการสง่รายงานการเงนิไม่ทนัเวลา 0 ครัง้ ผูบ้รหิาร 

- ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบกิ-จ่าย 20 นาท ี คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาเฉลีย่ในการพจิารณาอนุมตัเิรื่องเบกิ-จ่าย  20 นาท ี คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้-จดัจา้ง 7 วนั คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 1 – 2 ชัว่โมง คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาในการโอนเงนิ 8 วนั คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาในการจ่ายเชค็ 3 วนั คู่มอืปฏบิตังิาน 

- ระยะเวลาในการจ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 15 วนั คู่มอืปฏบิตังิาน 

2.ดา้น
ประสทิธภิาพ 

- จ านวนครัง้ในการแกไ้ขขอ้มลูหลงัจากน าสง่ขอ้มลูแลว้ 0 ครัง้ แบบสอบถาม 1 

- จ านวนความผดิพลาดทีพ่บจากแผนกอื่น 3 ครัง้/เดอืน ผูบ้รหิาร 

- อตัราการสง่เรื่องเบกิ-จ่ายคนืแกไ้ข 15 % ผูบ้รหิาร 

- อตัราในการตรวจสอบเอกสารผดิพลาด 10 % ผูบ้รหิาร 

- อตัราการตดัหมวดรายจ่ายผดิพลาด 10 % ผูบ้รหิาร 

3.ดา้นความพงึพอ 
ใจของเจา้หน้าที ่

- ความพงึพอใจเกีย่วกบัสถานทีป่ฏบิตังิาน ระดบัมาก แบบสอบถาม 1 

- ความพงึพอใจเกีย่วกบัผูบ้งัคบับญัชา ระดบัมาก แบบสอบถาม 1 
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ตารางที ่50 (ต่อ) การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นกระบวนการภายใน 
วตัถปุระสงค ์

(Objective) 
ตวัวดัผล (Measurement) 

เป้าหมาย 

(Target) 

ท่ีมาของตวั

วดัผล 

3.ดา้นความพงึพอ 
ใจของเจา้หน้าที ่

- ความพงึพอใจเกีย่วกบัค่าตอบแทน ระดบัมาก แบบสอบถาม 1 

- ความพงึพอใจเกีย่วกบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ระดบัมาก แบบสอบถาม 1 

4.ดา้นการประชา 
สมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสาร 

- จ านวนการปรบัปรงุขอ้มลูขา่วสารต่อเดอืน 
ทุกครัง้เมื่อมี
ขอ้มลูใหม ่

แบบสอบถาม 2 

- จ านวนป้ายประกาศขา่วสารกองคลงั 
ทุกป้าย

ประชาสมัพนัธ ์
แบบสอบถาม 2 

- จ านวนแบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวบ็ไซต ์ ทุกแบบฟอรม์ แบบสอบถาม 2 

- จ านวนครัง้การปรบัปรุงเวบ็ไซต ์
ทุกครัง้เมื่อมี
ขอ้มลูใหม ่

แบบสอบถาม 2 

- จ านวนขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ ทุกขอ้มลูทีใ่ชง้าน แบบสอบถาม 2 

- จ านวนขา่วสารทีเ่ผยแพร่ต่อจ านวนขา่วสารทีไ่ดร้บั 
ทุกขา่วสารที่
เกีย่วขอ้ง 

แบบสอบถาม 2 

 
จากตารางที ่50 แสดงตวัวดัผลในมมุมองดา้นกระบวนการภายใน ซึง่จากปญัหาดา้น

การปฏบิตังิาน และการให้บรกิารขอ้มลูข่าวสารขา้งต้น รวมถงึความพงึพอใจของพนักงานกอง
คลงัต่อการปฏบิตังิาน ผูศ้กึษาจงึพจิารณาในดา้นต่างๆ ดงันี้  

1. วตัถุประสงคด์า้นเวลา เป็นการพจิารณาการด าเนินงานต่างๆ ภายในกองคลงัให้
มกีระบวนการปฏบิตังิานทีร่วดเรว็ ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื 

1.1 จ านวนครัง้ในการส่งรายงานการเงนิไมท่นัเวลา 
1.2 ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าเรือ่งเบกิ-จา่ย 
1.3 ระยะเวลาเฉลีย่ในการอนุมตัเิรือ่งเบกิ-จา่ย 
1.4 ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้-จดัจา้ง 
1.5 ระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 
1.6 ระยะเวลาในการโอนเงนิ 
1.7 ระยะเวลาในการจา่ยเชค็ 
1.8 ระยะเวลาในการจา่ยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

2. วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาจากความผิดพลาดในการ
ปฏบิตังิานและเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื 
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2.1 จ านวนครัง้ในการแกไ้ขขอ้มลูหลงัจากน าส่งแลว้ 
2.2 จ านวนความผดิพลาดทีพ่บจากแผนกอื่น 
2.3 อตัราการส่งเรือ่งเบกิ-จา่ยคนืแกไ้ข 
2.4 อตัราในการตรวจสอบเอกสารผดิพลาด 
2.5 อตัราการตดัหมวดรายจา่ยผดิพลาด 

3. วตัถุประสงคด์า้นความพงึพอใจของเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั เป็นการพจิารณา
ถงึความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและคุณภาพ ตวั
วดัผลทีใ่ชค้อื  

3.4 ความพงึพอใจเกีย่วกบัสถานทีก่ารปฏบิตังิาน 
3.5 ความพงึพอใจเกีย่วกบัผูบ้งัคบับญัชา 
3.6 ความพงึพอใจเกีย่วกบัค่าตอบแทน 
3.7 ความพงึพอใจเกีย่วกบับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

4. วตัถุประสงคด์า้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารเพื่อปรบัปรุงขอ้มลูในเวบ็ไซต์
ใหเ้ป็นปจัจบุนัและสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ได ้ยงัส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเรือ่งการประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ ใหท้ราบ ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื 

4.1 จ านวนการปรบัปรงุขอ้มลูขา่วสารต่อเดอืน 
4.2 จ านวนป้ายประกาศขา่วสารกองคลงั 
4.3 จ านวนแบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวบ็ไซต์ 
4.4 จ านวนครัง้ในการปรบัปรงุเวบ็ไซต ์
4.5 จ านวนขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ 
4.6 จ านวนขา่วสารทีเ่ผยแพรต่่อจ านวนขา่วสารทีไ่ดร้บั 

 
4) มมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นพบว่า พันธกิจของกองคลัง คือ มีการน าระบบ

สารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏบิตัิงาน กลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศ คอื มกีารพฒันาระบบ
สารสนเทศอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรบัการปฏบิตังิาน กลยุทธ์ดา้นบุคลากร คอื บุคลากรภายในต้อง
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นระเบยีบการปฏบิตังิาน ส าหรบัผลจากการสมัภาษณ์พบว่า กองคลงัมกีารน า
เทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการด าเนินงาน รวมถงึปญัหาในการบรหิารงาน คอื เจา้หน้าที่ขาดความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน นอกจากการสอบถามเจา้หน้าที่ภายในกอง
คลงัพบว่า ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นการเรยีนรูง้านอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่จากปญัหาทีพ่บ
ขา้งต้นไม่สอดคล้องกบั พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกองคลงั และจากปญัหาด้านบุคลากร
ขา้งต้น ซึ่งเกดิจากการขาดความรอบครอบเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้บงัคบัที่ใช้ส าหรบัการปฏบิตังิาน ผู้
ศกึษาจงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหร์่วมกนั เพื่อท าการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิาน และ
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เป้าหมายที่ก าหนดขึน้มาจากแผนโครงการฝึกอบรมประจ าปีที่กรมแจง้เวยีนให้มหาวทิยาลยัทราบ 
รวมถงึรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) และคู่มอืการปฏบิตังิาน ดงัตารางที ่ 51 

 
ตารางที ่51 การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต 
วตัถปุระสงค ์
(Objective) 

ตวัวดัผล (Measurement) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ท่ีมาของตวั
วดัผล 

1.ดา้นทกัษะ 
ความรู ้และ
ความสามารถใน
การปฏบิตังิาน 

- จ านวนการอบรมทีต่รงกบัสายงาน 4 ครัง้/ปี โครงการอบรม 
- จ านวนภาระงานของพนกังาน 1 คน - ผูบ้รหิาร 
- จ านวนการเขา้รว่มโครงการอบรมต่อปี 4 ครัง้/ปี โครงการอบรม 

- การถ่ายทอดความรูห้ลงัจากเขา้ร่วมโครงการอบรม ทุกครัง้หลงัอบรม ผูบ้รหิาร 
- การแลกเปลีย่นการเรยีนรูง้านภายในกองคลงั 2 งานขึน้ไป ผูบ้รหิาร 
- จ านวนการจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 4 ครัง้/ปี ผูบ้รหิาร 
- จ านวนพนกังานศกึษาต่อ - ผูบ้รหิาร 

2.ดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

- จ านวนการปรบัปรงุระบบสารสนเทศ 1 ครัง้ขึน้ไป ผูบ้รหิาร 
- จ านวนเครื่องมอืใหม่ทีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน 1 ครัง้/ปี ผูบ้รหิาร 

- จ านวนการอบรมเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 4 ครัง้/ปี ผูบ้รหิาร 

- จ านวนแผนปฏบิตังิานทีไ่ดด้ าเนินการ ทุกแผนงาน ผูบ้รหิาร 

- จ านวนโปรแกรมหรอืวธิทีีใ่ชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุ - ผูบ้รหิาร 

- จ านวนพนกังานทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน ทุกคนในกองคลงั ผูบ้รหิาร 

 
จากตารางที่ 51 แสดงตวัวดัผลในมุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละเตบิโต ซึ่งจากปญัหา

ขา้งตน้ผูศ้กึษาจงึพจิารณารายละเอยีดดงันี้  

1. วตัถุประสงค์ด้านทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏบิตัิงาน เป็นการ

พิจารณาถ ึงการเพิ ่มทกัษะ ความรู ้ และความสามารถ ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่

ภายในกองคลงั ตัววัดผลที่ใช้คือ  

1.1 จ านวนการอบรมพนกังานทีต่รงกบัสายงาน 

1.2 จ านวนภาระงานของพนกังาน 1 คน 

1.3 จ านวนการเขา้รว่มโครงการฝึกอบรมต่อปี 

1.4 จ านวนการถ่ายทอดความรูห้ลงัจากเขา้รว่มโครงการอบรม 

1.5 การแลกเปลีย่นการเรยีนรูภ้ายในกองคลงั 

1.6 จ านวนการจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

1.7 จ านวนพนกังานศกึษาต่อ 
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2. วตัถุประสงค์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นการพจิารณาถึงระบบสารสนเทศที่

น ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน และการแกไ้ขปรบัปรงุเพื่อรองรบัการใชง้านไดทุ้กระบบงาน ตวัวดัผลทีใ่ชค้อื 

2.1 จ านวนการปรบัปรงุระบบสารสนเทศใหร้องรบัการใชง้าน 

2.2 จ านวนเครือ่งมอืใหมท่ีน่ ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

2.3 จ านวนการอบรมเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

2.4 จ านวนแผนปฏบิตังิานทีไ่ดด้ าเนินการ 

2.5 จ านวนโปรแกรมหรอืวธิทีีใ่ชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุ 

2.6 จ านวนพนกังานทีส่ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน 

 
การน าตวัวดัผลการปฏิบติังานมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 

จากการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานในมมุมองดา้นต่างๆ ตามทฤษฎ ีBalanced 

Scorecard ผูศ้กึษาจะน าตวัวดัผลการปฏบิตังิานทีไ่ดอ้อกแบบไวข้า้งต้นมาแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้

ภายในกองคลงัและปญัหาที่พบจากผลการศึกษาในครัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินงานรวมถึงการ

ปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึการสร้างความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ดงั

แสดงในตางรางที ่52 

 

ตารางที ่52 ตวัวดัผลการปฏบิตังิานส าหรบัใชแ้กป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในกองคลงั 

ปัญหาของกองคลงั ตวัวดัผลท่ีน ามาใช้ มมุมอง 

1.ปญัหาดา้นกระบวนการ
ปฏบิตังิานภายในเกดิ
ความล่าชา้ในการท า
เอกสารเบกิจ่าย 

-   จ านวนครัง้ในการสง่รายงานการเงนิไม่ทนัเวลา 

มุมมองดา้น
กระบวนการ
ภายใน 

- ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบกิ - จ่าย 
- ระยะเวลาเฉลีย่ในการพจิารณาอนุมตัเิรื่องเบกิ-จ่าย  
- ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้-จดัจา้ง 
- ระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 
- ระยะเวลาในการโอนเงนิ 
- ระยะเวลาการท าจ่ายเชค็ 
- ระยะเวลาในการท าจ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

2.ปญัหาดา้นการใหบ้รกิาร 
และการแจง้ขอ้มลูขา่วสาร
ของกองคลงั 

- ความพงึพอใจในการรบับรกิารหน้าเคาน์เตอร ์
มุมมองดา้นลกูคา้ - จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเนื่องจากคอยนาน 

- ขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาเกีย่วกบัระยะเวลาขอคนืเงนิ 
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ตารางที ่52 (ต่อ) ตวัวดัผลการปฏบิตังิานส าหรบัใชแ้กป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในกองคลงั 
ปัญหาของกองคลงั ตวัวดัผลท่ีน ามาใช้ มมุมอง 

2.ปญัหาดา้นการใหบ้รกิาร 
และการแจง้ขอ้มลูขา่วสาร
ของกองคลงั 

- จ านวนป้ายประกาศขา่วสารกองคลงั 
มุมมองดา้น
กระบวนการ
ภายใน 

- จ านวนแบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวบ็ไซต ์
- จ านวนครัง้การปรบัปรุงเวบ็ไซต ์
- จ านวนขอ้มลูทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ 
- จ านวนขา่วสารทีเ่ผยแพร่ต่อจ านวนขา่วสารทีไ่ดร้บั 
- จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิาร 

มุมมองดา้นลกูคา้ -  ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นบวก 
- ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นลบ 

3.ปญัหาดา้นบุคลากร
เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ
ระเบยีบทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

 

- จ านวนการอบรมพนกังานทีต่รงกบัสายงาน 

มุมมองดา้นการ
เรยีนรูแ้ละเตบิโต 

- จ านวนภาระงานต่อพนกังาน 1 คน 
- จ านวนการเขา้รว่มโครงการอบรมต่อปี(ครัง้) 
- การแลกเปลีย่นการเรยีนรูง้านภายในกองคลงั 
- จ านวนการจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
-  จ านวนครัง้ในการแกไ้ขขอ้มลูหลงัจากน าสง่ขอ้มลูแลว้ 

มุมมองดา้น
กระบวนการ
ภายในองคก์ร 

- จ านวนความผดิพลาดทีพ่บจากแผนกอื่น 
- อตัราการสง่เรื่องเบกิ-จ่ายคนืแกไ้ข 
- อตัราในการตรวจสอบเอกสารผดิพลาด 

- อตัราการตดัหมวดรายจ่ายผดิพลาด 
 

จากตารางที่ 52 ตัววดัผลการปฏิบตัิงานที่น ามาใช้แก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในกองคลงั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ปญัหาดา้นกระบวนการปฏบิตังิานภายในกองคลงั เกดิความล่าช้าในการท าเอกสาร
เบกิ - จ่ายเงนิรายได้ และเงนิงบประมาณแผ่นดนิของเจ้าหน้าที่ ตัววดัผลการปฏบิตัิงานที่ใช้
แกป้ญัหาคอื 

1.1 จ านวนครัง้ในการส่งรายงานการเงนิไมท่นัเวลา  
1.2 ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบกิ-จา่ย 
1.3 ระยะเวลาเฉลีย่ในการพจิารณาอนุมตัเิรือ่งเบกิ-จา่ย  
1.4 ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้-จดัจา้ง 
1.5 ระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้มลูทีผ่ดิพลาด  
1.6 ระยะเวลาในการโอนเงนิ 
1.7 ระยะเวลาในการท าจา่ยเชค็  
1.8 ระยะเวลาในการจา่ยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 



94 

 

2. ปญัหาด้านให้บริการ ซึ่งปญัหาในด้านน้ีประกอบด้วยการรับ-จ่ายเงินหน้า
เคาน์เตอร์ล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ผู้ใช้บรกิาร รวมถึงการให้บรกิารประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ขาดผู้ดูแลปรับปรุงให้เป็นปจัจุบัน ตัววัดผลการปฏิบัติงานที่ใช้
แกป้ญัหาคอื 

2.1 ความพงึพอใจในการรบับรกิารหน้าเคาน์เตอร ์
2.2 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเนื่องจากคอยนาน 
2.4 ขอ้รอ้งเรยีนนกัศกึษาต่อระยะเวลาการขอคนืเงนิ 
2.5 เวลาเฉลีย่ต่อการใหบ้รกิารหน้าเคาน์เตอร ์
2.6 จ านวนป้ายประกาศขา่วสารกองคลงั 
2.7 จ านวนแบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวบ็ไซต์ 
2.8 จ านวนครัง้ในการปรบัปรงุเวบ็ไซต ์
2.9 จ านวนขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ 
2.10 จ านวนขา่วสารทีเ่ผยแพรต่่อจ านวนขา่วสารทีไ่ดร้บั 
2.11 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนจากผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิาร 
2.12 ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นบวก 
2.13 ความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ดา้นลบ 

3. ปญัหาด้านบุคลากร คอืการขาดความรอบคอบในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการใช้
ระเบยีบมหาวทิยาลยั และระเบยีบกระทรวงการคลงัในการปฏบิตังิาน ท าใหม้กีารแก้ไขเอกสาร
หลายครัง้ รวมถงึการยกเลกิรายการลงบญัชเีพื่อแก้ไขเอกสารทีต่ดัหมวดรายจ่ายไม่ถูกต้อง ตวั
วดัผลการปฏบิตังิานทีใ่ชแ้กป้ญัหาคอื  

3.1 จ านวนการอบรมพนกังานทีต่รงกบัสายงานต่อพนกังาน 1 คน 
3.2 จ านวนภาระงานต่อพนกังาน 1 คน 
3.3 จ านวนครัง้การเขา้รว่มโครงการอบรมต่อปี  
3.4 การแลกเปลีย่นการเรยีนรูง้านภายในกองคลงั 
3.5 จ านวนการจดัอบรมใหแ้ก่หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
3.6 จ านวนครัง้ในการแกไ้ขขอ้มลูหลงัจากน าส่งขอ้มลูแลว้ 
3.7 จ านวนความผดิพลาดทีพ่บจากแผนกอื่น 
3.8 จ านวนการส่งเรือ่งเบกิ-จา่ยคนืแกไ้ข 
3.9 จ านวนการจดัท าเอกสารผดิพลาด 
3.10 จ านวนครัง้ในการตรวจสอบเอกสารผดิพลาด 
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4. ปญัหาการขาดตวัวดัผลการปฏบิตังิาน เน่ืองจากกองคลงัไม่มตีวัวดัผลที่ชดัเจน
และไม่สะทอ้นผลการปฏบิตังิานที่แท้จรงิ เพราะกองคลงัใชแ้บบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาข้างต้น และจากผลการศึกษาพบว่า 
เจ้าหน้าที่ภายในกองคลงัไม่เห็นด้วยเกี่ยวกบัค่าตอบแทน และสิง่จูงใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่ง
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลายประการ เช่น ท าให้พิจารณาความดี
ความชอบ ท าให้การพิจารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งมคีวามยุติธรรม เป็นเครื่องมอืในการ
ควบคุมการท างาน เป็นเครื่องจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงาน เป็นต้น ส าหรบัปญัหาในด้านน้ี
ผู้บงัคบับญัชาสามารถน าตัววดัผลที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้น มาใช้ส าหรบัประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ภายในกองคลงั เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจของเจ้าหน้าที่และขจดัการใช้
ดุลพนิิจของผู้บงัคบับญัชา ซึ่งผลการประเมนินี้ยงัส่งผลถงึการปรบัขัน้เงนิเดอืนและพจิารณา
ความดคีวามชอบต่างๆ ของเจา้หน้าทีก่องคลงั ดงัแสดงในตารางที ่53 
 
ตารางที ่53 การน าตวัวดัผลมาใชป้ระเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 
จากตารางที่ 53 ผู้บงัคบับญัชาสามารถเลอืกตวัชี้วดัทีผู่้ศกึษาได้ท าการออกแบบไว้

แลว้ขา้งต้นมาปรบัใชใ้หต้รงกบัลกัษณะงานของเจา้หน้าที ่เพื่อใหผ้ลการประเมนิมคีวามยุตธิรรม
และขจดัความล าเอียง และส าหรบัเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งส่วนงานในกองคลงัมลีกัษณะงาน
แตกต่างกัน ดงันัน้ผู้บังคบับญัชาสามารถก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยน าเป้าหมายของ
ตวัชีว้ดัมาใชเ้ป็นเกณฑส์งูสุด เช่น เจา้หน้าทีท่ าไดต้ามเป้าหมายจะไดค้ะแนนคุณภาพงานเท่ากบั 
4 และถ้าท าไดร้องลงมา จะได ้3 และ 2 ตามล าดบั ซึง่ในแต่ละช่วงคะแนนนัน้ผูบ้งัคบับญัชาต้อง
ก าหนดเกณฑไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพื่อเป็นทีเ่ขา้ใจของเจา้หน้าทีภ่ายในกองคลงั ดงัตวัอย่างเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนในตารางที ่54 

รายการ 
คะแนน 

ตวัวดัการปฏิบติังาน 
1 2 3 4 

1.ปรมิาณงาน     จ านวนภาระงาน 

2.คุณภาพงาน 
    จ านวนครัง้ในการแกไ้ขขอ้มลูหลงัน าสง่ 
    อตัราในการตรวจสอบผดิพลาด 

3.ความรวดเรว็ 
    ระยะเวลาในการจ่ายเชค็/เงนิสด 
    ระยะเวลาในการท าจดัซือ้จดัจา้ง 

4.ความถูกตอ้ง     อตัราการตดัหมวดรายจ่ายผดิ 

5.ความละเอยีดถีถ่ว้น 
    จ านวนการจดัท าเอกสารผดิพลาด 
    การสง่เรื่องเบกิ-จ่ายคนืแกไ้ข 

6.ความคดิสรา้งสรรคใ์นการพฒันางาน     จ านวนครัง้ในการฝึกอบรม 



96 

 

ตารางที ่54 ตวัอยา่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ตวัวดัผลการ
ปฏิบติังาน 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
คะแนน 

1 2 3 4 
- จ านวนภาระงาน จ านวนภาระงานของเจา้หน้าที ่1 คน X100 

  จ านวนภาระงานในแผนกทัง้หมด 
1-10 % 11-15% 16-24% 

มากกว่า 
25% 

- จ านวนครัง้ในการแกไ้ข
ขอ้มลูหลงัน าสง่ 

นบัจ านวนรายงานน าสง่ทีม่กีารแกไ้ขขอ้มลู 3 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 0 ครัง้ 

- อตัราในการตรวจสอบ
ผดิพลาด 

จ านวนเรื่องทีต่รวจสอบผดิ  X 100 
    จ านวนเรื่องเบกิจ่ายทัง้หมด 

มากกว่า        
40% 

21-30% 11-20% 1-10% 

- ระยะเวลาโอนเงนิ 
ระยะเวลาในการด าเนินการโอนเงนิ 

16 -19 
วนั 

13-15 วนั 9 -12 วนั 1-8 วนั 

- ระยะเวลาในการท าจดั 
ซือ้จดัจา้ง 

ระยะเวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้จดัจา้ง 
มากกว่า

16 วนั 
13-15 วนั 8-12 วนั 1-7 วนั 

- อตัราการตดัหมวดราย 
จ่ายผดิ 

จ านวนเรื่องทีต่ดัหมวดรายจ่ายผดิ X 100 
           จ านวนเรื่องทัง้หมด 

มากกว่า 
21% 

16-20% 10-15% 1-10% 

- จ านวนการจดัท าเอกสาร
ผดิพลาด 

จ านวนเอกสารทีผ่ดิพลาด X 100 
   จ านวนเอกสารทีจ่ดัท าทัง้หมด 

มากกว่า 
21% 

16-20% 10-15% 1-10% 

- การสง่เรื่องเบกิ-จ่ายคนื
แกไ้ข 

จ านวนสง่เรื่องเบกิ-จ่ายคนืแกไ้ข X 100 
      จ านวนเรื่องเบกิ-จ่ายทัง้หมด 

มากกว่า 
25% 

21-25% 16-20% 1-15% 

- จ านวนครัง้ในการฝึกอบ- 
รมทีต่รงกบัสายงาน 

จ านวนการเขา้รว่มอบรม 1 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ 4 ครัง้ 

 
จากตารางที่ 54 เป็นตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

เช่น  ตวัวดัผลจ านวนภาระงาน เกณฑ์การให้คะแนน คอื เปอร์เซน็ต์ของจ านวนภาระงาน  ตวั
วดัผลจ านวนครัง้การแก้ไขข้อมูลหลงัน าส่ง เกณฑ์การให้คะแนน คอื จ านวนการแก้ไขข้อมูล
รายงานที่น าส่งแล้ว และตวัวดัผลจ านวนครัง้ในการฝึกอบรมที่ตรงกบัสายงาน เกณฑ์การให้
คะแนน คอื จ านวนการเขา้ร่วมอบรมของเจา้หน้าที ่เป็นต้น ซึง่เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวัอย่าง
นี้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถก าหนดเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้ะแนนทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงานทีต่้องการ
ประเมนิได ้เพื่อใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิ ตลอดจนต้องแจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบและ
เขา้ใจรว่มกนั 
 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานกองคลัง ส านักงาน

อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ออกแบบตวัวดัผล เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้นี้ ซึง่เนื้อหาประกอบดว้ย 

1. แนวคดิการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

2. ทฤษฎ ีBalanced Scorecard (BSC) 

3. คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2553 

4. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

1. ความหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน                                                                                              
Jucius (1956) กล่าวว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นการประเมนิค่าความส าเรจ็

ในการท างานของพนักงาน เพื่อจะใช้ในการตดัสนิใจใหร้างวลัหรอืลงโทษ และให้ค าปรกึษาหรอื
เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 

บวร  ประพฤตดิ ี(2520) กล่าวว่า การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน คอื วธิกีารที่
ผูบ้งัคบับญัชาไดบ้นัทกึลงความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของคนในระยะเวลาทีก่ าหนด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ
ปฏบิตังิานทัง้จุดเด่นและจุดดอ้ยของพนักงานแต่ละคน ขอ้มลูเหล่านี้จะน าไปใชป้ระโยชน์ในหลาย 
ๆ ดา้นเช่นเป็นพืน้ฐานในการตดัสนิใจในการบรหิารงานบุคคล ในการท าวจิยัดา้นการบรหิารงาน
บุคคลใช้คาดการณ์ผลการปฏบิตัิงานในอนาคตและใช้ก าหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมพฒันา
บุคคล (Wayne F.Cascio ,1978 อา้งถงึใน อลงกรณ์ มสีุทธา และสมติ สชัฌุกร, 2542) 

โดยสรุป การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นกระบวนการประเมนิค่าของผู้ปฏบิตังิาน 
ในด้านต่างๆ ทัง้ที่เกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะอื่นๆที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดตามตัวชี้ว ัดผลการ
ด าเนินงานหลกัภายใต้การสงัเกต และการท าเป็นหลกัฐานอย่างเป็นระบบและมมีาตรฐานแบบ
เดยีวกนั มเีกณฑก์ารประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพ และใหค้วามเป็นธรรมโดยทัว่กนั    
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2. ความส าคญัของการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ความส าคญัของการประเมนิผลการปฏบิตังิานสามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัต่างๆ  

ไดด้งันี้ (นงนุช  มกุขค า, 2546: 5) 

2.1 การประเมนิผลท าใหอ้งคก์รสามารถรูถ้งึสถานะของตนเองว่าอยู่ ณ จุดไหน 

หรอืสถานการณ์ในขณะนัน้เป็นอย่างไร ดงันัน้ถ้าองคก์รไม่สามารถประเมนิผลการด าเนินงาน

ของตนเองได้ ก็จะไม่สามารถบรหิารตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้เนื่องจากจะบรหิาร

ตนเองไดด้จีะตอ้งรูจ้กัสถานการณ์ทัง้ของตนเอง คู่แขง่ขนัและสภาวะแวดลอ้ม 

2.2 การพฒันาองคก์รหรอืการเปลีย่นแปลงต่างๆ ภายในองคก์รต้องเริม่จากการ

ประเมนิผลก่อน ทัง้นี้เนื่องจากการทีอ่งคก์รจะมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงมากน้อยเพยีงใด ซึง่

การทีจ่ะตอบค าถามเหล่านี้ได ้องคก์รจะตอ้งมกีารประเมนิผล 

2.3 การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัให้กบัองค์กร สามารถท าให้บุคลากรใน

องค์กรไดท้ราบถงึวตัถุประสงค์ขององคก์รและสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด้

เป็นอยา่งด ี

3. วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน 

การประเมนิการปฏิบตังิานถูกน ามาใชเ้กี่ยวกบัการตดัสนิใจและการให้แนวทางการ

ปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามปกต ิโดยก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมนิการปฏบิตังิาน 

ดงันี้ (ผุสด ีรมุาคม, 2551) 

3.1 วตัถุประสงคด์า้นการประเมนิ (Evaluative Objectives)  

3.1.1 การตัดสินใจที่ปกติและธรรมดาที่สุดตามวัตถุประสงค์ด้านการ

ประเมนิเกีย่วขอ้งกบัเรื่องค่าตอบแทน การประเมนิการปฏบิตังิานมกัจะมผีลกระทบสองส่วนต่อ

ค่าตอบแทนในอนาคตในระยะสัน้การประเมนิการปฏบิตังิานจะก าหนดความสามารถทีจ่ะต้องมี

เพิม่ขึน้ในปีต่อไป ส่วนในระยะยาวการประเมนิการปฏบิตังิานจะก าหนดว่าพนักงานคนใดจะ

ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งซึง่ไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ขึน้  

3.1.2 การตดัสนิใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานจะได้รบัผลกระทบ

จากการประเมนิการปฏบิตังิานเช่นเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รหิารจะต้องตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเลื่อน

ต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การโยกยา้ย และการใหอ้อกจากงาน  
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3.1.3 การประเมนิการปฏิบตัิงานยงัสามารถถูกน าไปใช้ในการประเมิน

ระบบการสรรหา การคดัเลอืก และการบรรจุพนักงานโดยการเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการ

ปฏบิตังิานของพนกังานกบัคะแนนสอบคดัเลอืกในขณะทีเ่ป็นผูส้มคัรงาน  

3.2 วตัถุประสงคด์า้นการพฒันา (Developmental Objectives)  

3.2.1 การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานเป็นความต้องการด้าน

การพฒันาในเบือ้งตน้ เนื่องจากพนกังานเกอืบทุกคงต้องการทีจ่ะทราบว่าผูบ้งัคบับญัชารูส้กึอย่างไร

เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานของพวกเขา แรงจงูใจทีจ่ะปรบัปรุงการปฏบิตังิานจะเพิม่ขึน้ เมื่อพนักงาน

ไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทีเ่สนอแนะเป้าหมายซึง่ส่งเสรมิความกา้วหน้าของอาชพีในอนาคต  

3.2.2 การประเมนิการปฏบิตังิานด้านการพฒันาจะมุ่งไปที่การให้ทศิทาง

กบัการปฏบิตังิานในอนาคตแก่พนักงานเป็นส าคญั ขอ้มลูยอ้นกลบัดงักล่าวจะตระหนักถงึจุด

แขง็และจุดอ่อนในการปฏบิตังิานที่ผ่านมาและก าหนดว่าพนักงานควรจะใช้แนวทางใดเพื่อทีจ่ะ

ปรบัปรงุใหด้ขีึน้  

3.2.3 ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิการปฏบิตังิานทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน การประเมนิการปฏบิตังิานทีต่ ่ากว่าค่าเฉลีย่อาจจะ

ส่งสญัญาณให้เห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่จะต้องท าให้มจีุดแขง็โดยอาศัยการฝึกอบรม

ในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบตัิงาน ผู้บงัคบับญัชาจะต้องแยกปญัหาเกี่ยวกับการ

ปฏบิตังิานซึง่เป็นผลจากการขาดความสามารถหรอืทกัษะออกจากปญัหาทีม่สีาเหตุมาจากการ

ขาดแรงจงูใจ 

 

4. ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ประโยชน์ของการประเมนิผลการปฏบิตังิานมหีลายประการและมหีลายความเหน็แต่ 

สรปุไดต้ามความเหน็ของ อลงกรณ์ มสีุทธา และ สมติ สชัฌุกร (2548: 14-15) ได ้8 ประการคอื 

4.1 ท าให้การพจิารณาความดคีวามชอบ หรอืการปูนบ าเหน็จแก่ผู้ปฏบิตังิาน

ด าเนินไปดว้ยความยุตธิรรม มเีหตุมผีล มรีะบบ เป็นระเบยีบแบบแผน ซึง่น ามาใชต่้อบุคคลใน

องคก์ารเดยีวกนัโดยเสมอภาค เพื่อป้องกนัการเล่นพรรคเล่นพวก 

4.2 ท าใหก้ารพจิารณาการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การสบัเปลีย่นโยกยา้ย การ

ลดขัน้ลดต าแหน่งและการเลกิจา้งเป็นไปอยา่งยตุธิรรม 
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4.3 ใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรอื

มาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้ รวมทัง้เป็นเครื่องมอืตรวจสอบประสทิธภิาพในการบรหิาร

องคก์ารอกีดว้ย 

4.4 เพื่อก าหนดโครงการฝึกอบรม และพฒันาผู้ปฏบิตังิานให้ถูกต้อง ตามความ

จ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม (training need) ของเจา้หน้าทีแ่ต่ละประเภท แต่ละหน้าที่

และแต่ละสาขาวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นองคก์าร 

4.5 ผลต่อตวัพนกังานเองโดยทีพ่นกังานไดท้ราบผลการปฏบิตังิานของตนเองว่า 

บรรลุตามเกณฑห์รอืมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นการท างานหรอืไม่ รวมทัง้รูว้่าตนเองมจีุดอ่อน และ

จดุแขง็ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข หรอืใชใ้หเ้ตม็ศกัยภาพ 

4.6 เป็นเครือ่งจงูใจใหพ้นกังานในองคก์ารไดป้ฏบิตัหิน้าที่ ดว้ยความเตม็ใจ เตม็

ก าลงัความรูค้วามสามารถ รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิความเขา้ใจ และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชา กบัพนกังาน   

4.7 ส่งเสรมิความเขา้ใจ และสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน 

4.8 ประโยชน์ในดา้นอื่น  ๆเช่น การแนะแนวและวางแผนแนวอาชพีใหแ้ก่พนักงาน การ

ก าหนดอตัราก าลงัคน การสรรหาคดัเลอืกพนักงาน การส่งมอบงานเมื่อสบัเปลี่ยนผู้บงัคบับญัชาการ

พฒันาระบบงาน เป็นตน้ 

 

5. หลกัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

หลกัการส าคญัๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อให้การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุตามวตัถุประสงคม์ดีงันี้ (อลงกรณ์ มี

สุทธา และ สมติ สชัฌุกร, 2548: 15-16) 

5.1 การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นกระบวนการประเมนิค่าผลการปฏบิตังิาน ไม่ใช่

การประเมนิค่าบุคคล 

5.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นส่วนหนึ่งของหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผูบ้งัคบับญัชาทุกคน 

5.3 การประเมนิผลการปฏบิตังิานจะตอ้งมคีวามแมน่ย าในการประเมนิ กล่าวคอื 

5.3.1 มคีวามเชื่อถอืได้ (Reliability) หมายถงึ ความคงเสน้คงวาของผล

การประเมนิหลายๆ ครัง้ ในเวลาทีต่่างกนั 
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5.3.2 ความเทีย่งตรง (Validity) หมายถงึ ความตรงต่อวตัถุประสงคข์อง

การประเมนิผล กล่าวคอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ ต้องให้ผลการประเมนิสะท้อน

คุณค่าของคนท างานทีม่ต่ีอหน่วยงานไดจ้รงิ 

5.4 การประเมนิผลการปฏบิตัิงานจะต้องมเีครื่องมอืหลกัช่วยในการประเมินที่

ส าคญัไดแ้ก่ ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Performance 

Standard) แบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal Form) 

 

6.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานจะต้องมกีารด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ (อลงกรณ์ มสีุทธา และ สมติ สชัฌุกร, 2548: 17) 

6.1 ก าหนดความมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคใ์นการประเมนิว่า จะใหม้กีารประเมนิ

เพื่อน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด 

6.2 เลอืกวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน

และความมุง่หมายทีต่ ัง้ไว ้

6.3 ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นการก าหนดว่างานที่ผู้ด ารง

ต าแหน่งหนึ่งๆ จะตอ้งปฏบิตัใินช่วงเวลาหนึ่งนัน้ ควรจะมปีรมิาณและคุณภาพอยา่งไร 

6.4 ท าความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการประเมนิผลการปฏบิตังิานให้รู้

ทัว่กนัเพื่อความเขา้ใจ ยอมรบัและรว่มมอื 

6.5 ก าหนดช่วงเวลาประเมนิผลการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน ซึง่

ตามปกตจิะก าหนดใหปี้ละ 1-2 ครัง้ 

6.6 ก าหนดหน่วยงานและบุคคลที่จะรบัผดิชอบด าเนินการและประสานงาน 

โดยปกตอิงคก์ารจะมอบใหห้น่วยงานดา้นบรหิารงานบุคคลเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

6.7 ด าเนินการและควบคุมระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตาม

ขัน้ตอนต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว ้

6.8 วเิคราะห์และน าผลการประเมนิไปใช้ คือ หลงัจากผู้ประเมนิท าการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานแล้วหน่วยงานทีร่บัผดิชอบจะรวบรวมผลการประเมนิจากหน่วยงาน

ต่างๆ มาวเิคราะห์เพื่อประมวลเสนอผู้บรหิารระดบัต่างๆ รวมทัง้ผู้บงัคบับญัชาของแต่ละ
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หน่วยงาน นอกจากนี้ยงัต้องมกีารแจง้และหารอืผลการปฏบิตังิาน เป็นการสื่อกลบั (Feedback) 

ใหผู้ร้บัการประเมนิทราบดว้ย เพื่อจะไดป้รบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

6.9 การตดิตามผล เป็นขัน้ตอนทีพ่จิารณาว่า ผลการประเมนิดงักล่าวสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรอืไม่เพยีงใด  รวมทัง้ติดตามการด าเนินการ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าได้ด าเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพยีงใด ทัง้นี้เพื่อน าขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บั กลบัไปเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัส าหรบัระบบการประเมนิผล

ต่อไป 

  

ในอดตีการประเมนิผลผูบ้รหิารส่วนมากใชเ้ครื่องมอืทางด้านบญัช ีและการเงนิเป็น

หลกั เช่น อตัราส่วนทางการเงนิ การวเิคราะห์งบการเงนิ รายได ้ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก าไร 

เป็นต้น แต่ในปจัจุบนัการใช้ตวัชี้วดัทางด้านการเงนิเพยีงอย่างเดยีวนัน้ยงัไม่เพยีงพอต่อการ

แขง่ขนัในยคุปจัจบุนั ทัง้น้ีเน่ืองจากตวัชีว้ดัทางดา้นการเงนิมขีอ้จ ากดัหลายประการ (พสุ  เดชะ

รนิทร,์ 2545) ดงัต่อไปนี้ 

1. ปจัจยัส าคญัที่ก่อให้เกิดความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ส าหรบัองค์กรต่างๆ ใน

ปจัจุบนัมกัจะเป็นทรพัยากรหรอืความสามารถทีไ่ม่สามารถจบัต้องได ้(Intangible Resources 

and Capabilities) เช่น ความรู ้(knowledge) ชื่อเสยีงและภาพพจน์ขององคก์ร ความพงึพอใจ

ลูกค้า ความพงึพอใจของพนักงาน ตรา/ยีห่้อของสนิค้า หรอืแมก้ระทัง่ความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ซึ่งเป็นปจัจยัที่ไม่สามารถจบัต้องได้เหล่าน้ีไม่สามารถใช้ตัวชี้ว ัด

ทางดา้นการเงนิหรอืบญัชมีาประเมนิได ้

2. ตวัชี้วดัทางการเงนิทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนั จะชี้ให้เหน็ความสามารถขององคก์รใน

ดา้นต่างๆ เช่น ความสามารถในการท าก าไร ความสามารถในการช าระหนี้ หรอืความสามารถ

ในการบรหิารสนิคา้คงคลงั ซึง่ตวัชีว้ดัเหล่าน้ีไม่ไดต้อบค าถามอื่นเกี่ยวกบัปจัจยัภายนอกองคก์ร

ทีม่คีวามส าคญักบัการด าเนินงานและกลยทุธใ์นระยะยาวขององคก์รได ้

3. การมุง่ทีต่วัชีว้ดัดา้นการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว จะท าใหผู้บ้รหิารและองคก์รมุ่งเน้นที่

ผลการด าเนินงานระยะสัน้มากกว่าการเสรมิสรา้งความสามารถทางการแข่งขนัในระยะยาวทัง้นี้

เนื่องจากตวัชีว้ดัทางดา้นการเงนิต่างๆ เช่น อตัราส่วนทางการเงนิ จะแสดงค่าผลการด าเนินงาน

ขององค์กรในลกัษณะปีต่อปี ถ้าผูบ้รหิารมุ่งเน้นในการสรา้งก าไรใหอ้งคก์ร ผู้บรหิารก็พยายาม

ท าทุกวถิีทางที่จะท าให้องค์กรมกี าไรในแต่ละปี แต่การท าเช่นนัน้อาจจะท าให้ผู้บรหิารละเลย 
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กิจกรรมบางประการที่ช่วยเสรมิสร้างความสามารถทางการแข่งขนัในระยะยาวที่ไม่สามารถ

สรา้งผลตอบแทนในระยะสัน้ 

4. ตวัชีว้ดัทางดา้นการเงนิ เป็นตวัชีว้ดัทีบ่อกใหผู้บ้รหิารทราบถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

ในอดตี หรอืบอกสิง่ที่เกิดขึน้มาแล้ว (Lagging Indicators) แต่ไม่ได้บอกให้รู้ถงึปญัหาและ

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์รในอนาคต (Leading Indicators) ทัง้นี้เนื่องจากขอ้มลูทีใ่ชใ้นตวัชีว้ดั

ทางด้านการเงินเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้มาต่อเมื่อเหตุการณ์หรือระยะเวลาได้สิ้นสุดลง 

ผูบ้รหิารหรอืองคก์รจะรูต่้อเมื่อปิดบญัชใีนแต่ละเดอืน หรอืรอบปีและขอ้มูลทีผู่บ้รหิารรูก้จ็ะเป็น

ข้อมูลในเดือนที่แล้วหรอืปีที่แล้วซึ่งอาจจะไม่สามารถบอกให้รู้ถึงโอกาสหรอืปญัหาที่องค์กร

จะตอ้งเผชญิในอนาคตไดซ้ึง่จะใหผู้บ้รหิารสามารถวางแผนการด าเนินงานในอนาคตได้ 

 

ถงึแมต้วัชีว้ดัดา้นการเงนิจะมขีอ้จ ากดัหลายประการแต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าตวัชีว้ดั

ด้านการเงนิจะไม่มคีวามส าคญัอกีต่อไปซึ่งตวัชี้ว ัดที่ไม่ใช่ตวัชี้วดัด้านการเงนิ (Non-financial 

Indicators) ก็มขี้อจ ากดัเช่นกนั โดยขอ้จ ากดัของตวัชี้วดัที่ไม่ใช่ตวัชี้วดัทางด้านการเงนิมี

ดงัต่อไปนี้ 

1. ต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลพอสมควร โดยเฉพาะถ้าองค์กรยงั

ไม่มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีพอจะต้องมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นซึ่ง

ผูบ้รหิารจะตอ้งเปรยีบเทยีบระหว่างประโยชน์ทีไ่ดร้บัและตน้ทุนทีเ่สยีไปว่าคุม้กนัหรอืไม่ 

2. ตวัชี้วดัที่ไม่ใช่ตวัชี้วดัด้านการเงนิ (Non-financial Indicators) แต่ละอย่าง

สามารถวดัไดห้ลายรปูแบบท าใหข้าดมาตรฐานทีช่ดัเจนในการเปรยีบเทยีบโดยเฉพาะอย่างยิง่

การเปรยีบเทยีบระหว่างองคก์ร 

3. ตวัชีว้ดัที่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัด้านการเงนิ (Non-financial Indicators) บางตวัจะขาด

ความน่าเชื่อถอืทางดา้นสถติ ิ

4. ผู้บรหิารเองอาจจะหลงไปกับตัวชี้วดัที่ไม่ใช่ตัวชี้วดัด้านการเงนิ (Non-financial 

Indicators) ท าใหเ้กดิสภาวะทีม่ตีวัชีว้ดัมากเกนิไปจนก่อใหเ้กดิความสบัสน 

จากขอ้มลูขา้งต้นจะเหน็ว่าตวัชีว้ดัดา้นการเงนิ (Financial Indicators) และตวัชีว้ดัที่

ไม่ใช่ตวัชี้วดัด้านการเงนิ (Non-financial Indicators) ต่างก็มขี้อจ ากดั ดงันัน้เพื่อจะให้การ

ประเมนิผลขององคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประเมนิผลโดยใชต้วัชีว้ดัทัง้

สองดา้นควบคู่กนั 
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Robert S. Kaplan และ David P. Norton ไดต้ระหนักว่าไม่มตีวัวดัผลการปฏบิตังิาน
ตวัใดตวัหนึ่งที่จะสะท้อนถึงผลการปฏบิตังิานในแต่ละแง่มุมขององค์กรธุรกิจได้อย่างครบถ้วน 
ดงันัน้ทัง้ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จงึไดพ้ฒันาแนวคดิเกี่ยวกบัระบบวดัผลการ
ปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และการวัดผลการ
ปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ หรอื Balanced Scorecard ซึ่งเป็นระบบที่น ามาใช้ในการวดัผลการ
ปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากการวางแผลเชิงกลยุทธ์ โดยมองทัง้ในส่วนของตัววัดผลการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นตวัเงนิ ซึง่ไดแ้สดงถงึผลการปฏบิตังิานในอดตี และตวัวัดผลการปฏบิตังิานทีไ่ม่
เป็นตวัเงนิ ที่เป็นตวัวดัผลในระดบัปฏบิตัิการโดยแสดงถึงความพอใจของลูกค้า กระบวนการ
ภายใน กระบวนการเรยีนรูแ้ละเตบิโตขององค์กร ซึ่งการปฏบิตัิงานในระดบัปฏบิตันิี้จะเป็นตวั
ผลกัดนัการปฏบิตังิานทีเ่ป็นตวัเงนิในอนาคตใหป้ระสบความส าเรจ็ได ้

 

ทฤษฎี Balanced Scorecard (BSC) 
 

ก่อนปี ค.ศ. 1990 การวดัผลการด าเนินงาน (Measuring Performance) ในองคก์าร
ยงัใช้แนวทางด้านการเงนิ (Financial Approach) ซึ่งยงัคงปิดบงัในบางเรื่องขององค์การ
โดยเฉพาะความสามารถในการสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิ (Economic Value) ขององคก์าร 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 Robert S. Kaplan และ David P. Norton จงึไดค้ดิคน้และ
พฒันาแนวทางใหม่ในการวดัผลการด าเนินงาน โดยเรยีก “Balanced Scorecard” และน ามา
เผยแพร่ในปี ค.ศ.1992 ในสหรฐัอเมรกิา และเริม่เป็นทีย่อมรบัขององคก์ารขนาดใหญ่ซึง่มคีวาม
ซบัซอ้นทางธุรกจิและการด าเนินงานขององคก์ารอยู่ในภาวะเร่งรบีและสบัสน (Chaos Situation) 
การบรหิารงาน และประเมนิผลการด าเนินงานจงึต้องมองภาพรวมในหลายๆ มติพิรอ้มกนัไป 
(พสุ เดชะรนิทร,์ 2546:21-22) 

 
1. ความหมายของ Balanced Scorecard (BSC) 

Kaplan and Norton (1996: 3) กล่าวว่า BSC เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลการ

ด าเนินงาน และเพื่อการจดัการในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยอาศัยการวดัผล 

(Measurement) อยา่งสอดคลอ้งในองคก์ารและเน้นทีค่วามส าเรจ็ขององคก์าร  

Olve, N., Roy, J, and Wetter, M. (1999, อ้างถงึใน เสาวพงษ์ ยมาพฒัน์, 2550) 

ใหค้วามหมายว่า BSC เป็นการวดั ตวัผลกัดนัผลการด าเนินงาน (Performance Drivers) เพื่อ
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การจดัการทรพัยากรทีจ่ะเกิดผลลพัธใ์นอนาคต และเหน็ว่าเป้าหมายสูงสุดของ BSC คอืการ

สรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ เพราะ BSC จะแสดงใหเ้หน็ความชดัเจนของธุรกจิทีพ่นักงานทุก

คนรบัรูแ้ละจะถูกกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูเ้พื่อบรรลุจุดหมาย และเหน็ว่า “ความสมดุล” เป็น

ความสมดุลทีเ่กดิจากตวัผลกัดนัผลการด าเนินงานดงักล่าว 

พสุ เดชะรนิทร ์ (2546) อธบิายว่า BSC เป็นทัง้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและการ

ประเมนิผล และเป็นเครือ่งมอืทางดา้นการจดัการทีช่่วยในการน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏบิตั ิ

“Balanced” หมายถงึความสมดุลของจ านวนมุมมองที่ใช้ในการพจิารณาองค์การ 

เพื่อก าหนดปจัจยัหลกัแห่งความส าเรจ็ (KSF) และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั เพื่อป้องกนั

ความเบี่ยงเบนและช่วยให้มีการพิจารณาองค์การจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน และ 

“Scorecard”หมายถงึรายงานสรุปผลสมัฤทธิท์ี่องคก์ารบรรลุ ซึง่น าเสนออยู่ในรายงานส าหรบั

ผู้บรหิารเพื่อให้ผู้บรหิารสามารถติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวตัถุประสงค์องค์การ  

(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2545: 15)  

อลงกรณ์ มสีุทธา และ สมติ สชัฌุกร (2548: 20) กล่าวว่า BSC คอื เคา้โครงหลาย

มติทิีใ่ชก้ าหนด ด าเนินการ และบรหิารจดัการกลยุทธท์ุกระดบั โดยมกีารเชื่อมโยงวตัถุประสงค ์

แผนงาน โครงการหรอืกจิกรรม และการวดัผลหรอืการประเมนิกบักลยทุธอ์งคก์าร 

ดงันัน้ความหมายของ BSC จงึสรุปได้ว่าเป็นเครื่องมอืชนิดหนึ่งทีใ่ช้ในการประเมนิผล

การปฏิบตัิงานหรอืการด าเนินงาน ที่มมีุมมองด้านต่างๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน และเป็น

เครื่องมอืในการจดัการแปลกลยุทธ์สู่การปฏบิตัเิพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร รวมถงึการสรา้ง

องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ 

 

2. องคป์ระกอบของ Balanced Scorecard (BSC) 

พสุ  เดชะรนิทร ์(2546) อธบิายว่า ในปจัจบุนัการประเมนิผลองคก์รไม่สามารถใชแ้ต่

ตวัชีว้ดัทางดา้นการเงนิเพยีงอย่างเดยีว ผู้บรหิารต้องพจิารณามุมมองอื่นๆ ประกอบดว้ย ซึ่ง

ประเดน็น้ีคอืจดุเริม่ตน้หรอืทีม่าของ Balanced Scorecard ที ่Kaplan และ Norton พฒันาขึน้มา

เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลองคก์ร ซึง่ประกอบดว้ย 4 มมุมองคอื                                           

1. มุมมองดา้นการเงนิ (Financial Perspective) เป็นมุมมองเพื่อบอกผลงานและ

สถานภาพทางการเงนิของบรษิทั และทีส่ าคญัคอื เป็นมุมมองทีส่ะทอ้นความคาดหวงัของ ผูถ้อืหุน้

หรอืเจา้ของในแงข่องก าไรหรอืเงนิปนัผล 
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2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) เป็นมุมมองทีอ่งคก์รหรอืบรษิทัต้อง

ใหค้วามส าคญักบัการท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ ประทบัใจ และกล่าวถงึองคก์รในทางทีด่เีป็นตน้ 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองที่

องค์กรต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างผลงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

กระบวนการให้บรกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการในหน่วยงานที่ถอืเป็นกลยุทธ์ส าคญัที่จะ

น าไปสู่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

4. มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

เป็นมุมมองทีอ่งคก์รจะสามารถสรา้งผลงานดา้นกระบวนการผลติหรอืใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ  ซึง่มี

ความตอ้งการบุคลากรทีม่คีุณภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ ต้องการ

การเรยีนรูแ้ละวจิยัเพื่อสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ มุมมองด้านการวดัผลเกี่ยวกบัการเรยีนรู้และ

เตบิโตจงึเป็นมุมมองที่มคีวามส าคญั และเป็นรากฐานของความส าเรจ็ในระยะยาวและอย่าง

ยัง่ยนืขององคก์ร 

 

โดย Kaplan และ Norton (1996) ไดอ้ธบิายความหมายทัง้ 4 ดา้น เพื่อขยายความ

ดงันี้ 

1. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 

BSC จะประกอบดว้ยดา้นการเงนิ โดยมองตัง้แต่การวดัผลทางการเงนิ (Financial 

Measures) คอื การสรุปผลการด าเนินงานด้านมูลค่าทางเศรษฐกจิ การวดัทางการเงนินี้จะ

ชีใ้ห้เหน็ถงึกลยุทธ์ของบรษิทั เพื่อน าไปใชใ้นการปฏบิตั ิ(Implementation) ซึง่ในองค์การส่วน

ใหญ่วตัถุประสงค์ด้านการเงนิจะเกี่ยวขอ้งกบัการเพิม่รายรบั การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ าย และ

การเพิ่มประสิทธิผล ตลอดจนการใช้ทรพัย์สินให้เกิดประโยชน์ และการลดความเสี่ยงทาง

การเงนิ 

การพจิารณาวตัถุประสงคด์า้นการเงนิของแต่ละธุรกจิจะแตกต่างกนัไปและยงัขึน้อยู่

กบัช่วงของวงจรชวีติของธุรกจิ และธุรกจิในช่วงเตบิโตจะมุ่งเน้นทางดา้นการขาย เช่น การเปิด

ตลาดใหม่ ลูกคา้ใหม่ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ โดยมกีารพฒันาระบบงานและความสามารถ

ของพนกังาน ส่วนในช่วงอยู่ตวั จะเน้นทางดา้นการวดัผลทางการเงนิแบบเดมิ อาทเิช่น ROCE 

(Return-On-Capital-Employed) การวดัรายไดจ้ากการด าเนินงาน ก าไรขัน้ตน การประเมนิผล

การลงทุนในโครงการตามมาตรฐาน การท ากระแสเงินสด หรืออาจจัดท ามูลค่าเพิ่มทาง
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เศรษฐศาสตร ์(Economic Value Added) และในช่วงการเกบ็เกี่ยวผล จะเน้นดา้นกระแสเงนิสด 

ROI, EVA ในช่วงนี้จะไม่มกีารวจิยัการพฒันา หรอืการขยายขดีความสามารถทัง้นี้เพราะ

ระยะเวลาในช่วงนี้จะเป็นช่วงทีส่ ัน้นัน่เอง 

แนวคิดด้านกลยุทธ์ ส าหรบัมุมมองด้านการเงนิ (Strategic Themes for the 

Financial Perspective) Kaplan และ Norton (1996: อ้างถงึใน เสาวพงษ์  ยมาพฒัน์, 2550: 17) 

กล่าวว่า ม ี3 กลยทุธ ์ส าหรบัในแต่ละช่วงของวงจรชวีติดงักล่าว คอื 

1. การเตบิโตและการผสมผสานของรายรบั (Revenue Growth and Mix) ซึง่เป็นการ

กล่าวถงึ การขยายผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อเขา้ถงึลูกคา้และตลาดใหม่ๆ การเปลีย่นแปลงส่วนผสม

ทางผลติภณัฑ ์และบรกิาร 

2. การลดต้นทุนและการพฒันาผลติภาพ (Cost Reducing / Productivity Improvement) 

ซึง่จะกล่าวถงึการผลกัดนัในการลดตน้ทุนทางตรงของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

3. การใช้สนิทรพัยอ์ย่างมปีระโยชน์และการก าหนดกลยุทธ์การลงทุน(Asset Utilization 

Investment Strategy) โดยการพยายามลดเงนิทุนหมุนเวยีน และการจดัการธุรกิจใหม่โดยใช้

ทรพัยากรที่มอียู่ในปจัจุบนัและใช้ทรพัยากรที่ขาดแคลนอย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งในการจดัการ

เหล่านี้จะท าใหเ้กดิผลต่อธุรกจิในการเพิม่ผลตอบแทนของเงนิลงทุนและทรพัยส์นิ 

โดยสรุปวตัถุประสงค ์การประเมนิผลดา้นการเงนิกเ็พื่อแสดงใหเ้หน็ถงึเป้าหมายของ

องค์การในระยะยาว และตัวขบัเคลื่อนในมุมมองด้านการเงนินี้จะเป็นตัวการที่ท าให้เกิดการ

เลอืกใชก้ลยทุธต่์างๆ 

 

2. มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perpective) 

Kaplan และ Norton (1996: อ้างถงึใน เสาวพงษ์ ยมาพฒัน์, 2550: 18) กล่าวว่า

วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัของการวดัผลการด าเนินงานในมมุมองนี้ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ 

การแสวงหาลูกค้าใหม่ การรกัษาลูกค้าเก่าโดยการน าเสนอสนิค้าที่มคีุณภาพ การบรกิารที่รวดเรว็ 

และชื่อเสียงของกิจการซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเครื่องมอืหนักที่ใช้วดัด้านลูกค้า (Customer Core 

Measurement Group) เป็น 5 กลุ่ม ดงัภาพที ่6 
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ภาพที ่6 กลุ่มเครือ่งมอืหลกัทีใ่ชว้ดัมุมมองดา้นลกูคา้ 
ทีม่า: Kaplan และ Norton (1996: 68) 
 
 จากภาพที ่6 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

1. ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) จะมุ่งไปทีก่ลุ่มของลูกคา้หรอืการแบ่งส่วน

ตลาด และขนาดตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 

2. การรกัษาลูกคา้เดมิ (Customer Retention) จะมุ่งการวดัไปในดา้นการรกัษาและ

คงไวซ้ึง่ลกูคา้ โดยการวดัเป็นรอ้ยละของการเตบิโตของธุรกจิกบัลกูคา้ในปจัจบุนั 

3. แสวงหาลกูคา้ใหม ่(Customer Acquisition) จะวดัโดยการดจู านวนลูกคา้ใหม่ในแต่

ละส่วนของตลาด หรอือตัราส่วนของต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ต่อจ านวนลูกค้าใหม่ ซึ่งตวัขบั

เคลื่อนทีส่ าคญัของการหาลกูคา้ใหมค่อืการออกไปพบลกูคา้ 

4. ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) จะวดัจากผลยอ้นกลบั ของสิง่

ทีอ่งคก์ารด าเนินการและจะสามารถวดัผลไดจ้ากการกลบัมาซือ้สนิคา้ซ ้าของลูกคา้ หรอืโดยการ

ใช้วิธีการส ารวจความพึงพอใจเป็นหลักซึ่งมีเทคนิคพื้นฐานคือ การส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณยีก์ารสมัภาณณ์ทางโทรศพัทแ์ละการสมัภาษณ์ส่วนตวั การวจิยัตลาดจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั

ของธุรกจิในปจัจบุนั 

ความพงึพอใจ 

ของลกูคา้ 
 

การแสวงหา 

ลกูคา้ใหม่ 
 

การสรา้งก าไร 

จากลกูคา้ 

การรกัษา   

ลกูคา้เดมิ 

ส่วนแบ่งทาง

การตลาด 
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5. ความสามารถในการท าก าไรจากลูกคา้ (Customer Profitability) ส่วนใหญ่จะวดั

โดยใชร้ะบบตน้ทุนตามกจิกรรม (Activiry-Based Cost System) เป็นเครื่องมอืและเป็นสญัญาณ

คอยบอกถงึความสมัพนัธร์ะหว่างก าไรกบัลกูคา้ 

 

3. มมุมองด้านกระบวนการภายในของธรุกิจ (Internal-Business Process Perspective) 

ในมุมมองด้านนี้จะต้องสมัพนัธ์และเกี่ยวโยงกบัสองด้านแรกที่กล่าวมาแล้ว เพราะ

เป็นพืน้ฐานทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Perspective) เกดิยอดขายและ

ก าไร(Financial Perspective) โดยการปรบัปรุงโครงสร้างการด าเนินงานภายในองค์กร ซึ่ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน (Kaplan and Norton, 1996) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 ความเชื่อมโยงทางคุณค่าของมุมมองดา้นกระบวนการภายในของธุรกจิ 

ทีม่า: Kaplan และ Norton (1996: 27) 

จากภาพที ่7 กระบวนการภายในของธุรกจิประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

1. กระบวนการสรา้งนวตักรรมใหม่ (Innovation Process) อนัไดแ้ก่ การวจิยัพฒันา

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กระบวนการทางธุรกจิ(Business Process) 
กระบวนการสรา้งนวตักรรม 
 การออกแบบผลติภณัฑ ์
 การพฒันาผลติภณัฑ ์

 
กระบวนการปฏบิตักิาร 

 การผลติ 
 การตลาด 
 การบรกิาร 

      พฒันา 

ก าหนด

ความ

ตอ้งการ

ของลกูคา้ 

   ออกแบบ       ผลติ       ตลาด     บรกิาร           

ความพงึ

พอใจของ

ลกูคา้ 

นวตักรรมใหม่ การปฏบิตักิาร การบรกิารหลงัขาย 

เวลาทีใ่ชก่้อนออกสู่ตลาด ห่วงโซ่การจ าหน่วย(Supply Chain) 
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2. กระบวนการปฏบิตักิาร (Operations Process) เป็นสิง่ส าคญัที่ผู้บรหิารต้อง

ศกึษาเพื่อก าหนด สมรรถนะหลกัขององคก์ร แล้วจะเกดิความคดิในการสรา้งกระบวนการใหม่

ในการด าเนินธุรกจิ ส าหรบัเครื่องมอืที่ใชว้ดัในส่วนนี้คอื TQM (Total Quality Management) 

ซึง่เน้นในดา้นคุณภาพ (Quality) และวงจรของเวลา (Cycle Time)  

3. การบรกิารหลงัการขาย (Postsale Service) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของความ

เชื่อมโยงคุณค่าภายใน (Internal Value Chain) ซึง่เป็นการอธบิายถงึการตอบสนองลูกคา้ใน

การแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ภายหลงัการขาย ความรวดเรว็ ต้นทุนของทรพัยากรที่ใชเ้ป็นตวัชีว้ดั

การด าเนินงานของการบรกิารหลงัการขาย  

โดยสรปุแลว้กระบวนการปฏบิตังิานภายในของธุรกจิจะถูวดัโดยระบบการวดัทีมุ่่งไป

ที่การก ากับดูแล และการปรับปรุงพัฒนา ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ต้นทุนคุณภาพและเวลาใน

กระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นอยู่ปจัจุบนั โดยมเีครื่องมอืทีใ่ช ้เช่น Just – In- Time (วดัดา้น

เวลา) หรอื Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

 

4. มมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

Kaplan และ Norton (1996) เห็นว่ามุมมองด้านนี้ถือว่าเป็นฐานของการน าไปสู่

ความส าเรจ็ของมมุมองอื่นๆ ซึง่มมุมองนี้มวีตัถุประสงค ์3 ดา้นหลกัคอื 

1. ความสามารถของพนกังาน 

2. ความสามารถของระบบขา่วสารขอ้มลู 

3. ระบบแรงจงูใจ การกระจายอ านาจ และการปรบัตวัใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั 

มุมมองนี้มคีวามส าคญัมากต่ออนาคตขององคก์รเพราะเป็นพืน้ฐานขององคก์ร และเป็น

ตวัขบัเคลื่อนที่จะท าให้เกดิมุมมองด้านต่างๆ ทุกด้านทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้นโดยเฉพาะมุมมองด้าน

การเงนิ 

จากหลกัการทีว่่า (Kaplan และ Norton: 1996) ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด

ขององคก์ร จงึตอ้งพจิารณาในเรือ่งต่างๆ ของทรพัยากรมนุษยแ์ละสามารถวดัผลออกมาได ้ซึง่อาจ

วดัได้โดยเครื่องมอืหลกั 3 กลุ่มคอื 1) ความพงึพอใจพนักงาน 2) การรกัษาพนักงานไว้ 3) ผลติ

ภาพของพนกังาน ดงัภาพที ่8 
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ภาพที ่8 กรอบการท างานของการวดัผลมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต 
ทีม่า : Kaplan และ Norton (1996: 129) 
 

กลุ่มที่ส าคญัที่สุดในภาพที่ 8 คอื ความพงึพอใจของพนักงาน ซึ่งการวดัความพงึ

พอใจของพนกังานโดยทัว่ไปใชก้ารส ารวจประจ าปีหรอืสุ่มส ารวจรายเดอืน ส่วนการวดัการธ ารง

ไวซ้ึง่พนกังานเดมิมกัใชก้ารวดัด้วยอตัราการเขา้ออกของพนักงานระดบัส าคญัๆ และการวดัผล

ผลติของพนกังานจะใชอ้ตัราของผลผลติของพนักงานต่อเงนิค่าตอบแทนของพนักงาน หรอือาจ

ใชอ้ตัราส่วนรายรบัต่อพนกังาน 

ทัง้นี้ การสรา้งความพงึพอใจของพนกังาน เกดิจาก 3 องคป์ระกอบ คอื 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เป็นการกล่าวถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึ่งถือว่ามคีวามส าคญัในระดบัพื้นฐาน โดยมุมมองนี้มตีวัชี้วดัที่ส าคญัคอื 

ความทนัเวลาและเป็นปจัจุบนัของขอ้มูล การครอบคลุมของขอ้มลูในการตอบสนองการใช้งาน

และอตัราทีร่ะบบใชก้ารไมไ่ด ้ระบบแรงจงูใจ การกระจายอ านาจ และการรวมเป็นหน่ึงเดยีว 

การรกัษาไว้

ซึง่พนกังาน 

ผลลพัธ ์/ 

ผลผลติ 

ความพงึพอใจ

ของพนกังาน 

บรรยากาศ

การท างาน 

เทคโนโลยใีน

องคก์ร 

ความสามารถ

ของพนกังาน 

ผลติภาพของ

พนกังาน 

Enablers 

Core Measurements 
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2. ความสามารถของพนักงาน ซึ่งรวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารทัง้ในองคก์ร และ

นอกองคก์ร 

3. การสรา้งบรรยากาศในการท างาน เป็นเครื่องมอืช่วยทีส่ าคญัทางดา้นกายภาพ ที่

จะส่งผลต่อจติใจ และการกระตุน้ความพงึพอใจในการท างานใหม้ากขึน้ 

 

นอกจากนี้ Kaplan และ Norton (1996) ได้อธิบายเพิม่เติมถึงความพงึพอใจของ

พนกังานยงัมสี่วนประกอบอื่นๆ ดงันี้ 

1. การใหพ้นักงานเขา้มสี่วนรวมในการตดัสนิใจ เช่น ใหพ้นักงานไดม้กีารเสนอแนะ

ความคดิเหน็ในการท างาน 

2. การให้พนักงานเห็นคุณค่าของการท างานที่ด ีเพื่อให้เกิดทศันคตทิี่ดต่ีอองค์กร

และมคีวามรกังานทีป่ฏบิตั ิ

3. การให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน

องคก์รอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา และใหโ้อกาสไดร้บัทราบ หรอืแสวงหาขอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก 

4. การสนับสนุนให้พนักงานสรรสร้างและใช้ความคดิรเิริม่ ด้วยการเปิดโอกาสให้

แสดงความรูค้วามสามารถ ทัง้ในองคก์รและนอกองคก์ร ดว้ยการใหเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืจดัการ

ประกวดแนวคดิ  ผลงาน และกจิกรรมใหม่ๆ  ภายในองคก์ร 

5. การสนับสนุนการท างานของพนักงาน โดยวธิกีารเชงิมนุษยสมัพนัธ์ ซึ่งรวมถึง

การเปิดโอกาสใหค้น้ควา้ศกึษาหาความรูใ้นการท างาน โดยใหก้ารอบรมการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  

6. ความพงึพอใจโดยรวมกบับรษิทั เป็นการมองคุณค่าขององคก์รทีพ่นักงานท างาน

อยูเ่พื่อสรา้งบรรยากาศการท างานในภาพรวมขององคก์ร 

 

ดงันัน้ ทัง้ 3 องค์ประกอบของมุมมองการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต คอืความพงึพอใจของ

พนักงาน ความสามารถของพนักงาน และเทคโนโลยีในองค์กร โดยทัง้ 3 องค์ประกอบมี

วตัถุประสงค์ที่มุ่งสรา้งบรรยากาศในองค์กรให้เกดิแรงจูงใจและความคดิรเิริม่ของพนักงาน ซึ่ง

ส่งผลต่อผลติภาพของพนกังาน ผลลพัธ ์และผลผลติขององคก์รโดยรวม 

 

 



32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 องคป์ระกอบการวดัผลการปฏบิตังิานของ Balanced Scorecard 
ทีม่า : Kaplan และ Norton (1996: 9) 
 

จากภาพที ่9 ภายใตแ้ต่ละมมุมองจะประกอบดว้ยช่อง 4 ช่องไดแ้ก่ 

1) วตัถุประสงค์ (Objective) ที่ส าคัญของแต่ละมุมมอง โดยวตัถุประสงค์ในที่นี้

หมายถงึสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการทีจ่ะบรรลุหรอือยากจะไปใหถ้งึ เช่น  

1.1 วตัถุประสงค์ด้านการเงนิ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้ หรอืการลดลงของ

ตน้ทุน   

1.2 วตัถุประสงคด์า้นลกูคา้ ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ การรกัษาลูกคา้

เดมิ การบรกิารทีร่วดเรว็ หรอื ชื่อเสยีงของกจิการทีด่ ี

1.3 วตัถุประสงค์ด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ การด าเนินงานที่รวดเรว็ขึ้น 

กระบวนการจดัส่งทีต่รงเวลา หรอืกระบวนการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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1.4 วัตถุประสงค์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มทักษะของ

พนักงาน การรกัษาพนักงานที่มคีุณภาพ วฒันธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง

ความสามารถ และการมรีะบบสารสนเทศทีด่ ี

2) ตวัชีว้ดั (Measures หรอื Key Performance Indicators) ซึง่ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัของ

วตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้น ซึง่ตวัชีว้ดัผลจะสามารถบอกว่าองคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละดา้น

หรอืไม ่เช่น 

2.1 ภายใตว้ตัถุประสงคด์า้นการเงนิตวัชีว้ดัทีน่ิยม ไดแ้ก่ รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เทยีบ

กบัปีทีผ่่านมา 

2.2 ภายใต้วตัถุประสงค์ด้านลูกค้าตวัชี้วดัที่นิยม ได้แก่ จ านวนลูกค้าทัง้หมด 

หรอื จ านวนทีล่กูคา้หายไป 

2.3 ภายใต้วตัถุประสงค์ด้านกระบวนการภายในตวัชี้วดัที่นิยม ได้แก่ จ านวน

ของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการผลติ หรอืรอ้ยละของสนิคา้ทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพ 

2.4 ภายใต้วตัถุประสงค์ด้านการเรียนรู้และการพฒันาตัวชี้วดัที่นิยม ได้แก่ 

จ านวนชัว่โมงในการอบรมต่อคนต่อปี หรอืระดบัความสามารถของพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ 

3) เป้าหมาย (Target) ได้แก่ ตวัเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุของตวัชี้วดัแต่ละ

ประการ เช่น 

3.1 เป้าหมายการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 20 ต่อปี 

3.2 เป้าหมายของจ านวนลกูคา้เก่าทีห่ายจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ต่อปี 

3.3 เป้าหมายของจ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ต่อปี 

3.4 เป้าหมายของชัว่โมงการฝึกอบรมเท่ากบั 10 วนัต่อคนต่อปี 

4) ความคดิรเิริม่ หรอืสิ่งที่จะท า (Initiatives) คอืสิง่ที่ท าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดขึน้ ความคดิรเิริม่ หรอืสิง่ที่จะท านี้ควรจะเป็นสิง่ที่ใหม่หรอืไม่เคยท ามาก่อน ซึ่งถ้าท า

แลว้จะท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ  
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3. ลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดี (วรศกัดิ ์ ทุมมานนท ์และ ธรียสุ วฒันาศุภโชค, 2545) 

ลกัษณะของตวัชีว้ดัทีด่ ี (Characteristics of a Good Key Performance Indicators) 

ควรจะประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ดงันี้ 

3.1 สอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยทุธข์ององคก์ร ตวัชีว้ดัทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ควร

จะต้องสอดคล้องกบัทิศทางที่ก าหนดเอาไว้ในแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร เพื่อสามารถ

สื่อสารใหบุ้คลากรในองคก์รทัง้หมดทราบจุดทีจ่ะไปถงึ และการวดัผลในประเดน็ต่างๆ เหล่านัน้

ได ้เช่น หากแผนงานขององคก์รต้องการทีจ่ะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสม

อาจเป็นสดัส่วนของยอดขายจากตลาดต่างประเทศต่อยอดายรวมหรอือตัราการยอรบัในสนิค้า

จากตลาดต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.2 สามารถแสดงถงึสิง่ที่ต้องการวดัได้อย่างชดัเจนและถูกต้อง (Validity) เช่น 

ถา้องคก์รตอ้งการวดัความพงึพอใจของลกูคา้ หลายองคก์รวดัจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ แต่อย่างไร

กต็ามการเพิม่ขึน้ของยอดขายนัน้อาจจะมาจากสาเหตุทีม่ใิช่เพยีงแค่ความพอใจของลูกคา้กไ็ด ้

เช่น การทีเ่ศรษฐกจิดขีึน้หรอืการทีคู่่แข่งขนัเลกิกจิการไป ดงันัน้ตวัชี้วดัทีบ่่งชีไ้ดช้ดัเจนกว่าใน

กรณนีี้น่าจะเป็นอตัราการรอ้งเรยีน หรอือตัราการซือ้ซ ้า เป็นตน้ 

3.3 วดัได้ (Measurable) ตวัชี้วดัควรต้องชดัเจนไม่มขี้อโต้แย้งว่าบรรลุแล้ว

หรอืไม่ดงันัน้ควรที่จะท าเป็นเชิงปรมิาณหรอืตัวเลขให้ได้ แม้ว่าโดยความหมายจะเป็นเชิง

คุณภาพมากกว่าก็ตาม เช่น การที่วดัเรื่องของคุณภาพสนิค้าที่ดขี ึน้ อาจจะพจิารณาจากอตัรา

ของเสยีหรอือตัราการส่งคนืสนิคา้จากลกูคา้ 

3.4 แสดงถึงสิ่งที่มีความส าคัญจริงๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ

ด าเนินงานมใิช่แสดงถงึรายละเอยีดปลกีย่อยมากเกนิไปจนมากเกนิความจ าเป็น เช่น ต้องการ

วดัความสามารถทางการตลาดขององค์กร แต่ไปมุ่งเน้นที่วดัจ านวนชัว่โมงการท างานของ

พนักงานขายในแต่ละวนั อาจจะไม่แสดงถงึสิง่ที่มคีวามส าคญัต่อความสามารถทางการตลาด

ขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

3.5 ขอ้มูลมพีรอ้มหรอืสามารถจดัหาได ้โดยที่ไม่มกีารเสยีต้นทุนค่าใช้จ่ายมาก 

เพราะหลายกิจการจ าเป็นต้องพฒันาระบบข้อมูลใหม่ทัง้หมดเพียงเพื่อรองรบักับตัวชี้วดัที่

เพิม่ขึน้ใหมเ่พยีงไมก่ีต่วัยอ่มเกดิความไมคุ่ม้ค่า  
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3.6 ขอ้มลูในตวัชีว้ดัต้องมพีรอ้มและทนัสมยันัน่คอืสามารถปรบัขอ้มลูในตวัชีว้ดั

นัน้ได ้และรายงานผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างทนัท่วงท ีส าหรบัระบบที่มอียู่แล้วควรจะรองรบั

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในตวัชีว้ดัดงักล่าวไดอ้ยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย 

3.7 มผีู้รบัผดิชอบตวัชี้วดัที่ชดัเจน ทัง้นี้เพื่อที่จะสามารถหาผู้ที่ต้องรบัผดิชอบใน

การท าตัวชี้วดัดงักล่าวบรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงต้องคอยติดตามดูและกระบวนการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องและท าหน้าที่ชี้แจงเหตุผล รวมถึงหาทางแก้ไขเมื่อตัวชี้วดัเหล่านัน้ไม่บรรลุผลตามที่

วางเป้าหมายไว ้

3.8 เป็นที่เข้าใจของผู้อื่น ตัวชี้ว ัดที่พัฒนาขึ้นไม่ควรจะซับซ้อนจนกระทัง่ผู้ที่

เกีย่วขอ้งท าความเขา้ใจไดย้ากซึง่จะท าใหเ้กดิปญัหาในการน าไปใชจ้รงิในอนาคต 

 

4. กระบวนการในการพฒันาและจดัท า Balanced Scorecard 

พสุ เดชะรนิทร ์ (2544) ไดอ้ธบิายแนวทางและกระบวนการจดัท า BSC ว่าประกอบไป

ดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 

4.1 การวเิคราะหท์างกลยุทธ์ ซึง่ไดแ้ก่การท า SWOT Analysis คอืการวเิคราะห ์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององคก์าร เพื่อใหไ้ดท้ศิทางและกลยุทธข์ององคก์ารที่

ชดัเจน 

4.2 ก าหนดวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ขององค์การ โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์หลกั 

(Strategic Themes) ทีส่ าคญัขององคก์าร 

4.3 วเิคราะหแ์ละก าหนดว่า BSC ขององคก์ารควรจะมทีัง้หมดกี่มุมมอง และ

มมุมองแต่ละมมุมองควรจะมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

4.4 จดัท าแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ระดบัองค์การ โดยก าหนด

วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัภายใตแ้ต่ละมมุมอง โดยพจิารณาว่าในการทีอ่งคก์ารจะสามารถด าเนินงาน

และบรรลุวสิยัทศัน์ และกลยทุธข์ององคก์ารไดน้ัน้จะตอ้งบรรลุวตัถุประสงคใ์นด้านใดบา้ง 

4.4.1 ถา้ภายใตแ้ต่ละมมุมองประกอบดว้ยวตัถุประสงคจ์ านวนมาก ผูบ้รหิาร

จ าเป็นต้องมกีารจดัล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงค์แต่ละประการ  โดยเทยีบกับการที่

วตัถุประสงคน์ัน้จะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุวสิยัทศัน์ทีต่อ้งการหรอืไม่ 

4.4.2 จะต้องมกีารสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวตัถุประสงค์ในแต่ละด้าน

อยา่งชดัเจนในลกัษณะของความสมัพนัธใ์นเชงิเหตุและผล 
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4.5 กลุ่มผูบ้รหิารระดบัสูงจะต้องมกีารประชุมร่วมกนัเพื่อยนืยนัและเหน็ชอบใน

แผนทีท่างกลยทุธท์ีส่รา้งขึน้ 

4.6 ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ต่ละประการ จะตอ้งก าหนดรายละเอยีดของวตัถุประสงค์

นัน้ในดา้นต่างๆ ทัง้ในดา้นของ ตวัชีว้ดั ฐานขอ้มลูในปจัจุบนั เป้าหมายทีต่้องบรรลุ รวมทัง้

แผนงาน กจิกรรม หรอืโครงการ (Initiatives) ทีจ่ะต้องท าซึง่ภายใต้ขัน้ตอนนี้สามารถทีจ่ะแยก

เป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 

4.6.1 การจดัท าตวัชีว้ดัทัง้ในระดบัองคก์าร และระดบัต่างๆ ลดหลัน่ลงมา

เรื่อยๆ จนถึงระดบับุคคล ซึ่งตัวชี้วดัที่จดัท าจะตอบสนองกับวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ 

สอดคลอ้งกนัไปในทุกระดบั 

4.6.2 การก าหนดเป้าหมาย (Target) ทัง้น้ีโดยอาศยัขอ้มลูในปจัจุบนัเป็น

ฐาน ซึง่จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัทีอ่งคก์ารก าหนดไว ้

4.6.3 การจดัท าแผนงาน โครงการ และกจิกรรมทีจ่ะต้องท าเพื่อช่วยให้

บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 4.6.2 

4.7 เมื่อจดัท าแผนงานหรอืโครงการเสรจ็แลว้สามารถทีจ่ะแปลง (Cascade) ตวัชีว้ดั

และเป้าหมายระดบัองคก์ารใหเ้ป็นของผูบ้รหิารรองลงไปเพื่อใหผู้บ้รหิารระดบัรองๆ ลงไปไดจ้ดัท า

แผนปฏบิตักิารตามแผนงานหรอืโครงการหลกั 

 

5. ขัน้ตอนการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด Balanced 

Scorecard 

การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานตามแนวคดิ Balanced Scorecard สามารถ

ด าเนินงานโดยวางแผนและพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมอืของผู้บรหิารและ

พนักงานในทุกระดบั ซึ่งการออกแบบมขีัน้ตอนหลกั คอื (ศรเีพญ็ ทรพัยม์นชยั, 2541: 42-43 

อา้งถงึใน นยันา เหลีย่มวานิช, 2544: 15-16) 

5.1 ศกึษาการด าเนินงานขององคก์ร 

ศกึษาภาพรวมขององคก์ร จากเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ร เช่น รายงาน
ประจ าปี ระเบยีบ วธิกีารปฏบิตัต่ิางๆ เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูขององคก์ร ไดแ้ก่ 

5.1.1 ลกัษณะของธุรกจิ 
5.1.2 ประวตัคิวามเป็นมา 
5.1.3 ภารกจิหลกัขององคก์ร 
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5.1.4 นโยบายการบรหิารงาน 
5.1.5 โครงสรา้งการบรหิารงาน 
5.1.6 ระบบการด าเนินงาน 

5.2 เกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 

5.2.1 สัมภาษณ์หรือสอบถามพนักงานระดับผู้บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกบั วสิยัทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร ปญัหาและอุปสรรคใน

การบรหิารงาน 

5.2.2 สมัภาษณ์หรอืสอบถามพนักงานระดบัปฏบิตัิการ เพื่อให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน หน้าที่ ความรบัผดิชอบ ขอบเขตของงานที่ปฏบิตัิอยู ่

ทศันคตต่ิองานทีป่ฏบิตั ิปญัหาและอุปสรรคในการท างาน เป็นตน้ 

5.3 ออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิาน 

เมื่อทราบวสิยัทศัน์ ภารกจิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว

จงึท าการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิาน เพื่อเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัว่าวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายที่วางไว้ประสบความส าเรจ็หรอืไม่เพยีงใด โดยการพจิารณาใน 4 มุมมองหลกัเพื่อ

ตอบค าถามต่อไปนี้ 

5.3.1 มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต (Leaning and Growth Perspective) 

องคก์รจะคงไวซ้ึง่ความสารมารถทีจ่ะปรบัเปลีย่นทศิทางและปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อพฒันา

กจิกรรมต่างๆ และสรา้งคุณค่าอยา่งต่อเนื่องใหก้บัองคก์รอยา่งไร 

5.3.2 มุมมองดา้นการปฏบิตังิานภายในองคก์ร (Internal Business Process 

Perspective) องคก์รจะเป็นเลศิในกระบวนการท างานดา้นใด 

5.3.3 มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ที่

ก าหนดไว ้องคก์รจะตอ้งท าอะไรใหป้รากฏในสายตาของลกูคา้ 

5.3.4 มุมมองด้านการเงนิ (Financial Perspective) การทีเ่ราจะประสบ

ความส าเรจ็ทางดา้นการเงนิ เราตอ้งท าอะไรใหป้รากฏเมือ่มองจากสายตาของผูถ้อืหุน้ 

5.4 วเิคราะหต์วัวดัผลการปฏบิตังิาน 

การวเิคราะหต์วัวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ เพื่อศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้น

การน าไปใชง้านจรงิ และขอ้จ ากดัในการใชต้วัวดัผลการปฏบิตังิานทีไ่ดก้ าหนดขึน้ 
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5.5 การน าไปปฏบิตั ิ

การน า Balanced Scorecard ไปปฏบิตั ิจะต้องจดัท าแผนการน าไปปฏบิตัใิห้

ชดัเจนทัง้ระบบข้อมูล ระบบการสื่อสาร และระบบการวดัให้พนักงานทราบและเข้าใจทัว่ทัง้

องคก์ร โดยจะตอ้งมกีารด าเนินการอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง 

5.6 การทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 

ในระยะเริม่ต้นของการด าเนินการ ผูบ้รหิารต้องทบทวนผลของการใช ้Balanced 

Scorecard เป็นรายเดอืนหรอืรายไตรมาส เพื่อจะได้ปรบัปรุงแก้ไขได้ทนัทถี้าพบปญัหาหรอื

ขอ้ผดิพลาด หลงัจากนัน้ Balanced Scorecard ควรจะไดร้บัการทบทวนไปพรอ้มๆ กบัการ

ทบทวนแผนกลยทุธ ์

 

6. การวดัผลการปฏิบติังานระบบ Balanced Scorecard กบัการควบคมุเชิงกลยทุธ ์

Balanced Scorecard เป็นเครื่องมอืช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏบิตั ิซึ่งใน

ปจัจุบนัพบว่าจุดอ่อนที่ส าคญัของผู้บรหิารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การวางแผน หรอืการจดัท ากล

ยทุธ ์แต่อยู่ทีค่วามสามารถในการน ากลยุทธท์ีไ่ดก้ าหนดขึน้ไปสู่การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล  

 

ดนัย เทยีนพุฒ (2542) อธบิายว่า การวดัผลการปฏบิตังิานด้วยระบบ Balanced 

Scorecard ได้รบัการพฒันาให้เชื่อมโยงกบัการด าเนินงานเชงิกลยุทธ์ขององค์กรธุรกจิ โดย

พจิารณากระบวนการทางธุรกจิ 4 มมุมองทีเ่ป็นอสิระต่อกนั และพฒันาศกัยภาพของธุรกจิอย่าง

สมดุล โดย ก าหนดตัววัดผลออกมาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมโดยที่การวัดผลการ

ปฏบิตังิานดว้ยระบบ Balanced Scorecard จะเกีย่วขอ้งกบัการจดัการเชงิกลยุทธ ์4 กระบวนการ 

ดงัภาพที ่10 
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ภาพที ่10 Balanced Scorecard กบักระบวนการบรหิารกลยทุธ์ 
ทีม่า : Kaplan และ Norton (1996:11) 
 
 
 

การแปลวสิยัทศัน์ 

- สรา้งความชดัเจนในวสิยัทศัน์   

- สรา้งการยอมรบั 

การสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจ 

- สื่อสารและใหค้วามรู ้
- ก าหนดเป้าหมาย 
- เชื่อมโยงรางวลักบัผลงาน 

การวางแผนธุรกจิ 

- ก าหนดเป้าหมาย 

- ถ่วงดุลกลยทุธ ์

- จดัสรรทรพัยากร 

- สรา้งแนวทางปฏบิตั ิ

ขอ้มลูยอ้นกลบัและการเรยีนรู้ 

- สรา้งความเขา้ใจในวสิยัทศัน์

รว่มกนั 

- ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเชงิกลยุทธ์ 
- สนบัสนุนการทบทวนและ
การเรยีนรูก้ลยทุธ์ 

Balanced 

Scorecard 
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จากภาพที ่10 การวดัผลการปฏบิตังิานดว้ยระบบ Balanced Scorecard ไดม้กีาร

เชื่อมโยงกบักระบวนการบรหิารกลยุทธท์ัง้ 4 กระบวนการดงันี้ 

1. การแปลวสิยัทศัน์ (Translating the Vision) 

การแปลวสิยัทศัน์ จะช่วยใหผู้บ้รหิารสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัวสิยัทศัน์และกลยุทธ์

ขององค์กรใหก้บัผู้เกี่ยวขอ้งเขา้ใจได ้ซึ่งถอืว่าเป็นการแปลภารกจิมาเป็นการปฏบิตังิานที่เป็น

รปูธรรมได ้

2. การตดิต่อสื่อสารและเชื่อมความเขา้ใจ (Communication and Linking) 

การติดต่อสื่อสารและเชื่อมความเข้าใจ ช่วยให้ผู้บรหิารสามารถสื่อสารและสร้าง

ความเขา้ใจเกี่ยวกบักลยุทธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ขององคก์ร เพื่อเชื่อมโยงวสิยัทศัน์ขององค์กร

เขา้กบัวตัถุประสงคข์องหน่วยงานและบุคคล โดยปกตกิารประเมนิผลการปฏบิตังิานมกัจะเชื่อม

เขา้กบัเป้าหมายระยะสัน้ แต่การวดัผลด้วยระบบ Balance Scorecard จะช่วยให้ผู้บรหิาร

สามารถมัน่ใจไดว้่าพนกังานมคีวามเขา้ใจในกลยทุธแ์ละสามารถปฏบิตังิานตามแผนกลยทุธไ์ด้ 

3. การวางแผนธุรกจิ (Business Planning) 

การวางแผนธุรกิจช่วยให้องค์กรสามรถเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และแผนทางการเงนิ

เขา้ดว้ยกนั ซึง่จะช่วยใหส้ามารถจดัสรรทรพัยากรและล าดบัความส าคญัในการด าเนินการ เพื่อ

การบรรลุเป้าหมายระยะยาวของธุรกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

4. ขอ้มลูยอ้นกลบัและการเรยีนรู ้(Feedback and Learning) 

เทคนิคของการวดัผลการปฏบิตังิานดว้ยระบบ Balanced Scorecard จะก่อใหเ้กดิ

การเรยีนรูเ้ชงิกลยุทธ์ (Strategic Learning) จะท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายในปจัจุบนั

และความต้องการเชงิกลยุทธใ์นระดบัทีส่มดุลกนั โดยไม่ไดด้ าเนินงานและสนใจเพยีงมุมมองใด

โดยเฉพาะ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิช่องว่างในการบรหิารงานขึน้ได ้
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7. ประโยชน์ของ Balanced Scorecard 

ในการน าการวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มาประยุกตใ์ช้

กบัองคก์ร ซึง่มปีระโยชน์ดงัต่อไปนี้ (วรศกัดิ ์ทุมมานนท ์และ ธรียสุ วฒันาศุภโชค, 2545) 

7.1 สรา้งความสอดคลอ้งของกลยุทธท์ัว่องคก์ร (Strategic Agreement)  

การวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะช่วยท าให้เกดิการ

สอดคลอ้งกนัในเรื่องของแผนกลยุทธ์ในทุกระดบัชัน้ขององคก์ร ส่งผลให้ทศิทางขององคก์รมคีวาม

ชดัเจน และองคก์รสามารถน าแผนกลยทุธไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

7.2 ระบบการสื่อสารทัว่ทัง้องคก์ร (Strategic Communication) 

การวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะช่วยในการสื่อสาร

และถ่ายทอดแนวคดิหลกัของแผนกลยุทธ์ไปยงับุคลากรในทุกระดบัขององค์กร ท าให้เกิดความ

เขา้ใจทีต่รงกนัในการน าแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ

7.3 มรีะบบการถ่ายทอดกลยทุธท์ุกระดบั (Strategic Alignment) 

การวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะช่วยท าใหเ้กดิความ

สอดคลอ้งและเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร เนื่องจากในทางปฏบิตักิารจดัท าการวดัผลการ

ปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะมหีลายระดบัดว้ยกนั 

7.4 การมรีะบบในการเตอืนภยัล่วงหน้า (Predictive and Early Warning Sign) 

การวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะช่วยท าให้องคก์ร

สามารถคาดคะเนถึงปญัหาหรอืสิง่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นปญัหาใหญ่โต เน่ืองจาก

ดชันีตวัชี้วดัจะมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิของเหตุและผลอยู่ตลอดเวลา นัน่หมายถงึการทีอ่งคก์รสามรถ

พจิารณาถงึดชันีตวัชีว้ดับางตวัทีแ่สดงถงึสิง่ทีผ่ดิปกตขิึน้มา แลว้รบีเขา้ไปท าการแก้ไขและปรบัปรุง

แผนกลยุทธ์ก่อนที่จะส่งผลลุกลามไปยงัผลประกอบการอื่นๆ ขององค์กรต่อไป องค์กรสามารถ

ป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่ งและสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 

7.5 การมององคก์รเป็นภาพรวมทัง้ระบบ (Holistic View) 

การวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะท าให้ผู้บรหิารมี

มุมมองที่กว้างขวางขึ้นและสามารถพจิารณาปจัจยัต่างๆ ซึ่งมคีวามส าคญัในธุรกิจนัน่ก็คอืท าให้

ผู้บรหิารสามารถที่จะประเมนิผล ควบคุม และมองภาพธุรกิจในเชิงองค์รวมได้มากขึ้น โดยใน

ปจัจบุนัธุรกจิต่างๆ ไมส่ามารถมุง่เน้นมุมมองทางดา้นการเงนิ หรอืการผลติและการด าเนินงานเพยีง
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อย่างเดยีวเท่านัน้ แต่จะต้องมกีารพจิารณามุมมองต่างๆ ที่มคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ในเชงิองค์

รวมขององคก์รไปพรอ้มๆ กนัดว้ย ซึง่มุมมองแต่ละมุมมองดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิเหตุ

และผล โดยการวดัผลการปฏบิตัิงานเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) จะช่วยให้ผู้บรหิาร

สามารถพิจารณาถึงภาพรวมและทราบถึงความสมัพนัธ์ของมุมมองต่างๆ ได้ชดัเจน และท าให้

สามารถควบคุมทุกๆ ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงานของธุรกจิไดม้ากขึน้ อนัจะน าไปสู่การ

ประเมนิผล การควบคุมผลการด าเนินงานทีร่ดักุม 

 

คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา พ.ศ.2553 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลังมีองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง 4 

องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2553) 

1. องคป์ระกอบที ่1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินการ 

2. องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารจดัการ 

3. องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 

4. องคป์ระกอบที ่9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

โดยแต่ละองค์ประกอบได้ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีเ้ป็น 5 ระดบั มคีะแนน

ตัง้แต่ 1 ถงึ 5 มคีวามหมายของคะแนนดงัต่อไปนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถงึ  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเรง่ด่วน 

คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุ 

คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัพอใช ้

คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัด ี

คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. องค์ประกอบท่ี 1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินการ มี

จ านวน 1 ตวับ่งชี้ คอื ตวับ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพฒันาแผน โดยที่กองคลงัต้องปฏบิตัิตามซึ่งมี

เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดจ านวน 8 ขอ้ ดงันี้ 

1.1 มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั 

1.2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงาน 

1.3 มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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1.4 มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธแ์ผนปฏบิตังิานประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละ

ตวับ่งชีเ้พื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

1.5 มกีารด าเนินการตามแผนปฏบิตังิานประจ าปีครบ 4 พนัธกจิ 

1.6 มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 

1.7 มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 

1.8 มกีารน าผลการพจิารณา ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนัไป

ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิานประจ าปี  

องคป์ระกอบที ่1 มเีกณฑป์ระเมนิการปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานในตารางที ่6 ดงันี้ 
 
ตารางที ่6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวับ่งชีท้ี ่1.1 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
8 ขอ้ 

 

2. องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจดัการ มจี านวน 1 ตวับ่งชีท้ีก่องคลงัต้องปฏบิตั ิ

คอื ตวับ่งชีท้ี ่7.4 การน าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช ้ซึง่มเีกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ ดงันี้ 

2.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 

2.2 การวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 

2.3 การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่ง 

2.4 การท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

2.5 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน 

2.6 การน าผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัแผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

องคป์ระกอบที ่7 มเีกณฑป์ระเมนิการปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานในตารางที ่7 ดงันี้ 
 
ตารางที ่7 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวับ่งชีท้ี ่7.4 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
3  หรอื 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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3. องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มจี านวน 1 ตวับ่งชี้ทีก่องคลงัต้อง
ปฏบิตั ิคอื ตวับ่งชีท้ี ่8.1 ระบบกลไกการเงนิและงบประมาณซึง่มเีกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ ดงันี้ 

3.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย  

3.2 มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางด้านการเงนิ แผนการจดัสรร และการวาง

แผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

3.3 มกีารจดัท าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิที่ผู้บรหิารสามารถน าไปใช้ในการ

ตดัสนิใจและวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ  

3.4 มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

3.5 มกีารน าข้อมูลทางการเงนิไปใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย และวเิคราะห์

สถานะทางการเงนิและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง  

3.6 มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ตดิตามการใช้

เงนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

3.7 ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน า

ขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใช ้

องคป์ระกอบที ่8 มเีกณฑป์ระเมนิการปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานในตารางที ่8 ดงันี้ 

 

ตารางที ่8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวับ่งชีท้ี ่8.1 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4  หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 

4. องค์ประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ มจี านวน 1 ตวับ่งชี้ที่กอง

คลงัต้องปฏบิตั ิคอื ตวับ่งชีท้ี ่9.1 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในซึ่งมเีกณฑ์

มาตรฐาน 9 ขอ้ ดงันี้ 

4.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงาน

เทยีบเท่า และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
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4.2 มกีารก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสุดของมหาวทิยาลยั  

4.3 มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

4.4 มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่รบถ้วน คอื 

1) จดัท ารายงานการประกนัคุณภาพ 2) ตดิตามควบคุม 3) น าผลการประกนัคุณภาพไปพฒันาต่อไป 

4.5 มกีารน าผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรุงการท างาน และ

ส่งผลใหม้กีารพฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุกตวับ่งชี ้

4.6 มรีะบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ครบทัง้ 9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

4.7 มสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะ

นิสติผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูใ้ชบ้รกิารตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

4.8 มเีครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และมี

กจิกรรมรว่มกนั 

4.9 มแีนวปฏบิตัิที่ดีหรอืงานวจิยัด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

พฒันาขึน้  

องคป์ระกอบที ่9 มเีกณฑป์ระเมนิการปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานในตารางที ่9 ดงันี้ 

 

ตารางที ่9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามตวับ่งชีท้ี ่9.1 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 

1ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

4  ถงึ 6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

7 หรอื 8 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 

9 ขอ้ 
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ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
   

อติชาติ  แย้มพราม (2551) ศึกษาการพฒันาโปรแกรมเพื่อการประเมนิผลตนเอง 
ส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ด้วยเทคนิคการประเมนิผลเชงิดุลยภาพ(Balanced 
Scorecard) และหาตวัวดัผลทีเ่หมาะสมกบัอุตสาหกรรมฯ โดยจดัท าต้นแบบการประเมนิผลเชงิ
ดุลยภาพของธุรกจิ 3 ประเภทไดแ้ก่ องคก์รทีร่บัจา้งผลติ องคก์รทีม่กีารออกแบบ และองคก์รทีม่ ี
ตราสนิค้าของตวัเอง ซึ่งใช้วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์จาก
กลุ่มตวัอย่างแล้วท าการวเิคราะห์ผล เพื่อจดัท าต้นแบบกลยุทธ์และต้นแบบการประเมนิผลเชงิ
ดุลยภาพ จากผลการศกึษาพบว่า ได้ตวัชี้วดัที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมฯ จ านวน 56 ตวัชี้วดั 
ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน 17 ตัวชี้ว ัด มุมมองด้านลูกค้า 13 ตัวชี้ว ัด มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน 14 ตวัชีว้ดั และมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาองคก์ร 12 ตวัชีว้ดั ส าหรบั
ตัวชี้ว ัดที่ถูกใช้เป็นต้นแบบองค์กรที่รบัจ้างผลิตจ านวน 18 ตัวชี้ว ัด ต้นแบบองค์กรที่มีการ
ออกแบบจ านวน 18 ตัวชี้วดั และตัวแบบองค์กรที่มตีราสินค้าของตัวเองจ านวน 21 ตัวชี้วดั 
ส าหรบัต้นแบบการประเมนิผลเชิงดุลยภาพ (BSC) ของทัง้ 3 ประเภทธุรกิจมอีงค์ประกอบที่
ส าคญัคอื มมุมอง วตัถุประสงค ์และตวัชีว้ดั 

 
เสาวพงษ์  ยมาพฒัน์ (2550) ศกึษาองคป์ระกอบและรปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยใช้เครื่องมอื Balanced Scorecard ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ผู้บรหิาร รวมถึงต ารา วารสาร เอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง จากผล
การศกึษาพบว่า ไดอ้งคป์ระกอบดว้ยมมุมองทีส่ าคญั 4 มุมมอง คอื มุมมองดา้นประสทิธภิาพเพื่อให้
เกดิความคุม้ค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตวัวดัผลทีใ่ช ้เช่น รอ้ยละของงบประมาณทีป่ระหยดัได ้
มุมมองด้านประสทิธผิลเพื่อให้การปฏบิตังิานเป็นขัน้ตอนและบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ตวัวดัผลที่
ใช้ เช่น รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของมลูค่าการส่งออก มุมมองด้านคุณภาพการใหบ้รกิารซึ่งใหค้วามส าคญั
กับการคิดค้นวิธีให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตัววัดผลที่ใช้ เช่น ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ และมุมมองด้านการพัฒนาองค์กรมกีารส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ส าหรบั
ด าเนินงาน ตวัวดัผลทีใ่ช ้เช่น การใชป้ระโยชน์ระบบสารสนเทศ จากการประยุกต์ใช ้BSC ส่งผลให้
การปฏบิตังิานมทีศิทางทีร่วดเรว็ขึน้ มกีารป้องกนัความเสีย่ง เจา้หน้าทีม่ทีศิทางในการท างาน และมี
ความรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ การปฏบิตัริาชการมกีารลดรอบการท างานใหส้ัน้ลง เกดิการบรกิารที่
รวดเรว็ มกีารพฒันาเครื่องมอืและเทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมถงึมกีารสรา้งระบบป้องกนัความเสีย่ง
ต่างๆ ภายในองคก์ร 
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อรสา  อคัรวชัรางกูร (2546) ท าการศกึษาเรือ่ง การสรา้งตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานพยาบาล

สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ ตามแนวคดิระบบวดัผลดุลยภาพ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน า

ตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานของกลุ่มการพยาบาลตามแนวคดิ BSC ไปใชใ้นการปฏบิตัไิดจ้รงิ โดย

ใชมุ้มมองตามแนวคดิระบบ BSC 4 มุมมอง ประกอบดว้ย มุมมองดา้นผูร้บับรกิาร มุมมองดา้น

กระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรยีนรู้และพฒันา และมุมมองด้านงบประมาณ และการ

ก าหนดตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มงานพยาบาลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผลที่ได้จาก

การศกึษาประกอบด้วย ตวัชีว้ดัดา้นการบรกิาร 5 ตวัชีว้ดั ดา้นกระบวนการภายใน 11 ตวัชีว้ดั 

ด้านการเรยีนรู้และการพฒันา 8 ตวัชี้วดั และด้านงบประมาณ 3 ตวัชี้วดั และผลการศกึษายงั

พบว่า กลุ่มการพยาบาลมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นไปไดใ้นการน าตวัชีว้ดัทัง้หมดไปใชใ้นการ

ปฏบิตังิานจรงิอยูใ่นระดบัสงู 

 

รตัตกิาล  ทพิยมหงิษ์ (2545) ศกึษาการใชต้วัชีว้ดัประสทิธภิาพของงาน ในการด าเนินงาน

ของส านักงานคลังจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้วิธีศึกษาลกัษณะการปฏิบตัิงานภายใน เพื่อน ามา

เชื่อมโยงกบัทฤษฎี Balanced Scorecard ในมุมมองด้านการปฏบิตัิงานภายใน ซึ่งผลการศกึษา

สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักงานคลังจงัหวัดแม่ฮ่องสอนได้ว่าสามารถ

ด าเนินการได้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า ส านักงานคลงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมกีาร

ด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ถงึแมว้่าจะมบีางวตัถุประสงคจ์ะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงแต่กส็ามารถทราบ

ได้ว่ามขี้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นและจะต้องแก้ไขในเรื่องใด และเนื่องจากเป็นการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานในภาพรวมขององคก์รไมใ่ช่การประเมนิผลตวับุคคลท าใหเ้จา้หน้าทีค่ลงัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน

ทุกระดบัจะต้องให้ความร่วมมอืและท างานร่วมกนัเป็นทมี เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการให้

บรรลุเป้าหมายได ้

 

อาทติย ์ เพชรพนาภรณ์ (2545) ท าการศกึษาเรื่อง การปรบัปรุงดชันีชีว้ดัสมรรถนะ
หลกัโดยใชว้ธิกีารประเมนิแบบดุลยภาพ กรณีศกึษาโรงงานผลติยางรถยนต์ ซึง่ใชว้ธิกีารศกึษา
การปรบัปรุงดชันีชี้วดัหลกัโดยใช้การประเมนิแบบดุลยภาพ 5 ขัน้ตอน ผลการศึกษาพบว่า 
ภายหลงัด าเนินการปรบัปรงุดชันีชีว้ดัสมรรถนะหลกัโดยใชว้ธิกีารประเมนิแบบดุลยภาพจะท าให้
ไดต้วัชี้วดัใหม่ ที่มคีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และแผนการด าเนินธุรกจิในยุคปจัจุบนัมากขึน้ 
โดยตวัชีว้ดัใหมน่ี้มคีวามสมบรูณ์ทัง้ 4 มุมมองตามหลกัการของ Balanced Scorecard ประกอบดว้ย 
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มุมมองด้านการเงนิโดยมวีตัถุประสงค์ คอื ลดต้นทุนในกระบวนการผลติเพื่อต้องการไม่ใหเ้กดิ
ของเสยี มุมมองดา้นลูกคา้โดยมวีตัถุประสงค ์คอื คุณภาพของสนิค้าและบรกิารเพื่อสรา้งความ
ตื่นตวัใหก้บัลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในโดยมีวตัถุประสงค ์คอื สรา้งประสทิธภิาพใน
การผลติ ซึง่รวมถงึพนักงานและเครื่องจกัรทีใ่ช้ เพื่อลดชัว่โมงสูญเปล่าลง และมุมมองดา้นการ
เรยีนรู้และเติบโตโดยมีวตัถุประสงค์ คอื ความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ส าหรบัการปฏิบตัิงาน การปรบัปรุงดชันีชี้ว ัดสมรรถนะจะน ามาซึ่งการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องขององคก์ร  

 
นัยนา  เหลี่ยมวานิช (2544) ท าการศกึษาเรื่อง การออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิาน

เชงิดุลยภาพของธนาคารออมสนิ สาขาเวยีงสา โดยใช้วธิีการศึกษาค้นคว้าจากหนังสอืและ
เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบกบัการสมัภาษณ์และแบบสอบถามจากบุคคลต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเชื่อมโยงกบัระบบวดัผลตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard จาก
การศกึษาพบว่า ธนาคารออมสนิ สาขาเวยีงสา มกีารด าเนินงานภายใต้วสิยัทศัน์ “ธนาคารใน
ดวงใจของปวงชน” มกีารด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายซึ่งได้รบัมาจากส่วนกลาง การ
น าเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการวดัผลการปฏบิตังิานเชงิดุลยภาพของธนาคารออมสนิ สาขาเวยีงสา 
เพื่อใหส้ามารน ากลยุทธม์าก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นรปูธรรม โดยสามารถออกแบบตวั
วดัผลการปฏบิตัิงานเชงิดุลยภาพทัง้ 4 มุมมองได้ดงันี้ มุมมองด้านลูกค้าคอื การเพิม่ขึ้นของ
ยอดเงนิฝาก สนิเชื่อ และค่าธรรมเนียม คุณภาพในการให้บรกิาร และความผดิพลาดจากการ
ท างาน มุมมองด้านด้านการปฏบิตังิานภายใน คอื เวลาที่ให้บรกิารแก่ลูกคา้ ยอดขายและการ
ใหบ้รกิารที่เพิม่ขึน้ อตัราการเพิม่ขึน้ของยอดเงนิฝาก มุมมองด้านนวตักรรมและการเรยีนรู ้คอื 
ทศันคติของพนักงานต่องานที่ปฏบิตัิ คุณภาพและความสามารถของพนักงาน มุมมองด้าน
การเงิน คือ ความสามารถในการท าก า ไร ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณ อตัราการเพิม่ขึน้ของยอดเงนิฝาก สนิเชื่อ ค่าธรรมเนียม และความสามารถในการ
บรหิารเงนิ 



 

 

บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่องการออกแบบตัววดัผลการปฏิบตัิงานกองคลงั ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทเกษม มวีตัถุประสงค์ คอื 1) เพื่อศึกษาตัววดัผลเดมิที่กองคลงัใช้ใน
ปจัจุบนั 2) เพื่อออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราช
ภฏัจนัทรเกษม โดยผู้ศกึษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากหนังสอื เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อจดัท าแบบสมัภาษณ์ผู้บรหิารและแบบสอบถามเจา้หน้าที่ ซึง่รวมถงึผู้ใช้บรกิารกองคลงั เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ ซึง่สรปุประเดน็ต่างๆ ไดด้งัน้ี  

1. สรปุผลการศกึษา 
2. อภปิรายผลการศกึษา 
3. ขอ้จ ากดัของการศกึษา 
4. ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเรื่องการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม กองคลงัมภีารกจิหลกัด้านการเงนิ การบญัช ีการซือ้จา้ง และการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์มาใชใ้นการบรหิารงานภายในมหาวทิยาลยั ซึง่กองคลงัมกีารแบ่งหน่วยงานย่อย
ภายในออกเป็น 4 งาน คอื งานพสัดุ งานงบประมาณ งานบญัช ีและงานการเงนิ ปญัหาทีพ่บในกอง
คลงัม ี4 ดา้น คอื ปญัหาดา้นกระบวนการภายในกองคลงั ปญัหาดา้นการการใหบ้รกิาร ปญัหาดา้น
บุคลากร และกองคลังขาดตัววัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจากปญัหาข้างต้นส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกระบวนการด าเนินงานของกองคลัง  โดยมีวัตถุประสงค์
การศกึษาดงัต่อไปนี้ 

1. การศึกษาตวัวดัผลเดิมของกองคลงั  
จากการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูพิบว่า ตวัวดัผลทีก่องคลงัใชใ้นปจัจบุนัมดีงัต่อไปน้ี 

1.1 จากการศกึษาตวัวดัผลตามคู่มอืการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ซึ่ง
กองคลงัจะต้องปฏิบตัิตามเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยการ
ประเมนิตามเกณฑ์นี้เป็นการประเมินในภาพรวมของกองคลงั ดังนัน้ผลการประเมนิจะไม่
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สะทอ้นผลการปฏบิตังิานทีแ่ทจ้รงิตวัวดัผลตามเกณฑค์ู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) องค์ประกอบที ่1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ มจี านวน 1 ตวับ่งชี ้คอื ตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน ซึง่การบรรลุตวัวดัผลนี้
กองคลงัจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานจ านวน 8 ขอ้ 

2) องคป์ระกอบที ่7 การบรหิารจดัการ มจี านวน 1 ตวับ่งชี ้คอื ตวับ่งชีท้ี ่ 
7.4 การน าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช ้ ซึง่การบรรลุตวัวดัผลน้ีกองคลงัจะต้องปฏบิตัติามเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน  6 ขอ้ 

3) องคป์ระกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ มจี านวน 1 ตวับ่งชี ้ คอื 
ตวับ่งชีท้ี ่ 8.1 ระบบกลไกการเงนิและงบประมาณ ซึง่การบรรลุตวัวดัผลนี้กองคลงัจะต้องปฏบิตัิ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

4) องคป์ระกอบที ่9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ มจี านวน 1 ตวับ่งชี ้
คอื ตวับ่งชีท้ี ่ 9.1 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ซึง่การบรรลุตวัวดัผลนี้กอง
คลงัจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐาน 9 ขอ้ 

1.2 จากการศกึษาคู่มอืการประปฏบิตังิาน และรายงานการประเมนิตนเองของ
กองคลัง น ามาซึ่งให้ทราบถึงตัววัดผลที่กองคลังได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน แต่
ผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานภายในกองคลงัไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิผลงานได ้
ซึง่ตวัวดัผลทีก่ าหนดไว ้คอื 1) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และ 2) ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 
 

2. การออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  โดยใช้ทฤษฎี Balanced Scorecard  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิและท าการวเิคราะห์ผลของขอ้มูล รวมถึงปญัหาที่
พบในกองคลงั ผูศ้กึษาจะน าขอ้มลูทีพ่บปญัหาและผลทีไ่ด ้เพื่อน าไปวเิคราะหป์ระกอบการเชื่อมโยง
กบัทฤษฎ ีBalanced Scorecard และท าการออกแบบตวัวดัผลตามขัน้ตอนของ BSC   เพื่อใหไ้ดต้วั
วดัผลการปฏบิตังิานกองคลงัทัง้ 4 มมุมองตามทฤษฎ ีBSC ซึง่ตวัวดัผลทีไ่ดจ้ากศกึษามดีงันี้ 

1) มุมมองทางด้านการเงนิ ตวัวดัผลที่ได้ คอื ค่าใช้จ่ายจรงิต่อค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณ และอตัราการลดลงของต้นทุน ซึ่งเชื่อมโยงมาจากพนัธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกองคลงั 

2) มุมมองทางด้านลูกค้า ตวัวดัผลที่ได้ คอื ความพงึพอใจต่อระยะเวลาโอนเงนิ 
ความพงึพอใจต่อระยะเวลาการท าจ่ายเช็ค จ านวนข้อร้องเรยีนเรื่องการให้บรกิาร ความเห็นจาก
กล่องรบัความเหน็ดา้นบวก และความเหน็จากกล่องรบัความเหน็ด้านลบ เป็นต้น การออกแบบตวั
วดัผลด้านน้ี ผู้ศึกษาได้น าปญัหาการให้บรกิารและการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจมาพิจารณา
รว่มกบั พนัธกจิ กลยทุธ ์และเป้าหมาย  
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3) มมุมองดา้นกระบวนการภายใน ตวัวดัผลทีไ่ด ้คอื จ านวนครัง้ในการส่งรายงานไม่
ทนัเวลา ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบกิ-จ่าย เวลาเฉลีย่ในการท าจดัซือ้-จดัจา้ง ระยะเวลาใน
การจ่ายเชค็ ระยะเวลาในการโอนเงนิ อตัราการตดัหมวดรายจ่ายผดิพลาด ความพงึพอใจเกี่ยวกบั
ค่าตอบแทน การปรบัปรงุขอ้มลูขา่วสารในเวบ็ไซต ์และจ านวนแบบฟอรม์ทีส่ามารถดาวน์โหลดไดใ้น
เวบ็ไซต์ เป็นต้น การออกแบบตวัวดัผลด้านนี้ ผู้ศกึษาได้น าปญัหาด้านกระบวนการปฏบิตังิาน 
ปญัหาเกีย่วกบัความพงึพอใจในภาพรวมกองคลงั และผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูมาพจิารณาร่วมกบั 
พนัธกจิ กลยทุธ ์และเป้าหมายของกองคลงั 

4) มุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละเตบิโต ตวัวดัผลที่ได้ คอื จ านวนการอบรมที่ตรงกบั
สายงาน จ านวนการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั จ านวนการเขา้ร่วมโครงการอบรมต่อ
ปี จ านวนเครื่องมอืใหม่ที่น ามาใช้ในการปฏบิตัิงาน จ านวนแผนปฏิบตัิงานที่ได้ด าเนินการ และ
จ านวนพนักงานที่สามารถใช้เทคโนโลยใีนการปฏบิตังิาน เป็นต้น การออกแบบตวัวดัผลด้านนี้ ผู้
ศึกษาได้น าปญัหาภายในกองคลงั และปญัหาความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่ภายในกองคลงัมา
พจิารณารว่มกบั พนัธกจิ กลยทุธ ์และเป้าหมายของกองคลงั 

จากการออกแบบตวัวดัผลตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard กองคลงัสามารถน าตวั
วดัผลการปฏบิตังิานที่ผูศ้กึษาออกแบบไวท้ัง้ 4 มุมมอง เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัแก้ไขปญัหาที่
เกดิขึน้กบักองคลงัได้แก่ 1) ปญัหาด้านกระบวนการปฏบิตังิานภายในกองคลงั ตวัวดัผลที่ใช้ คอื
จ านวนครัง้ในการส่งรายงานการเงนิไม่ทนัเวลา ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบกิ-จ่าย และ
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เป็นต้น 2) ปญัหาด้านการให้บรกิารและการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ตัววดัผลที่ใช้ คือ ความพึงพอใจในการรบับรกิารหน้าเคาน์เตอร์ จ านวนข้อร้องเรยีน
เนื่องจากคอยนาน ขอ้รอ้งเรยีนนักศกึษาต่อระยะเวลาการขอคนืเงนิ และจ านวนครัง้ในการปรบัปรุง
เวบ็ไซต์ เป็นต้น 3) ปญัหาดา้นบุคลากร ตวัวดัผลที่ใช้ คอื จ านวนการอบรมพนักงานทีต่รงกบัสาย
งาน จ านวนครัง้การเขา้ร่วมโครงการอบรมต่อปี จ านวนการส่งเรื่องเบกิจ่ายคนืแก้ไข เป็นต้น  และ 
4) ปญัหาการขาดตวัวดัผลการปฏบิตังิานผูบ้งัคบับญัชาสามารถเลอืกตวัวดัผลทีท่ าการออกแบบไว้
แล้วขา้งต้น มาปรบัใชใ้ห้ตรงกบัลกัษณะงานและสถานการณ์ เพื่อขจดัความไม่ยุตธิรรมของผลการ
ประเมนิ ซึ่งประโยชน์จากการน าตัววดัผลการปฏบิตัิงานไปใช้ คอื 1) กองคลงัมตีวัวดัผลการ
ปฏบิตังิานที่สะทอ้นผลตามจรงิ และ 2) จะส่งผลให้กระบวนการด าเนินงานภายในมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่กองคลงัสามารถน าตวัวดัผลมาใชแ้ก้ไขปญัหาได้ในระยะยาว ส าหรบัการ
น าตวัวดัผลมาใช้นัน้ผู้บรหิารจะต้องท าการประเมนิความเหมาะสมของตวัวดัผล เพื่อให้สอดคล้อง
กบัการด าเนินงาน โดยท าการทบทวนกลยุทธ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของกองคลงั ดงันัน้การ
แกไ้ขปญัหาทีถู่กวธิจีะท าใหอ้งคก์รมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการได ้
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อภิปรายผลการศึกษา 
  

จากการศกึษาเรื่องการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานของกองคลงั ผูศ้กึษาไดพ้บปญัหา
และอุปสรรคในการน าตวัวดัผลการปฏบิตังิานมาใชก้บักองคลงั ซึง่สามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 

1. ปญัหาดา้นกระบวนการและการปฏบิตังิาน จากการวเิคราะหข์อ้มลูของผูบ้รหิารโดยใช้
วธิกีารสุมตวัอย่างแบบเจาะจง พบว่า มหาวทิยาลยัได้มกีารน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในกระบวนการ
ด าเนินงาน คือ 1) การน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช้ส าหรบัการด าเนินงาน และการ
บรหิารงานของมหาวทิยาลยั 2) การน าระบบควิมาใชส้ าหรบัการใหบ้รกิารหน้าเคาน์เตอร ์และ 3) การ
น าระบบ GFMIS เขา้มาใชใ้นการบนัทกึขอ้มลูและการน าส่งขอ้มลูทางบญัช ีการน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้
นี้ท าใหเ้กดิความรวดเรว็และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Kaplan และ Norton (1996) ทีก่ล่าวว่า การใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์ร ถอืว่ามคีวามส าคญัระดบัพืน้ฐาน 
ซึง่ความทนัเวลาและความเป็นปจัจบุนัของขอ้มลูมคีวามส าคญัต่อองคก์ร และการน าเทคโนโลยเีขา้มา
ใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของมมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต 

2. ปญัหาด้านบรกิารและความพงึพอใจ จากผลการศกึษาข้างต้นผู้บรหิารควรให้ความ
สนใจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารของกองคลงัและในปจัจุบนั ความทนัเวลาของข่าวสารถอืว่ามคีวามส าคญั
อย่างยิง่ เพื่อเป็นการสรา้งความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารและเป็นการสรา้งความประทบัใจ รวมถงึการ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกองคลงั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา ด่านธ ารงกุล (2549: อ้างถงึใน 
ฉววีรรณ จนัตชิยั, 2550:128) กล่าวว่า การบรกิารลูกค้า (Customer Service) ถอืเป็นเรื่องส าคญั
ส าหรบัทุกธุรกจิ เพราะเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการสรา้งความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนั
การบรกิารลูกค้าที่มคีุณภาพยงัช่วยผูกใจลูกค้าไว้ได้ในระยะยาวและเพิม่คุณค่าให้กบัธุรกจิอกีด้วย 
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พสุ  เดชะรนิทร ์(2546) กล่าวว่า องคก์รหรอืบรษิทัต้องใหค้วามส าคญั
กบัการท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ ประทบัใจ และกล่าวถงึองคก์รในทางทีด่ ี

3. ปญัหาดา้นบุคลากร ซึง่เป็นปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร จากปญัหา
ที่พบจะส่งผลให้การด าเนินงานของกองคลงัขาดประสทิธภิาพเพราะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้าที่
ภายในกองคลงั ดงันัน้ผู้บรหิารต้องใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัความรูค้วามสามารถของเจา้หน้าทีโ่ดยจดัท า
แผนการฝึกอบรมขึ้น และน าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานเข้ามาใช้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ
เจา้หน้าที่ รวมถงึสนับสนุนให้เจา้หน้าทีเ่รยีนรูง้านเพื่อสรา้งทกัษะที่หลากหลาย เมื่อเจา้หน้าทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ จะส่งผลให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
Kaplan และ Norton (1996) กล่าวว่า ความสามารถของพนกังานถอืเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนองคก์ร
ให้ประสบความส าเร็จ จากหลกัการที่ว่า ทรพัยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคญัที่สุดขององค์กร จงึต้อง
พจิารณาในเรื่องต่างๆ ของทรพัยากรมนุษย ์และสอดคล้องกบัแนวคดิของ พสุ เดชะรนิทร ์(2546:21) 
กล่าวว่า การเพิม่ทกัษะของพนกังาน เป็นวตัถุประสงคท์ีส่ าคญัภายใตม้มุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา  
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4. ปญัหากองคลงัขาดตวัวดัผลเพื่อใช้ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ผูบ้รหิารควรหาวธิกีาร
วดัผลและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมมาใชก้บักองคลงั เมื่อมรีะบบการประเมนิผลแลว้จะท า
ใหรู้ถ้งึความสามารถของเจา้หน้าที ่ซึง่ส่งผลถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ผูบ้รหิารสามารถ
น าผลการประเมนิใชใ้นการตดัสนิใจส าหรบัการให้รางวลัหรอืการลงโทษ รวมถงึใหค้ าปรกึษาหรอืให้
ค าแนะน าในการท างานของเจา้หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ อลงกรณ์ มสีุทธา และ สมติ 
สชัฌุกร (2548:14-15) กล่าวว่า ระบบของการประเมนิผลท าให้เกิดความยุติธรรม มเีหตุมผีล เป็น
ระเบยีบแบบแผน ซึ่งน ามาใช้ต่อบุคคลในองค์การเดยีวกนัโดยเสมอภาค และสิง่ส าคญัส าหรบัการ
ประเมนิผล คอื ตวัชีว้ดั ซึง่ผูบ้รหิารจะต้องก าหนดตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมกบัคุณลกัษณะงาน ส าหรบัการ
ก าหนดตวัวดัผลสามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎ ีBalanced Scorecard ซึง่เป็นเครื่องมอืทีน่ิยมและช่วยให้
องคก์รประสบความส าเรจ็ในปจัจบุนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวฒันา พฒันพงศ์ (2546:40) กล่าวว่า 
ดชันีความส าเรจ็แบบสมดุล (BSC) สามารถช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และควบคุมการบรหิาร
จดัการ ถา้ใชเ้ครือ่งมอื (BSC) อยา่งถูกวธิ ีรวมถงึจะตอ้งท าความเขา้ใจในแนวคดินี้อยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
กจ็ะสามารถท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนืได้  

5. ปญัหาด้านการก าหนดค่าตอบแทน ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องใหค้วามสนใจในดา้นน้ี ซึง่ถอื
ว่าเป็นปจัจยัและสิง่จงูใจในการปฏบิตังิานทีส่ าคญัของเจา้หน้าที ่โดยสามารถใชผ้ลสมัฤทธิข์องผลงาน
เชื่อมโยงกบัการพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อลงกรณ์ มสีุทธา และสมติ สชัฌุกร 
(2548:14-15) กล่าวว่า การประเมนิผลการปฏบิตังิานสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการพจิารณาความดี
ความชอบ หรอืการปนูบ าเหน็จแก่ผูป้ฏบิตังิาน ดว้ยความยุตธิรรม มเีหตุมผีล และเป็นระเบยีบแบบ
แผน ซึง่น ามาใชต่้อบุคคลในองคก์ารเดยีวกนัโดยเสมอภาค เพื่อป้องกนัการเล่นพรรคเล่นพวก   

6. ปญัหาด้านสถานที่ปฏิบตัิงาน ผู้บรหิารควรให้ความส าคญัเรื่องความปลอดภยัของ
ทรพัยส์นิและเจา้หน้าที ่เช่น ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด และจ ากดัการเขา้ถงึทรพัยส์นิภายในกองคลงั รวมถงึ
ความปลอดภยัในหน้าที่การงาน เพราะถ้ากองคลงัคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยัแล้วจะส่งผลต่อ
ทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่
 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

ในการออกแบบตัววัดผลการปฏิบัติงานของกองคลัง ส านักงานอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จากมุมมองทัง้ 4 ด้าน พบว่ามขีอ้จ ากดับางประการที่อาจส่งผล
กระทบต่อการประเมนิผลจากตวัวดัผลการปฏบิตังิานทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ดงันี้ 

1. เจ้าหน้าที่ภายในกองคลังส่วนใหญ่เป็นข้าราชการท าให้การน าตัววัดผลการ
ปฏบิตังิานเขา้มาใชท้ าใหก้ารเปลีย่นแปลงวธิกีารประเมนิผลเป็นไปไดอ้ย่างล่าช้าเพราะวฒันธรรม
เดมิของกองคลงัไมม่กีารประเมนิผลโดยใชต้วัวดัผลการปฏบิตังิาน 
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2. กองคลงัเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากบัดูแลของมหาวทิยาลยั ท าให้การตดัสนิใจ
บางอย่างขององค์กรต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งมขี ัน้ตอนที่ค่อนข้างมาก 
ซบัซ้อน ใช้เวลานาน และมคีวามคล่องตวัน้อยเมื่อเทยีบกบัองค์กรเอกชน ซึ่งส่งผลกบักองคลงั
หลายๆ ดา้น เช่น การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาใช ้การใหร้างวลั การลงโทษพนกังาน เป็นตน้ 

3. ในการออกแบบตวัวดัผลการปฏบิตังิานนัน้ต้องไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะการน าตัววดัผลการปฏบิตัิงานมาใช้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการด าเนินงานของกองคลงั 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัองคก์ร   
1. การวดัผลการปฏบิตังิานตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard เพื่อใหเ้กดิผลดต่ีอ

องคก์รจ าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายๆ ฝา่ย โดยเฉพาะการสนับสนุนของผูบ้รหิารเพราะ
ถ้าผู้บรหิารไม่ใหก้ารสนับสนุนและไม่เหน็ความส าคญั การวดัผลตาม BSC จะไม่เกดิประโยชน์ต่อ
องคก์ร ดงันัน้ควรจดัโครงการใหผู้บ้รหิารเขา้รว่มอบรมเกีย่วกบัการน า BSC มาใช ้

2. การน าระบบการวดัผลการปฏบิตังิานตามทฤษฎ ีBalanced Scorecard มาใช ้
ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ควรมคีวามเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและประโยชน์ของ Balanced 
Scorecard เพื่อให้ทัง้ผู้บรหิารและเจา้หน้าที่มเีป้าหมายในการปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั ดงันัน้ควร
จดัการอบรมรว่มกนั 

3. การวัดผลการปฏิบัติงานตามทฤษฎี Balanced Scorecard จะใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพต่อเมื่อมกีารน ามาใช้อย่างจรงิจงัและต่อเนื่องรวมถงึมกีารทบทวนและตดิตามผลอย่าง
สม ่าเสมอ โดยในระยะแรกควรมกีารทบทวนผลเป็นรายเดอืนหรอืรายไตรมาสเพื่อจะไดป้รบัปรุงแก้ไข
ไดท้นัทหีากพบปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาด หลงัจากนัน้ควรทบทวนแผลกลยทุธข์ององคก์รดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการออกแบบตวัวดัผลการปฏิบติังานครัง้ต่อไปมีดงัน้ี 
1. ในอนาคตควรศกึษาถงึผลกระทบของการน าตวัวดัผลไปปฏบิตัจิรงิ 
2. ควรศึกษาการออกแบบตัววัดผลแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงในองคก์ร 
3. ควรศกึษาการออกแบบตวัวดัผลในองคก์รประเภทอื่นๆ 
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สถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา. 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

กระบวนการบริการหลกัของกองคลงั 
 

กองคลงัเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั และเป็นศูนยก์ลางใน
การบริหารจดัการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการ
ใหบ้รกิารในดา้นการเงนิ การบญัช ีการจดัซือ้จดั ซึง่กระบวนการบรกิารทีท่ าการศกึษาประกอบดว้ย 

1. การบรกิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณของมหาวทิยาลยั 
2. การบรกิารจดัซือ้จดัจา้งของมหาวทิยาลยั 
3. การจดัท ารายงานการเงนิเพื่อรองรบัการบรหิารงาน 
4. การบรกิารรบัเงนิรายไดป้ระจ าวนัของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
5. การควบคุมตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิ 
6. การใหบ้รกิารยมืเงนิแก่ภาควชิา คณะ และหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
7. บรกิารจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
8. บรกิารโอนจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
9. สรปุผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั 
 

1. การบริการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลยั ซึง่งานงบประมาณ 
งานบญัช ีและงานการเงนิต้องด าเนินการร่วมกนัในการบรกิารท าเบกิจ่าย ดงัแสดงในภาพที ่4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่11 ขัน้ตอนการท าเบกิจา่ยของงานงบประมาณ งานบญัช ีและงานการเงนิ  

รบัเรื่องเบกิ-จ่าย 

ไม่ใช ่

ใช ่

ใช ่
ไม่ใช ่

D 

งานงบประมาณ งานบญัช ี งานการเงนิ 

ตรวจสอบ 

อนุมตั ิ ตัง้เจา้หนี้ ท าจ่ายเชค็/เงนิสด 

อนุมตั ิ

จ่ายใหเ้จา้หนี้ ลงบญัชจี่าย 
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จากภาพที ่11 เป็นการปฏบิตังิานซึง่เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของงานงบประมาณ 
งานบญัช ีและงานการเงนิ โดยขัน้ตอนในการบรกิารท าเบกิจา่ยเงนิสามารถอธบิายไดด้งันี้  

1.1 เริ่มต้นที่งานงบประมาณจะรบัเรื่องเบิกจ่ายโดยท าการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ ให้ตรงตามระเบียบฯ และตรวจสอบการตัดประเภทหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องใช้
ระยะเวลาตรวจสอบ 1 วนั หลงัจากนัน้เสนอผูบ้รหิารเพื่อท าการอนุมตัเิรื่องเบกิจ่าย ซึง่ถ้าไม่อนุมตัิ
จะท าการส่งคนืหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อแก้ไข ถ้าอนุมตัแิล้วจะส่งเรื่องต่อใหง้านบญัช ีระยะเวลาการ
อนุมตั ิ2-3 วนั 

1.2 เมือ่งานบญัชไีดร้บัเรือ่งเบกิจ่ายทีท่ าการอนุมตัแิลว้จะท าการตัง้เจา้หนี้ เมื่อตัง้
เจา้หนี้เรยีบรอ้ยแลว้ งานบญัชจีะส่งต่อใหก้บังานการเงนิเพื่อท าการจา่ย ระยะเวลาตัง้เจา้หนี้ 1 วนั 

1.3 เมือ่งานการเงนิรบัเรื่องเบกิจ่ายจากงานบญัช ีจะจดัท าการจ่ายเชค็หรอืเงนิ
สด เพื่อน าเสนอใหผู้บ้รหิารอนุมตัจิ่ายเชค็หรอืเงนิสด กรณีผูบ้รหิารไม่อนุมตั ิงานการเงนิจะท า
การแก้ไข แต่ถ้าเป็นกรณีที่อนุมตัแิล้ว งานการเงนิจะแจ้งเจ้าหนี้ให้มารบัเช็คหรอืเงนิสด เมื่ อ
เจา้หนี้รบัเชค็หรอืเงนิสดแล้ว งานการเงนิจะส่งเรื่องเบกิที่มกีารจ่ายเช็ค /เงนิสดเรยีบร้อยแล้ว 
ใหก้บังานบญัชเีพื่อท าการลงบญัชจีา่ย ระยะเวลาอนุมตัถิงึจา่ยเชค็ 3-5 วนั 

1.4 เมื่องานบัญชีลงบัญชีจ่ายเรียบร้อยแล้ว งานบัญชีจะท าการเก็บเรื่อง
เบกิจา่ยในแฟ้มตามวนัทีจ่า่ยระยะเวลาในการลงบญัชจีา่ย 1 วนั 

2. การบริการจดัซ้ือจดัจ้างทัว่ไป ซึ่งหน้าที่และความรบัผดิชอบด าเนินการจดัซื้อ
จดัจา้ง คอื งานพสัดุซึง่มหีน้าทีเ่พื่อจดัหาวสัดุ ครภุณัฑ ์มาใชใ้นการบรหิารจดัการของส านักงาน
อธกิารบดแีละมหาวทิยาลยั มลีกัษณะการด าเนินงาน แสดงในภาพที ่12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่12 ขัน้ตอนการจดัซือ้/จา้งทัว่ไป งานพสัดุ 

 ใช ่

ไม่ใช ่

อนุมตั ิ

ตรวจสอบเอกสารและ

รายงานการขอซือ้/จา้ง 

รบัเรื่องซือ้/จา้ง 

ด าเนินการซือ้ / จา้ง และ
ขออนุมตัซิือ้ / จา้ง 

อนุมตั ิ

แจง้ท าสญัญา และท า

สญัญาและบนัทกึใบ PO 

สง่เอกสารใหก้บังาน
งบประมาณ 

งานพสัดุ 

ใช ่ไม่ใช ่
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จากภาพที ่12 เป็นการแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานของงานพสัดุ ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

2.1 เมื่องานพสัดุรบัเรื่องซื้อ/จ้าง เจ้าหน้าที่พสัดุจะท าการตรวจสอบเอกสาร

และจดัท ารายงานการซื้อ/จ้าง ใช้ระยะเวลา 1 วนั เพื่อเสนอผู้มอี านาจลงนามอนุมตัิ ถ้าผู้มี

อ านาจลงนามไมอ่นุมตังิานพสัดุจะส่งคนืใหก้บัหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อท าการแก้ไข ถ้าผูม้อี านาจ

ลงนามอนุมตังิานพสัดุจะด าเนินการซือ้/จา้ง การอนุมตัใิชเ้วลา 2-3 วนั 

2.2 งานพสัดุจดัท าบนัทกึขอซื้อ/จา้งเพื่อเสนอผู้มอี านาจลงนามอนุมตั ิถ้าผู้มี

อ านาจลงนามไม่อนุมตังิานพสัดุจะท าการแก้ไข ถ้าผู้มอี านาจลงนามอนุมตัิงานพสัดุจะท าการ

แจง้ผูข้ายเพื่อท าสญัญาซือ้/จา้งกบัทางมหาวทิยาลยั ระยะเวลาทีใ่ช ้15 วนั 

2.3 งานพสัดุด าเนินการจดัท าสญัญาซือ้/จา้งเรยีบรอ้ยแลว้ งานพสัดุจะท าการ

บนัทกึใบ PO เมื่อจดัท า PO เรยีบรอ้ยแล้ว งานพสัดุจะท าการจดัส่งเรื่องซื้อ/จา้งใหก้บังาน

งบประมาณเพื่อท าการตรวจสอบเอกสาร และเขา้สู่กระบวนการเบกิเงนิ ใชร้ะยะเวลา 5 วนั 

 

3. การจดัท ารายงานการเงิน ซึ่งงานบัญชีมหีน้าที่และความรบัผิดชอบในการ

จดัท าเพื่อน าเสนอผูบ้รหิารและส่งใหก้บักรมบญัชกีลาง โดยมขีัน้ตอนการจดัท ารายงานการเงนิ 

แสดงในภาพที ่13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่13 ขัน้ตอนการจดัท ารายงานทางการเงนิ 

งานบญัช ี

ตรวจสอบ GL กบัทะเบยีนคุมต่างๆ 

ทุกสิน้เดอืน 

สภามหาวทิยาลยั และกรมบญัชกีลาง 

อนุมตั ิ

จดัท างบทดลองและจดัท ารายงานทางการเงนิ 
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จากภาพที ่13 เป็นการแสดงขัน้ตอนจดัท ารายงานการเงนิ ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ 

3.1 ทุกสิ้นเดอืน งานบญัชจีะต้องจดัท ารายงานการเงนิ เริม่ต้นจากการตรวจสอบ

บญัชแียกประเภทกบัทะเบยีนคุมแยกประเภทรายตวัต่างๆ ใหถู้กตอ้ง ใชร้ะยะเวลา 1 วนั 

3.2 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงจัดท างบทดลองและรายงานการเงิน

ประจ าเดอืน เพื่อเสนอผูบ้รหิารอนุมตัคิวามถูกตอ้ง ใชร้ะยะเวลา 1 วนั 

3.3 เมื่อผู้บริหารอนุมตัิแล้วรายงานจะถูกส่งให้กับสภามหาวิทยาลัยฯ และ

กรมบญัชกีลาง ใชร้ะยะเวลา 3 วนั 

 

4. การบริการรบัเงินรายได้ประจ าวนัของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่14 บรกิารรบัเงนิรายไดป้ระจ าวนัของมหาวทิยาลยั 

 

 

 

ใช ่

ไม่ใช ่

รบัเงนิหน้าเคาน์เตอร ์  

รบัโอนเงนิ และเชค็ 

งานบญัชี งานการเงิน 

ออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

สรุปยอดรายรบั
ประจ าวนั 

น าเงนิสดฝากธนาคาร 

น าใบน าฝากและใบสรุปยอด
รายรบัและใบเสรจ็รบัเงนิ 

ตรวจสอบรายละเอยีดใบน า
ฝากและใบสรุปยอด 

บนัทกึบญัชแียกประเภท
รายรบัในระบบบญัช ี

ตรวจสอบขอ้มลูน าเขา้กบัใบ
สรุปรายรบั 

สง่ใบเสรจ็คนืงานการเงนิ 

ปิดบญัชรีายรบัประจ าวนั 
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จากภาพที ่14 สามารถอธบิายกระบวนการไดด้งันี้  

4.1 เมื่องานการเงนิรบัเงนิ/รบัโอน/เชค็ จะท าการออกใบเสรจ็ให้กบันักศกึษา แล้ว

จดัท าสรุปยอดรายรบัประจ าวันจงึน าเงนิฝากธนาคาร เมื่อน าฝากเรียบร้อยแล้วจะท า การ

รวบรวมใบสรปุและใบน าฝากส่งใหก้บังานบญัช ีใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 

4.2 เมื่องานบญัชไีด้รบัเอกสารจากงานการเงนิจะท าการตรวจสอบรายละเอยีดกบัใบ

สรุปถ้าไม่ถูกต้องจะส่งคนืให้กบังานการเงนิ ถ้าถูกต้องแล้ว จะท าการบนัทกึบญัชรีายรบัในระบบ

บญัชี แล้วท าการตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลเมื่อถูกต้องจะท าการปิดบัญชีรายรบัประจ าวนั ใช้

ระยะเวลา1 ชัว่โมง 

 

5. การควบคมุตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และการเกบ็รกัษาเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15 การควบคุมตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิ 

 

 

 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

จดัท าสรปุเงนิสดคงเหลอื
ประจ าวนั 

เสนอเซน็รบัรองยอด 

กรรมการรกัษาเงนิสด
ตรวจนบั 

งานการเงิน 

 
ทุกสิน้วนั 
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 จากภาพที ่15 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้  

ทุกสิน้วนังานการเงนิจะจดัท าสรุปยอดเงนิสดคงเหลอืประจ าวนัเพื่อให้กรรมการท า

การตรวจนบัเงนิสดคงเหลอืเหลอืในมอืใหต้รงกบับญัช ีถ้าไม่ถูกต้องจะท าการแก้ไข เมื่อถูกต้อง

แลว้จะน าเสนอใหผู้บ้รหิารเซน็รบัรองยอดเงนิสดคงเหลอื ใชร้ะยะเวลา 2 ชัว่โมง 

6. การให้บริการยืมเงินแก่ภาควชิา คณะ และหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่16 การใหบ้รกิารยมืเงนิแก่ภาควชิา คณะ และหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 

จากภาพที ่16 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 
6.1 เมือ่งานงบประมาณไดร้บัเอกสารเงนิยมื จะท าการตรวจสอบเอกสารใหค้รบตรง

ตามระเบยีบขอ้บงัคบั ถ้าไม่ถูกต้องจะส่งคนืใหก้บัหน่วยงานต้นสงักดั ถ้าถูกต้องแลว้จะท าการ
เสนอเซน็อนุมตั ิเมื่อผู้บรหิารอนุมตัแิล้วงานการเงนิจะท าการจ่ายเชค็ /เงนิสด ใช้ระยะเวลา 3 
ชัว่โมง 

6.2 เมื่องานการเงนิได้รบัเอกสารที่ไดร้บัอนุมตัจิากผู้บรหิาร จะท าการจ่ายเชค็ /เงนิ
สด แลว้แจง้ให้ลูกหนี้เงนิยมืมารบั เมื่อลูกหนี้เงนิยมืมารบัแล้ว งานการเงนิจะส่งเอกสารเงนิยมื
ใหก้บังานบญัช ีใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 

6.3 เมื่องานบญัชไีด้รบัเอกสารจากงานการเงนิ จะท าการบนัทกึบญัชลีูกหนี้เงนิยมื 
และจดัท าทะเบยีนคุมลูกหนี้ เมื่อเสรจ็แลว้จะท าการส่งเอกสารเงนิยมืใหก้บังานการเงนิเกบ็ตาม
วนัที ่ใชร้ะยะเวลา 3 ชัว่โมง 

ใช ่

งานบญัชี 

จดัท าทะเบยีนคุมลกูหนี้ 

ลงบญัชีลกูหนีเ้งินยืม 

งานการเงิน งานงบประมาณ 

รบัเรื่องยมืเงนิ 

ตรวจสอบเอกสาร ท าจ่ายเงนิยมื เงนิสด/เชค็ 

อนุมตั ิ

ผูย้มืเซน็รบัเงนิ/เชค็ 

ไม่ใช ่

D 
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7. บริการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่17 การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 

จากภาพที ่17 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

7.1 กองคลงัจดัประชุมส่วนงานต่างๆ ในกอง เพื่อทบทวนการด าเนินงานและการ

ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน เมือ่ทบทวนการด าเนินงานและเป้าหมายแลว้จะจดัท าประมาณ

การรายจา่ย ใชร้ะยะเวลา 7 วนั 

7.2 จดัท าประมาณรายจ่ายขัน้ต ่ าที่จ าเป็นและจัดท ารายละเอียดวงเงินเพื่อขอ

งบประมาณ เมื่อจดัท าเสรจ็แลว้ส่งรายงานงบประมาณรายจ่ายให้กบัสภามหาวทิยาลยัเพื่อขอ

อนุมตัใินทีป่ระชุมสภา ถ้าทีป่ระชุมไม่อนุมตั ิกองคลงัจะต้องท าการแก้ไข ถ้าอนุมตัแิลว้จะส่งไป

ทีส่ านกังบประมาณเพื่อท าการของบประมาณ ใชร้ะยะเวลา 15 วนั 

ทบทวนการด าเนินงานและการ
ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน 

ใช่ 

ไมใ่ช่ 

จดัท าประมาณรายจ่ายขัน้
ต ่าทีจ่ าเป็น 

น าเขา้ประชุมสภา
มหาวทิยาลยั 

เสนอของบประมาณทีส่ านกั
งบประมาณ 

อนุมตั ิ

จดัท ารายละเอยีดวงเงนิเพื่อ
ของบประมาณ 
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8. บริการโอนจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่18 การโอนจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 

 จากภาพที ่18 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 
8.1 งานงบประมาณจะท าการสรุปรายจ่ายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน จัดท า

ประมาณการงบประมาณตามหมวด และจดัท ารายงานการจดัสรรงบประมาณ เพื่อน าเสนอ
กรรมการบรหิารงบประมาณเพื่อลงนามเหน็ชอบ  ใชร้ะยะเวลา 14 วนั 

8.2 เมือ่กรรมการบรหิารงบประมาณลงนามเหน็ชอบ ถ้าไม่เหน็ชอบงานงบประมาณ
จะตอ้งท าการแกไ้ข ถา้เหน็ชอบแลว้กรรมการบรหิารจะน ารายงานเขา้ประชุมสภาเพื่ออนุมตักิาร
จดัสรรงบประมาณ ถ้าไม่อนุมตัิจะต้องด าเนินการแก้ไข ถ้าอนุมตัิแล้วกองคลงัจะท าการแจ้ง
วงเงนิงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานภายในทราบ ใชร้ะยะเวลา 7 วนั 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

งานงบประมาณ 

สรปุค่าใชจ้่ายของแต่ละหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยัแยกตามหมวดรายจ่าย 

ประมาณการงบประมาณตามหมวด

งบประมาณ 

เสนอกรรมการบรหิารงบประมาณและ

การเงนิตรวจสอบลงนามเหน็ชอบ 

น าเขา้ประชุมสภามหาวทิยาลยั 

อนุมตั ิ

แจง้วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิก่หน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยัทราบ 
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9. สรปุผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่19 สรปุผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวทิยาลยั  

 
 จากภาพที ่19 สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งันี้ 

9.1 สรปุการปฏบิตังิานทัง้ปีของแต่ละงานแลว้ท าการวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในปี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา เมื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาแล้วจดัท าแผนการ
ปฏบิตังิาน และท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานรว่มกนั ใชร้ะยะเวลา 7 วนั 

9.2 เมือ่สรปุผลการปฏบิตังิานแลว้ กองคลงัจะจดัท ารายงานประจ าปีและรายงานงบ
การเงนิ เพื่อเสนอให้ผู้บรหิารรบัรองผลการด าเนินงาน เมื่อผู้บรหิารลงนามรบัรองผลแล้วจะ
จดัท ารปูเล่มรายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ ใชร้ะยะเวลา 30 วนั 

 

ลงนามรบัรอง 

งานการเงิน งานงบประมาณ งานบญัชี งานพสัด ุ

สรปุการปฏบิตังิานทัง้ปีของแต่ละหน่วยงาน 

วเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในปี 

หาแนวทางแกไ้ขปญัหา 

จดัท าแผนการปฏบิตังิาน 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานร่วมกนั 

จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานงบการเงนิ 

จดัท ารปูเล่มและท าการเผยแพร่ 



ภาคผนวก ข 

 เคร่ืองมือส าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 
แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร (Interview) เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ซึง่ผูศ้กึษา

ไดก้ าหนดค าถามไวล้่วงหน้า โดยขอ้มลูทีท่ าการสมัภาษณ์ประกอบดว้ย 

1.1 ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ของกองคลงั 

1.2 เป้าหมาย และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 

1.3 กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 

1.4 นวตักรรมการเรยีนรูข้องกองคลงั และตวัวดัผลการปฏบิตังิาน 

1.5 วธิกีารน าวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมายไปสู่การปฏบิตั ิและการก าหนดมมุมอง 

1.6 การด าเนินงานของกองคลงัในปจัจบุนั 

1.7 ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน 

1.8 ตวัวดัผลการปฏบิตังิาน 

1.9 การก าหนดมุมมอง 
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แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 

ส าหรบับุคลากรภายในกองคลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

เรื่อง ความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการภายใน ดา้นการเงนิ ดา้นการใหบ้รกิารของบุคลากรภายใน 

และการเรยีนรูแ้ละการพฒันาของกองคลงั  

 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดใชเ้ครือ่งหมาย        ในช่อง       หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

1.  เพศ            ชาย                                    หญงิ 
2. อายุ   น้อยกว่า 25 ปี   25 – 35 ปี 
   36 – 45 ปี   มากกว่า 45 ปี  
3. สถานภาพ  โสด    สมรส 

  หมา้ย    หยา่รา้ง 
4. ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี

  ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก 
5. ประสบการณ์  น้อยกว่า 5 ปี   5 – 10 ปี 

  11 – 15 ปี   มากกว่า 15 ปี 
6. รายไดต่้อเดอืน น้อยกว่า 10,000 บาท  10,000 – 20,000 บาท 

   20,001 – 30,000 บาท  มากกว่า 30,000 บาท 
7. สงักดัส่วนงาน งานพสัดุ   งานงบประมาณ 

งานบญัช ี  งานการเงนิ 
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ตอนท่ี 2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการภายในของกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม โปรดกาเครื่องหมาย       ในช่องว่างที่ท่านมคีวามคดิเหน็มากหรอื

น้อยเพยีงใดกบัขอ้ความต่อไปนี้ 

กระบวนการภายใน 
ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

                                          ด้านสถานท่ี 
1.กองคลงัมสีถานทีต่ ัง้เหมาะสม สะดวกต่อการเดนิทางมาท างาน      
2.กองคลงัมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม      
3.กองคลงัมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย น่าอยู่      
4.กองคลงัมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานครบถว้น      
5.กองคลงัมพีืน้ทีใ่นการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม      
6.กองคลงัมกีารรกัษาความปลอดภยั      
ด้านการบงัคบับญัชา 
7.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ      
8.ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยตุธรรมในการปกครองและบงัคบับญัชา      
9.ผูบ้งัคบับญัชาน าความเหน็ของท่านไปพจิารณา      
10.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในการปฏบิตังิานของท่าน      
11.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบอ านาจในการตดัสนิใจในงานบางอยา่งใหก้บั
ท่าน 

     

                          ความสมัพนัธต่์อเพ่ือนร่วมงาน 
12.ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน      
13.ท่านไดร้บัความเหน็อกเหน็ใจในปญัหาการท างานจากเพื่อนรว่มงาน      
14.ท่านไดร้บัค าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน      
15.ท่านไดค้ าปรกึษาและค าแนะน าในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน      
16.ท่านไดร้บัความเป็นมติรของเพื่อนรว่มงาน      
17.ท่านสามารถรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน      
ด้านผลตอบแทนและความก้าวหน้า      
28.มหาวทิยาลยัฯ ใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัภาระงานของท่าน      
29.มหาวทิยาลยัฯ มสีิง่จงูใจและค่าตอบแทนพเิศษใหท้่าน      
30.มหาวทิยาลยัฯ ส่งเสรมิความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของท่าน      
31.มหาวทิยาลยัฯ ประเมนิผลงานตามผลงานทีท่่านท าได้      
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการเงนิและการให้บรกิารของกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โปรดกาเครื่องหมาย       ในช่องว่างทีท่่านมคีวามคดิ

เหน็มากหรอืน้อยเพยีงใดกบัขอ้ความต่อไปนี้ 

ด้านการเงิน 
ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1.ท่านใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและมเีหตุผล      

2.ท่านมกีารวางแผนการใชท้รพัยากรอย่างมวีตัถุประสงค์      

3.ส่วนงานของท่านมกีารจดัท าแผนงบประมาณ และใชง้บประมาณตาม
แผนทีว่างไว ้

     

4.ส่วนงานของท่านมกีารตดิตามการใชง้บประมาณ      

5.ท่านมกีารใชก้ระดาษ Recycle       

6.ท่านปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในกองคลงัทุกครัง้เมอืไมใ่ชง้าน      

7.มกีารตรวจสอบและป้องกนัไวรสัทีจ่ะเกดิกบัคอมพวิเตอรข์องท่าน      

8.ท่านมกีารเบกิวสัดุมาใชง้านอย่างเหมาะสม      

                                         ด้านการให้บริการ 
9.ท่านปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแมน่ย า      

10.ท่านปรบัปรงุวธิกีาร กระบวนการท างาน และการบรกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

     

11.ท่านสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด       

12.มกีารก าหนดระยะเวลาในการปฏบิตังิานของท่าน      

13.ท่านปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเหมาะสม      

14.ให้บรกิารโดยเสมอภาค เท่าเทยีม เป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัิโดย
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอยา่งมเีหตุผล 

     

15.ท่านใชเ้วลาในการใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และเหมาะสม      

16.ท่านใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั       

17.ท่านบรกิารดว้ยจติส านึกในการใหบ้รกิารอย่างซื่อสตัยแ์ละยตุธิรรม      

18.ท่านมจีติอาสาและเตม็ใจใหบ้รกิาร      
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ตอนท่ี 4  ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาของกองคลัง  

การเรียนรู้และการพฒันา 
ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1.กองคลงัใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาตนเอง เช่น ฝึกอบรม การศกึษาต่อ การ
ไดร้บัทุนการศกึษา 

     

2.ภายในกองคลงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านในน้าที่      
3.กองคลงัมตีวัชีว้ดัในการด าเนินงาน      
4.กองคลงัมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชเ้สมอ      
5.ท่านไดร้บัโอกาสในการเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ทีส่ าคญัต่อหน่วยงาน      
6.ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  นัน้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน้าทีง่าน      
7.ท่านสามารถตดัสนิใจในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ      
8.ท่านสามารถเรยีนรูง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง      
9.ท่านมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตนเองจากการเรยีนรูง้าน      
10.ท่านสามารถหาวธิกีารทีแ่ตกต่างกว่าเดมิในการแก้ปญัหาทีม่คีวามเสีย่ง
สงูได ้

     

11.ท่านสามารถปรบัปรุงการท างานของตนเองจากความผดิพลาดได้      
12.ท่านรูส้กึว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ป้าหมายของกองคลงั
บรรลุผลสมัฤทธิ ์

     

 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ          

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 

ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารกองคลงั มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

เรือ่ง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารกองคลงั  

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โปรดใชเ้ครือ่งหมาย        ในช่อง       หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

ตอนท่ี  1   ข้อมลูทัว่ไป 

1. เพศ 1)  ชาย  2)  หญงิ 

 

2. อายุ  

 1)  ต ่ากว่า 20 ปี 2)  21 – 30 ปี 3) 31 – 40 ปี  

 4)  41 – 50 ปี 5) 51 – 60 ปี   6) 60 ปีขึน้ไป  

3. ระดบัการศกึษา  

 

 1)  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2)  ปรญิญาตร ี  

 3)  ปรญิญาโท 4)  ปรญิญาเอก  

 

4.  สถานภาพการท างาน  

 1)  อาจารย ์ 2)  เจา้หน้าที ่   3)  นกัศกึษา 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการบริการของกองคลัง ส านักงานอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โปรดกาเครื่องหมาย       ในช่องว่างทีแ่สดงความพงึ
พอใจต่อการบรกิารทีท่่านไดร้บั 

เร่ือง 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านกระบวนการและการให้บริการ 
1.การใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั      
2.ระยะเวลาการใหบ้รกิารเหมาะสม      
3.กองคลงัใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งแมน่ย า      
4.กองคลงัมตีวัอยา่งค ารอ้งหรอืแบบฟอรม์ต่างๆ      
5.กองคลงัมคี าแนะน าขัน้ตอน/ป้ายประกาศ/เอกสาร      
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
5.เจา้หน้าทีม่คีวามสุภาพและเป็นกนัเองในการบรกิาร      
6.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง      
7.เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่      
8.เจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน าหรอืตอบขอ้สกัถามไดช้ดัเจน      
ความเหน็ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์กองคลงั 
9. เวบ็ไซตก์องคลงัมขีอ้มลูทีท่ีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์      
10.เวบ็ไซตก์องคลงัมกีารปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนั      
11.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์และเอกสารต่างๆ ได้      
12.กองคลงัมกีารประกาศประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต์      
 ด้านท่ีปรึกษาและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
13.ท่านไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ      
14.กองคลงัมจีดุรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข ์      
15. ท่านไดร้บัค าปรกึษาค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท างาน      
16. ท่านมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิารของกองคลงั      
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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การหาคณุภาพเครื่องมือ 

การหาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม จากการน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน กลบัมาท า IOC โดยน าขอ้ที่มคี่าต ่ากว่า 0.5 ให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อขอค าแนะน า

เพิม่เตมิ จากนัน้น าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 30 ท่านใหเ้ลอืกตอบเป็น Rating Scale และน ามา

หาค่าความเทีย่ง โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาคอนบาซ ถ้าค่าความเทีย่งตรงไม่ต ่ากว่า 0.7 สามารถ

สรา้งแบบสอบถามใชไ้ดซ้ึง่ถอืว่าเครื่องมอืนี้มคีุณภาพ ซึง่แบบสอบถามแต่ละชุดมคี่า แอลฟาคอน

บาซดงันี้ คอื 1) แบบสอบถามชุดที ่1 มคี่าคอนบาซ เท่ากบั 0.938 และ 2) แบบสอบถามชุดที ่2 มี

ค่าคอนบาซ เท่ากบั 0.855 ดงัแสดงในตารางที ่55 

ตารางที ่55 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม ค่าความเทีย่ง (Cronbach's Alpha) จ านวนขอ้ค าถาม 

แบบสอบถามชุดที ่2 0.938 51 
แบบสอบถามชุดที ่2 0.855 17 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

นายอนุวฒัน์  ภกัด ีเกดิวนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ.2529 ทีจ่งัหวดัสุโขทยั ส าเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ีจากมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี

เมื่อปีการศึกษา 2552 และได้ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบญัช ีบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553 

ได้รบัทุนการศกึษาต่อเนื่อง 4 ปี ประเภททุนนักกฬีาตัง้แต่ปีการศกึษา 2548 ถงึ 2552 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และในการศึกษาระดับปรญิญามหาบัณฑติได้รบัทุนการศึกษา

ประเภททุนนกักฬีาจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553 ถงึ 2554  

ประวัติการท างาน ปี พ.ศ. 2551-2552 ท างานในต าแหน่งพนักงานบัญชี ที่บริษัท 

อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จ ากัด และในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปจัจุบันท างานในต าแหน่ง

นักวชิาการเงนิและบญัช ีสงักดังานบญัช ีกองคลงั ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 
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