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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความสําคัญของการปฏิบัติงานกับการบริหารพัสดุของ

เทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ 2) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการปฏิบติังานกบัการบริหารพสัดขุองเทศบาลตําบล 

ในจงัหวดัเพชรบรีุ 3) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการปฏิบติังานกบัการบริหารพสัด ุของเทศบาลตําบล ในจงัหวดั

เพชรบุรี เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากร 5 กลุ่ม ของเทศบาลตําบล 

จํานวนทัง้หมด 180 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนือ้หา

และ การวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนั ผลการวิจยัพบว่า 1. การปฏิบติังานมีผลต่อการบริหารพสัดอุยู่ในระดบั

มาก เรียงลําดบัจากมากท่ีสดุถงึน้อยท่ีสดุในขัน้ตา่ง ๆ ดงันีคื้อ ขัน้การกําหนดวตัถปุระสงค์ ขัน้การดําเนินการตาม

ระเบียบพสัด ุขัน้การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ และขัน้การปรับปรุงการดําเนินการ การปฏิบติังานพสัดกุบัการ

บริหารพสัดมีุความสมัพนัธ์ทางบวก อยู่ในระดบัสงู 2. การบริหารพสัดอุยู่ในระดบัมาก เรียงลําดบัจากมากท่ีสดุ

ถึงน้อยท่ีสุดในด้านต่าง ๆ ดังนีคื้อ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจําหน่ายพัสดุ และด้านการควบคุมพัสด ุ                

3. การปฏิบติังานกบัการบริหารพสัดมีุความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อย

กวา่ 0.001 โดยมีคา่สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.801 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research aimed to 1) to study the importance 

of working with the management of municipal supplies, In Phetchaburi province. 2) to compare the 

performance of management municipal supplies, In Phetchaburi province. 3) to study the relationship 

between performance management package. The district, In Phetchaburi province.  3Tools to collect data.  

3The sample consisted of five groups of municipal employees total 180 people. 3The statistics used in data 

analysis is the average standard deviation. Content analysis and correlation analysis of Pearson. The 

research results revealed that: 1. affect the performance package management at a high level. 3Sorted from 

highest to lowest in the following stage, the various objectives. The implementation of a parcel. The results 

of the analysis. And to improve the operation. 3Ware package management operations with a positive 

correlation is high. 2. nventory management at a high level. 3Sorted from highest to lowest in the 

following aspects of the procurement. The distribution package.            And control them. 3. package 

management operations with a high degree of positive correlation. 3Statistically significant at less than 0.001, 

with the correlation coefficient was 0.801. 
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บทนํา 

 เทศบาลตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอิสระในการบริหารงาน โดยเฉพาะด้านการเงิน      

การคลงั สามารถหารายได้โดยการจดัเก็บภาษี มาใช้ในการพฒันาท้องถ่ินของตนเอง แต่ในปัจจุบนัเทศบาลยงัมี

ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ เช่น  สํานักงานตรวจเ งินแผ่นดิน  ว่าการควบคุมพัสดุตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดขุองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 การลงทะเบียนพัสด ุ

และการจดัทําแบบบญัชีวสัด ุได้จดัทํายงัไมค่รบถ้วน พระราชบญัญติักําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มอบความรับผิดชอบทางการเงิน การเมือง การบริหาร จากหน่วย

การปกครองระดับเหนือกว่า เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         

(เยาวลกัษณ์ กลุพานิช และคณะ, 2545 : 155) จดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น 3 สว่น คือ การบริหาร

ราชการแผ่นดินส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินได้แก่ เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา (พจนารถ บวัเขียว, 2549 : 37) 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลปัจจุบัน ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รูปแบบหนึง่ท่ีมีอิสระในการปกครองตนเองมากสดุ มีความสามารถทัง้ในการหารายได้และการใช้จ่ายของตนเอง

คอ่นข้างสงู (ดราภรณ์ เดชพลมาตย์, 2548 : 3) สํานกังานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ได้กําหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (สํานกังานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน, 2551) จากปัญหาและความสําคัญข้างต้นประกอบกับการบริหารงานด้านพัสดุในเทศบาลตําบล         

จึงจําเป็นท่ีจะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารพสัด ุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง เสริมสร้างและ

แก้ไขการบริหารพสัด ุให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันาองค์กรตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศกึษาความสําคญัของการปฏิบติังานกบัการบริหารพสัดขุองเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ 

2.  เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบการปฏิบติังานกบัการบริหารพสัดขุองเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ  

3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการปฏิบติังานกบัการบริหารพสัด ุของเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ  

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. การปฏิบติังานมีผลตอ่การบริหารพสัดขุองเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ ในระดบัมาก  

2. การปฏิบติังานกบัการบริหารพสัดขุองเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคือ บคุลากรสงักดัเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ จํานวน  336 คน ประกอบด้วย 

คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล จํานวน 33 คน ปลดัเทศบาลตําบล 11 คน หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ11 คน เจ้าหน้าท่ี

พสัด ุ13 คน เจ้าหน้าผู้ปฏิบติังานเก่ียวกบังานพสัด ุ268 คน (กลุม่งานมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นท้องถ่ิน 

สํานักงานท้องถ่ินจังหวดัเพชรบุรี, 2555) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ 

(Stratified Random Sampling)  และการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นสดัส่วน ( 0Proportional Stratified 0Random 

Sampling) ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างในตารางมาตรฐานของ R.V. Krejcie และ D.W.Morgan (1970,              

PP.608-609) จํานวน 180 คน จําแนกเป็น คณะผู้บริหารเทศบาลตําบล 18 คน ปลัดเทศบาลตําบล 6 คน 

หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ6 คน เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ7 คน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานเก่ียวกบังานพสัด ุ143 คน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2554 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555 โดยนําแบบสอบถามไปติดต่อ

ประสานงานด้วยตนเองกบักลุ่มตวัอย่าง รวมทัง้นดัหมายวนั เวลา ในการขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 20 วนั

เม่ือครบกําหนดแล้ว ไปเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองกบักลุม่ตวัอย่าง ได้แบบสอบถามครบ 180 ชดุ 

  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปเก่ียวกับกลุ่มตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

การบริหารงานด้านพสัด ุของเทศบาลตาํบล 

ในจงัหวดัเพชรบุรี  

1. ดา้นการจดัหาพสัดุ  

2. ดา้นการควบคุมพสัดุ  

3. ดา้นการจาํหน่ายพสัดุ 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ   

2. อาย ุ  

3. ระดบัการศกึษา 

4. ตําแหน่ง 

5. ขนาดองคก์ร 

การปฏิบติังาน 

1. กาํหนดวตัถุประสงค ์ 

2. การดาํเนินการตามระเบยีบพสัดุ  

3. การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินการ 

4. การปรบัปรงการดาํเนินการ 
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สถิติเชิงอนุมาน ท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) 

ของครอนบาค ใช้สําหรับการคํานวณ หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

สถิติทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์การปฏิบติังานพสัดท่ีุสง่ผลตอ่การบริหารงานพสัดขุองเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบุรี 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.63, SD = 0.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขัน้ พบว่า ขัน้การกําหนดวตัถุประสงค์       

อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.75, SD = 0.74) ขัน้การดําเนินการตามระเบียบพสัดอุยู่ในระดบัมาก ( x = 3.71, SD = 0.79) 

ขัน้การวิเคราะห์ผลการดําเนินการอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.66, SD = 0.80) และขัน้การปรับปรุงการดําเนินการ

อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.38, SD = 0.93) จําแนกเป็นรายข้อมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้การกําหนดวตัถุประสงค์ พบว่า มีระดบัการปฏิบติังาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก 

คือ 1) มีการจดัทําแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2) มีการกําหนดขัน้ตอนในการจดัซือ้จดัจ้าง 

3) มีการวางแผนกําหนดความต้องการใช้พัสดุไว้ตลอดปี และระดบัการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุดมีการวางแผน      

การทํางานร่วมกบัผู้ เก่ียวข้อง  

ขัน้การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ พบว่า มีระดบัการปฏิบัติงาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 

ลําดบัแรก คือ 1) มีการแต่งตัง้กรรมการต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการในการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 2) มี        

การแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีพสัดุและหัวหน้าพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 3) คณะกรรมการในกรณีวิธีสอบราคาและวิธี

ประกวดราคาปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างถกูต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และระดบัการปฏิบติังานน้อย

ท่ีสดุ       มีการรายงานจากผู้ใช้ครุภณัฑ์ทนัทีเม่ือเกิดความชํารุดเสียหายกบัครุภณัฑ์  

ขัน้การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติังาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบั

แรก คือ 1) มีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการดําเนินการจัดซือ้จดัจ้าง 2) รองลงมามี การตรวจสอบผลงาน

ก่อนคืนหลกัประกนัสญัญาทุกครัง้ 3) มีการตรวจสอบหลกัฐานการคํา้ประกนัสญัญา และระดบัการปฏิบติังาน

น้อยท่ีสดุมีการจดัทําสถิติการใช้พสัดทุกุประเภทเม่ือสิน้ปีงบประมาณ   

ขัน้การปรับปรุงการดําเนินการ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติังาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก 

คือ 1) มีการประเมินผลการจัดซือ้จัดจ้างประจําปี 2) รองลงมามีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการประเมินผล         

การจดัซือ้จดัจ้างประจําปีมาเป็นข้อมลูในการพฒันาการจดัซือ้จดัจ้างในปีต่อไป 3) มีการสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําปีและแจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ และระดบัการปฏิบติังานน้อยท่ีสดุมีการระดมความคิดเพ่ือรวบรวมปัญหา

อปุสรรคในการดําเนินงานพสัด ุ  

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.69, SD = 0.78)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า 

ด้านการจดัหาพสัดอุยู่ในระดบัมาก ( x = 3.83, SD = 0.78) ด้านการจําหน่ายพสัดอุยู่ในระดบัมาก ( x = 3.64, 
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SD = 0.77) และด้านการควบคมุพสัดอุยู่ในระดบัมาก ( x = 3.60, SD = 0.79) จําแนกเป็นรายข้อมีรายละเอียด

ดงันี ้ 

ด้านการจัดหาพัสดุ พบว่า มีระดบัการปฏิบัติงาน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ         

1) การจดัทําประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ถูกต้องตามระเบียบ 2) การดําเนินการจดัหาพสัดไุด้ดําเนินการ

ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 3) มีการจดัทําใบสัง่ซือ้/สัง่จ้าง หรือสญัญาซือ้/ขาย ถูกต้อง และ

ระดบัการปฏิบติังานน้อยท่ีสดุคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบและวิธีปฏิบติัใน

การตรวจการจ้าง  

ด้านการจําหน่ายพสัด ุพบว่า มีระดบัการปฏิบัติงาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ       

1) เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจําหน่ายพัสดปุฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 2) เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการจําหน่ายพสัด ุ3) ระเบียบเก่ียวกบัการจําหน่ายพสัดมีุความชดัเจน 

สะดวกในการปฏิบติั และระดบัการปฏิบติังานน้อยท่ีสดุผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

และคณะกรรมการขายทอดตลาดมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบและวิธีปฏิบติัในบทบาทหน้าท่ีของตน  

ด้านการควบคุมพัสด ุพบว่า มีระดบัการปฏิบัติงาน เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ         

1) มีการลงรหัสหรือหมายเลขประจําพัสดุ 2) กฎ ระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับการควบคุมพัสดุมีความชัดเจนใน        

การปฏิบติั 3) การจดัทําบญัชี หรือทะเบียนคมุพสัดปุฏิบติัตามระเบียบพสัด ุและระดบัการปฏิบติังานน้อยท่ีสดุ

การเก็บรักษาพัสดุมีห้อง หรือสถานท่ีสําหรับใช้เป็นท่ีจัดเก็บพัสดุท่ีเหมาะสม ปลอดภัย จัดเก็บเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบล           

ในจังหวดัเพชรบุรี ภาพรวม พบว่า การปฏิบัติงานกับการบริหารงานพัสดุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดบัสูง 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = 0.814, p-value < 0.001) เม่ือจําแนกตามรายขัน้มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้การกําหนดวัตถุประสงค์ พบว่า การปฏิบัติงานพัสดุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ              

การบริหารงานพสัด ุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = 0.801, p-value < 0.001) 

ขัน้การดําเนินการตามระเบียบพสัด ุพบว่า การปฏิบติังานพสัดมีุความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกับ

การบริหารงานพสัด ุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = 0.815, p-value < 0.001)  

ขัน้การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ พบวา่ การปฏิบติังานพสัดมีุความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูกบัการ

บริหารงานพสัด ุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = 0.754, p-value < 0.001)  

ขัน้การปรับปรุงการดําเนินการ พบวา่ การปฏิบติังานพสัดมีุความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั

การบริหารงานพสัด ุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (r = 0.563, p-value < 0.001) 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากร 

ของเทศบาลตําบล ในจงัหวดัเพชรบรีุ โดยรวมจากแบบสอบถามสามารถจําแนกเป็นรายขัน้ดงันี ้

 ขัน้การกําหนดวตัถปุระสงค์  

ปัญหา เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย  3 ลําดบัแรก คือ 1) แต่ละหน่วยงานไม่ดําเนินการตาม

แผนการจดัหาพสัด ุ 2) การกําหนดระยะเวลาต้องการใช้พสัดกํุาหนดช่วงระยะเวลากว้างไม่ละเอียด 3) แต่ละ

หน่วยงานไมใ่ห้ความร่วมมือในการจดัทําแผนการจดัหาพสัด ุ 
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ข้อเสนอแนะ เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย  3 ลําดบัแรก คือ 1) ควรมีการประชุมวางแผนการจดัหา

พสัดจุากหน่วยงานเพ่ือการจัดทําแผนให้ตรงกบัความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 2) ควรกําหนดกรอบความ

ต้องการให้แคบลง เพ่ือเน้นให้ตรงจุดเป้าประสงค์ 3) ควรกําหนดหรือแก้ไขให้มีการจําหน่ายเอกสารรวมถึง

รูปแบบรายการ พร้อมเอกสารการเสนอราคาภายในวนัเดียว 

ขัน้การดําเนินการตามระเบียบพสัด ุ 

ปัญหา เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ 1) การดําเนินการจัดซือ้จัดจ้างไม่มี             

การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนทําการจัดซือ้จัดจ้าง 2) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน             

3) ผู้บริหารไมทํ่าการจดัซือ้จดัจ้างตามแผนการจดัหาพสัด ุ 

ข้อเสนอแนะ เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ 1) เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการและ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุควรประสานในการวางแผนการจัดหาพัสดุร่วมกันล่วงหน้า เพ่ือให้การดําเนินงานรวดเร็ว และ

เป็นไปตามแผน 2) ควรให้เจ้าหน้าท่ีทุกกองเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติตามขัน้ตอนของงานพัสดุ และทําตาม

ขัน้ตอน/ระยะเวลา มิใช่มาเร่งงานพสัดอุย่างเดียว 3) ควรจดัอบรมให้กบัคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โดยเฉพาะ

ภาคประชาชน 

ขัน้การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ 

ปัญหา เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ 1) หน่วยงานท่ีทําการตรวจสอบการทํางานมี

การแนะนําการทํางานต่างกนัปฏิบติัตามได้ยาก 2) ไม่มีการตรวจสอบพัสดคุรุภณัฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมใน        

การใช้งานอยู่เสมอ 3) ไมมี่การจดัทําสถิติการใช้วสัดทุกุประเภทเม่ือสิน้ปีงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลําดบัแรก คือ 1) ควรมีหน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามา

ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานพัสดอุย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน  2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ ประเมินและรายงานควบคูไ่ปกบัการปฏิบติังานย่อยๆ รวบรวมเป็นข้อมลูรวมและนําข้อมลูจากภาคสว่น

อ่ืนๆ มาประกอบ 3) มีการตรวจสอบผลงานก่อนคืนหลกัประกนัสญัญาอย่างจริงจงัและมีระยะเวลา 

ขัน้การปรับปรุงการดําเนินการ  

ปัญหา เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย  3 ลําดบัแรก คือ 1) การระดมความคิดเพ่ือรวบรวมปัญหาและ

อปุสรรคในการดําเนินงานพสัด ุ2) ขาดความตอ่เน่ืองและการประสานงาน 3) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ 

ข้อเสนอแนะ เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย คือ 1) ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีของกองเจ้าของเงินและเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ2) ควรมีการบูรณาการร่วมกนัทุกส่วนงานให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั 

 

การอภปิรายผลการวิจัย 

1. การปฏิบัติงานพัสดุมีผลระดบัมาก ต่อการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญพร วันหลัง ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตอีสานใต้ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานด้านพัสดขุองมหาวิทยาลยัราชภัฏในเขต
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อีสานใต้ มีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินงานการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุตามกระบวนการบริหารคุณภาพ                

4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั

มาก (ธญัพร วนัหลงั, 2550) 

2. การบริหารพัสดุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพงศ์  ไกรนรา ท่ีได้

ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการบริหารงานพสัดุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานพสัด ุมีระดบัความสําเร็จโดยรวมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การจดัหาพสัด ุด้านการบํารุงรักษา ซอ่มแซมจําหน่ายพสัด ุและด้านการเตรียมการจดัหาพสัด ุตามความคิดเห็น

ของบคุลากรในองค์การบริหารสว่นตําบลอยู่ในระดบัมาก (ภานพุงศ์ ไกรนรา, 2552) 

3. การปฏิบติังานพสัดกุบัการบริหารพสัดมีุความสมัพนัธ์กนัอยู่ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบั การจดัการ

ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  ซึง่ จอห์น เฟนวิคค์ (John Fenwick) กล่าวว่า การปกครอง

ท้องถ่ินสมยัใหม่ควรสนใจปรับปรุงบทบาทความสามารถของตวัเอง ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์สงัคมยุคใหม ่

สามารถเผชิญกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดยมุ่งไปท่ีศักยภาพ 4 ด้านดังนี ้1) ต้องทําการเพ่ิม

สมรรถภาพในการแข่งขันให้กับตวัเอง และชุมชนในท้องถ่ินเพ่ือให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้าเทียบเทียมกับ

ท้องถ่ินอ่ืน ๆ และสามารถยืนหยัดในสงัคมโลกาภิวตัน์ได้อย่างเข้มแข็งถือว่าประชาชนเป็นเป้าหมายสงูสดุของ

ท้องถ่ิน 2) มีการจัดการเชิงคุณภาพท้องถ่ินควรสนใจเปรียบเทียบคุณภาพการทํางานระหว่างท้องถ่ิน เพ่ือให้

มาตรฐานการทํางาน โอกาส และการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถ่ินอยู่ในระดบัมาตรฐาน 3) มีความสามารถใน        

การจดัการบริการต่าง ๆ เพ่ือการทํางานของท้องถ่ินมีประสิทธิภาพสูงสดุ 4) ท้องถ่ินสมยัใหม่ต้องมีความพร้อม 

และทนัสมยัในด้านสารสนเทศ และสามารถจดัการความรู้ของตวัเอง (Self Knowledge Management) เพ่ือนํา

ความรู้นัน้มาใช้กบัการปกครองท้องถ่ิน (อดุม ทมุโฆสิต, 2553) 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

ด้านนโยบาย 

1. ควรกําหนดควรกําหนดกรอบความต้องการให้แคบลง 2. ควรจดัให้มีการอบรม ศกึษาดงูาน การจดั

คู่มืองานพสัด ุพฒันาผู้ เก่ียวข้องกบังานด้านพสัด ุรวมทัง้ผู้บริหารให้ทราบขัน้ตอนการบริหารพสัด ุให้มีความรู้ท่ี

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพัสดุ 3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินและรายงานควบคู่ไปกับ          

การปฏิบัติงานย่อยๆ รวบรวมเป็นข้อมูลรวมและนําข้อมูลจากภาคส่วนอ่ืนๆ มาประกอบ 4. ควรมีการนํา

แนวนโยบายระบบการบริหารมุง่ผลสมัฤทธ์ิ มาใช้ในการบริหารพสัด ุโดยดําเนินการอย่างครบวงจรและมีการทํา

อย่างตอ่เน่ือง  

ด้านการปฏบิัตงิานพัสดุ  

1. ควรมีการวางแผนการจดัหาพสัดแุละแผนปฏิบติังานประจําปี ระหว่างเจ้าหน้าท่ีพสัดแุละเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้กําหนดแผนไปในทางเดียวกัน และทําการจัดซือ้จัดจ้างตามแผนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ         

การบริหารพสัดอุย่างแท้จริง 2. ควรจดัให้มีสถานท่ีจัดเก็บวสัด ุครุภณัฑ์ ท่ีสะดวกและปลอดภยั เพ่ือให้ง่ายต่อ

การจัดหา การตรวจสอบ การนําไปใช้และการใช้พืน้ท่ีให้ได้ประโยชน์สูงสุด 3. ควรมีการติดตามการใช้พัสด ุ          
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มีการจัดทําสถิติการใช้วัสดุทุกประเภทเม่ือสิน้ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นสถิติการใช้พัสดุและนําไปประกอบ         

การจดัทําแผนการจดัหาพสัดใุนปีตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี        

2. ควรศกึษากระบวนการบริหารท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของงานพสัด ุ3. ควรศกึษาปัญหาท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ

ของงานพสัด ุ4. ควรศกึษาปัญหาท่ีมีผลตอ่การพฒันางานพสัด ุ
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