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1.ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
2. ที่มาและความสาคัญของผลงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ประจากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งงาน
ประจ าที่รั บ ผิ ด ชอบหลั กในแต่ล ะบุ ค คล และมี งานไม่ประจ าเป็นจ านวนมาก บางงานมีปั ญหาที่เ กิด จาก
หน่ ว ยงานภายนอก และหน่ ว ยงานภายใน และมี ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็น ความซ้าซ้อน เกิดขึ้นเป็นประจา
แก้ปัญหาไม่ได้ หรื อบางงานมีปัญหาที่สร้างความยุ่งยากต่องานประจามากขึ้น หรือบางงานมีเงื่อนไขจาก
หน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่องานประจาทาให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเป้าหมาย/แผนงาน/โครงการที่กาหนด ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการพัฒนางานประจา
คณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้นาหลักการของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของกองกลาง ตั้งแต่
กระบวนการ การกาหนดความรู้หลักการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้ การนาประสบการณ์
จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
บุคลากรได้นาความรู้และประสบการณ์ที่พบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับ
ไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการจั ด การความรู้ จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ประชุ ม เพื่ อ เลื อ กประเด็ น ในการจั ด การความรู้ ข องกองกลาง
สานักงานอธิการบดี โดยตะหนักถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน
เมื่อจับประเด็นการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน กับการผลักดันบุคลากรประจาของ
กองกลาง ที่มีงานประจาค่อนข้างมาก และมีงานไม่ประจาไม่ซ้ากันในแต่ละวัน และเป็นปริมาณงานที่มาก
ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากบุคลากรร่วมงาน จากหน่วยงานภายนอกและภายในดังกล่าวมา
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ข้างต้นยิ่งทาให้การพัฒนางานด้วยงานวิจัย เป็นเรื่องที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการผลักดันบุคลากรส่วน
ใหญ่ให้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน หรือให้มีเวลาในการเรียนรู้กระบวนการทาการวิจัย
เพื่อนามาพัฒนางานประจา ยิ่งทาให้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้มีน้อย เฉกเช่น มด
งานตัวน้อยกลุ่มหนึ่งที่ต้องพิชิตยอดภูเขาอันสูงใหญ่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสถิติการส่งผลงานวิจัย หรือการ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจาของกองกลาง สานักงานอธิการบดี เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังพบว่ามีจานวน
น้อย คณะกรรมการจัดการความรู้ ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า “เมื่อต้องเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ต้องมี
การพัฒนาผลงานให้ได้มากกว่าหนึ่ง” ดังเช่น “การยิงปืนนัดเดียวแล้วได้นกหลายตัว”
คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) มาวางแผนการดาเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจา
(Routine to Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะนาทางให้มดงาน
กลุ่มนี้จะสามารถพิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้สาเร็จ โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มี
ความสามารถในการทาการวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ไปยังบุคลากรหนึ่ง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจา นาไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้ จนสามารถ
สร้างผลงานการวิจัยจากงานประจาได้ (Routine to Research : R2R)
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน
1.เพื่อให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจาก
งานประจาและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
2. เพื่อให้บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจาของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการทานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทาซ้าแล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ดี
สาหรับแผนการจัดการความรู้ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นโครงการการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ประเด็นความรู้ที่จาเป็น การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
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ภาพที่ 1 แสดงการสรุปแนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) และการวางแผนการดาเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงาน
ประจา (Routine to Research : R2R) ได้แก่
1.การกาหนดแผนการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการดาเนินงานในปี
ที่ผ่านมา เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุง กาหนดเป็นแผนการดาเนินงาน
2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน ตามกรอบการการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนประยุกต์กับ
กระบวนการทาวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ได้แก่
ขั้น 1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
1.1 คณะกรรมการร่ว มประชุม/หารือ เพื่อพิจารณาเลือกประเด็นความรู้ห ลั กที่
จ าเป็ น และส าคั ญ ต่ อ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง คณะกรรมการ ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญต่อหากจะพัฒนาองค์กรหรือมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหน่วยงาน และหากจะพัฒนาหน่วยงาน ต้อง
พัฒนาบุคลากร นี่จึงเป็นเหตุผลสาคัญ ที่คณะกรรมการเลือกพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การดาเนินการประชุม ภายใต้การทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย เป็นการกาหนดทบทวนฯ และกาหนดองค์ความรู้ สู่ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
คณะกรรมการฯ จึ ง ได้ ส รุ ป เลื อ กประเด็ น การพั ฒ นางานวิ จั ย จากงานประจ า
(Routine to Research : R2R) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นาหลักการของการจัดการความรู้ และกระบวนการ
PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
1.2 คณะกรรมกาวางแผนการดาเนินงานและกิจกรรม
1.3 สารวจความต้องการการให้ความสนใจร่วมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
ขั้น 2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
2.1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
งานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
2.2 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทาง
แก้ปัญหาในงานประจา และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรภายใน
กองกลางได้ลองนาไปใช้แก้ปัญหา
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ขั้น 3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
คณะกรรมการจั ด กิจ กรรมที่ 3 การวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ปัญ หาที่แ ท้จ ริง และ
คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ
สร้างแนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ โดยสรุปเป็นประเด็นได้จานวน 6 ประเด็น
ประเด็ น ที่ 1 เอกสารประกอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกรณี ซ่ อ มยานพาหนะสู ญ หาย
ดาเนินการล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกาหนด
ประเด็นที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุ ไม่ทั่วถึง ไม่ทันสมัย
หรือบุคลากรไม่มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจาแนกประเภทงบประมาณ และ
บุคลากรไม่ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการถ่ายทอดนโยบายจากมหาวิทยาลัย
สู่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นที่ 3 การจัดทาแผนการจัดหา ไม่ครอบคลุมทุกงบประมาณ บางประเภท
งบประมาณ พบปัญหาการดาเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประเด็นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจาแนกประเภทพัสดุ ทาให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความสับสน ไม่เข้าใจ ในการจาแนกประเภทพัสดุ เนื่องจากมีความซ้าซ้อน กากวม ของคุณลักษณะ
ที่นามาจาแนกประเภทพัสดุ
ประเด็นที่ 5 ความยุ่งยากในการจัดการงานเอกสารสาหรับบุคลากร ซึ่งทุกพันธกิจ
ทุกตัวชี้วัดทั้งส่วนบุคคล และส่วนของหน่วยงาน มีเป็นจานวนมากขึ้น ทาให้มีการสะสมงาน การสืบค้นงาน
การจัดเก็บ มีปริมาณมากขึ้นด้วย ทาให้มีความยุ่งยากในการจัดการมากขึ้น
ประเด็นที่ 6 กองกลาง ได้นานโยบายการจัดการ สานักงานสีเขียว โดยกาหนดพื้นที่
อาคารเรียนรวมและอานวยการเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการดังกล่าว ประกอบกับ อาคารดังกล่ าว เป็น
อาคารที่มีการประชุมทั้งภายในและภายนอก และเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เช่น กัน
จึงทาให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดการในแต่ละวันเป็นจานวนมาก บุคลากรส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการจาแนกและ
การจัดการขยะที่ถูกวิธี
ขั้น 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
คณะกรรมการจัด กิจกรรมที่ 4 นาปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย
จากงานประจา (Routine to Research : R2R) เพื่อขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
1. แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง กรณี ซ่ อ มแซมยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
2. การพั ฒ นาเอกสารการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่การจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมการพัฒนางานวิจัยจากงานพัสดุ
R2R/งานพัสดุ

งานจัดหาพัสดุ

แนวทางการปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อม
ยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี



แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ



การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร



การพัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุ ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร



งานบริหารสัญญา

งานควบคุมและจาหน่ายพัสดุ


ผู้รับผิดชอบ
เกศนก ไทยแท้
และทีมงานพัสดุ
ธนิสรณ์ สุขพร้อม
และทีมงานพัสดุ





นุจรีย์ สรรคพงษ์
และทีมงานพัสดุ



ยอดสร้อย ภู่สงค์
และทีมงานพัสดุ

ขั้น 5. การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
บุคลากรได้นาเสนอการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จึงได้บันทึก
ขุมความรู้ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และชี้ให้เห็ นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2 แสดงขุมความรู้ (เดิม) และขุมความรู้ (ใหม่)
ขุมความรู้ (เดิม)
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซม
ยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
3. แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่
การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ขุมความรู้ (ใหม่)
1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ
ของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ขั้น 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
- องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
1.บุคลากรมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหา จากงานประจาและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้
2.บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของตนเองสู่งานวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน และประเมินผล
การดาเนินงาน
คณะกรรมการ ได้กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to
Research : R2R) ในแต่ละกลุ่มงาน
ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
ผลการดาเนินงาน
งานวิจัยจากงานประจา

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
อยู่ระหว่างการ
50
ออกแบบงานวิจัย
อยู่ระหว่างการ
50
ออกแบบงานวิจัย
อยู่ระหว่างการสรุป
70
ผลการวิจัย
ขั้นตอน

1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงาน
ยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ PDCA

70
60
เรื่ องที่ 1
50

เรื่ องที่ 2

40

เรื่ องที่ 3
เรื่ องที่ 4

30

เรื่ องที่ 5
เรื่ องที่ 6

20
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4. คณะกรรมการสรุปผลการดาเนินงานและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
-คณะกรรมการ ได้นาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อกาหนด
แนวทางสาหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป สาหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีจานวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มสาหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุ่ ม ที่ 2 พั ฒ นาการน าปั ญ หาเข้ า สู่ ก ระบวนการเขี ย นโครงร่า งงานวิ จัย โดยวิ ทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการทาวิจัยจาก
งานประจา (Routine to Research : R2R)
กลุ่ มที่ 3 จั ดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ปัญหา เพื่อนาสู่ กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา หรือ R2R และเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) จาก
ปั ญหาใหม่ ๆ โดยวิ ทยากรผู้ เชี่ ย วชาญ หรื อบุ คลากรผู้ มี ประสบการณ์ หรื อบุ คลากรภายในกองกลางที มี
ประสบการณ์จาการทาวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจาและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
2. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. ลักษณะสาคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
1. บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจา
2. บุคลากร กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาแนวทางการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในงานของตนได้
3. สร้างนักวิจัย (Routine to Research : R2R) หน้าใหม่ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีและ
พัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัยจากงานประจา ของกองกลาง สานักงาน
อธิ ก ารบดี ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และที่ เ กิ ด จากกระบวนการจั ด การความรู้
(Knowledge Management : KM) จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
- การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
- กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. บุคลากรสังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจาของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากร สังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี มีความสามารถในการทาวิจัยจากงานประจา มากขึ้น
4. ผลงานวิจัยจากงานประจา ของกองกลางสานักงานอธิการบดี มีจานวนมากขึ้น
7. ผลการนาไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มีและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มี
งานวิจัยจากงานประจา ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา
และที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จานวน 6 เรื่อง ได้แก่
- การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
- กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้
1. บุคลากร สามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัย จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยกิจกรรมที่คณะกรรมการได้จัดให้ ทาให้มีความเข้าใจและเข้าถึงสารสาคัญและนาไปใช้ได้ง่ายมากขึ้น
2. บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้จานาไปใช้ได้ จากการจัดกิจกรรม ทาให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น
3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้ความยุ่งยากในการทาความเข้าใจหรือการนาไปใช้ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที
4. มีการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้
5. ผลงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา
9. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
1. การนาหลักการการดาเนินงานด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้กับหลักการของการจัดการความรู้ และ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา ทาให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและการให้คาปรึกษา จากผู้บริหารสานัก/กอง
3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความมุ่งมั่น และมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงร่วมกันผลักดันให้กิจกรรม
ประสบความสาเร็จ
4. ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์) อย่างใกล้ชิดและให้
ความใส่ใจในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป
-คณะกรรมการ ได้นาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพื่อกาหนด
แนวทางสาหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป สาหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีจานวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มสาหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุ่ ม ที่ 2 พั ฒ นาการน าปั ญ หาเข้ า สู่ ก ระบวนการเขี ย นโครงร่า งงานวิ จัย โดยวิ ทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์ จาการทาวิจัยจาก
งานประจา (Routine to Research : R2R)
กลุ่ มที่ 3 จั ดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ปัญหา เพื่อนาสู่ กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจา หรือ R2R และเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) จาก
ปั ญหาใหม่ ๆ โดยวิ ทยากรผู้ เชี่ ย วชาญ หรื อบุ คลากรผู้ มี ประสบการณ์ หรื อบุ คลากรภายในกองกลางที มี
ประสบการณ์จาการทาวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
1. บุคลากรมีงานไม่ประจามาแทรกงานประจาเป็นจานวนมากทาให้เวลาในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
กิจกรรมมีน้อย เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความกลัวที่จะเริมทาวิจัยจากงานประจา
12. จานวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 4 กิจกรรม และในแต่ละครั้งก็นาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุง ในแต่ละกิจกรรม
13. จานวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน นานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในคราวนาเสนอบนเวที
จัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
2. ได้รับการชื่นชม และความสนใจติดต่อขอนาแนวคิดและหลักการเพื่อนาไปพิจารณาในหน่ วยงาน
ต่อจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาแนวคิดและหลักการไปใช้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน/
นักการภารโรง เพื่อนามาพัฒนางานตน และนาไปสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การนาเสนอการจัดการความรู้
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การนาเสนอการจัดการความรู้
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ภาคผนวก ข
โครงร่างการพัฒนางานวิจัย (R2R)
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เรื่องที่ 1 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
คณะผู้จัดทาวิจัย

ที่ปรึกษา

นางสาวเกศกนก ไทยแท้
หัวหน้าโครงการ
นางสาวนุจรีย์ สรรค์พงษ์
นักวิจัยร่วม
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นักวิจัยร่วม
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นักวิจัยร่วม
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นักวิจัยร่วม
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม
นักวิจัยร่วม
นายสันติพงษ์ พุ่มคา
นักวิจัยร่วม
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นักวิจัยร่วม
นายอภิชาติ โตยิ่ง
นักวิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สาคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการดาเนินงานต้องดาเนินงานภายใต้ระเบียบและกฎหมาย
ฯ จึงต้องควบคุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ
ในการดาเนิน งานการจัดซื้อจัดจ้ างบางเรื่อง บางขั้นตอน และบางหน่วยงานอาจมองว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อยแต่เมื่อมีการทับถมปัญหา หรือทาแบบเดิมซ้าๆกันหลายๆครั้ง ก็ก่อให้ปัญหานั้นใหญ่ขึ้น ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงมากขึ้น และภารงานหนึ่งของงานพัสดุที่มักพบปัญหาจากการดาเนินงานระหว่างงานพัสดุ กับงาน
ยานพาหนะ และหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ง ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อการบริห ารงบประมาณ กล่ าวคือ การ
ประสานงาน และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมยานพาหนะของงานพาหนะ กองกลางสานักงาน
อธิการบดี และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณพบความล่าช้า
หลายขั้น ตอน และเอกสารเกิดการสู ญหายระหว่างการประสานงาน ซึ่งปัญหาเหล่ านี้ เป็นปัญหาซ้าซาก
เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่า และทับถมกันวันแล้ววันเล่า หากปล่อยไว้ปัญหาเล็กก็อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ
ได้
คณะผู้ วิจั ย จึ งให้ ความสนใจในศึก ษาสภาพและปัญหา และสนใจศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง แนว
ทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
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3. ขอบเขตการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง
2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ จานวน 5 คน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริห ารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างงาน
ยานพาหนะ และงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
3. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง วิธีการหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ซ่อมยานพาหนะ ของงานยานพาหนะและงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. ได้แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
6. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของ
งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
2. กองกลาง สานักงานอธิการบดี โดย งานพัสดุ และงานยานพาหนะ ได้แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนได้เสีย ได้รับค่าบริการรวดเร็ว เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลา
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7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารงานพัสดุ
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ
ระหว่างงานยานพาหนะ งานพัสดุ และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรและบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อม
ยานพาหนะ ได้แก่ บุคลากรงานยานพาหนะ บุคลากรงานพัสดุ ผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ จานวน 10 คน
- กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน
- กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ จานวน 5 คน

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้วิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ
2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
งบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อม
ยานพาหนะ
3. คณะผู้วิจัยดาเนินการสอบถามผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ
4. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
5.
คณะผู้ วิ จั ย ช่ ว ยกั น ท าการตรวจสอบและพิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และทาการตรวจนับแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันกาหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ ของ
งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และกาหนดเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน
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8.2 การนาผลการศึกษา นาผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 30 คน เพื่อ
กาหนดเป็น แนวปฏิบัติการดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
8.3 ทดลองใช้ แ นวทางการพั ฒ นาการจัด ซื้ อ จั ด จ้ า ง กรณี ซ่ อ มยานพาหนะของงานยานพาหนะ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
8.4 ประเมินผลการใช้ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

10. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้แบบสอบถาม) จานวน 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การหาแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500
บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 500 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2,000 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
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11. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
กฎกระทรวง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะผู้จัดทาวิจัย

ที่ปรึกษา

นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นักวิจัยร่วม
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นักวิจัยร่วม
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นักวิจัยร่วม
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นักวิจัยร่วม
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม
นักวิจัยร่วม
นายสันติพงษ์ พุ่มคา
นักวิจัยร่วม
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นักวิจัยร่วม
นายอภิชาติ โตยิ่ง
นักวิจัยร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สาคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกาหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และขั้นตอนแรกสาหรับการขับเคลื่อนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ที่สาคัญก็คือการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
อนึ่ง ปัญหาที่พบในแต่ละหน่วยงานมีความคล้ายคลึงกันคือ ในไตรมาส 4 จะมีการจัดหาในปริมาณ
มาก และไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กาหนด ทาให้เกิดความเสี่ยง ในการจัดหาพัสดุ และการดาเนินงาน
ในโครงการ
ทั้งนี้ต้องดาเนินการระเบียบ และกฎหมาย ภายใต้ความหลากหลาย ความยุ่งยาก และความซับซ้อน
ทั้งการบริหารงานภายในและภาวะคุกคามจากหน่วยงานภายนอก หากการดาเนินการขั้นตอนแรก ไม่มีแผน
สาหรับการทางานหรือไม่มีการกากับติดตามแผนฯ อาจทาให้การดาเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การ
บริหารจัดการงานพัสดุ ทาให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดหาพัสดุ การบริ หารสัญญา และการควบคุมและ
จาหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างล่าช้า จึงส่งผลโดยตรงต่อการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้วิจัย จึงให้ความ
สนใจในการศึกษา การพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
และเพื่อหาแนวทางในการจัดหาพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกประเภทงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
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3. ขอบเขตการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง
2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6.การบริหารโครงการและแผนงาน
7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริห ารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจั ดทาแผนการจัดหาพัสดุ ทุก
ประเภทงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. แผนการจัดหาพัสดุ หมายถึง แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง กรณีเป็นพัสดุประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 และกฎกระทรวง และตามแบบฟอร์มของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4. มีประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการดาเนินการด้านการจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเป็นพัสดุ
ประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และตามแบบฟอร์มของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาในแผนงาน/โครงการ ป
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการดาเนินการดาเนินการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2. ได้แนวทางการพัฒนาการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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6. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ทางการดาเนินการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานมีผลการดาเนินการการเบิกจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตามที่กาหนด
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารงานพัสดุ
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารโครงการและแผนงาน
6. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ การกากับติดตาม เร่งรัดการดาเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ทุก
ประเภทงบประมาณ เพื่อหาแนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้างที่เป็นพัสดุประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องดาเนินการจัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และตาม
แบบฟอร์มของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
-กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
-กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
-กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
-กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิจัยดาเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ
2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
4.
คณะผู้ วิ จั ย ช่ ว ยกั น ท าการตรวจสอบและพิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และทาการตรวจนับแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ และนาไปใช้กับ
ทุกประเภทงบประมาณ
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(3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และกาหนดเป็นแนว
ทางการดาเนินงานร่วมกัน
8.2 การนาผลการศึกษา นาผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 50 คน เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 ทดลองใช้แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ โดยมีการกากับ ติดตาม ผลการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
8.4 ประเมินผลการใช้แนวทางการจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียนรายงานการวิจัย
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวทางการจัดหาพัสดุ (ใช้แบบสอบถาม) จานวน 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การหาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 500 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร 2,000 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
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11. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
กฎกระทรวง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

25
เรื่องที่ 3 การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทาวิจัย

ที่ปรึกษา

นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงฆ์
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม
นายสันติพงษ์ พุ่มคา
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สาคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกาหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานต้องเกี่ยวข้องกับการดาเนินการภายใต้
แนวปฏิบัติเดียวกัน
อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นการเริ่มต้นใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ทาให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทุกหน่วยงาน ต้องเริ่มต้นก าร
ดาเนิ นการหรือสร้ างแนวปฏิบั ติภ ายในหน่ว ยงาน และต้องซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินการในแต่ล ะ
ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และยังมีแนวปฏิบัติที่กาลังออกมาให้มีผลบังคับใช้ต่อส่วนราชการทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่าง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ การอ่าน การดู การศึกษา อย่างต่อเนื่อง แต่
ด้วยภาวะที่ต้องรับผิ ดชอบงานทุกด้านของแต่ละหน่ว ยงาน จึงมีเวลาในการศึกษาเรื่องเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้
เกี่ย วข้องโดยตรงหรื อไม่ ได้เ ป็ น ภารงานหลั ก ด้ว ยระยะเวลาอัน น้อยนิด คณะผู้ วิจัย จึงให้ ความสนใจใน
การศึกษาและพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุเพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุเพื่อการสื่อสารสาหรับสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. เพื่อทดลองใช้ระบบและประเมินการใช้เอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3. ขอบเขตการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง
2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารโครงการและแผนงาน
6. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 10 คน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริห ารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. จดหมายข่าวพัสดุเพื่อการสื่สารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การจัดทาเอกสาร
ต่างๆ ที่เป็นสาระสาคัญหรือความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และผลการดาเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของทุก
หน่วนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4.ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ได้ แ ก่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการใช้ พั ส ดุ เป็ น คณะกรรมการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะฯ เป็ น
คณะกรรมการในการกาหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดซื้ดจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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2. ได้จดหมายข่าวพัสดุเพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
6. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
พัสดุ
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
พัสดุ สามารถนาไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารงานพัสดุ
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารโครงการและแผนงาน
6. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
การพัฒนาจดหมายข่าวเพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติเดิม อีกทั้งรวมถึงการติดตามข่าวสารการกากับติดตามผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน/ เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาการเอกสารการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้สามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวง
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 10 คน
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิจัยดาเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
4.
คณะผู้ วิ จั ย ช่ ว ยกั น ท าการตรวจสอบและพิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และทาการตรวจนับแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันการพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิ บัติงาน
พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และการพัฒนาเอกสาร
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การนาผลการศึกษา นาผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 50 คน เพื่อการ
พัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิ บัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
8.3 ทดลองใช้ เ อกสารการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร โดยมีการกากับ ติดตาม กระบวนการนาเอกสารเข้าถึงกลุ่ มบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
8.4 ประเมินผลการใช้เอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับผู้ปฏิ บัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

29
10. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบและข้อมูลในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
(ใช้แบบสอบถาม) จานวน 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 300 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร 2,600 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
11. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
กฎกระทรวง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เรื่องที่ 4 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะผู้จัดทาวิจัย
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงฆ์
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นักวิจัยร่วม
นางสาวนุจรีย์ สรรค์พงษ์
นักวิจัยร่วม
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม
นักวิจัยร่วม
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นักวิจัยร่วม
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม
นักวิจัยร่วม
นายสันติพงษ์ พุ่มคา
นักวิจัยร่วม
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นักวิจัยร่วม
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์

บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สาคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกาหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์
หรือสิ่ งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่ อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเมื่อผ่านกระบวนการจัดหา และบริหารสัญญามา
เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะพบความยุ่งยากอีกต่อจากนั้น ก็คือ การควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
อนึ่ ง การควบคุมและจ าหน่ายพัส ดุ ก็เป็นอีกภารงานหนึ่งของงานพัสดุที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่ง
ดาเนินการ และบางครั้งการดาเนินงานก็ไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ นอกจากการดาเนินการ
ภายใต้ระเบียบ และกฎหมายแล้ว ยังมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากหน่วยงานภายนอก เช่นการ
จาแนกประเภทงบประมาณ โดยเฉพาะ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมทาให้กระทบต่อ
แนวปฏิบัติที่ดาเนินการมา และที่ยากไปกว่านั้น คือการทาความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ต้องดาเนินการระเบียบ และกฎหมาย ภายใต้ความหลากหลาย ความยุ่งยาก และความซับซ้อน
ทั้งการบริหารงานภายในและภาวะคุกคามจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนประเภทพัสดุบางประเภท ก็มี
ความไม่ชัดเจนระหว่างวัสดุกับครุภัณฑ์ บางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนในการตีความตาม
ข้อกาหนดต่างๆ คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจในการศึกษาเพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อการการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
3. เพื่อทดลองใช้สารสนเทศและประเมินการใช้สารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3. ขอบเขตการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวง
2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
5. การจาแนกประเภทงบประมาณ
6. การบริหารจัดการการควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 10 คน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริห ารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัส ดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจาแนก
ประเภทงบประมาณ
3. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ทาคาขอตั้งงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
4.ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ได้ แ ก่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการใช้ พั ส ดุ เป็ น คณะกรรมการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะฯ เป็ น
คณะกรรมการในการกาหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการจัดซื้ดจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การจ าแนกประเภทงบประมาณ หมายถึง การจาแนกประเภทงบประมาณ ตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
6. สารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ หมายถึง การจัดการข้อมูลสาหรับการจาแนกประเภทพัสดุ
ในรูปแบบต่างๆ
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7. การควบคุ ม และจ าหน่ า ยพั ส ดุ หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การควบคมและจ าหน่ า ยพั ส ดุ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการดาเนินการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. ได้สารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้สารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏาแพงเพชร
2. ทุกหน่วยงานมีสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ และอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมและจาหน่ายพัสดุของหน่วยงาน
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารงานพัสดุ
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล
5. การจาแนกประเภทงบประมาณ
6. การบริหารจัดการการควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการจาแนกประเภทงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการจาแนก
ประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวง
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จานวน 20 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จานวน 5 คน
กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะฯ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 10 คน
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(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิจัยดาเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันทาการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และทาการตรวจนับแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และการสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันพัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
(3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การศึ กษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้ แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และการพัฒนาระบบ
การจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การนาผลการศึกษา นาผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 50 คน เพื่อการ
พัฒนาระบบการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.3 ทดลองใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การจ าแนกประเภทพั ส ดุ ของหน่ ว ยงาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
8.4 ประเมินผลการใช้ระบบการจาแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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10. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบการจาแนกประเภทงบประมาณ (ใช้แบบสอบถาม) จานวน
1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 300 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร/พัฒนาระบบ 2,600 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
11. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
กฎกระทรวง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เรื่องที่ 5 ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะผู้จัดทาวิจัย

นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์
นางสุวิมล ภิญโญวัย
นางสาวเกศกนก ไทยแท้

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์

บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
งานธุรการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สาคัญต่อการบริหารจัดการงาน
สารบรรณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการนาระบบ
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานประจาเพื่อให้การบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งานธุรการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้เริ่มนโยบายการใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ เพื่อให้
หน่วยงานภายในได้บริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถสืบค้นเรื่องและมีฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งปัจจุบันได้มีใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ
ระหว่าง คณะ/โปรแกรมวิชา ต่อมหาวิทยาลัยฯ
อนึ่ง การดาเนินการระบบสานักงานอัตโนมัติ ในปัจจุบัน บุคลากรเริ่มให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น แต่ละ
หน่วยได้ใช้ประโยชน์กับการใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถบริหารจั ดการได้ครอบคลุ ม
ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ และการสืบค้น การใช้งานของระบบ เริ่มมีผู้ใช้งานมากขึ้น และให้ความสาคัญกับ
การใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บและสืบค้น ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ของการสร้างหนังสือราชการ ก็ควบคุมได้ง่ายขึ้น บุคลากรสามารถดาเนินการได้ง่ายมากขึ้นด้วย
ด้วยขอบเขตของระบบสามารถเป็นผู้ช่วยเลขานุการของหน่วยงานทางด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจในการศึกษาความต้องการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสาร
บรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความต้องการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. ขอบเขตการวิจัย การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.การจัดการงานสารบรรณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
2.การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ
3.แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานธุรกการประจาหน่วยงาน จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน จานวน 30 คน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการงานสารบรรณ หมายถึง การบริหารจัดการงานสารบรรณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับระบบสานักงาน
อัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ปัญหาการจัดการงานสารบรรณ หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนาระบบสานักงานอัตโนมัติ เข้ามา
ใช้ในการดาเนินงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. หน่ ว ยงาน หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และเป็นผู้ที่ใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติในระบบเบื้องต้นแล้ว
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและปัญหาการดาเนินการดาเนินการระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการ
งานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ได้แนวทางการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ระบบระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสาร
บรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีแนวทางการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารจัดการงานสารบรรณ
2. การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ
3. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวังในการบริหารจัดการงานสารบรรณสู่จากการใช้ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมาเบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องและได้ใช้ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมาเบื้องต้นแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานธุรกการประจาหน่วยงาน จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จานวน 10 คน
กลุ่มที่ 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน จานวน 30 คน
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสอบถามผู้ บ ริ ห าร/ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การประจ า
หน่วยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. คณะผู้ วิจัยจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับ ผู้ปฏิบัติงานธุรการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้
4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันทาการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และทาการตรวจนับแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด และการสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสนทนากลุ่มและร่วมกันออกแบบการพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office)
(3) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การศึ กษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้ แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และพัฒนาระบบระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การนาผลการศึกษา นาผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 50 คน เพื่อ
พัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
8.3 ทดลองใช้ ระบบส านั กงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.4 ประเมินผลการใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
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9. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

10. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณ
ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ใช้แบบสอบถาม) จานวน 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 300 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร/พัฒนาระบบ 2,600 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
11. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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เรื่องที่ 6 กระบวนการการจัดการขยะสาหรับสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะผู้จัดทาวิจัย

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม
นางสุทิน คาเคน
นายภูตะวัน

หัวหน้าโครงการ
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นักวิจัยร่วม
นงค์นิ่ม

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์

บุญพิทักษ์

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความสาคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย (สรุปโดยสาระสาคัญไม่เกิน ½ หน้ากระดาษ A4)
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่กาลังพัฒนา ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าช
เรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการจัดทารายงานแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อสานักงานเลขานุการอนุสัญญา
UNFCCC ซึ่งการดาเนินงานระดับประเทศที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการ
ดาเนินการมากมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการดาเนินงานในระดับเมือง เนื่ องจากเมืองใหญ่ทั่วโลกมีการใช้พลังงาน
ถึ ง 3 ใน 4 ส่ ว นของพลั ง งานที่ ใ ช้ ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ตั้ ง เป้ า หมายในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 2) การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 3) การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร ๔) การจัดการขยะและน้าเสีย และ๕) การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่ านี้ จึงมีความจาเป็นในการใส่ ใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุด โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้าเสีย
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่ งนวัตกรรม กลยุ ทธ์การพัฒ นามหาวิทยาลั ย ด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้ อมมหาวิทยาลั ยสี เขีย ว
(Green University) ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงรับนโยบายดังกล่าวและรณรงค์ปลูกฝังการปฏิบัติงานของ
นักการภารโรงในด้านการจัดการขยะ
2. วัตถุประสงค์ (ให้เขียนเป็นข้อ ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง สมจริง วัดได้ และไม่ควรเกิน 3 ข้อ)
2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการและเทคนิคการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ประจากองกลาง สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการขยะของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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3. ผลที่จะได้รับ
3.1 เทคนิคการคัดแยกขยะแต่ละประเภทของแม่บ้าน ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.2 ปริมาณขยะลดลง สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้องและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากร
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4. วิธีการดาเนินงาน (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ)
4.1 การจัดประชุมแม่บ้าน/นักการภารโรงเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการจัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัย
4.2 การจัดโครงการโดยเชิญวิทยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะ/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร (นักการภารโรงประจาคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย)
ขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้
 คณะทีมงานของโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยกขยะ
ตะแกรงเพื่อรองรับขยะรีไซเคิล โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน
 คณะทีมงานของโครงการฯ จะทาการชั่งวัดน้าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะในแต่ละวัน
เพื่อทาการประเมินปริมาณขยะมีการเพิ่ม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ 1 เดือน
 คณะทีมงานโครงการฯ ดูแล ให้คาปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เตรียมพร้อมรองรับการดาเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก
4.3 จัดรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสานึกและเห็นคุณค่าของขยะ
เพื่อให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
 การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัย
 การบอกต่อ Word Of Mouth แม่บ้านสู่แม่บ้านแต่ละอาคาร
 การรวมกลุ่มคัดแยกขยะทุกวันพุธ
4.4 การคัดแยกขยะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขยะ
อันตรายการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริหาร
จัดการธนาคารขยะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
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1) ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยฯ
1. ผู้จัดการธนาคารขยะ

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริการนาฝาก-ถอน
- งานบัญชีซื้อขายขยะ
- เก็บข้อมูลสมาชิก-พนักงาน
- งานประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ

3. ฝ่ายดาเนินการทั่วไป
- งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ
- งานชั่งวัดน้าหนักขยะ ขนย้าย ดูแลแยก และ
จัดเก็บขยะ
- ประสานงานและดาเนินการจัดการขยะร่วมกับ
เจ้าหน้าที่นักการภารโรงของคณะ/สถาบัน/สานัก
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายติดตามประเมินผล
- ติดตามประเมินปริมาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
ภายในมหาวิทยาลัย ทุกรอบ 1 เดือน
- สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่นามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ 1 เดือน
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการดาเนินงานในภาพรวมเป็นเวลา 1 ปี และ
รายงานมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงและขยายพื้นที่ดาเนินงานให้ครอบคลุม
ต่อไป

1.ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ายต่าง ๆ และสรุปผล
การดาเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
นโยบาย เพื่อการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการฝากขยะ
หรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจาวันและประจาเดือนส่งให้
ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา
3. ฝ่ายดาเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการดาเนินการซื้อขายขยะประจาเดือน โดยการตั้งราคา
จะอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้รับซื้อขยะ (ตลาดราคากลาง) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ ชั่งน้าหนัก
ขยะที่สมาชิกนามาฝากและดูแลจัดเก็บรวมถึงการจาหน่ายต่อไป
4. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของอาคาร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ 1 เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่นามาฝากไว้กับธนาคาร
ขยะทุกรอบ 1 เดือน และสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมครบรอบ 1 ปี เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงและขยาย
พื้นที่ดาเนินงานในปีต่อไป
2) ขยะเปียก (เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง ,สด) นาปุ๋ยที่ได้จาก
การหมักขยะนาไปใช้ประโยชน์
 นาปุ๋ ย ที่ได้จ ากการหมักขยะใส่ ในวงบ่อคอนกรีต เพื่อปลู กดอกไม้ประดับรอบๆ
สานักงาน
 นาปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงดาเพาะชา เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัว
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 นาปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพื่อนาไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ
 นาปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการทากิจกรรมต่าง ออกจาหน่าย
3) ขยะทั่วไป

 ประสานงานกับเทศบาลตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเข้ามา
เก็บขยะทั่วไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4) ขยะอันตราย
 ประสานงานกับเทศบาลตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเข้ามา
เก็บขยะทั่วไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4.5 สรุปผลการดาเนินงานทุกรายไตรมาส
5. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์ (โปรดระบุ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. แผนการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1. กาหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต
2 นาเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3 นาเสนอโครงร่างวิจัย
4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูล
6 วิเคราะห์ข้อมูล
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
8 เขียนรายงานการวิจยั
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 นาเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั
10 จัดทารูปเล่มรายงานวิจยั และนาส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2561
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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7. งบประมาณตลอดโครงการ จานวน 6,000 บาท
1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณ
ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ใช้แบบสอบถาม) จานวน 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดทาแบบสอบถาม จานวน 500 บาท
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จานวน 500 บาท
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม) จานวน 3,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง จานวน 300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 300 บาท
- ค่าจัดทาเอกสาร/พัฒนาระบบ 2,600 บาท
2. งบประมาณการจัดทารายงาน จานวน 1,500 บาท
- ค่าจัดทารายงานการวิจัย จานวน 1,500 บาท
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
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ภาพกิจกรรม
การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
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ภาพกิจกรรม
การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
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สารบัญ
หน้า
คานา
ชื่อผลงาน
ที่มาและความสาคัญของผลงาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน
แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการทานวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถทาซ้าแล้วเกิด ผลลัพธ์ที่ดี
ประโยชน์ที่ได้รับ
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ผลการนาไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้
ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
แนวทางในการพัฒนาต่อไป
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
จานวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
จานวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน
นานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การนาเสนอการจัดการความรู้
ภาคผนวก ข โครงร่างการพัฒนางานวิจัย (R2R)
ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรม

1

1
2
2
7
8
8
9
9
9
9
10
10
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมการพัฒนางานวิจัยจากงานพัสดุ
ตารางที่ 2 แสดงขุมความรู้ (เดิม) และขุมความรู้ (ใหม่)
ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา

5
5
6
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 แสดงการสรุปแนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้แนวปฏิบัติที่ดี
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา
ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ PDCA

2
7
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คานา
คณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้นาหลักการของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของกองกลาง
คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้นาหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management :
KM) ดาเนินการด้วยกระบกวนการ PDCA และนามาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจา (Routine
to Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะนาทางให้มดงานกลุ่มนี้จะ
สามารถพิ ชิ ต ยอดภู เ ขาที่ สู ง ใหญ่ ไ ด้ ส าเร็ จ โดยให้ บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น ทั้ ง บุ ค ลากรภายในและภายนอกที่ มี
ความสามารถในการทาการวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยั งบุคลากรหนึ่ง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจา นาไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้ จนสามารถ
สร้างผลงานการวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R) ได้
คณะกรรมการจัดการความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า การบูรณาการ จะเป็นประโยชน์กับการพัฒ นา
หน่ ว ยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิ ดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง
สานักงานอธิการบดี ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พวกเรากองกลาง สานักงาน
อธิการบดี ยินดีปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการจัดการความรู้
ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี
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แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจา (Routine to Research : R2R)

ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดการความรู้ประจากองกลาง
เรียบเรียงโดย เกศกนก ไทยแท้ และชมภัค จารุฑีฆัมพร

กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีการศึกษา 2560

