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การปฏิบัตงิ านกับการบริหารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี
Operations and Supply management in Municipality, Phetchaburi Province
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บทคัดย่ อ

การวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่ อศึกษาความสําคัญของการปฏิ บัติงานกับการบริ หารพัสดุของ
เทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดเพชรบุรี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุ ของเทศบาลตําบล ในจังหวัด
เพชรบุรี เครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลคือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร 5 กลุ่ม ของเทศบาลตําบล
จํานวนทังหมด
้
180 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื ้อหา
และ การวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์เพียร์ สนั ผลการวิจยั พบว่า 1. การปฏิบตั ิงานมีผลต่อการบริ หารพัสดุอยู่ในระดับ
มาก เรี ยงลําดับจากมากที่สดุ ถึงน้ อยที่สดุ ในขันต่
้ าง ๆ ดังนี ้คือ ขันการกํ
้
าหนดวัตถุประสงค์ ขันการดํ
้
าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ ขันการวิ
้
เคราะห์ผลการดําเนินการ และขันการปรั
้
บปรุ งการดําเนินการ การปฏิบตั ิงานพัสดุกบั การ
บริ หารพัสดุมีความสัมพันธ์ ทางบวก อยู่ในระดับสูง 2. การบริ หารพัสดุอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากที่สดุ
ถึง น้ อ ยที่ สุด ในด้ า นต่ าง ๆ ดัง นี ค้ ื อ ด้ า นการจัด หาพัส ดุ ด้ า นการจํ า หน่ า ยพัส ดุ และด้ า นการควบคุม พัส ดุ
3. การปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับน้ อย
กว่า 0.001 โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 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. Tools to collect data.
The sample consisted of five groups of municipal employees total 180 people. The 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. Sorted 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. Ware package management operations with a positive
correlation is high. 2. nventory management at a high level. Sorted 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. Statistically significant at less than 0.001,
with the correlation coefficient was 0.801.
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บทนํา
เทศบาลตําบล เป็ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ มีอิสระในการบริ หารงาน โดยเฉพาะด้ านการเงิ น
การคลัง สามารถหารายได้ โดยการจัดเก็บภาษี มาใช้ ในการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง แต่ในปั จจุบนั เทศบาลยังมี
ข้ อทั ก ท้ วงจากหน่ ว ยตรวจสอบ เช่ น สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า การควบคุ ม พั ส ดุ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 การลงทะเบียนพัสดุ
และการจัดทําแบบบัญชีวสั ดุ ได้ จดั ทํายังไม่ครบถ้ วน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจ
ให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มอบความรับผิดชอบทางการเงิน การเมือง การบริ หาร จากหน่วย
การปกครองระดับ เหนื อ กว่า เช่ น กรมส่ ง เสริ มการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปยัง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
(เยาวลักษณ์ กุลพานิช และคณะ, 2545 : 155) จัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ การบริ หาร
ราชการแผ่นดินส่วนกลาง การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค และการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นได้ แก่ เทศบาล
องค์การบริ หารส่วนตําบล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา (พจนารถ บัวเขียว, 2549 : 37)
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไข ให้ ส อดคล้ องกับบทบัญญัติในรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 โครงสร้ างการบริ หารงานเทศบาลปั จจุบัน ถื อเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
รู ปแบบหนึง่ ที่มีอิสระในการปกครองตนเองมากสุด มีความสามารถทังในการหารายได้
้
และการใช้ จ่ายของตนเอง
ค่อนข้ างสูง (ดราภรณ์ เดชพลมาตย์, 2548 : 3) สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ กําหนดแนวทางการปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ
ด้ า นการเงิ น การคลัง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาระบบการจัด ซื อ้ จั ด จ้ าง ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ (สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น , 2551) จากปั ญ หาและความสําคัญ ข้ างต้ น ประกอบกับ การบริ หารงานด้ านพัส ดุใ นเทศบาลตํ าบล
จึงจําเป็ นที่จะหาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขการบริ หารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง เสริ มสร้ างและ
แก้ ไขการบริ หารพัสดุ ให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสําคัญของการปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุ ของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี

สมมติฐานในการวิจัย

1. การปฏิบตั ิงานมีผลต่อการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี ในระดับมาก
2. การปฏิบตั ิงานกับการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
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ตัวแปรต้ น

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทัวไป
่

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. ขนาดองค์กร

การบริหารงานด้านพัสดุ ของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดเพชรบุรี
1. ด้านการจัดหาพัสดุ
2. ด้านการควบคุมพัสดุ
3. ด้านการจําหน่ายพัสดุ

การปฏิ บตั ิ งาน
1. กําหนดวัตถุประสงค์
2. การดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
3. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
4. การปรับปรงการดําเนินการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 336 คน ประกอบด้ วย
คณะผู้บริ หารเทศบาลตําบล จํานวน 33 คน ปลัดเทศบาลตําบล 11 คน หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 11 คน เจ้ าหน้ าที่
พัสดุ 13 คน เจ้ าหน้ าผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 268 คน (กลุม่ งานมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น
สํานักงานท้ องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี, 2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ
(Stratified Random Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบเป็ นสัดส่วน ( Proportional Stratified Random
Sampling) ตามขนาดกลุ่มตัวอย่ างในตารางมาตรฐานของ R.V. Krejcie และ D.W.Morgan (1970,
PP.608-609) จํานวน 180 คน จํ าแนกเป็ น คณะผู้บริ หารเทศบาลตําบล 18 คน ปลัดเทศบาลตําบล 6 คน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 6 คน เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 7 คน เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 143 คน
0

0

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2554 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555 โดยนําแบบสอบถามไปติดต่อ
ประสานงานด้ วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทังนั
้ ดหมายวัน เวลา ในการขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 20 วัน
เมื่อครบกําหนดแล้ ว ไปเก็บแบบสอบถามด้ วยตนเองกับกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แบบสอบถามครบ 180 ชุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ อธิ บายข้ อมูลพืน้ ฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ที่ ใ ช้ ใ นการหาคุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha-Coefficient)
ของครอนบาค ใช้ สําหรับการคํานวณ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานพัสดุที่สง่ ผลต่อการบริ หารงานพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63, SD = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายขัน้ พบว่า ขันการกํ
้
าหนดวัตถุประสงค์
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.75, SD = 0.74) ขันการดํ
้
าเนินการตามระเบียบพัสดุอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71, SD = 0.79)
้
บปรุ งการดําเนินการ
ขันการวิ
้
เคราะห์ผลการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66, SD = 0.80) และขันการปรั
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.38, SD = 0.93) จําแนกเป็ นรายข้ อมีรายละเอียดดังนี ้
ขันการกํ
้
าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก
คือ 1) มีการจัดทําแผนงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี 2) มีการกําหนดขันตอนในการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
3) มีการวางแผนกําหนดความต้ องการใช้ พัสดุไว้ ตลอดปี และระดับการปฏิบัติงานน้ อยที่สุดมีการวางแผน
การทํางานร่ วมกับผู้เกี่ยวข้ อง
ขัน้ การดําเนินการตามระเบี ยบพัสดุ พบว่า มีระดับการปฏิบัติงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3
ลําดับแรก คือ 1) มีการแต่งตังกรรมการต่
้
าง ๆ เพื่อดําเนิ นการในการจัดหาพัสดุถูกต้ องตามระเบียบ 2) มี
การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่พสั ดุและหัวหน้ าพัสดุถูกต้ องตามระเบียบ 3) คณะกรรมการในกรณี วิธีสอบราคาและวิธี
ประกวดราคาปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่ งครัด และระดับการปฏิบตั ิงานน้ อย
ที่สดุ
มีการรายงานจากผู้ใช้ ครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ทีเมื่อเกิดความชํารุ ดเสียหายกับครุ ภณ
ั ฑ์
ขันการวิ
้
เคราะห์ผลการดําเนินการ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับ
แรก คือ 1) มีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง 2) รองลงมามี การตรวจสอบผลงาน
ก่อนคืนหลักประกันสัญญาทุกครัง้ 3) มีการตรวจสอบหลักฐานการคํ ้าประกันสัญญา และระดับการปฏิบตั ิงาน
น้ อยที่สดุ มีการจัดทําสถิติการใช้ พสั ดุทกุ ประเภทเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
ขันการปรั
้
บปรุ งการดําเนินการ พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก
คือ 1) มีการประเมินผลการจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี 2) รองลงมามีการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลการประเมินผล
การจัดซื ้อจัดจ้ างประจําปี มาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ างในปี ต่อไป 3) มีการสรุ ปผลการดําเนินงาน
ประจําปี และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบ และระดับการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ มีการระดมความคิดเพื่อรวบรวมปั ญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานพัสดุ
2. การวิเ คราะห์ ร ะดับ ความคิด เห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารพัส ดุของเทศบาลตํ าบล ในจัง หวัด เพชรบุรี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, SD = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย พบว่า
ด้ านการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, SD = 0.78) ด้ านการจําหน่ายพัสดุอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64,
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SD = 0.77) และด้ านการควบคุมพัสดุอยู่ในระดับมาก ( x = 3.60, SD = 0.79) จําแนกเป็ นรายข้ อมีรายละเอียด
ดังนี ้
ด้ านการจัดหาพัสดุ พบว่า มีระดับการปฏิบัติงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ
1) การจัดทําประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ถูกต้ องตามระเบียบ 2) การดําเนินการจัดหาพัสดุได้ ดําเนินการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 3) มีการจัดทําใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อ/ขาย ถูกต้ อง และ
ระดับการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ คณะกรรมการตรวจการจ้ างมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิใน
การตรวจการจ้ าง
ด้ านการจําหน่ายพัสดุ พบว่า มีระดับการปฏิบัติงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ
1) เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุปฏิบัติถูกต้ องตามระเบียบพัสดุ 2) เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบัติหน้ าที่มี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจําหน่ายพัสดุ 3) ระเบียบเกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุมีความชัดเจน
สะดวกในการปฏิบตั ิ และระดับการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ ผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคณะกรรมการขายทอดตลาดมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิในบทบาทหน้ าที่ของตน
ด้ านการควบคุมพัสดุ พบว่า มีระดับการปฏิบัติงาน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ
1) มีการลงรหัสหรื อหมายเลขประจําพัสดุ 2) กฎ ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุมีความชัดเจนใน
การปฏิบตั ิ 3) การจัดทําบัญชี หรื อทะเบียนคุมพัสดุปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุ และระดับการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ
การเก็บรั กษาพัสดุมีห้อง หรื อสถานที่ สําหรั บใช้ เป็ นที่ จัดเก็บพัสดุที่เหมาะสม ปลอดภัย จัดเก็บเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อย
3. การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการปฏิ บัติ ง านกับ การบริ ห ารงานพัส ดุข องเทศบาลตํ า บล
ในจังหวัดเพชรบุรี ภาพรวม พบว่า การปฏิบัติงานกับการบริ หารงานพัสดุมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.814, p-value < 0.001) เมื่อจําแนกตามรายขันมี
้ รายละเอียดดังนี ้
ขัน้ การกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ พบว่ า การปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุมี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวกในระดับ สู ง กั บ
การบริ หารงานพัสดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.801, p-value < 0.001)
ขันการดํ
้
าเนินการตามระเบียบพัสดุ พบว่า การปฏิบตั ิงานพัสดุมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูงกับ
การบริ หารงานพัสดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.815, p-value < 0.001)
ขันการวิ
้
เคราะห์ผลการดําเนินการ พบว่า การปฏิบตั ิงานพัสดุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการ
บริ หารงานพัสดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.754, p-value < 0.001)
ขันการปรั
้
บปรุ งการดําเนินการ พบว่า การปฏิบตั ิงานพัสดุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
การบริ หารงานพัสดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.563, p-value < 0.001)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับปั ญหาและข้ อเสนอแนะของบุคลากร
ของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมจากแบบสอบถามสามารถจําแนกเป็ นรายขันดั
้ งนี ้
ขันการกํ
้
าหนดวัตถุประสงค์
ปั ญหา เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) แต่ละหน่วยงานไม่ดําเนินการตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 2) การกําหนดระยะเวลาต้ องการใช้ พสั ดุกําหนดช่วงระยะเวลากว้ างไม่ละเอียด 3) แต่ละ
หน่วยงานไม่ให้ ความร่ วมมือในการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
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ข้ อเสนอแนะ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) ควรมีการประชุมวางแผนการจัดหา
พัสดุจากหน่วยงานเพื่อการจัดทําแผนให้ ตรงกับความต้ องการของแต่ละหน่วยงาน 2) ควรกําหนดกรอบความ
ต้ องการให้ แคบลง เพื่อเน้ นให้ ตรงจุดเป้าประสงค์ 3) ควรกําหนดหรื อแก้ ไขให้ มีการจําหน่ายเอกสารรวมถึง
รู ปแบบรายการ พร้ อมเอกสารการเสนอราคาภายในวันเดียว
ขันการดํ
้
าเนินการตามระเบียบพัสดุ
ปั ญหา เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) การดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ างไม่มี
การประสานงานกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องก่อนทํ าการจัดซื อ้ จัด จ้ าง 2) การจัด หาพัส ดุไ ม่เป็ นไปตามแผน
3) ผู้บริ หารไม่ทําการจัดซื ้อจัดจ้ างตามแผนการจัดหาพัสดุ
ข้ อเสนอแนะ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบโครงการและ
เจ้ าหน้ าที่ พัสดุควรประสานในการวางแผนการจัดหาพัสดุร่วมกันล่วงหน้ า เพื่อให้ การดําเนินงานรวดเร็ ว และ
เป็ นไปตามแผน 2) ควรให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกกองเข้ าใจ ในระเบียบปฏิบัติตามขัน้ ตอนของงานพัสดุ และทําตาม
ขันตอน/ระยะเวลา
้
มิใช่มาเร่ งงานพัสดุอย่างเดียว 3) ควรจัดอบรมให้ กบั คณะกรรมการตรวจงานจ้ าง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน
ขันการวิ
้
เคราะห์ผลการดําเนินการ
ปั ญหา เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) หน่วยงานที่ทําการตรวจสอบการทํางานมี
การแนะนําการทํางานต่างกันปฏิบตั ิตามได้ ยาก 2) ไม่มีการตรวจสอบพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อเตรี ยมความพร้ อมใน
การใช้ งานอยู่เสมอ 3) ไม่มีการจัดทําสถิติการใช้ วสั ดุทกุ ประเภทเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
ข้ อเสนอแนะ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) ควรมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ ามา
ตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการปฏิบัติงานพัสดุอย่างถูกต้ อง มีมาตรฐาน 2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ ประเมินและรายงานควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั ิงานย่อยๆ รวบรวมเป็ นข้ อมูลรวมและนําข้ อมูลจากภาคส่วน
อื่นๆ มาประกอบ 3) มีการตรวจสอบผลงานก่อนคืนหลักประกันสัญญาอย่างจริ งจังและมีระยะเวลา
ขันการปรั
้
บปรุ งการดําเนินการ
ปั ญหา เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย 3 ลําดับแรก คือ 1) การระดมความคิดเพื่อรวบรวมปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานพัสดุ 2) ขาดความต่อเนื่องและการประสานงาน 3) ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ในระเบียบ
ข้ อเสนอแนะ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อย คือ 1) ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่ องระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ของกองเจ้ าของเงินและเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 2) ควรมีการบูรณาการร่ วมกันทุกส่วนงานให้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การปฏิบัติงานพัสดุมีผลระดับมาก ต่อการบริ หารพัสดุของเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จั ย ของ ธั ญ พร วัน หลัง ได้ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานการจั ด ซื อ้ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตอีสานใต้ พบว่า ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
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อี ส านใต้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการดํ า เนิ น งานการจัด ซื อ้ จัด จ้ า งพัส ดุต ามกระบวนการบริ ห ารคุณ ภาพ
4 ขันตอน
้
คือ การวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุ งแก้ ไข โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ
มาก (ธัญพร วันหลัง, 2550)
2. การบริ หารพัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภานุพงศ์ ไกรนรา ที่ได้
ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของการบริ หารงานพัสดุ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานพัสดุ มีระดับความสําเร็ จโดยรวมทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
การจัดหาพัสดุ ด้ านการบํารุ งรักษา ซ่อมแซมจําหน่ายพัสดุ และด้ านการเตรี ยมการจัดหาพัสดุ ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์การบริ หารส่วนตําบลอยู่ในระดับมาก (ภานุพงศ์ ไกรนรา, 2552)
3. การปฏิบตั ิงานพัสดุกบั การบริ หารพัสดุมีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับสูง ซึง่ สอดคล้ องกับ การจัดการ
ภาครั ฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึง่ จอห์น เฟนวิคค์ (John Fenwick) กล่าวว่า การปกครอง
ท้ องถิ่นสมัยใหม่ควรสนใจปรับปรุ งบทบาทความสามารถของตัวเอง ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ สงั คมยุคใหม่
สามารถเผชิ ญ กับ เศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื องได้ โดยมุ่ง ไปที่ ศัก ยภาพ 4 ด้ านดัง นี ้ 1) ต้ องทํ าการเพิ่ ม
สมรรถภาพในการแข่งขันให้ กับตัวเอง และชุมชนในท้ องถิ่นเพื่อให้ ท้องถิ่นมีความเจริ ญก้ าวหน้ าเทียบเทียมกับ
ท้ องถิ่นอื่น ๆ และสามารถยืนหยัดในสังคมโลกาภิวตั น์ ได้ อย่างเข้ มแข็งถือว่าประชาชนเป็ นเป้าหมายสูงสุดของ
ท้ องถิ่น 2) มีการจัดการเชิงคุณภาพท้ องถิ่นควรสนใจเปรี ยบเทียบคุณภาพการทํางานระหว่างท้ องถิ่น เพื่อให้
มาตรฐานการทํางาน โอกาส และการพัฒนาต่าง ๆ ของท้ องถิ่นอยู่ในระดับมาตรฐาน 3) มีความสามารถใน
การจัดการบริ การต่าง ๆ เพื่อการทํางานของท้ องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงสุด 4) ท้ องถิ่นสมัยใหม่ต้องมีความพร้ อม
และทันสมัยในด้ านสารสนเทศ และสามารถจัดการความรู้ ของตัวเอง (Self Knowledge Management) เพื่อนํา
ความรู้ นนมาใช้
ั้
กบั การปกครองท้ องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต, 2553)

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
ด้ านนโยบาย
1. ควรกําหนดควรกําหนดกรอบความต้ องการให้ แคบลง 2. ควรจัดให้ มีการอบรม ศึกษาดูงาน การจัด
คู่มืองานพัสดุ พัฒนาผู้เกี่ยวข้ องกับงานด้ านพัสดุ รวมทัง้ ผู้บริ หารให้ ทราบขันตอนการบริ
้
หารพัสดุ ให้ มีความรู้ ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานพัสดุ 3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ ประเมินและรายงานควบคู่ไปกับ
การปฏิ บัติงานย่อยๆ รวบรวมเป็ นข้ อมูลรวมและนํ าข้ อมูลจากภาคส่วนอื่นๆ มาประกอบ 4. ควรมีการนํ า
แนวนโยบายระบบการบริ หารมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มาใช้ ในการบริ หารพัสดุ โดยดําเนินการอย่างครบวงจรและมีการทํา
อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการปฏิบัตงิ านพัสดุ
1. ควรมีการวางแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ระหว่างเจ้ าหน้ าที่พสั ดุและเจ้ าหน้ าที่
ที่ เกี่ ย วข้ อง โดยให้ กํ าหนดแผนไปในทางเดียวกัน และทํ าการจัดซือ้ จัดจ้ างตามแผนเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ
การบริ หารพัสดุอย่างแท้ จริ ง 2. ควรจัดให้ มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อให้ ง่ายต่อ
การจัดหา การตรวจสอบ การนําไปใช้ และการใช้ พืน้ ที่ให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุด 3. ควรมีการติดตามการใช้ พัสดุ
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มี ก ารจัด ทํ า สถิ ติ ก ารใช้ วัส ดุทุก ประเภทเมื่ อ สิ น้ ปี งบประมาณ เพื่ อ เป็ นสถิ ติ ก ารใช้ พัส ดุแ ละนํ า ไปประกอบ
การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในปี ต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริ หารพัสดุข องเทศบาลตําบล ในจังหวัดเพชรบุรี
2. ควรศึกษากระบวนการบริ หารที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของงานพัสดุ 3. ควรศึกษาปั ญหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของงานพัสดุ 4. ควรศึกษาปั ญหาที่มีผลต่อการพัฒนางานพัสดุ
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