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 การวิจัย เรื่อง การลดระยะเวลาการแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้ 

เปนการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป

งบประมาณ 2558 โดยสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย R2R : 

Routine to Research  

 ผู วิจัยจึงขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ไดใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการไดพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนางานประจําในตําแหนงนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพโดยการทํา

วิจัยและนําผลการวิจัยท่ีไดนําไปใชในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองตอไป 
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      4.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
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    ในปจจุบันการประชุมเปนปจจัยสําคัญท่ีผูบริหารใชในการระดมความคิดท่ีหลากหลายจากบุคลากรและ
ผูเกี่ยวของ  เพือ่ใชคนหาความสามารถเฉพาะตัวมากที่สุดชิน้หนึ่ง ดังนัน้เมือ่พิจารณาถึงภาระหนาที่ของผูบริหาร
แลว ผูบริหารจึงเปนผูท่ีตองเก่ียวของกับการประชุมเปนอยางมาก นอกจากผูบริหารจะใชการประชุมเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารองคกรแลว ผูบริหารยังตองนําการประชุมมาเพ่ือใชในการบริหารทรัพยากรในองคกร เพ่ือศึกษา
การสรางความศรัทธา ความเชื่อใจในตัวผูบริหาร เพ่ือการประสานงาน การตัดสินใจตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษา การคิด หลีกเลี่ยง แกปญหา และการบํารุงขวัญสรางกําลังใจอีกดวย ซึ่งครอบคลุม
ภาระหนาท่ีของผูบริหารองคกรไดเกือบท้ังหมด 
 การประชุมจึงถือไดวา เปนกิจกรรมที่สําคัญของการอยู รวมกันเปนหมูคณะและเปนสิ ่งสําคัญใน     
การพัฒนาใหหนวยงานมีความเจริญกาวหนา สรางความสามัคคี และการมีสวนรวมในหนวยงานทุกหนวยงานท่ี
ตั้งข้ึนจึงจําเปนตองมีการพัฒนาและแกไขปญหาในหนวยงานของตน เพ่ือใหหนวยงานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของหนวยงานท่ีถูกตั้งข้ึนมา สิ่งหนึง่ที่ผูบริหารหรือผูนําหนวยงานใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการดําเนินการดังกลาว ก็คือ 5

  ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ความสามารถและทักษะในการประชุมเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมี
ความจําเปนสําหรับทุกองคการในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ และ
จากศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา การจัดสงมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยใน
บางครั้งเกิดความลาชา ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด (จํานวน 5 วันทําการ นับจากวันท่ีจัดประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย)  ทําใหผูเกี่ยวของ ไดแก ผูรับมติที่ประชุม (เจาของวาระการประชุม) ไมสามารถ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุม หรือตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยไดทันเวลา กอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน 

การประชุม ไมมีหนวยงานไหนท่ีไมมีการประชุม บุคลากรทุกคนท่ีอยูใน
หนวยงานจะตองมีสวนเก่ียวของกับการประชุมเสมอ ไมวาจะในบทบาทของผูนําการประชุมหรือผูเขารวมประชุม 
และถึงแมวาการประชุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญ แตการดําเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพก็มีความสําคัญมาก
เชนกัน เพราะการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหหนวยงานมีการสื่อสารท่ีตรงกัน มีการประสานงานท่ีดี มีการ
ตัดสินปญหารวมกัน มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน และ
มีการสรางขวัญกําลังใจ  ใหกันและกัน แตหากการดําเนินการประชุมไมมีประสิทธิภาพ สิง่ทีก่ลาวมาขางตนก็ไม
อาจเกิดข้ึนไดและอาจเกิดผลเสียเชนเดียวกัน  

  ผูวิจัยในฐานะที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานการประชุมฯ เพื่อเปนแนวทางในการ



ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปนข้ันตอน     
ที่รวดเร็ว ถูกตอง ประทับใจ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด เจาของวาระการประชุม สามารถ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยตอไดทันที หรือสามารถ
ดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
 

4.2  วัตถุประสงค   
   4.2.1  เพ่ือทราบขอมูลการปฏิบัติงานการจดัประชมุคณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวทิยาลยั 
 4.2.2 เพ่ือลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในข้ันตอนของการแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

บัณฑิตวิทยาลัย ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

      4.3 ระเบียบวิธีวิจัย (กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา สถานท่ี ชวงเวลา การวิเคราะหขอมูล)  
        4.3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนผูท่ีเสนอวาระการประชุมในชวงป พ.ศ. 2558 
  4.3.2  วิธีการศึกษา 

   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาวิเคราะหเอกสารการประชุมและมติที่ประชุม 
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน 2558 การประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2557 – การประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 3/2558 รวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง (134 มติการประชุม) เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาขอมูลการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวทิยาลยั 
 4.3.3  สถานท่ี 
           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 4.3.4 ระยะเวลาการศึกษา 
    ผูวิจัยดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2558 
 
  4.3.5 การวิเคราะหขอมูล 
   4.3.5.1 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยศึกษาเอกสารการประชุมและมติการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยทีผ่านมา ตั้งแตชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน 2558 การ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2557 – การประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558 รวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง มีมติการประชุมซ่ึงแจงผูเก่ียวของไปท้ังสิ้น 134 มติการประชุม   
    4.3.5.2 ทําเครื่องหมายลงในแบบบันทึกขอมูล ตามหัวขอที่ตรงกับระยะเวลาท่ีจัดสงมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
    4.3.5.3 รวบรวมขอมูลจากแบบบนัทึก และดําเนินการวิเคราะหขอมูล  
    4.3.5.4 สรุปผลการศึกษาวิจัย  

 



  4.4  ผลการศึกษา  
         ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษาวิเคราะหมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน 2558 การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2557 – การประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558
รวมท้ังสิ้น 15 ครั้ง มีมติการประชุมซ่ึงแจงผูเก่ียวของไปท้ังสิ้น 134 มติการประชุม  ผูวิจัยพบผลการศึกษาท่ี
สามารถนํามาสรุป ไดดังนี้ 

1) มติการประชุมทีมี่การแจงมติการประชุมลาชา สวนใหญเปนมติการประชุมเรือ่งการพิจารณา  
(ราง) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต)  

2) มติการประชุมที่มีการแจงมติการประชุมลาชาเปนอันดับรองลงมา ไดแก มติการประชุมที่ 
เกี่ยวกับเรื ่องการพิจารณา (ราง) ประกาศฯ ตาง ๆ ที่เปนฉบับใหม (ไมใชประกาศที่มีการแกไขเนื้อหา
บางสวน) 

3) หารือผูเก่ียวของ ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (กรรมการและเลขานกุารการประชมุ) และ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายแผนงานและการประกันคุณภาพ (ผูชวยกรรมการและเลขานุการการประชุม) เพ่ือ
แจงประเด็นขอคนพบ 

4) ดําเนินการแตงตั้งหัวหนางานบริหารงานท่ัวไป ทําหนาท่ีเปนผูชวยกรรมการและเลขานุการการ 
ประชุมเพิ่มเติมอีก 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนผูชวยในการดําเนินการถอดมติการประชุม และจัดทําบันทึกแจงมติ
การประชุม ตามท่ีผูวิจัยไดดําเนินการบันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม  

5) ตรวจสอบความถูกตองของมติการประชุมตามท่ีหัวหนางานบริหารงานท่ัวไปไดเสนอมาอีกครั้ง  
กอนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามแจงมติการประชุมตอผูเก่ียวของ 

6) การปรบัเปลีย่นแนวทางการดาํเนนิงานการแจงมตกิารประชมุคณะกรรมการอํานวยการบณัฑิต 
วิทยาลัย ผูวิจัยไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2558 เปนตนมา ถึง
ปจจุบัน เปนเวลา 2 เดือน พบวา สามารถดําเนินการแจงมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกวาระการประชุม ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด (5 วันทําการ หลังจากวันที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย) 

7) ผูเก่ียวของกับมติท่ีประชุม หรือเจาของวาระการประขุม รับทราบมติการประชมุดวยความรวดเรว็  
สามารถดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปไดทันที 
 
       4.5 การนาํผลงานวิจยัไปใชประโยชนในงานประจาํ (ตอนักศึกษา, เจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน 
และหนวยงานอ่ืนๆ,  ผูรวมงาน)  
   4.5.1 การแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปอยางรวดเร็ว ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
   4.5.2 ผูรับมติท่ีประชุม (เจาของวาระการประชุม) มีความพึงพอใจตอการแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 



       4.6. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน  
        4.6.1 ลดระยะเวลาในการสงมตท่ีิประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
      4.6.2 ผูรับมติท่ีประชุม (เจาของวาระการประชุม) สามารถดําเนินงานในสวนทีเ่กี่ยวของกับมติที่ประชุม 
หรือตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ 
 

      4.7  บทเรียนท่ีไดรับ 
    การพัฒนาการจัดสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย สามารถดําเนินการไดอยาง 
รวดเร็ว เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ทําใหข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ สามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสทิธภิาพ  
 

4.8  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
4.8.1 มหาวิทยาลัย/ผูบริหารหนวยงานใหการสนับสนุนการดําเนินงานทางดานนี้การพัฒนางาน 

ประจําสูงานวิจัย R2R : Routine to Research) อยางกวางขวาง จริงจัง และตอเนื่อง โดยใหการสนับสนุน
งบประมาณแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
   4.8.2  มีการวางแผนและมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ชวยใหสามารถตรวจสอบเอกสาร 
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธภิาพ0

   4.8.3  ผูวิจัยเปนปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิต 
  

วิทยาลัยโดยตรง จึงมีความเชี่ยวชาญงานในหนาท่ี มีความรูในงานท่ีเก่ียวของในประเด็นท่ีตองการศึกษา และ
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
   4.8.4  ไดมีการนําผลท่ีไดจากการพัฒนางานไปปฏิบัติจริงจนเกิดประสทิธภิาพ บรรลเุปาหมายการดาํเนนิงาน  
 
  4.9 การสนับสนุนท่ีไดรับจากผูบริหารหนวยงาน / องคกร 
   มหาวิทยาลัยไดมอบทุนในการทําผลงานวิจัย เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการไดทําผลงานการวจิยั : การพัฒนางานประจาํสูงานวจิยั R2R : Routine to Research)  เพ่ือเปนการปรบัปรงุ 
หรือพัฒนางานประจําโดยใชวิธีวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ทําใหผูวิจัยไดรับความรู 
เก่ียวกับการพัฒนางานประจาํสูงานวจิยั นาํมาสูการลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 



 4.10 แสดงการเปรียบเทียบกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามข้ันตอน หรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน 
 

กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

1.  การสงมตทิี่ประชมุคณะกรรมการอํานวยการบณัฑติ 
     วิทยาลัยบางคร้ังมีความลาชา ไมเปนไปตามเกณฑ 
    ที่กําหนด (5 วนัทาํการ)  

1.   การสงมตทิี่ประชมุคณะกรรมการอํานวยการบณัฑติ 
     วิทยาลัยเปนไปอยางรวดเร็ว ตามเกณฑที่กําหนด เกิด 
     ประสทิธิภาพ  
 

2.  ผูรับมติท่ีประชุม (เจาของวาระการประชมุ) ไม 
     สามารถดําเนนิงานในสวนที่เก่ียวของ หรือตาม 
     ขอสังเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 
     คณะกรรมการอํานวยการบณัฑติวทิยาลยัไดทนั  
     (ในกรณทีี่มีเร่ืองเรงดวนที่ตองมีการดาํเนนิการตอ) 
 

2.  ผูรับมติท่ีประชุม (เจาของวาระการประชมุ)  
     สามารถดําเนนิงานในสวนที่เก่ียวของ หรือตาม 
     ขอสังเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 
     คณะกรรมการอํานวยการบณัฑติวทิยาลยัไดทนัททีี่ไดรบั 
     มต ิทาํใหสามารถดาํเนนิการไดตามข้ันตอน เกิด 
     ประสทิธผิลในการปฏิบตังิาน 
      

 
     การพัฒนางานประจาํสูงานวจิยั R2R : Routine to Research เปนการปรบัปรงุหรอืพัฒนามาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานลดระยะเวลาในการสงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ผลท่ีไดจากการสงมติการ
ประชุมทีร่วดเร็ว เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทําใหผู รับมติที่ประชุม  ซึ่งเปนเจาของวาระการประชุม สามารถ
ดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยตอไดทันที หรือสามารถ
ดาํเนนิการตามขอสงัเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวทิยาลยัไดอยางรวดเรว็ ทันเวลา  
ทําใหเกิดประสทิธผิลในการปฏิบตังิาน เกิดคุณคา เปนประโยชนตอองคกรและผูเกีย่วของ 
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