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1.ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรที่ประจ ากองกลาง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งงาน
ประจ าที่รับผิดชอบหลักในแต่ละบุคคล และมีงานไม่ประจ าเป็นจ านวนมาก บางงานมีปัญหาที่เกิดจาก
หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน และมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นความซ้ าซ้อน เกิดขึ้นเป็นประจ า
แก้ปัญหาไม่ได้ หรือบางงานมีปัญหาที่สร้างความยุ่งยากต่องานประจ ามากขึ้น หรือบางงานมีเงื่อนไขจาก
หน่วยงานภายนอกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารงานภายใน  ปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
ส่งผลกระทบต่องานประจ าท าให้งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามเป้าหมาย/แผนงาน/โครงการที่ก าหนด  ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการพัฒนางานประจ า 

คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้น าหลักการของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของกองกลาง ตั้งแต่
กระบวนการ การก าหนดความรู้หลักการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้  การน าประสบการณ์
จากการท างาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
บุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีพบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับ
ไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้ร่วมกันประชุมเพ่ือเลือกประเด็นในการจัดการความรู้ของกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี โดยตะหนักถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางาน  

เมื่อจับประเด็นการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน กับการผลักดันบุคลากรประจ าของ
กองกลาง ที่มีงานประจ าค่อนข้างมาก และมีงานไม่ประจ าไม่ซ้ ากันในแต่ละวัน และเป็นปริมาณงานที่มาก 
ประกอบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากบุคลากรร่วมงาน จากหน่วยงานภายนอกและภายในดังกล่าวมา
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ข้างต้นยิ่งท าให้การพัฒนางานด้วยงานวิจัย เป็นเรื่องที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการผลักดันบุคลากรส่วน
ใหญใ่ห้มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน หรือให้มีเวลาในการเรียนรู้กระบวนการท าการวิจัย
เพ่ือน ามาพัฒนางานประจ า ยิ่งท าให้โอกาสที่จะประสบความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้มีน้อย เฉกเช่น มด
งานตัวน้อยกลุ่มหนึ่งที่ต้องพิชิตยอดภูเขาอันสูงใหญ่ และเมื่อตรวจสอบข้อมูลสถิติการส่งผลงานวิจัย หรือการ
พัฒนางานวิจัยจากงานประจ าของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เมื่อปีงบประมาณท่ีผ่านมา ยังพบว่ามีจ านวน
น้อย คณะกรรมการจัดการความรู้ ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า “เมื่อต้องเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ต้องมี
การพัฒนาผลงานให้ได้มากกว่าหนึ่ง” ดังเช่น “การยิงปืนนัดเดียวแล้วได้นกหลายตัว”   

คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้น าหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  มาวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบกวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะน าทางให้มดงาน
กลุ่มนี้จะสามารถพิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้ส าเร็จ  โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มี
ความสามารถในการท าการวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยังบุคลากรหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า น าไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้  จนสามารถ
สร้างผลงานการวิจัยจากงานประจ าได้ (Routine to Research : R2R) 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1.เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจาก
งานประจ าและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด 
ผลลัพธ์ที่ดี 

ส าหรับแผนการจัดการความรู้ ของกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี เป็นโครงการการจัดการความรู้
เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์  สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการเรียนรู้นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
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ภาพที่ 1 แสดงการสรุปแนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้แนวปฏิบัติที่ดี 

 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้น าหลักการของการจัดการความรู้  (Knowledge Management : 
KM) และการวางแผนการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงาน
ประจ า (Routine to Research : R2R)   ได้แก่ 
 1.การก าหนดแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมา เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุง ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน 
 2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน ตามกรอบการการจัดการความรู้  6  ขั้นตอนประยุกต์กับ
กระบวนการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)    ได้แก่ 
  ขั้น 1. การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

1.1 คณะกรรมการร่วมประชุม/หารือ เพ่ือพิจารณาเลือกประเด็นความรู้หลักที่
จ าเป็นและส าคัญต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการ ตระหนักถึง
ความส าคัญต่อหากจะพัฒนาองค์กรหรือมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหน่วยงาน และหากจะพัฒนาหน่วยงาน ต้อง
พัฒนาบุคลากร นี่จึงเป็นเหตุผลส าคัญ ที่คณะกรรมการเลือกพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และพัฒนา
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้  การด าเนินการประชุม ภายใต้การทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย เป็นการก าหนดทบทวนฯ และก าหนดองค์ความรู้ สู่ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า   

คณะกรรมการฯ จึงได้สรุปเลือกประเด็นการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research : R2R)   ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้น าหลักการของการจัดการความรู้ และกระบวนการ 
PDCA มาประยุกต์กับกระบวนการงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   

1.2 คณะกรรมกาวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
1.3 ส ารวจความต้องการการให้ความสนใจร่วมกิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 

ขั้น 2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
2.1 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา

งานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)     
2.2 คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และหาแนวทาง

แก้ปัญหาในงานประจ า  และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคลากรหนึ่งไปยังบุคลากรหนึ่ง เพ่ือให้บุคลากรภายใน
กองกลางได้ลองน าไปใช้แก้ปัญหา   
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ขั้น 3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่แท้จริง และ

คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หรือต้องอาศัยกระบวนการวิจัยมาพัฒนา หรือแก้ปัญหา หรือ
สร้างแนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้  โดยสรุปเป็นประเด็นได้จ านวน 6 ประเด็น 
   ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซ่อมยานพาหนะสูญหาย 
ด าเนินการล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามก าหนด 
   ประเด็นที่ 2 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัสดุ ไม่ทั่วถึง ไม่ทันสมัย 
หรือบุคลากรไม่มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจ าแนกประเภทงบประมาณ และ
บุคลากรไม่ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการถ่ายทอดนโยบายจากมหาวิทยาลัย                    
สู่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ประเด็นที่ 3 การจัดท าแผนการจัดหา ไม่ครอบคลุมทุกงบประมาณ บางประเภท
งบประมาณ พบปัญหาการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
   ประเด็นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจ าแนกประเภทพัสดุ ท าให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความสับสน ไม่เข้าใจ ในการจ าแนกประเภทพัสดุ เนื่องจากมีความซ้ าซ้อน ก ากวม ของคุณลักษณะ
ที่น ามาจ าแนกประเภทพัสดุ  
   ประเด็นที่ 5 ความยุ่งยากในการจัดการงานเอกสารส าหรับบุคลากร ซึ่งทุกพันธกิจ 
ทุกตัวชี้วัดทั้งส่วนบุคคล และส่วนของหน่วยงาน  มีเป็นจ านวนมากขึ้น ท าให้มีการสะสมงาน การสืบค้นงาน 
การจัดเก็บ มีปริมาณมากข้ึนด้วย ท าให้มีความยุ่งยากในการจัดการมากขึ้น  
   ประเด็นที่ 6 กองกลาง ได้น านโยบายการจัดการ ส านักงานสีเขียว โดยก าหนดพ้ืนที่
อาคารเรียนรวมและอ านวยการเป็นพ้ืนที่ที่ต้องบริหารจัดการดังกล่าว  ประกอบกับ อาคารดังกล่าว เป็น
อาคารที่มีการประชุมทั้งภายในและภายนอก  และเป็นอาคารที่มีผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เช่น กัน  
จึงท าให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดการในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก บุคลากรส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจการจ าแนกและ
การจัดการขยะท่ีถูกวิธี  
  ขั้น 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
   คณะกรรมการจัดกิจกรรมที่ 4 น าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย
จากงานประจ า (Routine to Research : R2R) เพ่ือขอรับทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่  

1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซมยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่การจัดการงานสารบรรณของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
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ตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมการพัฒนางานวิจัยจากงานพัสดุ 
 

R2R/งานพัสดุ งานจัดหาพัสด ุ งานบริหารสัญญา งานควบคุมและจ าหน่ายพัสด ุ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจา้ง กรณีซ่อม
ยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี

   เกศนก ไทยแท ้
และทีมงานพัสด ุ

แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   ธนิสรณ์ สุขพร้อม 
และทีมงานพัสด ุ

การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

   นุจรีย์   สรรคพงษ์ 
และทีมงานพัสด ุ

การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุ ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

   ยอดสร้อย ภู่สงค์ 
และทีมงานพัสด ุ

 
  ขั้น 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

บุคลากรได้น าเสนอการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จึงได้บันทึก 
ขุมความรู้ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และชี้ให้เห็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ตารางที่ 2 แสดงขุมความรู้ (เดิม) และขุมความรู้ (ใหม่) 
 

ขุมความรู้ (เดิม) ขุมความรู้ (ใหม่) 
1. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมแซม
ยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ
ของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2. การพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  

3. แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. การพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) สู่
การจัดการงานสารบรรณของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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  ขั้น 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

- องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  1.บุคลากรมีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหา จากงานประจ าและพัฒนาเป็น

งานวิจัยได้ 
  2.บุคลากรได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน  และประเมินผล
การด าเนนิงาน 

คณะกรรมการ ได้ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to 
Research : R2R) ในแต่ละกลุ่มงาน  

 
ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  

 

งานวิจัยจากงานประจ า 

ผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
1. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงาน
ยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย  

70 

2. การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 

3. การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 

4. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบงานวิจัย 

50 

5. ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบงานวิจัย 

50 

6. กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อยู่ระหว่างการสรุป
ผลการวิจัย 

70 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  
ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ PDCA 

 

4. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานและน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป  
-คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพ่ือก าหนด

แนวทางส าหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีจ านวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มส าหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่  1  พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กลุ่มที่  2  พัฒนาการน าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการท าวิจัยจาก
งานประจ า (Routine to Research : R2R)  

กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพ่ือน าสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า หรือ R2R และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  จาก
ปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมี
ประสบการณ์จาการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจ าและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้   
 2. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 1. บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มีความสามารถในการสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจ า 
 2. บุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ได้น าแนวทางการแก้ปัญหาไปทดลองใช้ในงานของตนได้ 
 3. สร้างนักวิจัย (Routine to Research : R2R) หน้าใหม่ ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีและ
พัฒนาเป็นงานวิจัยได้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีงานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

-  การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
- การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
- กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 2. บุคลากรสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบด ีได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากร สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความสามารถในการท าวิจัยจากงานประจ า มากขึ้น  
 4. ผลงานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลางส านักงานอธิการบดี มีจ านวนมากขึ้น 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มี
งานวิจัยจากงานประจ า ของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และท่ีเกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

-  การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

- การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
- การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
- กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 1. บุคลากร สามารถเรียนรู้กระบวนการวิจัย จากประสบการณ์ของเพ่ือนร่วมงาน และผู้เชี่ยวชาญ 
ด้วยกิจกรรมท่ีคณะกรรมการได้จัดให้ ท าให้มีความเข้าใจและเข้าถึงสารส าคัญและน าไปใช้ได้ง่ายมากขึ้น 
 2.  บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ รู้จ าน าไปใช้ได้ จากการจัดกิจกรรม ท าให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายมากข้ึน 
 3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้ความยุ่งยากในการท าความเข้าใจหรือการน าไปใช้ เป็นไปได้ง่ายขึ้น
และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที  
 4. มีการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร จนเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยได้  
 5. ผลงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. การน าหลักการการด าเนินงานด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้กับหลักการของการจัดการความรู้ และ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 2. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและการให้ค าปรึกษา จากผู้บริหารส านัก/กอง 
 3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความมุ่งม่ัน และมีความเห็นสอดคล้องกัน จึงร่วมกันผลักดันให้กิจกรรม
ประสบความส าเร็จ 

4.  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์)  อย่างใกล้ชิดและให้
ความใส่ใจในแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างมาก   

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

-คณะกรรมการ ได้น าปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม เพ่ือก าหนด
แนวทางส าหรับการจัดการความรู้ในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับผลักดันให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ และมีจ านวนมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดยแบ่งกลุ่มส าหรับการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่  1  พัฒนาการเขียนสรุปงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  
โดยวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กลุ่มที่  2  พัฒนาการน าปัญหาเข้าสู่กระบวนการเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมีประสบการณ์จาการท าวิจัยจาก
งานประจ า (Routine to Research : R2R)  

กลุ่มที่ 3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา เพ่ือน าสู่กระบวนการพัฒนางานวิจัยจากงาน
ประจ า หรือ R2R และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)  จาก
ปัญหาใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรผู้มีประสบการณ์ หรือบุคลากรภายในกองกลางทีมี
ประสบการณ์จาการท าวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R)   
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11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1. บุคลากรมีงานไม่ประจ ามาแทรกงานประจ าเป็นจ านวนมากท าให้เวลาในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
กิจกรรมมีน้อย เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความกลัวที่จะเริมท าวิจัยจากงานประจ า 
  
12. จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จ านวน 4 กิจกรรม และในแต่ละครั้งก็น าปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุง ในแต่ละกิจกรรม  
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการความรู้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในคราวน าเสนอบนเวที
จัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคาร                
ทีปังกรรัศมีโชติ 
 2. ได้รับการชื่นชม และความสนใจติดต่อขอน าแนวคิดและหลักการเพ่ือน าไปพิจารณาในหน่วยงาน
ต่อจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้น าแนวคิดและหลักการไปใช้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้าน/
นักการภารโรง เพ่ือน ามาพัฒนางานตน และน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
การน าเสนอการจัดการความรู้ 
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การน าเสนอการจัดการความรู้ 
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ภาคผนวก ข 
โครงร่างการพัฒนางานวิจัย (R2R) 
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เรื่องท่ี 1 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

คณะผู้จัดท าวิจัย    นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   หัวหน้าโครงการ 
นางสาวนุจรีย์  สรรค์พงษ์  นักวิจัยร่วม 
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม  นักวิจัยร่วม 
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์  นักวิจัยร่วม 
นายวิเชษฐ   เครือวัลย์  นักวิจัยร่วม 
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม  นักวิจัยร่วม 
นายสันติพงษ์  พุ่มค า  นักวิจัยร่วม 
นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย นักวิจัยร่วม 
นายอภิชาติ   โตยิ่ง  นักวิจัยร่วม 

ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์  บุญพิทักษ์ 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการด าเนินงานต้องด าเนินงานภายใต้ระเบียบและกฎหมาย
ฯ จึงต้องควบคุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ 

ในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างบางเรื่อง บางขั้นตอน และบางหน่วยงานอาจมองว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อยแต่เม่ือมีการทับถมปัญหา หรือท าแบบเดิมซ้ าๆกันหลายๆครั้ง ก็ก่อให้ปัญหานั้นใหญ่ขึ้น ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงมากขึ้น และภารงานหนึ่งของงานพัสดุที่มักพบปัญหาจากการด าเนินงานระหว่างงานพัสดุ กับงาน
ยานพาหนะ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงบประมาณ กล่าวคือ การ
ประสานงาน และการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมยานพาหนะของงานพาหนะ กองกลางส านักงาน
อธิการบดี และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณพบความล่าช้า 
หลายขั้นตอน และเอกสารเกิดการสูญหายระหว่างการประสานงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาซ้ าซาก 
เกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่า และทับถมกันวันแล้ววันเล่า หากปล่อยไว้ปัญหาเล็กก็อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ได้   
  คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจในศึกษาสภาพและปัญหา  และสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
  2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี   
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
 



16 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และ
กฎกระทรวง 

2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
  3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ  จ านวน 10 คน 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 
กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 คน 
 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ  หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างงาน
ยานพาหนะ และงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

3. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง วิธีการหรือแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี
ซ่อมยานพาหนะ ของงานยานพาหนะและงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.  ทราบถึงสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
  2.  ได้แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 
 

6.  หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์   
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของ
งานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 2. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  โดย งานพัสดุ และงานยานพาหนะ  ได้แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนได้เสีย ได้รับค่าบริการรวดเร็ว เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา    
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7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การบริหารงานพัสดุ 
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
3.  จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
 5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

8. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 
แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี   คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  กรณีซ่อมยานพาหนะ   
ระหว่างงานยานพาหนะ งานพัสดุ  และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรและบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อม

ยานพาหนะ ได้แก่ บุคลากรงานยานพาหนะ บุคลากรงานพัสดุ ผู้บังคับบัญชา ผู้ประกอบการจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 

 - กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ  จ านวน 10 คน 
 - กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 15 คน 
 - กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ จ านวน 5 คน 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ  
ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เก่ียวข้อง  และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ 
   2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม ให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
งบประมาณ  ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อม
ยานพาหนะ      

3. คณะผู้วิจัยด าเนินการสอบถามผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และงบประมาณ  
ผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถ และผู้ที่เก่ียวข้อง  และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียต่อการซ่อมยานพาหนะ 
  4. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  
  5. คณะผู้วิจัย ช่วยกันท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และท าการตรวจนับแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันก าหนดแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะ ของ
งานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 (3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม  
 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน 
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8.2 การน าผลการศึกษา  น าผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จ านวน 30 คน เพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  

8.3 ทดลองใช้แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

8.4 ประเมินผลการใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีซ่อมยานพาหนะของงานยานพาหนะ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั  

        

10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

        

 
10. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  1,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
ขั้นที่ 2 การหาแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 

บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 500 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 500 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2,000 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย      จ านวน   1,500 บาท 
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11.  เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 กฎกระทรวง 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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เรื่องท่ี 2 การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 คณะผู้จัดท าวิจัย   นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม  หัวหน้าโครงการ 

นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   นักวิจัยร่วม 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ ์ นักวิจัยร่วม 
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์  นักวิจัยร่วม 
นายวิเชษฐ   เครือวัลย์  นักวิจัยร่วม 
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม  นักวิจัยร่วม 
นายสันติพงษ์  พุ่มค า  นักวิจัยร่วม 
นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย นักวิจัยร่วม 
นายอภิชาติ   โตยิ่ง  นักวิจัยร่วม 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์  บุญพิทักษ์ 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานก าหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ  จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  และขั้นตอนแรกส าหรับการขับเคลื่อนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ที่ส าคัญก็คือการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  
 อนึ่ง ปัญหาที่พบในแต่ละหน่วยงานมีความคล้ายคลึงกันคือ ในไตรมาส 4 จะมีการจัดหาในปริมาณ
มาก และไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ก าหนด ท าให้เกิดความเสี่ยง ในการจัดหาพัสดุ และการด าเนินงาน
ในโครงการ   
  ทั้งนี้ต้องด าเนินการระเบียบ และกฎหมาย ภายใต้ความหลากหลาย ความยุ่งยาก และความซับซ้อน 
ทั้งการบริหารงานภายในและภาวะคุกคามจากหน่วยงานภายนอก หากการด าเนินการขั้นตอนแรก ไม่มีแผน
ส าหรับการท างานหรือไม่มีการก ากับติดตามแผนฯ อาจท าให้การด าเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการงานพัสดุ  ท าให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดหาพัสดุ การบริหารสัญญา และการควบคุมและ
จ าหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างล่าช้า จึงส่งผลโดยตรงต่อการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้วิจัย จึงให้ความ
สนใจในการศึกษา การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา
และเพ่ือหาแนวทางในการจัดหาพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกประเภทงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
 



21 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย 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. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  6.การบริหารโครงการและแผนงาน 
  7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ  หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ทุก
ประเภทงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

3. แผนการจัดหาพัสดุ หมายถึง แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง กรณีเป็นพัสดุประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวง และตามแบบฟอร์มของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

4. มีประสิทธิภาพ  หมายถึง ผลการด าเนินการด้านการจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเป็นพัสดุ
ประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และตามแบบฟอร์มของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาในแผนงาน/โครงการ ป 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.  ทราบถึงสภาพและปัญหาการด าเนินการด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
  2.  ได้แนวทางการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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6.  หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์   
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ทางการด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทุกหน่วยงานมีผลการด าเนินการการเบิกจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตามท่ีก าหนด 

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การบริหารงานพัสดุ 
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
3.  จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
 5.  การบริหารโครงการและแผนงาน 
 6. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 

แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนที่
เกี่ยวข้องกับจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  การก ากับติดตาม เร่งรัดการด าเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ  ทุก
ประเภทงบประมาณ เพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้างที่เป็นพัสดุประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และตาม
แบบฟอร์มของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้ 

 -กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
 -กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
 -กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
 -กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิจัยด าเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ    
   2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ  และผู้ที่เก่ียวข้อง    
  3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  
  4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และท าการตรวจนับแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และน าไปใช้กับ
ทุกประเภทงบประมาณ    
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 (3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม  
 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และก าหนดเป็นแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 

8.2 การน าผลการศึกษา  น าผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จ านวน 50 คน เพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ     

8.3 ทดลองใช้แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  โดยมีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง   

8.4 ประเมินผลการใช้แนวทางการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู         
8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียนรายงานการวิจัย          
10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา         

10. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวทางการจัดหาพัสดุ  (ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  1,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
ขั้นที่ 2 การหาแนวทาง  (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 500 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 500 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร  2,000 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย      จ านวน   1,500 บาท 
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11.  เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
กฎกระทรวง 

 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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เรื่องท่ี 3 การพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุ เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง  
 

 คณะผู้จัดท าวิจัย   นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ ์ หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   นักวิจัยร่วม 
  นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม  นักวิจัยร่วม 

นางสาวยอดสร้อย ภู่สงฆ์  นักวิจัยร่วม 
นายวิเชษฐ   เครือวัลย์  นักวิจัยร่วม 
นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม  นักวิจัยร่วม 
นายสันติพงษ์  พุ่มค า  นักวิจัยร่วม 
นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย นักวิจัยร่วม 

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์   บุญพิทักษ ์

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานก าหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ  จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  และทุกหน่วยงานต้องเกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายใต้
แนวปฏิบัติเดียวกัน  
 อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นการเริ่มต้นใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง  ท าให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทุกหน่วยงาน ต้องเริ่มต้นก าร
ด าเนินการหรือสร้างแนวปฏิบัติภายในหน่วยงาน และต้องซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และยังมีแนวปฏิบัติที่ก าลังออกมาให้มีผลบังคับใช้ต่อส่วนราชการทุกภาคส่วน  
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่าง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ การอ่าน การดู การศึกษา อย่างต่อเนื่อง แต่
ด้วยภาวะที่ต้องรับผิดชอบงานทุกด้านของแต่ละหน่วยงาน จึงมีเวลาในการศึกษาเรื่องเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ได้เป็นภารงานหลัก ด้วยระยะเวลาอันน้อยนิด คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจใน
การศึกษาและพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
 2. เพ่ือพัฒนาจดหมายข่าวพัสดุเพ่ือการสื่อสารส าหรับส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดเุข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
 3. เพ่ือทดลองใช้ระบบและประเมินการใช้เอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และ
ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 



26 
 

 
3.  ขอบเขตการวิจัย  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย 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. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 10 คน 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ  หมายถึง ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
3. จดหมายข่าวพัสดุเพ่ือการสื่สารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การจัดท าเอกสาร

ต่างๆ ที่เป็นสาระส าคัญหรือความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง และผลการด าเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของทุก
หน่วนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่เป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  เป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ เป็น
คณะกรรมการในการก าหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อกระบวนการจัดซื้ดจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ทราบถึงสภาพและปัญหาการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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 2.  ไดจ้ดหมายข่าวพัสดุเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

6.  หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์   
 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง  ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
พัสดุ   
 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง  ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
พัสดุ   สามารถน าไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้   

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การบริหารงานพัสดุ 
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
 5. การบริหารโครงการและแผนงาน 
 6. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การพัฒนาจดหมายข่าวเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง และแนวปฏิบัติเดิม อีกทั้งรวมถึงการติดตามข่าวสารการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้สามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวง   
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 10 คน 
 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิจัยด าเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ  และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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   2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ  และผู้ที่เก่ียวข้อง    
  3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  
  4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และท าการตรวจนับแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และการสรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันการพัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
 (3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม  
 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และการพัฒนาเอกสาร
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

8.2 การน าผลการศึกษา  น าผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จ านวน 50 คน เพ่ือการ
พัฒนาเอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร     

8.3 ทดลองใช้เอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ เกี่ยวข้อง ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมีการก ากับ ติดตาม กระบวนการน าเอกสารเข้าถึงกลุ่มบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง   

8.4 ประเมินผลการใช้เอกสารการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั  

        

10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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10. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบและข้อมูลในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ  
(ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  1,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 300 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 300 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 300 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร  2,600 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย      จ านวน   1,500 บาท 

 
11.  เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 กฎกระทรวง 
   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 คณะผู้จัดท าวิจัย    นางสาวยอดสร้อย ภู่สงฆ์  หัวหน้าโครงการ 
  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   นักวิจัยร่วม 
  นางสาวนุจรีย์  สรรค์พงษ์  นักวิจัยร่วม 
  นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม  นักวิจัยร่วม 
  นายวิเชษฐ   เครือวัลย์  นักวิจัยร่วม 
  นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม  นักวิจัยร่วม 
  นายสันติพงษ์  พุ่มค า  นักวิจัยร่วม 

นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย นักวิจัยร่วม 
 

ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์   บุญพิทักษ ์

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการพัสดุ
และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และพัสดุก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานก าหนดไว้ ไม่ว่ าจะเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น ความบกพร่อง ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างบริหารจัดการพัสดุ จึงส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  และเมื่อผ่านกระบวนการจัดหา และบริหารสัญญามา
เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะพบความยุ่งยากอีกต่อจากนั้น ก็คือ การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  
 อนึ่ง การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ ก็เป็นอีกภารงานหนึ่งของงานพัสดุที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่ง
ด าเนินการ และบางครั้งการด าเนินงานก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ นอกจากการด าเนินการ
ภายใต้ระเบียบ และกฎหมายแล้ว ยังมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากหน่วยงานภายนอก เช่นการ
จ าแนกประเภทงบประมาณ โดยเฉพาะ รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมท าให้กระทบต่อ
แนวปฏิบัติที่ด าเนินการมา และท่ียากไปกว่านั้น คือการท าความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้ต้องด าเนินการระเบียบ และกฎหมาย ภายใต้ความหลากหลาย ความยุ่งยาก และความซับซ้อน 
ทั้งการบริหารงานภายในและภาวะคุกคามจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนประเภทพัสดุบางประเภท ก็มี
ความไม่ชัดเจนระหว่างวัสดุกับครุภัณฑ์ บางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคนในการตีความตาม
ข้อก าหนดต่างๆ  คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจในการศึกษาเพ่ือพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ 
ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   
 2. เพ่ือพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการการจ าแนกประเภทพัสดุ  ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร     
 3. เพ่ือทดลองใช้สารสนเทศและประเมินการใช้สารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ  ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
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3.  ขอบเขตการวิจัย  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.หลักในการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และ
กฎกระทรวง 

2.การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
  3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. การจ าแนกประเภทงบประมาณ 
  6. การบริหารจัดการการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
  7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 10 คน 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. การบริหารจัดการงานพัสดุ หมายถึง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

2. ปัญหาการจัดการงานพัสดุ  หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ าแนก
ประเภทงบประมาณ    

3. หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ท าค าขอตั้งงบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ   

4.ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่เป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  เป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ เป็น
คณะกรรมการในการก าหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อกระบวนการจัดซื้ดจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5. การจ าแนกประเภทงบประมาณ  หมายถึง การจ าแนกประเภทงบประมาณ ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

6. สารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ หมายถึง การจัดการข้อมูลส าหรับการจ าแนกประเภทพัสดุ  
ในรูปแบบต่างๆ  
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7. การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  หมายถึง การบริหารจัดการควบคมและจ าหน่ายพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ทราบถึงสภาพและปัญหาการด าเนินการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 2.  ไดส้ารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ  ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

6.  หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์   
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไดส้ารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ าแพงเพชร 
 2. ทุกหน่วยงานมีสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมและจ าหน่ายพัสดุของหน่วยงาน  

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การบริหารงานพัสดุ 
2. การบริหารความเสี่ยงงานพัสดุ 
3. จริยธรรมในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
 5. การจ าแนกประเภทงบประมาณ 
 6. การบริหารจัดการการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
 7. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
8. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการจ าแนกประเภทงบประมาณ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการจ าแนก
ประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

พัสดุ หรือการซื้อจัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวง   
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ านวน  20 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน จ านวน  5 คน    
กลุ่มท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/งบประมาณ จ านวน 5 คน 
กลุ่มท่ี 4 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มที่ 5 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 10 คน 
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 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิจัยด าเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ  และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน และ
แผนงาน/งบประมาณ  และผู้ที่เก่ียวข้อง    
  3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  

  4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
และท าการตรวจนับแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และการสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสนทนากลุ่ม และร่วมกันพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 (3) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม  

 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และการพัฒนาระบบ
การจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 8.2 การน าผลการศึกษา  น าผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จ านวน 50 คน เพ่ือการ
พัฒนาระบบการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 8.3 ทดลองใช้สารสนเทศเพ่ือการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

8.4 ประเมินผลการใช้ระบบการจ าแนกประเภทพัสดุ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั  

        

10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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10. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบการจ าแนกประเภทงบประมาณ (ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  
1,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 300 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 300 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 300 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร/พัฒนาระบบ  2,600 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย      จ านวน   1,500 บาท 

 
11.  เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  
 กฎกระทรวง 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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เรื่องท่ี 5 ศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
คณะผู้จัดท าวิจัย    นางชมภัค จารุฑีฆัมพร  หัวหน้าโครงการ 

  นางสาวภัทรวดี  ไกรจันทร์   นักวิจัยร่วม 
  นางสุวิมล   ภิญโญวัย  นักวิจัยร่วม 

นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   นักวิจัยร่วม 
 

ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์   บุญพิทักษ ์

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งานธุรการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการงาน
สารบรรณ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานประจ าเพ่ือให้การบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งานธุรการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้เริ่มนโยบายการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ เพ่ือให้
หน่วยงานภายในได้บริหารจัดการงานเอกสารต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถสืบค้นเรื่องและมีฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่ งปัจจุบันได้มีใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
ระหว่าง คณะ/โปรแกรมวิชา ต่อมหาวิทยาลัยฯ    
 อนึ่ง การด าเนินการระบบส านักงานอัตโนมัติ ในปัจจุบัน บุคลากรเริ่มให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น แต่ละ
หน่วยได้ใช้ประโยชน์กับการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถบริหารจั ดการได้ครอบคลุม 
ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ และการสืบค้น การใช้งานของระบบ เริ่มมีผู้ใช้งานมากขึ้น และให้ความส าคัญกับ
การใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บและสืบค้น  ตลอดจนการควบคุมมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ของการสร้างหนังสือราชการ ก็ควบคุมได้ง่ายขึ้น บุคลากรสามารถด าเนินการได้ง่ายมากขึ้นด้วย 
 ด้วยขอบเขตของระบบสามารถเป็นผู้ช่วยเลขานุการของหน่วยงานทางด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี  
คณะผู้วิจัย จึงให้ความสนใจในการศึกษาความต้องการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสาร
บรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
3.  ขอบเขตการวิจัย  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1.การจัดการงานสารบรรณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

2.การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ 
  3.แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานธุรกการประจ าหน่วยงาน  จ านวน  10 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มท่ี 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน จ านวน 30 คน 

4.  นิยามศัพท์เฉพาะ    
1. การจัดการงานสารบรรณ หมายถึง การบริหารจัดการงานสารบรรณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และสอดคล้องกับระบบส านักงาน
อัตโนมัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. ปัญหาการจัดการงานสารบรรณ   หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าระบบส านักงานอัตโนมัติ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

3. หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเป็นผู้ที่ใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติในระบบเบื้องต้นแล้ว   

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  ทราบถึงสภาพและปัญหาการด าเนินการด าเนินการระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการ

งานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. ไดแ้นวทางการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6.  หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์   
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไดร้ะบบระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสาร
บรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีแนวทางการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการงานสารบรรณ  
2. การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ 

 3. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
8. ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การศึกษาความต้องการการจัดการงานสารบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวังในการบริหารจัดการงานสารบรรณสู่จากการใช้ระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาเบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
(1) ประชากร กลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องและได้ใช้ระบบ

ส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาเบื้องต้นแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานธุรกการประจ าหน่วยงาน  จ านวน  10 คน      
กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา จ านวน 10 คน 
กลุ่มท่ี 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน จ านวน 30 คน 

 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิจัยด าเนินการสอบถามผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานธุรการประจ า
หน่วยงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   2. คณะผู้วิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงานธุรการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง    
  3. คณะผู้วิจัยได้ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ผลและประมวลผล การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  

  4. คณะผู้วิจัย ช่วยกันท าการตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
และท าการตรวจนับแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และการสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสนทนากลุ่มและร่วมกันออกแบบการพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office)  

 (3) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสนทนากลุ่ม  

 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าผลการศึกษามาสรุป ตรวจสอบ ทบทวน และพัฒนาระบบระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 8.2 การน าผลการศึกษา  น าผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  จ านวน 50 คน เพ่ือ
พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 8.3 ทดลองใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

8.4 ประเมินผลการใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณของบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

8.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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9.  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั  

        

10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

        

 
10. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณ
ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  1,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 300 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 300 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 300 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร/พัฒนาระบบ  2,600 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย      จ านวน   1,500 บาท 

 
11.  เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2548 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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เรื่องท่ี 6 กระบวนการการจัดการขยะส าหรับส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
คณะผู้จัดท าวิจัย    นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด หัวหน้าโครงการ 

  นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า   นักวิจัยร่วม 
  นางผ่องศรี  พิกุลทอง  นักวิจัยร่วม 

นางปวีณณัฐฎ์ คงสมนาม    นักวิจัยร่วม 
นางสุทิน ค าเคน   นักวิจัยร่วม 
นายภูตะวัน   นงค์นิ่ม 
 

ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์   บุญพิทักษ ์

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความส าคัญและที่มาของประเด็นการวิจัย (สรุปโดยสาระส าคัญไม่เกิน ½  หน้ากระดาษ A4) 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ไม่มีพันธกรณีที่จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าช 
เรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการจัดท ารายงานแห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อส านักงานเลขานุการอนุสัญญา 
UNFCCC  ซึ่งการด าเนินงานระดับประเทศที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการ
ด าเนินการมากมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด  

 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการด าเนินงานในระดับเมือง เนื่องจากเมืองใหญ่ทั่วโลกมีการใช้พลังงาน

ถึง 3 ใน 4 ส่วนของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐจึงตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก  
ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 2) การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 3) การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร ๔) การจัดการขยะและน้ าเสีย และ๕) การเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นในการใส่ใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุด  โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ าเสีย 
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นความส าเร็จในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University)  ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  
 

ดังนั้น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงรับนโยบายดังกล่าวและรณรงค์ปลูกฝังการปฏิบัติงานของ
นักการภารโรงในด้านการจัดการขยะ 
     
2. วัตถุประสงค์  (ให้เขียนเป็นข้อ ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจง สมจริง วัดได้ และไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 
   2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการและเทคนิคการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ประจ ากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   2.2 เพื่อศึกษาผลการจัดการขยะของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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3. ผลที่จะได้รับ 
   3.1 เทคนิคการคัดแยกขยะแต่ละประเภทของแม่บ้าน ประจ ากองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3.2 ปริมาณขยะลดลง สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้องและสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับบุคลากร
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
   
4. วิธีการด าเนินงาน (ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับ) 
    4.1 การจัดประชุมแม่บ้าน/นักการภารโรงเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการจัดการขยะ 
ของมหาวิทยาลัย 
    4.2 การจัดโครงการโดยเชิญวิทยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ความรู้การคัดแยกขยะ/ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร (นักการภารโรงประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย) 
ขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้ 

 คณะทีมงานของโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยกขยะ  
ตะแกรงเพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล  โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน 

 คณะทีมงานของโครงการฯ จะท าการชั่งวัดน้ าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะในแต่ละวัน  
เพ่ือท าการประเมินปริมาณขยะมีการเพิ่ม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ 1 เดือน 

 คณะทีมงานโครงการฯ ดูแล ให้ค าปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
เตรียมพร้อมรองรับการด าเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก 

4.3 จัดรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือปลูกจิตส านึกและเห็นคุณค่าของขยะ 
เพ่ือให้เกิดการขยายผลการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย    

 การติดสติ๊กเกอร์รณรงค์การคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัย 
 การบอกต่อ Word Of Mouth แม่บ้านสู่แม่บ้านแต่ละอาคาร 
 การรวมกลุ่มคัดแยกขยะทุกวันพุธ 

4.4 การคัดแยกขยะ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล  ขยะเศษอาหาร ขยะทั่วไป  ขยะ
อันตรายการจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริหาร
จัดการธนาคารขยะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 
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1) ขยะรีไซเคิล 
      

 
 

 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่าง ๆ และสรุปผล 
การด าเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
    2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการฝากขยะ
หรือถอนเงินจากบัญชี และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจ าวันและประจ าเดือนส่งให้
ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา 
  3. ฝ่ายด าเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการด าเนินการซื้อขายขยะประจ าเดือน โดยการตั้งราคา
จะอ้างอิงตามราคาตลาดของผู้รับซื้อขยะ (ตลาดราคากลาง) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ ชั่งน้ าหนัก
ขยะที่สมาชิกน ามาฝากและดูแลจัดเก็บรวมถึงการจ าหน่ายต่อไป 

4. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของอาคาร                
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ 1 เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่น ามาฝากไว้กับธนาคาร
ขยะทุกรอบ 1 เดือน และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมครบรอบ 1 ปี เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงและขยาย
พ้ืนที่ด าเนินงานในปีต่อไป 

 
2) ขยะเปียก (เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง,สด) น าปุ๋ยที่ได้จาก

การหมักขยะน าไปใช้ประโยชน์  
  น าปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะใส่ในวงบ่อคอนกรีต เพ่ือปลูกดอกไม้ประดับรอบๆ

ส านักงาน 
  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงด าเพาะช า เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัว 

ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยฯ 

1. ผู้จัดการธนาคารขยะ 

 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานบริการน าฝาก-ถอน 
- งานบัญชีซื้อขายขยะ 
- เก็บข้อมูลสมาชิก-พนักงาน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ 

 3.  ฝ่ายด าเนินการทั่วไป 
- งานตรวจสอบคณุลักษณะขยะ 
- งานช่ังวัดน้ าหนักขยะ ขนย้าย ดูแลแยก และ
จัดเก็บขยะ 
- ประสานงานและด าเนินการจดัการขยะร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีนักการภารโรงของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
- งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

   4.  ฝ่ายติดตามประเมินผล 
- ติดตามประเมินปรมิาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ภายในมหาวิทยาลัย ทุกรอบ 1 เดอืน 
- สรุปปริมาณขยะรไีซเคลิที่น ามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ  1 เดือน 
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการด าเนินงานในภาพรวมเป็นเวลา 1 ปี และ
รายงานมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาปรับปรุงและขยายพื้นท่ีด าเนินงานให้ครอบคลุม
ต่อไป 



42 
 

  น าปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพ่ือน าไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ 

  น าปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการท ากิจกรรมต่าง ออกจ าหน่าย 
 

3) ขยะทั่วไป 

 ประสานงานกับเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเข้ามา
เก็บขยะท่ัวไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

4) ขยะอันตราย 
 ประสานงานกับเทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเข้ามา

เก็บขยะท่ัวไปในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

4.5 สรุปผลการด าเนินงานทุกรายไตรมาส 
 

5. หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์ (โปรดระบุ) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัยตั้งแต่  พฤศจิกายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ก าหนดหัวข้อ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต         
2 น าเสนอการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงรา่งวิจัย          
4 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย          
5 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล          
6 วิเคราะห์ข้อมลู         
7 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

        

8 เขียนรายงานการวิจยั         
9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 3 น าเสนอการเขียน
รายงานการวิจยั  

        

10 จัดท ารูปเลม่รายงานวิจยัและน าส่ง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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7. งบประมาณตลอดโครงการ  จ านวน 6,000 บาท  
 1. งบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ขั้นที่ 1 การศึกษารูปแบบพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) สู่การจัดการงานสารบรรณ
ของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ใช้แบบสอบถาม)  จ านวน  1,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถาม วัสดุในการจัดท าแบบสอบถาม   จ านวน 500 บาท 
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูล   จ านวน 500 บาท 
 
ขั้นที่ 2 การพัฒนา/หาแนวทาง (ใช้การสนทนากลุ่ม)  จ านวน 3,500 บาท  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 300 บาท    
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 300 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน 300 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสาร/พัฒนาระบบ  2,600 บาท  

2. งบประมาณการจัดท ารายงาน   จ านวน  1,500 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการวิจัย     จ านวน   1,500 บาท 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
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ภาพกิจกรรม 
การจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า 
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สารบัญ 

หน้า 
 

ค าน า             
ชื่อผลงาน           1 

ที่มาและความส าคัญของผลงาน         1 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน       2 
แนวคิด/ข้ันตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรม   

หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ าแล้วเกิด ผลลัพธ์ที่ดี     2 
ประโยชน์ที่ได้รับ           7 
ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี       8 
ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย     8 
การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้        9 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ         9 
แนวทางในการพัฒนาต่อไป         9 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ         9 
จ านวนครั้งของ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี        10 
จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน  

น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้       10 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก การน าเสนอการจัดการความรู้ 
ภาคผนวก ข โครงร่างการพัฒนางานวิจัย (R2R) 
ภาคผนวก ค  ภาพกิจกรรม 
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สารบัญตาราง 

หน้า 
 

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมการพัฒนางานวิจัยจากงานพัสดุ      5 
ตารางที่ 2 แสดงขุมความรู้ (เดิม) และขุมความรู้ (ใหม่)      5 
ตารางที่ 3 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า      6 
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สารบัญภาพ 

หน้า 
 

ภาพที่ 1 แสดงการสรุปแนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้แนวปฏิบัติที่ดี    2 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า  

ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ PDCA   7 
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ค าน า 
  

คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้น าหลักการของ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ต่อการบริหารงานของกองกลาง  

คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงได้น าหลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM)  ด าเนินการด้วยกระบกวนการ PDCA และน ามาประยุกต์กับกระบวนการวิจัยจากงานประจ า (Routine 
to Research : R2R) เปรียบได้กับการสร้างเครื่องมือให้กับมดงานกลุ่มหนึ่งที่จะน าทางให้มดงานกลุ่มนี้จะ
สามารถพิชิตยอดภูเขาที่สูงใหญ่ได้ส าเร็จ  โดยให้บุคลากรซึ่งเป็นทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่มี
ความสามารถในการท าการวิจัยร่วมกันถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยังบุคลากรหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า น าไปสู่การพัฒนางานและองค์กรได้  จนสามารถ
สร้างผลงานการวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) ได ้

คณะกรรมการจัดการความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า การบูรณาการ จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนา
หน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข พวกเรากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ยินดีปรับปรุงแก้ไข  

 
 
              คณะกรรมการจัดการความรู้ 
       ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
http://www.r2rthailand.org/
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แนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practice) ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เร่ือง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research : R2R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการจัดการความรู้ประจ ากองกลาง   

เรียบเรียงโดย  เกศกนก ไทยแท้ และชมภัค จารุฑีฆัมพร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 


