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บทคัดยอ
 การปรับปรงุกระบวนงานสนับสนนุดานการบริหาร
ของสาํนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกนมวีตัถุประสงค
ของการวิจัย คือเพื่อศึกษาปญหาขอจํากัดของการดําเนิน
งานตามกระบวนงานสนับสนุนงานดานการบริหาร สํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนงานดานการบริหาร สํานักวิชาศึกษา
ทัว่ไป มหาวทิยาลยัขอนแกนและเพือ่ตดิตามผลการปฏบิตัิ
งานทีป่รบัปรงุกระบวนงานดานการบรหิาร สาํนักวชิาศกึษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยแบบเจาะจง ประกอบ
ดวย ผูบริหาร จํานวน 4 คน บุคลากรสายอาจารยผูสอน 
จาํนวน 14 คน และบุคลากรสายสนับสนุนสาํนักวชิาศึกษา
ทั่วไป ทั้งหมด จํานวน 19 คน เครื่องมือในการวิจัยใชแบบ
สัมภาษณ และแบงกลุมระดมสมอง (Focus Group) 
 ผลการวิเคราะหปญหาขอจํากัดของการดําเนิน
งานตามกระบวนงานสนบัสนนุงานดานการบรหิาร ผลการ
ศึกษา พบวา ปญหาขอจํากัดของการดําเนินงานตาม
กระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกคา
ตอบแทนการสอน งานบริหาร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม มกีารปฏิบตังิานท่ีเปน
ไปตามการบริหารคุณภาพเปนการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ 
และแยกพิจารณาเปนรายดานของการบริหารคุณภาพ
เปนการบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา กระบวนงาน
สารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกคาตอบแทนการ
สอน งานบริหาร มีการปฏิบัติดานการตรวจสอบ (CHECK) 
ของกระบวนงานอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.50 
รองลงมามีการปฏิบัติงานดานการแกไขปญหา  (ACT) อยู
ในระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.60 ตามลําดับ

 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานดานการ
บรหิาร ผลการศึกษา พบวา การหาแนวทางในการแกไข ใน
รูปแบบ (PDCA) ดังนี้ P= บุคลากรควรจัดทําแผนปฏิบัติ
งานทีส่ามารถดําเนนิการใหบรรลผุลสําเรจ็ได (Achievable) 
เลือกวิธีการแกไขปญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงานโดย
รวมกันวเิคราะหและวิจารณทางเลือกตางๆ ผานการระดม
ความคิด และแลกเปล่ียนความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือ
ตัดสินใจเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุด D = 
บุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและธุรการ 
กระบวนงานการเบกิจายคาตอบแทนการสอน ควรมีวธิกีาร
ขั้นตอนการแยกแยะกิจกรรมตางๆ  ท่ีตองกระทํา มีการ
พฒันาขดีความสามารถในการทํางานรวมกบัเพือ่นรวมงาน 
และยอมรับฟงคําวิจารณของผูอื่นเพื่อนํามาใชในการ
ปรบัปรงุงานใหดขีึน้ C = บคุลากรควรกาํหนดวตัถปุระสงค
ของการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงาน รวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของทั้งหมดในกระบวนงานเพ่ือวิเคราะหปญหา 
พจิารณากระบวนการทีส่าํคัญเพือ่แสดงใหเหน็คุณภาพของ
ผลงานทีไ่ดรบัในแตละขัน้ตอน เปรยีบเทยีบกบัทีไ่ดวางแผน
ไว มีการรายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน 12 เดือน เสนอผลการดาํเนนิงานทัง้มาตรการปองกนั
ความผดิพลาดหรือความลมเหลว มวีธิกีารแกไขจุดบกพรอง
ผลการดําเนินการตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขใหดีขึ้น A = 
บุคลากรควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูอยางสมํ่า
เสมอ  หากพบวา เกิดขอบกพรองเกิดขึ้นทําใหงานที่ไดไม
ตรงเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน    ใหปฏิบัติการ
แกไขตามลักษณะปญหาที่พบ
 นอกจากน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะในการทําวิจัย คือ
บคุลากรควรมีการปรับปรุงกระบวนงานทุกกระบวนงานให
มีการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกัน มีการกําหนดรูปแบบ การ



การปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนดานการบริหารของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน24

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2558)

ออกแบบระบบงานทีส่ามารถปฏบัิตงิานไดจรงิ และเปนไป
ตามเกณฑการบริหารคุณภาพท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(PDCA) บุคลากรควรมีขอคิดเห็นหรือเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงาน หรือมีการยอมรับฟงคําวิจารณของผูอื่นเพื่อนํา
มาใชในการปรับปรุงงานใหดีข้ึน

คําสําคัญ: การปรับปรุง กระบวนงานสนับสนุน ดานการ
บริหาร 

Abstract
 This research, “Adjustments in Administrative
Support Procedures of Khon Kaen University’s 
Offi ce of General Education,” has the objective of 
studying the limitations of procedures used by the 
Offi ce of General Education, Khon Kaen University. 
This research aims to identify new methods for 
improving administrative support procedures at 
the Offi ce of General Education of Khon Kaen 
University and to monitor the offi ce’s performance 
in implementing adjustments. Purposive sampling 
was used to recruit four executive staff, 14 teachers, 
and 19 support staff employed by the Offi ce of 
General Education. Interviewing was used as a 
research tool, as well as brainstorming in focus 
groups.
 The results of the analysis of limitations 
with procedures used by the administration found 
limitations in the process of documentation and 
administration and in procedures of disbursing 
teachers’ compensation and administrative work 
in Khon Kaen University’s Offi ce of General Education.
Overall, administrative work is of high quality and 
successful, but when considering the achievements 
of the administrative work in different areas, it was 
found that procedures of documentation, 
disbursement of teachers’ compensation, and 
administration had low inspection analysis scores 

(CHECK). The average was found to be at 1.50, 
followed by problem resolution work (ACT), also 
found to be at the lower level with an average 
value of 1.60.
 This research found that a model of PDCA 
provided a course of action for adjusting 
procedures in order to solve problems in the area 
of administration, where PDCA refers to the 
following. P: Personnel should prepare accom
plishable action plans for success of implementation
(achievable). They should choose ways to solve 
problems or adjust working plans by analyzing and 
criticizing alternative options. Brainstorming should 
be used to exchange ideas from all members in 
order to decide on the most appropriate way to 
solve problems. D: Personnel in charge of 
documentation and administrative procedures and 
distributing teachers’ compensation should have 
a way to distinguish the steps and procedures that 
should be followed, should develop skills related 
to collaborating with colleagues, and should 
accept criticism from others in order to use this 
criticism to adjust and improve work. C: Personnel 
should set objectives in checking and evaluating 
working procedures; collect all information related 
to working procedures in order to analyze issues 
that arise; consider important processes for 
demonstrating quality of outcomes at each step; 
compare outcomes with the action plan that was 
set beforehand; have production reports every 
third, sixth, ninth, and twelfth month of the year; 
present work outcomes, including preventative 
measures for mistakes or failures; and have ways 
to resolve defective work in order to fi nd better 
ways of doing things. A: Personnel should be 
evaluated regularly. If an error or fl aw emerges, 
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causing outcomes to be inconsistent with objectives
that were previously set or causing work to be not 
up to standard, corrective action should be taken 
as appropriate for that issue.
 This research led to the following recom-
mendations. Personnel should improve every 
procedure so that all working procedures are more 
cohesive, a model should be set and working 
system created that is truly able to accomplish 
work, and that can meet criteria of quality 
administration based on the achievement of tasks 
(PDCA). Personnel should have ideas or suggestions 
for their work or accept criticism from others in 
order to adjust and improve their work.

Keywords: Improve Workfl ows Provide Management

บทนํา
 โครงสรางการบรหิารจัดการองคกรของมหาวทิยาลยั
ขอนแกน มีคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย สถาบัน 
สํานัก วิทยาเขต และสวนงานอื่นๆ ที่ดําเนินงานตามวิสัย
ทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการองคกร เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
คลองตัว ลดความซ้ําซอนของกระบวนการทํางานไดอยาง
เปนรูปธรรม กองแผนงาน, 2555 (1) โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหนวยงานภายใตสํานักงาน
อธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินไปเรียบรอย
แลว ทั้งนี้หนวยงานตางๆ ภายใตสํานักงานอธิการบดีได
พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการโดยเนนการมสีวนรวมของ
บุคลากรทุกคน แนวทางการบริหารงานของแตละองคกร
ภายใตมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มุงผลสัมฤทธ์ิของการ
ทํางานอยางตอเนื่องและพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน สามารถลดความซํ้าซอน
กระบวนการทํางานของหนวยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน 
บทบาทหนาที่ในการดําเนินงานที่ไมแตกตางกัน บุคลากร

สามารถโอนหรือโยกยายตําแหนงงาน ยดึหลักการมอบและ
กระจายอํานาจ และสามารถสงเสริมสนับสนุนเสนทาง
ความกาวหนาของบุคลากรในสายงานวิชาชีพไดตรงตาม
ตําแหนงมาตรฐานการทํางานไดเปนอยางดี 
 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มีโครงสรางการบริหาร
จดัการของสาํนกัวิชาศึกษาทัว่ไป ตามมตสิภามหาวทิยาลยั
ขอนแกน ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
(ประกาศ มข. ฉบับที่ 351/2544) ซึ่งไดเปดใหบริการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิม พ.ศ.2548 และ
ปจจุบันไดปรับปรุงหลักสูตรใหมกลุมวิชาตางๆ ตามเกณฑ
ของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 3 กลมุ 
ไดแก 1) กลุมวิชาภาษา 2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 3) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จากการทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในสํานักฯ รายงานผลการปฏิบัติราชการสํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป ประจําป 2556 พบวาปญหาในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะการมอบหมายงานจากผูบรหิารลงสูการปฏิบตัยิงัไมมี
ความชัดเจนและไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ของบุคลากรท่ีถือครอง ประกอบกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนพบวามีการรอง
เรียนอยูบอยครั้งเน่ืองจากผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการไปเปนไปตามการกําหนดบทบาทหนาทีใ่นข้ันตอน
และกระบวนงานปฏิบัติจริง จึงทําใหเกิดปญหาภายใน
องคกร ทําใหบุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานไดตามทักษะ
และสมรรถนะท่ีถือครองตามกําหนด ผลการประเมินดาน
คุณภาพการศึกษา สํานักวิชาศึกษาทั่วไป ประจําป 2556
 ดงัน้ันในการปรบัปรงุโครงสรางใหม ซ่ึงไดดาํเนนิ
การมาแลวในปงบประมาณ 2557 สํานักฯ ไดมีโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการทบทวน/ปรับปรุง
โครงสรางและระบบบรหิารจดัการภายในและไดดาํเนนิการ
ทําประชาพิจารณเสนอโครงสรางที่ปรับปรุงใหม นําเสนอ
ผานที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผานมา ภายใตการปรับปรุงโครง
สรางฯ ดังกลาว มีกลุมภารกิจบริหารและกลุมภารกิจแผน
และประกนัคณุภาพ ไดยบุรวมกระบวนงานเขาดวยกนั เปน
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งานบรหิารเพยีงกลมุเดยีว ผลจากการดาํเนนิงานทีป่รบัปรงุ
โครงสรางใหมและปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการทาํงานของ
บุคลากรยังพบวาปญหาขอจํากัดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการลดระยะเวลา การลดข้ันตอน
การปฏบิตังิานหรอืการยบุรวมกระบวนงานตางๆ ยงัไมเปน
ไปตามมาตรฐานสํานักงาน  ก .พ .ร .  ซ่ึ งได กําหนด
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level, FL) ศูนยสงเสริมคุณคาทางธุรกิจ 
(2558) เกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award) (2) ซึ่ง
หนวยงานภาครัฐจําเปนตองนําหลักเกณฑดังกลาวมาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน อีกทั้งยังตองมีการพัฒนา
และแกไขปญหาของข้ันตอนกระบวนงานตางๆ ใหเกิด
มาตรฐานในการทํางานท่ีดเีพือ่ตอบสนองความตองการของ
ผมูารับบริการ ไดแก กระบวนงานงานสารบรรณและธุรการ 
การออกเลขหนังสือราชการและรับสงหนังสือทางราชการ
ที่พบวายังไมเปนระบบ มีปญหาดานการใหบริการ ในชวง
ระยะเวลาที่ไมมีผูปฏิบัติงานไมสามารถทําแทนกันได การ
จดัเก็บขอมลูทีส่าํคญัๆ ของสํานกัฯ ยงัไมมีระบบฐานขอมูล
ทีเ่ปนปจจบุนั และกระบวนงานการเบิกจายคาสอนท่ีมีการ
เบิกจายลาชา เนื่องจากข้ันตอนการรวบรวมเอกสารท่ีสง
เบิกมคีวามลาชา ทาํใหสงเอกสารเบิกจายไมทันตามกําหนด
ระยะเวลา ซึง่ปญหาเหลาน้ีลวนเปนปญหาทีก่ลมุงานบรหิาร
จะตองนํามาทบทวนและปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางพัฒนา
กระบวนงานสนับสนุนหรือขั้นตอนการทํางานท่ีเปนระบบ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนตองทําการศึกษาเพื่อ
ใหไดขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาขอจํากัดของการดําเนินงาน
ตามกระบวนงานสนับสนุนของงานบริหาร และเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการสนับสนุน
ของงานบรหิาร สาํนกัวิชาศกึษาทัว่ไป ซึง่จะเปนแนวทางที่
ดใีนการปฏิบตังิานอันจะนําไปสูการบรรลุวิสยัทศันและพันธ
กิจของสํานักฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1)  เพือ่ศกึษาปญหาขอจาํกดัของการดาํเนนิงาน
ตามกระบวนงานสนับสนุนงานดานการบริหาร สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2)  เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนงาน
ดานการบริหาร สาํนักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน
 3)  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง
กระบวนงานดานการบรหิาร สาํนกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั
ขอนแกน

ขอบเขตการศึกษา
 การศึกษาการปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุน
ดานการบริหารของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการศึกษาเฉพาะ
กลุมงานบริหาร ภายใตการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
งานใหม ประกอบดวย งานธุรการและการเจาหนาที่ คลัง
และพัสดุ อาคาร สถานที่/โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหาร แผนและงบประมาณ การกาํกบั
องคกรที่ดี ดังนั้นการทบทวนปรับปรุงในกระบวนงานที่มี
ปญหาขอจํากัดของการดําเนินงานตามกระบวนงานที่มี
ผลกระทบในประเด็นของความลาชา ขัน้ตอนการใหบรกิาร
ถือเปนประเด็นสําคัญของการปรับปรุงกระบวนงาน โดย
ขอบเขตการศึกษาครั้ งนี้ เฉพาะกระบวนงานธุรการ
สารบรรณ และกระบวนงานการเบิกจายคาสอน เทานั้น 

วิธีดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลของข้ันตอน 

กระบวนงาน และวิธกีารดาํเนนิงานดานการบริหาร เพือ่นาํ
ขอมูลที่ไดมากําหนดประเด็นในการศึกษาที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
 (2)  สราง เค ร่ือ ง มือการ สัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured or directive interview) ผูวิจัย
ตั้งคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย นําเครื่องที่
พัฒนาโดยผานผูเชี่ยวชาญ เพื่อชวยทดสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสัมภาษณ และนําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับ
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ประชากรจํานวนหนึ่งท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมกลุม
ตัวอยาง กอนจะนําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูล
จรงิๆ และนําผลการตอบมาพจิารณาดานความชดัเจนของ
คําช้ีแจง ขอคําถาม วิธีการตอบ ปฏิกิริยาท่ีมีตอคําถาม 
เปนตน
 (3)  สงแบบสัมภาษณที่ผานผูเชี่ยวชาญตรวจ
สอบแลว ไปสัมภาษณกับกลุมเปาหมายท่ีคัดเลือกแบบ
เจาะจง 
 (4)  แบงกลุมระดมสมอง (Focus Group) เพื่อ
รวมกันคนหาขอจาํกดัและหาแนวทางปรับปรงุกระบวนงาน
ของงานบริหาร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 (5)  วเิคราะหผลการสมัภาษณและสรางขอสรปุ
ของผลการศึกษา
 (6)  นําเสนอความคิดเห็นจากการระดมสมอง 
(Focus Group) เพื่อรวมกันหาแนวทางปรับปรุงกระบวน
งานของงานบริหาร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป และนําผลที่ได
รับจากการระดมสมองไปทดลองใชจริง
 (7)  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลแนวทางปรับปรุงกระบวนงาน
บริหาร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป ภายหลังจากการดําเนินงาน 
6 เดือน
 (8)  สรุปและเขียนผลการศึกษาพรอมทั้งขอคน
พบจากการศึกษาในการเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวน
งานบริหารใหมีระบบและกระบวนงานที่เปนมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานตอไป

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ผวิูจยัใชวธิคีดัเลือกกลุมตวัอยางโดยแบบเจาะจง 
ประกอบดวย ผบูรหิาร จาํนวน 4 คน บุคลากรสายอาจารย
ผสูอน จาํนวน 14 คน และบคุลากรสายสนบัสนนุสาํนกัวชิา
ศึกษาทั่วไป ทั้งหมด จํานวน 19 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ดังนี้
 1)  แบบสัมภาษณผวูจิยัเลอืกใชแบบมีโครงสราง 
(Structured or directive interview) ผูวิจัยตั้งคําถามให
ตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแยกประเด็นคําถาม
ถึงกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ ที่มีดําเนินงานอยาง

เปนระบบ แยกเปนรายดาน โดยผวูจิยัใชหลกัการตามวงจร
คุณภาพ หรือวงจรเดมิ่ง มี 4 ขั้นตอน บูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2550) (3) ประกอบไปดวยดานการวางแผน (Planning)
ดานการทําตามแผน (Doing)  ดานการตรวจสอบผลงาน 
(Checking)    ดานการปรับปรุงงาน (Acting)   โดยอาศัย
กระบวนการกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level, FL) ตามมาตร
ฐานสํานักงาน ก .พ .ร . , (2552) ไดแก Approach 
(A) Deployment (D)Learning (L) Integration (I) 
 2)  ประเดน็การสมัภาษณแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุง กระบวนงานดานการบริหาร สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการเช่ือมโยง
กระบวนงานแบบบูรณาการในการปฏิบัติงานทุกกลุม
ภารกจิภายในและภายนอกสาํนกัวชิาศกึษาทัว่ไป ตามมาตร
ฐานสํานักงาน ก.พ.ร.,(2552) ไดแก Approach (A) De-
ployment (D)Learning (L) Integration (I) 

การวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหผลการวิจัย แบงออกเปน 
2 สวนคือ
 สวนที ่1 วเิคราะหปญหาขอจํากดัของการดําเนนิ
งานตามกระบวนงานสนับสนุนงานดานการบริหาร สํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชคาสถิติพื้นฐาน 
ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ จํานวนตัวเลข เพ่ือแสดงตาราง
ประกอบการเขียนบรรยาย โดยแปรผลและแบงชวงระดับ
ความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา มีการ
ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา มีการ
ปฏิบัติในระดับปานกลาง
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา มีการ
ปฏิบัติในระดับนอย
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายความวา มีการ
ปฏิบัติในระดับ นอยที่สุด
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 การแปลความหมายของคะแนน มีการแบง
คะแนนเฉลี่ยเปน 5 ระดับ เพื่อแปรผลสําเริง จันทรสุวรรณ 
และสุวรรณ บัวทวน, 2547 (4)
 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงานดานการบริหาร สาํนกั
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลจากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู (การ
สนทนากลุม) แบงกลุมในการวิเคราะหขอมูล เพื่อให
สามารถประเมินผลมีผเูขารวม ดงัน้ี ผบูริหาร จาํนวน 4 คน 
กลุมบุคลากรสายอาจารยผูสอน จํานวน 14 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 
19 คน ใชรูปแบบเขียนบรรยายพรรณนาใหเห็นถึง
กระบวนการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ
วิจัย ผูวิจัยใชวิธีการจําแนกชนิดขอมูล แบบใชทฤษฎีและ
ไมใชทฤษฎี (Miles & Huberman, 1994 อางถึงใน นคร 
เสรีรักษและภรณี ดีราษฎรวิเศษ, 2555:78 (5) 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
 ผศูกึษาไดสรปุผลการศึกษาจากผลการวิเคราะห
ปญหาขอจํากัดของการดําเนินงานตามกระบวนงาน
สนับสนุนงานดานการบริหาร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลยัขอนแกน พบวาปญหาขอจํากดัของการดาํเนนิ
งานตามกระบวนงานสารบรรณและธุรการ กระบวนงาน
เบกิคาตอบแทนการสอน งานบริหาร สาํนักวชิาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวม องคกรไมไดมีการวาง
ระบบและออกแบบกระบวนงาน และการมอบหมายงานท่ี
ไมตรงตามสมรรถนะหรือตําแหนงของบุคลากรท่ีถือครอง 
ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังนั้น เม่ือพิจารณาผลการศึกษาของการ
บริหารคุณภาพที่มุงผลสัมฤทธิ์ พบวา กระบวนงาน
สารบรรณและธุรการ กระบวนงานเบิกคาตอบแทนการ
สอน มกีารปฏิบตัดิานการตรวจสอบ (CHECK) ของกระบวน
งานอยใูนระดบันอย มคีาเฉลีย่เทากบั 1.50 รองลงมามกีาร
ปฏบัิตงิานดานการแกไขปญหา (ACT) อยใูนระดับนอย คา
เฉล่ียเทากบั 1.60 ตามลําดบั ประเด็นแนวทางในการพัฒนา 
พบวา โดยภาพรวมงานบรหิาร สาํนักวชิาศกึษาทัว่ไป มีการ

ใชหลักการตามวงจรคุณภาพ หรือวงจรเดม่ิง มี 4 ข้ันตอน 
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2550) ในการนําหลักการดังกลาวมา
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้นไดแก ดานการวางแผน (P) บุคลากรควรจัดทําแผน
ปฏิบัติ งานที่สามารถดําเนินการใหบรรลุผลสํา เร็จ
ได  (Achievable) โดยรวมกันวิเคราะหและวิจารณทาง
เลือกตางๆ ผานการระดมความคิด และแลกเปล่ียนความ
คดิเหน็ของบคุลากรเพ่ือตดัสินใจเลอืกวธิกีารแกไขปญหาที่
เหมาะสมท่ีสุด ดานการปฏิบัติตามแผน (D) บุคลากรท่ีรับ
ผิดชอบกระบวนงานสารบรรณและธรุการ กระบวนงานการ
เบกิจายคาตอบแทนการสอน มีวธิกีารขัน้ตอนการปฏบัิติงาน
มีการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานรวมกับ
เพ่ือนรวมงาน และยอมรบัฟงคําวจิารณของผอูืน่เพือ่นาํมา
ใชในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ดานการตรวจสอบ (C) 
บุคลากรมีการกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงาน วิ เคราะหปญหาพิจารณา
กระบวนการที่สําคัญ เพื่อแสดงใหเห็นคุณภาพของผลงาน
ที่ไดรับในแตละขั้นตอน มีการรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน เสนอผลการดาํเนนิ
งานตอผูบริหารเพื่อปองกันความผิดพลาดหรือความลม
เหลวหาแนวทางแกไขใหดีขึ้น ดานการแกไขปญหา (A) 
บุคลากรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูอยางสมํ่าเสมอ 
จากการวจิยัดงักลาวสอดคลองกบัการลดระยะเวลา การลด
ขัน้ตอนการปฏิบตังิานหรือการยุบรวมกระบวนงานตางๆ ที่
เปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงไดกําหนด
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Fundamental Level, FL) ศูนยสงเสริมคุณคาทางธุรกิจ 
(2558) เกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award) หนวย
งานภาครัฐจําเปนตองนําหลักเกณฑดังกลาวมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานในปจจุบัน

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
 1)  บคุลากรควรมีการปรับปรุงกระบวนงานทุก
กระบวนงานใหมีการปฏิบัติงานเช่ือมโยงกัน มีการกําหนด
รปูแบบ การออกแบบระบบงานทีส่ามารถปฏบิตังิานไดจรงิ 
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และเปนไปตามเกณฑการบริหารคุณภาพที่มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน (PDCA)
 2)  บุคลากรควรไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดานการใหบริการ โดยเฉพาะการยิ้มแยมแจมใส การมี
ไมตรีจิตทีด่ ีพรอมใหบรกิารดวยความเต็มใจ เปนการพัฒนา
อีกดานหนึ่งของบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน
 3)  บุคลากรควรมีขอคิดเห็นหรือเสนอแนะ ใน
การปฏบิตังิาน หรือมกีารยอมรบัฟงคาํวจิารณของผอูืน่เพือ่
นํามาใชในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น
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