
สถ.บก.01 
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ  2555 
 

ชื่อโครงการ 
 

(ภาษาไทย)    แนวทางการปรับปรุงการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1)  ข้อมูลของโครงการ 
 ระยะเวลาของโครงการ  8  เดือน 
 งบประมาณ  10,000  บาท  
 วันท่ีเริ่มโครงการ   เมษายน  2555 
 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  หลังวันท่ีเริ่มท าสัญญา  8  เดือน 
 
2)  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ  นายสฤษฏิ์  ปูนอน 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการ พัสดุช านาญการ 
 ความรับผิดชอบหลักในโครงการ  ร้อยละ  70  
 
3)  คณะผู้ร่วมโครงการ           
 นางพรรณี  จรดอน 
 นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ   
 ความรับผิดชอบในโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30 
 
4) ความส าคัญและปัญหาของการวิจัย 

การตรวจสอบพัสดุประจ าป ีถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และหลังการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 
พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็ให้ส่วนราชการด าเนินการจ าหน่ายต่อไป ดังนั้น 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจในเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าป ีและการจ าหน่ายพัสดุมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าว  ด้วยการศึกษาปัญหาการตรวจสอบ  การรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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5)    ค าถามการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการตรวจสอบ  การรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาการตรวจสอบ  การรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบ  การรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6)    วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการตรวจสอบ  กา รรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีและความต้องการใน
การพัฒนา  กับแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบ  การรับ-จ่ายพัสดุ  และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
7)    นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 “การพัสด”ุ หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง ออกแบบและควบคุมงาน การ
แลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

“พัสด”ุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
               “การซ้ือ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
               “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และการจ้าง
เหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

  เงินงบประมาณ  หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับ
ไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ 
และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี ้

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานท่ี
เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุแล้วแต่กรณ ี
            เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วน
ราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี ้
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8)    ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
-กลุ่มเจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  บุคลากรผู้รับบริการงานพัสดุ 

2) ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

- แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าป ี

- ประสิทธิผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปี 
3) ขอบเขตด้านระยะเวลาของการศึกษาวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง กันยายน  2555 
 
9)    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวางแผนและตัดสินใจในการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพื่อได้แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น            

 
10)    หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หรือลักษณะของนวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS/PC+ (statistical  package For the Social Science Personal Computer 
Plus) เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
11)    วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือ
ประจ าปีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอน ดังนี ้
1.  การเตรียมงานวิจัย  การทบทวนศึกษาเอกสารต่าง ๆ (เช่น การทบทวนวรรณกรรม  การ      เตรียมเครื่องมือ)  

 2.  การด าเนินงานวิจัย (เช่น การเก็บข้อมูล  ผลการทดลอง)   
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  (เช่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล)  
 4.  การจัดท ารายงาน  (เช่น  ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  8 เดือน 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์         
2.  การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

        

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล         
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ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  8 เดือน 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
4.  จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการ
วิเคราะห ์

        

5.  เลือกเครื่องมือ/วิธีการวิเคราะห ์         
6.  ด าเนินการวิเคราะห ์         
7.  แปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห ์         
8.  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ ์         
9.  เสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด         
 
12)    แหล่งข้อมูลการศึกษาวิจัย 

1.  ตัวแทนผู้รับบริการงานพัสด ุ บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
13)     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  เป็นแบบสอบถาม  ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สร้างเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   
14)    การวิเคราะห์ข้อมูล 

- แบบแจกแจงหาค่าความถี่และคิดค่าคะแนนเป็นร้อยละ  โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  และควรปรับปรุง  ตามล าดับ 

- ข้อมูลความต้องการและจ้อเสนอแนะ  ใช้รูปแบบเชิงพรรณนา 
 

15) งบประมาณโครงการ 
ตารางแสดงงบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 
1.  ค่าล่วงเวลา 4,000  
2.  ค่าถ่ายเอกสารทั่วไป 3,000  
3.  ค่าวัสดุส านักงาน 2,000  
4.  ค่าจ้างเหมาแปลเอกสาร 1,000  

รวม (บาท) 10,000  
 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
12)  เอกสารอ้างอิงของโครงการ 
 
13)  ค าช้ีแจงอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
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14)  ลงลายมือช่ือ  หัวหน้าโครงการวิจัย  พร้อม วัน เดือน ป ี
 

 
 

ลงช่ือ.........................................หัวหน้าโครงการ. 
                  (สฤษฎิ์  ปูนอน) 
           นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
           กลุ่มงานคลงัและทรพัยส์นิ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ลงช่ือ........................................ผู้ร่วมโครงการ 
                     (นางพรรณี  จรดอน) 
             นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
                 กลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 


