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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิบรรยายเพือ่ศกึษา
ระดับความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานภายใตโครงสราง 7 ภาควิชาของอาจารย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กลุมตัวอยาง คอื อาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 
ไมนอยกวา 6 เดือน 
 จํานวน 96 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามท่ีผูวจิยัสรางข้ึน ซึง่ผานการตรวจความตรงตาม
เนือ้หาจากผูทรงคุณวฒุ ิและหาความเท่ียงดวยการทดสอบซ้ํา

ไดคาเปอรเซ็นตความสอดคลองของการวัดครั้งที่ 1 
และ 2 รอยละ 73.31 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใช
คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา  
 ความพึงพอใจตอการปฏบิตังิานภายใตโครงสราง 
7 ภาควิชาของอาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  โดยรวมดานโครงสราง และดานผลลัพธ
อยูในระดับสูง ดานกระบวนการอยูในระดับ ปานกลาง  
ปญหาและอุปสรรคดานการเรียนการสอน มีดังนี้ 1) ภาระ
งานสอน ไดแก ภาระงานสอนท่ีเพิ่มขึ้น ความแตกตาง

ของภาระงานสอนในแตละภาคการศึกษา 2) การจัดสรร
ภาระงานสอน ไดแก ขาดการกระจายภาระงานสอน
ในระดบับณัฑติศกึษา ไมไดพจิารณาความรู/ความสามารถ

ของอาจารยในการจัดสรรภาระงานสอน 3) การจัดการ

เรียนการสอนรายวิชากลาง ไดแก คุณภาพการสอนลดลง 
มคีวามยุงยากในการประสานงาน ไมมคีวามถนัดในรายวิชา
กลางทีร่วมสอนและ 4) บรรยากาศการปฏบิตังิานดานการสอน
ไดแก ไมมั่นใจ/ไมมีความสุข การชวยเหลือเก้ือกูล/
ความสามัคคี ปญหาอุปสรรคดานบริหารจัดการ มีดังนี้ 
1) อัตรากําลัง ไดแก อาจารยมีไมเพียงพอ ธุรการภาควิชา
1 คน ไมสามารถชวยงานอาจารยได   2) การปฏบิตังิานของ
หวัหนาภาควชิา ไดแก  หวัหนาภาควชิาเปนเพยีงผูประสาน
นโยบายระหวางภาควิชากับคณะไมไดนําเปาหมายที่ตั้งไว
มาบรหิารจัดการใหเกดิผลลพัธและ 3) การบรหิารงานภาค
วชิา ไดแก ความขัดแยงระหวางบคุคลเพ่ิมขึน้ การชวยเหลือ
กันและกันระหวางภาควิชาลดลง  
 ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) ดานการ
จัดสรรภาระงาน ไดแก กระจายภาระงานสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ใหใกลเคียงกัน กระจายภาระงาน
สอนรายวิชาทฤษฎีและรายปฏิบัติในสัดสวนที่เหมาะสม
2) ดานภาระงานรายวิชากลาง ไดแก ควรจัดรายวิชากลาง
ใหเบ็ดเสร็จในภาควิชาใดภาควิชาหน่ึง ควรจัดสรรภาระ
งานตามความถนัดของภาควิชา ควรมีการเตรียมผูสอน
ในรายวิชากลาง และ 3) ดานส่ิงสนับสนุนการสอน ไดแก 
กรณีมีการเปล่ียนแปลงผูสอนในรายวิชาตางๆ ควรมีการ
เตรียมและพัฒนาอาจารยผูสอนกอน ควรมีอาจารยอัตรา

จางมาชวยสอน ควรมีการประสานงานกับแหลงฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชครูพี่เลี้ยงลวงหนา ควรกําหนดมาตรการ
ชวยเหลือระหวางภาควิชาใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผลจาก

การศึกษาช้ีใหเห็นวา การปรับโครงสรางภาควิชาเปน 
7 ภาควิชา มีความเหมาะสมแตคณะฯ ควรดําเนินการ
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ปรับปรุงในประเด็นดังนี้ การจัดสรรภาระงานสอนใหแก
ภาควิชาและอาจารย การจัดหาและพัฒนาศักยภาพ
ครูพี่เล้ียง การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชากลาง หลักเกณฑและแนวทางการชวยเหลือ
ระหวางภาควิชาและการพัฒนาความรูความสามารถ
ในบริหารเชิงรุกแกหัวหนาภาควิชา 

Abstract
 This descriptive research was aimed to 
determine the satisfaction level, problems and 
obstacles, as well as suggestions among Nursing 
faculty members toward the implementation of 
seven department administration model. The 
samples consisted of 64 nursing faculty members, 
Prince of Songkla University, who were on duty at 
least 6 months during the fi scal year 2007.  Data 
were collected using a questionnaire which was 
validated by three experts and was tested for its 
reliability by test-retest method.  The percent 
agreement of the two measures was 73.31%.  
Quantitative data were analyzed using descriptive 
statistics and qualitative data were analyzed using 
content analysis. 
 The results revealed that satisfaction 
level of overall and the structure and outcome 
aspects were at a high level, whereas the process 

aspect was at a moderate level.
 Problems and obstacles of teaching and 
learning aspects were 1) teaching workload e.g. the 
increasing of workload, the difference of workload 
in each semester 2) workload allocation e.g. lack 

of graduate workload allocation, no consideration 
of  faculty academic background and potential in 
workload allocation 3) management of collabora-
tion courses  e.g. decreasing of teaching quality, 

diffi culty of coordinate, lack of collaboration 
course skill, and 4) teaching atmosphere e.g. lack 
of confi dence, unhappy, decreasing of harmony.   
 Problems and obstacles of management 
aspects were 1) the number of staffs e.g. insuffi -
cient of instructors and clerk, 2) work operation of 
head of department e.g. head of department did 
not operate the set goals to achieve the outcomes   
3) department administration e.g. increasing of 
personal confl ict, decreasing of helping between 
the departments. 
 Suggestions obtained from the faculty 
members were 1) workload allocation e.g. equally 
allocating the workload between the fi rst and 
second semester, allocating the  workload  of  
theory  and  practicum  courses  with  appropriate  
proportion 2) collaboration course workload e.g. 
allocating workload according to the expertise of 
the department, preparing instructors for teaching 
the collaboration courses, and 3) teaching 
facilities e.g. preparing instructors before changing 
course’s instructors, providing teaching assistants, 
coordinating in advance with the clinical settings
regarding the preceptors, and determining obvi-
ously aid strategy among the departments.   
 Findings from the study indicated 
that the implementation of seven department 

administration model was appropriate for the 
faculty of nursing.  However, several matters
need to be improved which are workload 

allocation, preceptors provision and development, 
collaboration course quality control, criteria 
and aid strategy among departments, and
administrative knowledge development for head 
of department. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สืบเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงสภาพสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงไดมี
มาตรการเพ่ือควบคุมคาใชจายและการขยายตัวของกําลงัคน 
เชน มาตรการควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ (สาํนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2543 ก) ยุทธศาสตรการปรับ
ขนาดกําลังคนภาครัฐ(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2546) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดมี
นโยบายใหคณะ/หนวยงาน ปรับระบบบริหารจัดการงาน
ชวยอํานวยการ และงานชวยสนับสนุนการเรียนการสอน
ในหองปฏิบัติการใหมเปนแบบรวมศูนยรวมท้ังใหคณะ/
หนวยงานที่มีการแบงสวนราชการเปนภาควิชา หากมี
ความพรอมที่จะรวมภาควิชาตางๆ เขาดวยกัน ใหสามารถ
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา (กองแผนงาน, 
2545) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดมีพิจารณาปรับโครงสรางภาควิชา โดยใชแนวคิดการ
รวมภาควิชาท่ีสอนในสาขาใกลเคียงกันเขาดวยกัน เพื่อให
สามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันได จงึไดมกีารปรับโครงสราง
ภาควิชาจาก 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการ
พยาบาลเบ้ืองตน ภาควิชาการบริหารการศึกษาและ
บรกิารการพยาบาล ภาควชิาการพยาบาลศลัยศาสตร ภาค
วิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ภาควิชาการพยาบาล
สูติ-นรีเวชและผดุงครรภ และภาควิชาการพยาบาล
อายรุศาสตร  เปน  4  ภาควชิา ไดแก ภาควชิาการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก

ภาควชิาศาสตรประยกุตทางการพยาบาล และภาควชิาการ
พยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต  
 การดําเนินงานภายใตโครงสราง 4 ภาควิชา
ไดเริ่มในปงบประมาณ 2549 ซึ่งเมื่อดําเนินการไปไดระยะ
หนึ่ง พบวา มีปญหาทั้งในดานการไดมาซ่ึงหัวหนาภาควิชา

และการบริหารภาระงานสอน คณะฯ จึงไดแตงตั้งคณะ
ทํางานเพ่ือประเมินผลการปรับโครงสรางภาควิชา ผลการ
ประเมินไดขอสรุป ใหคณะฯ ดําเนินการปรับโครงสราง

ภาควิชาตอ โดยใหพิจารณาแนวทางการปรับโครงสราง
ภาควิชา การพัฒนาภาควิชาและคณาจารยอีกครั้งหนึ่ง 

(งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ, 2549 ก) คณะฯ  
จึงไดมีการจัดประชุมคณาจารย เรื่อง การปรับโครงสราง
ภาควิชา ซึ่งผลจากการประชุมไดขอสรุปดังนี้ 1) ใหมี
การปรบัโครงสรางภาควชิาใหม เปน 7 ภาควชิาประกอบดวย 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ภาควิชาการ
พยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ภาควิชาการพยาบาล
ศลัยศาสตร ภาควิชาการพยาบาลสตู-ินรเีวช และผดงุครรภ 
ภาควิชาศาสตรประยุกตทางการพยาบาล แตใหใชชื่อ
ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการ
พยาบาล เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย และเปดโอกาสให
คณาจารยที่สังกัดภาควิชาการพยาบาลเบ้ืองตนเดิมและ
อาจารยที่บรรจุใหม แตยังไมไดสังกัดภาควิชาใดสมัครเขา
ภาควิชาตามโครงสรางภาควิชาใหม 2) มีการแตงตั้งคณะ
กรรมการวิเคราะหภาระงาน คัดเลือกอาจารยและจัดสรร
คนเขาภาควิชา เพื่อพิจารณาจัดสรรอาจารยเขาภาควิชา
ตามโครงสราง  7 ภาควิชา 3) การจัดการเรียนการสอน
ภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา ใหเริ่มดําเนินการในป

การศึกษา 2550 4) การนาํเสนอดชันชีีว้ดัหลกัและการรายงาน

ผลการดําเนินงานตามดัชนชีีว้ดัหลักในปงบประมาณ 2550 
ใหดําเนินการภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา 5) การบริหาร
จัดการภาควิชาภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา ใหเริ่มดําเนิน
การในปงบประมาณ  2550 ตัง้แตเดอืนธนัวาคม 2549 และ 
6) การลาศึกษาตอของอาจารยในปการศึกษา 2550 
ใหดําเนินการภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา (งานแผน 
งบประมาณและสารสนเทศ, 2549 ข) การจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการภาควิชาภายใตโครงสราง 
7 ภาควิชา ไดดําเนินการครบทั้งปงบประมาณและป

การศึกษาแลว ดงันัน้ ผูวจิยัจงึไดทาํการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานภายใตโครงสราง 7 ภาควิชาของอาจารย   
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เพื่อเปนการประเมินผลการปรับโครงสรางภาควิชา 
ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถนําไปใช
เปนขอมูลในการพิจารณาการปรับปรุงโครงสราง และ
กระบวนการในการบริหารงานภาควิชาของคณะฯ ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือศกึษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิ
งานภายใตโครงสราง 7 ภาควชิาของอาจารย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการปฏบิตังิานภายใตโครงสราง  7 ภาควชิาของอาจารย 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

     ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้คอื อาจารย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีป่ฏบิตังิาน

จริงในปงบประมาณ  2551 ไมนอยกวา 6 เดือน จํานวน  
96  คน  ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบ

สอบถามทีผู่วจิยัสรางขึน้จากการทบทวนเอกสาร ประกอบ
ดวย  3  สวน คือ
  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปประกอบดวยขอ
คาํถาม จาํนวน 9 ขอ โดยถามเกีย่วกับอาย ุสถานภาพสมรส
คุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน  
ตาํแหนงทางวชิาการ ตาํแหนงบรหิาร ชวงเวลาทีป่ฏบิตังิาน 
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานกอนมีการปรับโครงสราง
เปน 4 ภาควิชา ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานภายใต
โครงสราง 4 ภาควิชา 

  สวนที ่2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
เองจากแนวคิดเชิงระบบขององคการ (ศิริวรรณ และคณะ, 
2545) แบงเปน 4 สวน คอื ความพึงพอใจดานปจจยันาํเขา 

จาํนวน 7 ขอ ดานกระบวนการ จาํนวน 15 ขอ  ดานผลผลติ 

จาํนวน 12 ขอ และความพงึพอใจในภาพรวม จาํนวน 1 ขอ

ขอคาํถามความพึงพอใจท้ัง 3 ดาน เปนคําถามแบบใหเลอืกตอบ
โดยแตละขอมีคาํตอบใหเลอืกตอบเปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ  คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ
ปานกลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด   

  สวนขอคําถามความพึงพอใจในภาพรวมให
เลอืกตอบเพียงขอเดียวจาก 3  ตวัเลือก คอื มากข้ึน เทาเดิม
และลดลง พรอมทั้งใหระบุเหตุผล 
  การแปลผลคะแนนความพงึพอใจ คดิจากนาํ
คะแนนความพึงพอใจทุกขอมาหาคาเฉล่ียแลวนํามา
จัดระดับโดยใชวิธีอิงเกณฑ (ชูศรี, 2546) ดวยการหา
อันตรภาคช้ัน โดยแบงความพึงพอใจ ออกเปน 5 ระดับ   
  สวนที่ 3 แบบสอบถามปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบตังิานภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา  
มีขอคําถาม จํานวน  2  ขอ คือ ปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตังิาน และขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการปฏบิตังิาน
ภายใตโครงสราง 7 ภาควิชาใน 2 ดาน คือ ดานการเรียน
การสอน และดานบริหารจัดการ ลักษณะขอคําถามเปน
แบบปลายเปด
 3.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
  1. การหาความตรงของเนื้อหาผูวิจัย
นําแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต
โครงสราง 7 ภาควิชา ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
ประกอบดวย อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการสราง
เคร่ืองมือ จํานวน 1 ทาน  และอาจารยพยาบาลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานบริหาร จํานวน  2  ทาน 
               2.  การหาความเท่ียง ผูวจิยันาํแบบสอบถาม
ที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ไปทดลองใชในอาจารย จํานวน 8 ทาน และนําไปหา
คาความเท่ียงดวยวธิทีดสอบซํา้ (test-retest) ระยะหางการ

วดัครัง้ที ่ 1 และ  2  เวลานาน  2  สปัดาห  ไดคาเปอรเซน็ต
ความสอดคลองของการวัดคร้ังที่  1 และ 2  รอยละ 73.31

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสง
แบบสอบถามและใบพิทักษสิทธิใหกับกลุมตัวอยางและขอ
ความรวมมือจากธุรการภาควิชารวบรวบแบบสอบถามสง
คนืผูวจิยั ผูวจิยัไดรบัแบบสอบถามกลับคนืจาํนวน  64  ชดุ  
คิดเปนรอยละ  68.08 

5.  การวิเคราะหขอมูล
  เม่ือไดรบัแบบสอบถามกลับคืน ผูวจิยัตรวจ

สอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนนําไปลงรหัส
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และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  ดังนี้
 1. ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ  

 2. ขอมลูความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน วเิคราะห
โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3. ขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใน
การทํางาน ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

6.  การเสนอผลการวิจัย
  ขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถามนํามาเสนอในรูปชองความเรียง
ประกอบตาราง ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

   กลุมตัวอยางมีอายุมากกวา 50  ปมากที่สุด 
(รอยละ 45.3 )  รองลงมา อายุ 41-50 ป (รอยละ 40.6)  
มสีถานภาพสมรสคูมากทีส่ดุ (รอยละ 53.1)  และมีวฒุกิาร
ศกึษาในระดับปริญญาโทมากทีส่ดุ (รอยละ 57.8)  รองลงมา
เปนระดับปริญญาเอก (รอยละ 42.2)  กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนขาราชการ (รอยละ 89.1)  มตีาํแหนงทางวิชาการ 
(รอยละ 67.2)  และไดปฏิบัติงานที่คณะกอนมีการปรับ
โครงสรางภาควิชาเปน  4  ภาควิชา (รอยละ 87.5)  สาํหรับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกอนมีการปรับโครงสราง
ภาควิชาเปน 4 ภาควิชา พบวา อยูในระดับมาก มากที่สุด 
(รอยละ 44.6) รองลงมาอยูในระดับมากทีส่ดุ (รอยละ 33.9)  

สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใตโครงสราง 4 
ภาควิชา  พบวา  อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด (รอยละ 
37.7) รองลงมาอยูในระดับนอย (รอยละ 22.9)

2. ความความพงึพอในการปฏบิตังิานภายใต
โครงสราง 7 ภาควิชาของอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 1)  ความพึงพอในการปฏิบัติ งานภายใต
โครงสราง   7  ภาควิชาของอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยรวม ดานโครงสราง และ
ดานผลลัพธอยูในระดับสูง ยกเวนดานกระบวนการอยูใน

ระดับปานกลาง   

 2) ความพึงพอในการปฏิบัติ งานภายใต
โครงสราง 7 ภาควิชาของอาจารย จําแนกตามภาควิชา
พบวา 4 ภาควิชา  คือ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 
ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุศาสตร ภาควชิาการพยาบาล
สตู ิ- นรเีวชผดุงครรภและภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

และความพึงพอใจท้ังโดยรวม ดานโครงสราง ดานกระบวนการ
และดานผลลัพธอยูในระดับสูง สวนภาควิชาการพยาบาล
กุมารเวชศาสตร ความพึงพอใจโดยรวม ดานโครงสราง 
และดานผลลพัธอยูในระดบัสงู สวนดานกระบวนการอยูใน
ระดับปานกลาง และ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาการพยาบาล
จิตเวช และภาควิชาการบริหารการศึกษาและบริการ
การพยาบาล ความพึงพอใจโดยรวม ดานโครงสรางและ
ดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง สวนดานผลลัพธ
อยูในระดับสูง 

 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายใต
โครงสราง 7 ภาควิชา จาํแนกตามรายดานเปนรายขอ พบวา 
ดานโครงสราง ขอความสอดคลองของรายวิชาที่สอนกับ
ความรูความสามารถและประสบการณมีคาคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด และขอรายวิชากลางที่ภาควิชารวมสอนมีคา
คะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดานกระบวนการ ขอการพัฒนา

ตนเองในดานการเรียนรูและประสบการณมคีาคะแนนเฉล่ีย
มากทีส่ดุและขอการพจิารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนมีคาคะแนน
เฉล่ียนอยทีส่ดุ ดานผลลัพธ ขอการไดรบัความเช่ือถอืในการ
สอนจากนักศกึษามีคาคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุและขอผลการ
ดาํเนนิงานของภาควิชาตามดชันชีีว้ดัหลักดานวจิยั/บณัฑติ

ศึกษามีคาคะแนนเฉล่ียนอยที่สุด  
    4)  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา ดานการเรียนการสอน

มีดังนี้ 1) ภาระงานสอน ไดแก ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
ความแตกตางของภาระงานสอนในแตละภาคการศึกษา 
สอนมากแตไดภาระงานนอย  2) การจดัสรรภาระงานสอน  
ไดแก  ขาดการกระจายภาระงานสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
ไมไดพิจารณาความรู/ความสามารถของอาจารยในการ
จัดสรรภาระงานสอน มีความยุงยากในการจัดสรรภาระ
งานสอนรายวิชาปฏิบัติแกอาจารยจากการกําหนดสัดสวน

อาจารย:นักศึกษา มีการเปล่ียนแปลงผูสอนบอยสอนใน
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บางวิชาที่ขาดความเช่ียวชาญ 3) การจัดการเรียนการสอน
รายวิชากลาง ไดแก คุณภาพการสอนลดลง มีความยุงยาก
ในการประสานงาน ไมมีความถนัดในรายวิชากลางท่ี
รวมสอน และ 4) บรรยากาศการปฏิบัติงานดานการสอน
ไดแก ไมมั่นใจ/ไมมีความสุข การชวยเหลือเก้ือกูล/
ความสามัคคีลดลง บรรยากาศวิชาการลดลง ขาดการ
ทาํงานเชงิรุก  เกดิความเหนือ่ยหลา มขีอจาํกดัในการพฒันา
อาจารย/จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 5)  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานภายใต
โครงสราง 7 ภาควิชาดานบริหารจัดการ มีดังน้ี 1) 
อัตรากําลัง ไดแก อาจารยมีไมเพียงพอ ธุรการภาควิชา 
1 คน ไมสามารถชวยงานอาจารยได ไมไดอัตราทดแทน
อาจารยที่ลาออก 2) การปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา 
ไดแก หวัหนาภาควชิาเปนเพยีงผูประสานนโยบายระหวาง
ภาควชิากบัคณะ ไมไดนาํเปาหมายทีต่ัง้ไวมาบรหิารจดัการ
ใหเกิดผลลัพธ และ 3) การบริหารงานภาควิชา ไดแก  
ความขัดแยงระหวางบุคคลเพ่ิมขึ้น การชวยเหลือกันและ
กันระหวางภาควิชาลดลง การดําเนินงานใหบรรลุดัชนี
ชี้วัดหลักในบางดานทําไดยาก การบริหารงานอยูภายใต
อํานาจของคนในภาควิชาที่คนเกรงกลัว มีความไมแนนอน 
เนื่องจากไมไดปฏิบัติตามมติที่ประชุมภาควิชา ไมสามารถ
จัดสรรภาระงานใหแกอาจารยที่อางวามีปญหาสุขภาพได 
 6)  ขอเสนอแนะการปฏบิตังิานภายใตโครงสราง 
7 ภาควิชา มีดังนี้ 1) ดานการจัดสรรภาระงาน ไดแก  
กระจายภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ใหใกลเคียงกัน กระจายภาระงานสอนรายวิชาทฤษฎีและ
รายปฏิบัติในสัดสวนที่เหมาะสม  เกลี่ยภาระงานอยาง

เปนธรรม กระจายภาระงานใหอาจารยแตละคนตามตาํแหนง
ทางวิชาการ  2)  ดานภาระงานรายวิชากลาง  ไดแก  ควร
จัดรายวิชากลางใหเบ็ดเสร็จในภาควิชาใดภาควิชาหน่ึง 

ควรจัดสรรภาระงานตามความถนัดของภาควิชา ควรมีการ
เตรียมผูสอนในรายวิชากลาง ควรแบงหนาที่รับผิดชอบ
ในรายวิชากลางอยางสมดุลและสรางความรวมมือ ความ

ผูกพัน ความสามัคคี และ 3) ดานส่ิงสนับสนุนการสอน 
ไดแก  กรณีมีการเปล่ียนแปลงผูสอนในรายวิชาตางๆ ควร
มีการเตรียมและพัฒนาอาจารยผูสอนกอน ควรมีอาจารย

อัตราจางมาชวยสอน ควรมีการประสานงานกับแหลง
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชครูพี่เลี้ยงลวงหนา ควรกําหนด
มาตรการชวยเหลือระหวางภาควิชาใหเปนรปูธรรมท่ีชดัเจน

ขอเสนอแนะ
 จากผลการศึกษาพบวาความพึงพอในการ
ปฏิบัติงานภายใตโครงสราง 7 ภาควิชา ของอาจารย 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยรวม
ดานโครงสราง และดานผลลัพธอยูในระดับสูงสวนดาน
กระบวนการอยูในระดับปานกลาง จึงควรมีบริหารงาน
ภายใตโครงสราง 7 ภาควิชาตอไป แตควรมีการปรับปรุง
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาพบปญหาความแตกตางของ
ภาระงานสอนในแตละภาคการศึกษา มีความยุงยากใน
การจัดสรรภาระงานสอนรายวิชาปฏิบัติแกอาจารยตาม
สดัสวนอาจารย:นกัศกึษาท่ีกาํหนด ดงันัน้ ในการจัดตาราง
หมนุเวยีนการฝกปฏิบตังิานของนกัศกึษาชัน้ปที ่2-3 ควรจดั
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตอเนื่องทั้งป เพื่อชวยกระจายภาระ
งานสอนของภาควิชา และชวยใหจํานวนอาจารยผูสอนใน
แตละสัปดาหไมมากเกินไป
 2.  ผลการศึกษาพบปญหาภาระงานสอน
ที่เพิ่มขึ้น อาจารยมีไมเพียงพอมีความเหนื่อยหลามีขอ

จาํกดัในการพฒันาตนเองและคาคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ
ขอผลการดําเนินงานของภาควิชาตามดัชนีชี้วัดหลัก
ดานวิจัย/บัณฑิตศึกษานอยท่ีสุด ดังนั้น ควรผลักดัน
โครงการครูพี่เล้ียงใหสามารถปฏิบัติไดโดยเร็ว กําหนด
มาตรการตางๆเพ่ือชวยผลักดันงานวิจัยของอาจารยและ

บัณฑิตศึกษา
 3. ผลการศึกษาพบวา  คาคะแนนเฉ ล่ีย
ความพึงพอใจขอรายวิชากลางที่ภาควิชารวมสอนนอย

ที่สุด และพบวามีปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
กลาง ไดแก คุณภาพการสอนลดลง มีความยุงยาก
ในการประสานงาน ไมมคีวามถนดัในรายวชิากลางทีร่วมสอน
ดงันัน้ ควรกาํหนดระยะเวลาในการทาํหนาทีผู่ประสานงาน
หลักในรายวิชากลางเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง ควรกําหนด

คณุสมบัตขิองอาจารยผูสอนในรายวิชากลางท่ีเปนรายวิชา
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ปฏิบัติ ภาควิชาท่ีรวมสอนควรกําหนดทีมอาจารยสอน
รายวิชากลางของภาควิชา เพื่อใหมีความตอเนื่องของ
อาจารยผูสอน  
 4.  ผลการศึกษาพบปญหาขาดการกระจาย
ภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจึงควรกําหนด
คุณสมบัติของอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ของคณะ 
และใหภาควิชามีสวนรวมพิจารณาช่ืออาจารยผูสอน 
นอกจากน้ีสวนกลางและภาควิชาควรรวมกันวางแผนและ
พฒันาอาจารยรุนใหมใหมคีณุสมบตัมิคีวามรูความสามารถ
เพ่ือสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอาจารยผูสอน
รายวิชาแกน
 5.  ผลการศกึษาพบปญหาการชวยเหลอืกนัและ
กันระหวางภาควิชาลดลง จึงควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติ

ทีช่ดัเจนในการชวยเหลอืกนัระหวางภาควิชาในการชวยสอน

 6.   ผลการศึกษาพบปญหาธุรการภาควิชา 1 คน  
ไมสามารถชวยงานอาจารยได จึงควรสรางความชัดเจนใน
ภาระงานของธุรการภาควิชาใหแกผูที่เกี่ยวของทราบ และ
พิจารณาการถายโอนงานบางอยางของธุรการภาควิชาให
กับสวนกลางและหรือจางบุคคล/ภายนอกดําเนินการแทน  
 7. ผลการศึกษาพบปญหาการปฏิบัติงานของ
หวัหนาภาควชิา ไดแก  หวัหนาภาควชิาเปนเพยีงผูประสาน
นโยบายระหวางภาควชิากับคณะ ไมไดนาํเปาหมายทีต่ัง้ไว 
มาบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธ จึงควรจัดอบรมหลักสูตร
การบริหารงานภาควิชาใหแกหัวหนาภาควิชา
 8.   ผลการศึกษาพบวา คาคะแนนเฉลี่ยความ
พงึพอใจขอการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนนอยทีส่ดุ จงึควร

มกีารปรบัปรงุแบบประเมนิ  หลกัเกณฑ  และวธิกีารประเมนิผล
การปฏิบัติงานของขาราชาการสายวิชาการของคณะ

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จไมได หากไมไดรับความ
รวมมอืจากกลุมตวัอยาง ผูวจิยัขอขอบพระคุณกลุมตวัอยาง
ทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุณหัวหนาภาควิชาและธุรการ
ภาควิชาทุกภาควิชา ที่ใหความรวมมือในการติดตาม

แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้

 ในโอกาสน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทาน ที่กรุณาชวยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใน
การวิจัย ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยดร. ปยะนุช
จิตตนูนท ที่ชวยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการทําวิจัย
ขอขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร ที่ไดใหการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
และขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ดร.ลดาวลัย ประทปี
ชยักรู คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ทีใ่หคาํแนะนาํดวยความ
เอื้ออาทรตลอดมา และใหโอกาสผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย   
ซึ่งเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยมีความตั้งใจและมุงมั่นทํา
การวิจัยไดจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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