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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถะการดำเนินงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นในศตวรรษที ่ 21 2) เพื ่อศึกษาแนวทางการส่งเสริม
สมรรถนะการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นในศตวรรษที่ 21 โดยการ
ประเมินผลใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วยด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
บริการที่ดีด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยืดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม ด้านทำงานเป็นทีม ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีและด้านการมีภาวะผู ้นำ                  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 143 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและคำถาม
ปลายเป ิดสถ ิต ิท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลประกอบด ้วย ค ่าร ้อยละ (Percentage)                         
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 ผลการศึกษาพบว่า 
  ระดับสมรรถะการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นในศตวรรษที่ 
21ทั้ง 7 ด้านโดยภาพรวมของผู้ตอบแบบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.52,S.D.=0.43)                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย               
(=4.72,S.D.=0.44) ด้านการมีภาวะผู้นำ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (=4.71, S.D.=0.44) 
ด้านการยืดมั ่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมอยู่  ในระดับมากที ่ส ุด มีค ่าเฉลี่ย                     
(=4.57,S.D.=0.48) ด้านทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (=4.53,S.D.=0.61)  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=4.44,S.D.=0.51) ด้านการบริการที่ดีอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=4.43,S.D.=0.53) และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=4.42,S.D.=0.64)  
   แนวทางการส่งสริมสมรรถะการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรใฝ่หา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
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ไปปรับใช้ใน การปฏิบัติงานมากขึ้น และสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านการใช้ภาษา 
นวัตกรรมใหม่ๆ ทักษะ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงจะทำให้สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกิด
การพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์และความสำเร็จของสถานศึกษาในอนาคตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมประชาชน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1 )  to study the operational 
performance level of Khon Kaen Vocational College personnel in the 2 1 st 
century; 2 )  to study the guidelines for promoting operational competency of 
Khon Kaen Vocational College personnel in the 21st century. 21. The assessment 
was done using questionnaires, divided into 7 areas, consisting of the aspect of 
achievement. in terms of good service in accumulating expertise in careers In 
terms of integrity and ethics team work and the use of language and technology 
The samples used in this research were There were 143 personnel of Khon Kaen 
Vocational College. The research instrument was a 5 - level estimation scale 
questionnaire and open-ended questions. The statistics used to analyze the data 
consisted of Percentage, Mean, and Standard Deviation. (Standard Deviation) 
 

The results of the study found that 

 The overall performance of the personnel of Khon Kaen Vocational 
College in the 21st century in all 7 aspects of the survey respondents was at the 
highest level ( =4 . 5 2 ,S.D.=0 . 4 3 ) .  At the highest level, 3  aspects were at a high 
level, 3 sides were arranged in order of averages from greatest to least as follows: 
The use of language and technology was at the highest level with an average 
value ( =4 . 7 2 ,S.D.=0 . 4 4 ) .  At the highest level, there was an average ( =4 . 7 1 , 
S.D.=0.44) in terms of integrity and ethics. At the highest level, there is an average 
( =4.57,S.D.=0.48) Teamwork At the highest level with mean ( =4.53,S.D.=0.61) 
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In terms of achievement, it was at a high level with an average ( =4.44,S.D.=0.51), 
good service, at a high level, with an average ( =4 . 4 3 ,S.D.=0 . 5 3 )  and on the 
accumulation of expertise in a career. At a high level, there was an average                       
( =4 . 4 2 ,S.D.=0 . 6 4 ) .  Guidelines for promoting the performance of personnel of 
Khon Kaen Vocational College in the 2 1 st century, namely, educational 
institutions should support and encourage personnel to pursue knowledge for 
self-improvement and for their expertise in working and to be able to apply the 
knowledge gained in more performance and create a body of knowledge for 
personnel in the use of language new innovations, skills, knowledge                                    
in information technology By providing training for personnel in educational 
institutions can be widely applied. This will make the performance of personnel 
more efficient to keep up with rapidly changing technology, resulting in the 
development of both human resources and the success of educational 
institutions in the future to meet the needs of the people's society. and to 
accommodate changes occurring in the present and in the future 
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