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บทคัดยอ
 การวิจัยในคร้ังนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอ
โครงสรางภายในของสํานักงานคณบดี การรับรูบทบาท
หนาที่ของบุคลากรตามโครงสรางภายในสํานักงานคณบดี 
และวิเคราะหอัตรากําลังที่พึงมีของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยเปนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 
136 คน เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแกแบบสอบถาม และแบบ
การคิดภาระงาน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และการวิเคราะหและสังเคราะหขอมลูทีไ่ดจากแบบการคิด
ภาระงาน ผลการวิจัย พบวา
 บุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับ
โครงสรางภายในสํานักงานคณบดี สวนใหญอยูในระดับ 
มาก โดยประเด็นเรื่องของโครงสรางในปจจุบันพบวาการ
ปรับโครงสรางภายในสํานักงานคณบดีมีผลกระทบตอ

บทบาทหนาที่และอัตรากําลังของหนวยงานมากที่สุด 
บุคลากรไดรับทราบการแบงโครงสรางภายในสํานักงาน

คณบดีเปน 6 กลุม และทราบวาหนวยงานท่ีปฏิบัติอยูอยู
ภายใตกลุมภารกิจใด ซึ่งบุคลากรสวนใหญมีระดับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการแบงโครงสรางภายในสํานักงาน
คณบดีอยูในระดับ ปานกลาง แตบุคลากรสวนใหญยังไม
ตองการใหมีการปรับโครงสรางเพราะในปจจุบันสาย
สนับสนุนยังปฏิบัติตามภารกิจครบถวนอยู แตมีบาง
ประเด็นที่เห็นวาควรมีการยุบรวมหนวยงานที่ทําหนาที่

ซํ้าซอนกันใหอยูรวมกัน และการเปลี่ยนวิธีการทํางาน อาจมี

การจดัระบบหนวยงานยอยใหทาํงานรวมกบังานหลกั หรอื
เพิม่หนวยทาํงานเบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีว (one stop service) 
และการแบงหนวยงานท่ีสําคัญๆ ออกเปนงานหลัก ตาม
ลําดับ สวนเร่ืองเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงาน 
บุคลากรสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจในภาพรวม 
อยูในระดับ มาก โดยในประเด็นเร่ืองการไดใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางเต็มที่ 
และรับทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่

ปฏบิตังิานอยู โดยเฉพาะภาระงานและหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย
ตามโครงสรางภายในสํานักงานคณบดี มีระดับความรู
ความเขาใจในภาพรวมอยูในระดบั มาก ซึง่ประเด็นในเรือ่ง

ภาระงานและหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย เกนิหนาทีแ่ละตาํแหนง 
และการเพิม่อัตรากาํลังเปนการลดปญหาในเรือ่งภาระงาน
เกนิหนาและตาํแหนง นอกจากนี ้บคุลากรยงัมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัอตัรากาํลังสายสนบัสนนุในปจจบุนั ภาพรวมอยูใน
ระดบั ปานกลาง ซึง่สวนใหญเหน็วาบคุลากรสามารถปฏิบตัิ
งานไดอยางเหมาะสมตามตําแหนงงานที่ไดรับแตงตั้ง และ
การวิเคราะหภาระงานนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

องคกร อัตรากําลังที่พึงมีของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเกณฑ 
สกอ. มีจํานวนมากกวาจํานวนบุคลากรในปจจุบัน (136 

อตัรา) จาํนวน 31 อตัรา คดิเปนรอยละ 22.79 เมือ่พจิารณา
แตละหนวยงานทีต่องเพิม่บคุลากร ไดแก หนวยสารบรรณ

ศูนยสาธิตการพัฒนา งานอาคารและยานพาหนะ 
งานบริการวิชาการและวิจัย และหองสมุด

คําสําคัญ โครงสราง, บทบาทหนาที่, อัตรากําลัง
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Abstract
 The research was to study the internal 
structure of The Dean’s Offi ce, the perceived role 
of the staffi ng structure within The Dean’s Offi ce 
and analyze number of the Staffi ng Faculty of 
Nursing, Khon Kaen University. Population and 
samples used in the research supporting staff who 
work in Faculty of Nursing 136 people. Research 
tools Including Questionnaire and to Workload 
form. The data analysis software packages, and 
analysis, synthesis of information from a workload 
form. Research results were found.
  The staff Faculty of Nursing Khon Kaen 
University have level of knowledge about the 
structure within The Dean’s Offi ce, most of the 
high level of structural issues faced by today found 
that the restructuring of The Dean’s Offi ce 
affecting the role staff of most. People have been 
known to break the structure within the The 
Dean’s Offi ce of the 6 groups and know that the 
section under any group. Mostly people have 
level knowledge and understanding about 
partition structure within the Dean’s Offi ce is 
moderate, but most people do not want to have 
to restructure because the current support also 
follow the mission is complete. But there are some 

issues that should be integration section as a 
redundant functions to be combinations, and 
change to how it works. May be units organized 
to work together with the main workload or add 
a one-stop section (one stop service) and divided 

the major section, a main workload, respectively. 
About the role of the section, the most people 
have a better understanding of the overall large 

extent by the issue of the use of knowledge and 

ability to comply fully positioned, and to acknowledge 

and understand the roles of the section operate. 
Specifi c workload and duties as assigned by the 
Dean’s offi ce. The level of understanding of the 
overall level of workload issues and the duties 
assigned over workload and position. The increase 
was a reduction in over workload and staff 
positions. Addition provides feedback about 

current staffi ng support. Overall, most are moderate, 
Mostly the people that can operate appropriately 
appointed positions. And analyzing workload lead 
to the achievement of organizational goals. 
Number of the staffi ng Faculty of Nursing Khon 
Kaen University there are a number greater than 
the number of personnel currently (136 Rate) of 
31 peoples for 22.79 percent considering each 

section to increase staff, including the Management 

and Administration section, Demonstration for 
Child Development Center, Buildings and Facilities 
section, Academic Service and Research section, 
and Library section

Keywords Structure, the Role, Staffi ng

ความสําคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ.2541 กําหนดใหมหาวิทยาลัยแบงสวนราชการไดเปน 
สาํนกังานอธิการบดี บณัฑติวิทยาลยั คณะ สถาบนั สาํนกั ศนูย 
วิทยาลัยและสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ และอาจจะแบงสวนราชการภายในได สาํหรับการ
แบงสวนราชการเปนสาํนกังานคณบดี สาํนกังานผูอาํนวยการ

ภาควิชา กอง และงาน หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ทีม่ฐีานะเทยีบเทาภาควชิา กอง หรอืงาน ใหทาํเปนประกาศ
ทบวงฯ หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้ง
หนวยงานเปนอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน พิจารณาจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกบัณฑิต

วิทยาลัย คณะ สถาบันสํานัก ศูนย และวิทยาลัย หรือสวน
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ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้ง
การแบงสวนราชการของสวนราชการดังกลาว และพระราช
บัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2550 กําหนดใหรับรองสถานภาพการจัดตั้งสวนงาน
ภายในท่ีจัดตั้งตามประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สวนงานภายใน หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 
หรือสวนงานภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ทั้งนี้ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนสวนงานภายในและมิใช
สวนราชการ การบรหิารและดาํเนนิงานของสวนงานภายใน
ใหเปนไปตามขอบงัคับของสถาบันอดุมศึกษา (มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, 2556) 
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง 
การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2547 
และประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เลม 
123 ตอนที่ 101 ง ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยกําหนด
เปน 2 สวน คือ สํานักงานคณบดี และสายวิชาพยาบาล
ศาสตร คณะพยาบาลศาสตรจงึไดปรบัระบบการบริหารงาน
ภายในโดยการรวมศนูยการบรหิารจดัการไวทีส่วนกลางคอื
สํานักงานคณบดี และยกเลิกภาควิชาใหมีเฉพาะสายวิชา
พยาบาลศาสตร มีสาขาวิชา 8 สาขาวิชา ไดแก 1) สาขา
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2) สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก 3) สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว 4) สาขา
วิชาการผดุงครรภขั้นสูง 5) สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
6) สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 7) สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุ และ 8) สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และ

ปรับโครงสรางสํานักงานคณบดเีปน 4 งาน ไดแก 1) งาน
บรหิารและธรุการ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานคลังและ
พัสดุ และ 4) งานบริการวิชาการ และแบงภายในคณะฯ 
เอง 2 งาน คือ งานบริการวิชาการและวิจัย และศูนยสาธิต

การพัฒนาเด็ก ตอมาในป พ.ศ. 2554 เพื่อใหการบริหาร
งานมีความคลองตัวในสายการบังคบับญัชา จงึไดมกีารปรับ
โครงสรางภายในของสาํนักงานคณบดจีาก 4 งาน เปนกลุม
ภารกิจ 6 กลุมภารกิจ ไดแก 1) กลุมภารกิจบริหาร
ยุทธศาสตรและงบประมาณ 2) กลุมภารกิจบริหารและ

จดัการทัว่ไป 3) กลุมภารกิจบรหิารวชิาการ 4) กลุมภารกจิ
บริหารวิจัยและบริการวิชาการ 5) กลุมภารกิจบริหารงาน

พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และ 6) กลุมภารกิจ
บรหิารทรัพยสนิและวฒันธรรม แตเนือ่งจากสภามหาวิทยาลยั
ขอนแกน ไดมีมิติเห็นชอบใหมีการปฏิรูปการจัดโครงสราง
การแบงสวนราชการในมหาวทิยาลัยขอนแกนทัง้ระบบ เพือ่
ใชเปนเคร่ืองมอืสาํหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 6 
กรกฎาคม 2554 โดยมหาวิทยาลยัไดแตงตัง้คณะกรรมการ
ปฏิรูปโครงสรางการแบงสวนราชการและหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการระดมความคิดเห็นและยังไม
ประกาศใหมีการจัดโครงสรางดังกลาวอยางเปนทางการ
ซึ่งการปรับโครงสรางใหมของคณะฯ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย จะมีผลตอจํานวนบุคลากรมีไม
เพียงพอตอภาระงานที่จะเกิดขึ้นใหม นอกจากนี้การปรับ
แตละครั้งทําใหเกิดปญหาผูปฏิบัติไมมีความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ เกิดการทํางานซ้ําซอนกัน ไมกอใหเกิดการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานของผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
ผูดแูลทีค่ณะฯ แตงตัง้ขึน้ ไมสามารถขอผลงานท่ีสงูขึน้ตาม
โครงสรางใหมได เน่ืองจากเปนโครงสรางท่ีมหาวิทยาลัยไม
ยอมรับเพราะมหาวิทยาลัยยึดโครงสรางเดิมที่เปน 4 งาน 
ซ่ึงเปนโครงสรางที่ถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น คณะ
พยาบาลศาสตรจึงเห็นควรใหมีการศกึษาโครงสรางภายใน
สํานักงานคณบดีตามโครงสรางใหม รวมท้ังศึกษาบทบาท
หนาที่ และอัตรากําลังที่พึงมีหากมีการปรับโครงสราง
ดังกลาว เพื่อใชในการบริหารจัดการของสํานักงานคณบดี
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมหาวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการปรับ
โครงสรางภายในของสาํนกังานคณบด ีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

 2. เพื่อ ศึกษาการรับรูบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรตามโครงสรางภายในของสํานักงานคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 3. เพือ่วเิคราะหอตัรากาํลงัทีพ่งึมตีามโครงสราง
ภายในของสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การวจิยันีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) โดยศกึษาโครงสรางการบรหิารงานคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามโครงสรางภายในสํานักงาน
คณบดี 6 กลุมภารกิจ ศึกษาเฉพาะภาระงานตามอํานาจ
หนาทีท่ีม่คีวามสัมพนัธกบัโครงสรางภายในสํานกังานคณบดี 

และอตัรากาํลงัทีพ่งึมตีามโครงสรางภายในสาํนกังานคณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 136 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้เปนแบบสอบถาม 
และการวิเคราะหอัตรากําลังที่พึงจะมี ดังนี้
 1)  แบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก 
เพศ อาย ุระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระดบัการศกึษา และ
ระดับตําแหนงงาน 
   ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอ
การปรับโครงสร างองคกร  คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และตอนทายเปน
คําถามปลายเปด

   ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการรับรูบทบท
หนาที่ของบุคลากรตอหนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และตอนทายเปน
คําถามปลายเปด
    ตอนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความคดิเห็นตอ

อัตรากําลังสายสนับสนุนในปจจุบัน
    ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
 2) แบบการคิดภาระงานของสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา นํามาวิเคราะหอัตรากําลังท่ีพึงมี
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหขอมูล
 การวิจัยนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติการคํานวณ คารอยละ คา
เฉลี่ย (x) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนขอมูล
ดานอัตรากาํลงัทีพ่งึมใีชการวเิคราะห และสงัเคราะหขอมลู
เพื่อสรุปผล

สรุปผลการวิจัย
1.  ระดบัความรูความเขาใจของบคุลากรสาย

สนับสนุนที่มีตอโครงสรางองคกรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีระดับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางภายในสํานักงานคณบดีใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x= 3.97) ซึ่งเห็นวาการปรับ
โครงสรางภายในสํานักงานคณบดีมีผลกระทบตอบทบาท
หนาทีแ่ละอตัรากาํลงัของหนวยงานมากทีส่ดุ รบัทราบการ
แบงโครงสรางภายในสํานักงานคณบดี และรูวาตนเอง
ปฏิบัติงานอยูภายใตกลุมภารกิจใด สวนเห็นวาการปฏิบัติ
งานตามโครงสรางภายในสํานักงานคณบดีปจจุบันมีความ
คลองตัวในระดับปานกลาง ซึ่งคณะฯ ควรมีการปรับ
โครงสรางภายในสํานักงานคณบดีอีกครั้งเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพปจจุบัน และบุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมี
ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการแบงโครงสรางภายใน
อยูในระดับ ปานกลาง (x= 3.07) โดยเห็นวาการแบง
โครงสรางมีภารกิจหลักครบถวน และมีลักษณะตอเนื่อง 
การปฏิบัติงานไมซํ้าซอนระหวางหนวยงาน สวนเร่ืองการ
ประสานงาน การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมาย และ

กระบวนการปฏบิตังิานคลองตวัและมปีระสทิธภิาพเหน็วา
มีนอยมาก นอกจากนี้สวนใหญแลวบุคลากรสายสนับสนุน
มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับโครงสราง

ภายในสํานักงานคณบดี อยูในระดับ ปานกลาง (x= 3.46) 
เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา บุคลากรมีระดับความรู
ความเขาใจในระดับมาก คอื การยุบรวมหนวยงานท่ีทาํหนา
ที่ซํ้าซอนกันใหอยูรวมกัน รองลงมาคือ การเปลี่ยนวิธีการ
ทาํงานใหมคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ และมคีวามคดิเหน็ใน

ระดับปานกลางในเร่ือง การจัดระบบหนวยงานยอยๆ ลง
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ไป การเพิม่หนวยบริการจดุเดยีว (one stop service) และ
การแบงหนวยงานที่สําคัญๆ ออกเปนงานหลัก ตามลําดับ
 2.  ระดบัความรูความเขาใจของบคุลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
  บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานตามโครงสราง
ภายในสํานักงานคณบดี ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x= 
3.74) เมื่อพิจารณาแตละประเด็นพบวา บุคลากรมีความรู
ความเขาใจมากท่ีสดุในเร่ือง การไดใชความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางเต็มที่ รองลงมาคือ
ความคดิเหน็ในระดบัมาก คอื รบัทราบและเขาใจในบทบาท
หนาที่ของหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู และมีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลาง คอื ไดรบัทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่
ของหนวยงานอื่นที่ติดตอประสานงาน การปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาทีเ่กดิปญหา/อปุสรรค และการเปลีย่นแปลงเกีย่ว
กับบทบาทหนาที่และภาระงานที่ปฏิบัติอยู ตามลําดับ
  บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับภาระงานและหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายตาม
โครงสรางภายในสํานักงานคณบดี ในภาพรวมอยูในระดับ 
มาก (x= 3.83) เมือ่พิจารณาแตละประเด็นพบวา บคุลากร
มคีวามคิดเห็นมากท่ีสดุในเร่ืองภาระงานและหนาท่ีทีไ่ดรบั
มอบหมาย เกินหนาที่และตําแหนง รองลงมาคือ การเพิ่ม
อตัรากําลงัเปนการลดปญหาในเร่ืองภาระงานเกินหนาและ
ตําแหนง และนอยที่สุดเรื่อง การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
กับหนวยงานที่มีลักษณะคลายกัน เปนการฝกใหบุคลากร

ไดเรียนรูการทํางานของหนวยงานอื่น 
3.  การวเิคราะหอตัรากาํลงัทีพ่งึมขีองบคุลากร

สนับสนุน
  3.1 ความคิดเห็นตออัตรากําลังสาย
สนับสนุนในปจจุบัน

   บุคลากรสายสนับสนุนความคิดเห็น
เกีย่วกบัอตัรากาํลงัสายสนับสนนุในปจจบุนั ภาพรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง (x= 3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสมตามตําแหนงงานท่ีไดรบัแตงตัง้ รองลงมาคือ

การวิเคราะหภาระงานนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
องคกร 

  3.2 การวเิคราะหอตัรากาํลงัทีพ่งึมตีาม
เกณฑของ สกอ.
   การวิเคราะหอัตรากําลังที่พึงมีของ
บคุลากรสายสนบัสนนุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน มบีคุลากรทีพ่งึมจีาํนวนมากกวาจํานวนบุคลากร
ในปจจุบัน จํานวน 31 อัตรา คิดเปนรอยละ 22.79 เม่ือ
พิจารณาแตละหนวยงานแลวเห็นวาหนวยงานที่มีจํานวน
ของบคุลากรทีพ่งึมมีากกวาบคุลากรในปจจบุนัมากทีส่ดุคอื 
หนวยสารบรรณและศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก (7 อัตรา) 
รองลงมาคอืงานอาคารและยานพาหนะ (4 คน) งานบรกิาร
วิชาการและวิจัยและหองสมุด (2 คน) ตามลําดับ 

อภิปรายผล
 จากขอคนพบของบุคลากรตอความคิดเหน็เกีย่ว
กับการปรับโครงสรางองคกร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาการปรับโครงสรางเปนการ
จดัระบบปฏบิตังิานทาํใหมคีวามเบ็ดเสร็จในตวั การจดัสรร
และใชทรัพยากรรวมกันและดานการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศชวยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตโครงสรางใหม โดยคณะฯ ไดทําการวิเคราะห โดย
นําปญหาจากการบริหารจัดการในลักษณะกลุมงานมา
พิจารณาเพื่อปรับลักษณะงานใหเหมาะสมกัลบุคลากรใน
แตละหนวยงาน ซึ่งเปนการจัดโครงสรางท่ีวิเคราะหความ
สมัพนัธของหวงโซความเช่ือมโยงงาน รวมทัง้การปรบัระบบ
บริหารจัดการที่ตองกําหนดหนาที่ในการทํางานและการ

ประสานงานของบุคลากรสายสนับสนุนกอนปรับโครงสราง 
การพิจารณาถึงระบบสายการบังคับบัญชาของผูบริหาร
ระดับสูงจนถึงระดับลางคือหัวหนางาน ระบบการส่ือสาร 

ระบบเบด็เสรจ็ในการปฏบิตังิาน ระบบประสานแบบเกือ้กลู
ชวยเหลือ ระบบการควบคุมทางการบริหาร ระบบการ
ขอมูลและการรายงาน มีการกําหนดใหบุคลากรทุกคนได
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการทํางาน เพ่ือผูปฏิบัติ
งานจะสามารถใชขอมลูไดงายและตรงกบัปญหาทีพ่บ มกีาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมแนวคิดของกลุมลักษณะงาน
เดยีวกนัเพือ่เพิม่เตมิในประเด็นทีแ่ตละบคุคลไดใหขอมูลไว 

รวมทั้งเพิ่มประเด็นวิธีการแกไขที่เหมาะสม
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 การรับรูบทบาทหนาทีข่องบุคลากรแตละหนวยงาน 

จะทําใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบถึงภาระหนาที่ของหนวย
งานตนเอง และหนวยงานอืน่ รวมทัง้การไดใชความรูความ
สามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางเต็มที่ การได
รบัทราบและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของหนวยงานทีป่ฏบิตัิ
งานอยูจะทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเปนไปตามเปาหมายและความคาดหวังของ

องคกร สอดคลองกับทฤษฎีของพารสันซ (สัญญา สัญญา
วิวัฒน, 2545) ที่มองวาความคาดหวังวาบุคลในสถานภาพ
ใดควรมีบทบาทอยางไร เมื่อบุคคลเขากํารงในสถานภา
พนั้นๆ ก็จะมีบทบาทตามที่สังคมคาดหวังไวเชนนั้น เชน
เดยีวกบับทบาทหนาทีต่ามโครงสรางทีต่องมกีารแบงภาระ
งานและหนาที่ใหชัดเจนในแตละกลุมงานหรือหนวยงาน 
ทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชัดเจน ตาม
มาตรฐานกําหนดภาระงานแตละตําแหนงที่กําหนดไว
 นอกจากนี ้การมโีครงสราง และหนาท่ีในการแต
หนวยงานแลว ยังตองคํานึงถึงผูปฏิบัติงานท่ีจะปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตางๆ และทําหนาที่ของแตละบุคคลในแตละ
ตําแหนงดวย เพราะผูปฏิบัติงานจะเปนสวนสําคัญในการ

ทาํใหโครงสรางและบทบาทของงานเปนไปตามกระบวนการ
ของการปฏิบตังิาน ผูปฏบิตังิานจะเปนกลุมคนท่ีจะขับเคล่ือน

กระบวนการทํางานใหประสบผลสําเร็จได 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย

  1.1)  ดานโครงสราง ควรพจิารณาโครงสราง

สํานักงานคณบดีในปจจุบันใหมีแบงกลุมงานใหเหมาะสม 
การแบงสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ไมใหเกิดการทํางา
นทีซ่ํา้ซอนกัน การประสานงานของหนวยงานทุกหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังผูปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
โครงสราง
  1.2)  ดานการรับรูบทบาทหนาที่ ผูบังคับ
บญัชาจะตองมอบหมายภาระหนาท่ีของแตละหนวยงานให
ชัดเจน และสื่อสารใหทุกกลุมงานรับทราบ ทั้งภาระหนาที่

ของตนเองและภาระหนาท่ีของงานอืน่ๆ เพือ่จะไดประสาน
การทํางานไดอยางถูกตอง

  1.3) ดานอตัรากาํลงั ผูบรหิารจะตองวเิคราะห

ภาระงานของแตละตําแหนงใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละตําแหนงอยาง
ชัดเจน เพื่อที่แตละบุคคลจะไดปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
ไมมกีารทํางานท่ีซํา้ซอน และควรหาแนวทางหรือวธิกีารใน
การลดข้ันตอนการปฏิบตังิานมาใชในการบรหิารจัดการงาน
ใหกระชับและไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1) ควรศึกษาแตละประเด็นแยกจากกัน 
และในเชิงลึกยิ่งขึ้น เพื่อจะไดขอมูลสารสนเทศท่ีตรง
ประเด็นและชัดเจนย่ิงขึ้น 
  2.2) ควรศึกษารูปแบบการปรับโครงสราง

การบรหิารสาํนกังานคณบดคีณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน และ
คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจัดกัด เพื่อใหไดโครงสราง
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สวนสําคัญที่ชวยให

งานวิจยัสําเรจ็ลงไดคอืไดรบัคําแนะนําจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสาวมาศ เถ่ือนนาด ีรองคณบดีฝายบรหิารและยทุธศาสตร

และนางสุภาวดี ประดับวงษ หัวหนาสํานักงานคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร ที่สนับสนุนการทําวิจัยมาโดยตลอด 
ทําใหการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีประสบความสําเร็จออกมา
เปนรูปเลม รวมทั้งขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ได
ใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพ่ือใหการทําวิจัยสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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