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การศึกษาสถานภาพของการปฏิบัตงิ านด้ านการบริหารพัสดุ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
A study on the operational status of the asset management at the Office of the University
Library Kampheang Sean Campus
อภินันท์ จรัสรวีวงศ์ ¹
Apinan Jarasraweewong¹

บทคัดย่ อ
การศึก ษาสถานภาพของการปฏิ บัติ ง านด้ านการบริ ห ารพัส ดุ ของสํ านัก หอสมุด กํ า แพงแสนเป็ น
การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจจากประชากรที่ เ ป็ นบุ ค ลากรของสํ า นั ก หอสมุ ด กํ า แพงแสน จํ า นวน 35 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารพัสดุและศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการ
ปฏิบตั ิงานด้ านบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ซึง่ พบว่า สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีสถานภาพของ
การปฏิ บัติ งานด้ านการบริ ห ารพัส ดุ ของสํานักหอสมุด กํ าแพงแสน ตามกระบวนการการบริ หารทัง้ 6 ด้ าน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านของการปฏิบัติงานพัสดุพบว่าการปฏิ บัติงานด้ านการ
จัดหาว่าจ้ างมีสถานภาพของการปฏิบัติงานด้ านการบริ หารพัสดุมากที่สุด รองลงมาได้ แก่ ด้ านการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี ด้ านการจําหน่าย และ ด้ านการบํารุ งรักษา ตามลําดับ สําหรับปั ญหาและอุปสรรค พบมากที่สดุ ใน
ด้ านการบํารุ งรักษาและการตรวจสอบพัสดุประจําปี รองลงมาได้ แก่ด้านการจัดหาว่าจ้ าง และ ด้ านการจําหน่าย
ตามลําดับ

Abstract

A study on the operational status of the asset management at the Office of the University Library,
Kampheang Sean Campus is a survey obtained from 35 library staffs at the Office of the Univesity
Library, Kampheang Sean Campus. The objective of this work is to study the operational status of the
asset management, and to study any related problems and obstacles of the operation of the asset
management. It was found that on the overall operational status of the asset management at the
Office of Library, Kumpangsan, according to the six aspects of administrative procedure is in
significant level. When each aspect of the asset management was considered, it was found that the
employment is the highest status of the asset management, followed by the annual asset monitoring,
the asset distribution, and the asset maintenance. Most of the problems and obstacles found are the
asset maintenance and the annual asset monitoring, followed by the employment, and the asset
distribution.
ฝ่ ายบริหารและธุรการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
Management and Administration, Office of The University Library Kaphaeng Saen Campus, Kasetsart University Kamphaehg
Saen Campus, Nakornpathom 7314
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คํานํา

สถานภาพปั จจุบนั สําหรั บการปฏิบัติงานด้ านพัสดุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการดําเนินงานซึง่ สํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็ นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามรู ปแบบที่กําหนดและต้ องเป็ นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมด้ วย ดังนัน้ สํานักหอสมุด กําแพงแสนจึงจําเป็ นต้ องมีระบบการบริ หารการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ (ประคอง ภูถมศรี : 2538,หน้ า 32) ได้ ให้ แนวคิดทางการบริ หารพัสดุในสถานศึกษา
ดังนี ้
1. การกําหนดแผนงานบริ หารพัสดุอย่างเป็ นระบบด้ วยการกําหนดเทคนิคการบริ หาร
2. การแต่งตังบุ
้ คลากรรับผิดชอบตามระเบียบพัสดุ
3. การจัดหาเอกสารประกอบระเบียบพัสดุ
4. การจัดหาควรกําหนดให้ เกิดระบบ มีความคล่องตัว สะดวกทังเจ้
้ าหน้ าที่และบุคลากร
5. การควบคุมกํากับติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการพัสดุให้ ครอบคลุมทุกขันตอน
้
6. กําหนดการปฏิบตั ิงานพัสดุตามแผนการจัดสรรงบประมาณ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้ านพัสดุจําเป็ นต้ องทราบถึงสถานภาพของการบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กํ าแพงแสน ใน
ปั จจุบนั ว่าได้ ดําเนินงานการบริ หารพัสดุเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารหรื อไม่ และจากการบริ หารพัสดุปัจจุบัน
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องประสบกับปั ญหาอะไรบ้ าง ซึ่งเป็ นข้ อมูลสําคัญที่จะนําไปปรั บปรุ งแก้ ไขสําหรั บการบริ หาร
พัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
จากปั ญหาดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นต้ องศึกษาให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งของสถานภาพการปฏิบตั ิงานด้ าน
การบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการบริ หาร
พัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสนให้ ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานพัสดุตอ่ ไป

ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา

วิธีดาํ เนินการวิจัย

ประชากร ได้ แก่ บุคลากร สํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 35 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประเมินค่า 5 ระดับตาม
แนวคิดของ ลิเคอร์ ท สเกล ( Likert Scale) และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยนําร่ างแบบสอบถามเสนอ
ผู้เชี่ ยวชาญจํ านวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษาและตรวจสอบความเที่ ยงตรงในเนื อ้ หา
(Content Validity) ได้ ค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 และหาความเชื่ อมั่น(Reliability) โดยทดลองกับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน ได้ ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ า ( Cronbach Alpha
Coefficient ) ทังฉบั
้ บอยู่ที่ 0.92 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนมากเป็ นเพศหญิง อายุการทํางานมากกว่า 4 ปี มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000 บาท ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวฒ
ุ ิปริ ญญาโทและประชากร
ส่วนมากสังกัดฝ่ ายบริ หารและธุรการ
ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถานภาพของการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารพัสดุ
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
สถานภาพของการปฏิบัตงิ านด้ านการบริหารพัสดุ
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
X
S.D.
แปรผล
ด้ านการจัดหาว่ าจ้ าง
4.21
0.11
มาก
1 การจัดหาว่าจ้ างเป็ นไปตามระบบแผนงานบริ หารพัสดุ ของ
4.34
0.80
มาก
สํานักหอสมุด กําแพงแสน ที่กําหนดไว้
2 การแต่งตังบุ
้ คลากรเพื่อรับผิดชอบในการตรวจรับพัสดุสําหรับการ
4.31
0.72
มาก
จัดหาว่าจ้ างตามระเบียบพัสดุ
3 การขอเอกสารของ บริ ษัท/ หจก. /ร้ านค้ า สําหรับประกอบการ
4.29
0.75
มาก
จัดหาว่าจ้ างตามระเบียบพัสดุที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
4 ความคล่องตัวของผู้ดําเนินการจัดหาว่าจ้ างวัสดุอปุ กรณ์
4.11
0.83
มาก
สําหรับการใช้ งานตามระเบียบพัสดุ
5 การควบคุมกํากับติดตามการจัดหาว่าจ้ างให้ เป็ นไปตาม
4.11
0.63
มาก
แผนงานบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
6 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบตั ิงานตามแผนงานการ
4.11
0.72
มาก
จัดหาว่าจ้ างเป็ นไปอย่างเหมาะสมและความจําเป็ น
สถานภาพของการปฏิบัตงิ านด้ านการบริหารพัสดุ
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
7 การกําหนดแผนงานการบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน อย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
8 การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบสําหรับการบํารุ งรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ
9 การบํารุ งรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ต่างๆ มีความคล่องตัว
สามารถดําเนินการได้ ทนั ที
10 การควบคุมกํากับติดตามสําหรับการบํารุ งรักษาพัสดุ อย่าง
ต่อเนื่อง และ เป็ นไปตามแผนงานบริ หารที่กําหนด
11 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการบํารุ งรักษาพัสดุตาม
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X
3.77

S.D.
0.84

แปรผล
มาก

3.83

0.95

มาก

3.49

0.92

ปานกลาง

3.77

0.91

มาก

3.43

0.88

ปานกลาง

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

แผนงานบํารุ งรักษาของสํานักหอสมุด กําแพงแสน อย่าง
เพียงพอ
ด้ านการตรวจสอบพัสดุประจําปี
12 การกําหนดแผนงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี ของ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เป็ นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพตามระเบียบพัสดุ
13 การแต่งตังบุ
้ คลากรรับผิดชอบสําหรับการตรวจพัสดุประจําปี
ตามระเบียบพัสดุ
14 เอกสารประกอบสําหรับการตรวจพัสดุประจําปี ตามระเบียบ
พัสดุครบถ้ วนถูกต้ อง สามารถตรวจสอบได้ ง่าย
15 ช่วงเวลาที่กําหนดให้ ตรวจสอบพัสดุมีความคล่องตัวสําหรับการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี เป็ น
16 การควบคุมกํากับติดตามสําหรับการตรวจสอบพัสดุประจําปี
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
17 การจัดสรรงบประมาณเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี และเป็ นไปตามแผนงานการบริ หารพัสดุ
สถานภาพของการปฏิบัตงิ านด้ านการบริหารพัสดุ
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
18 การกําหนดแผนการจําหน่ายพัสดุของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน อย่างเป็ นระบบ และ มีประสิทธิภาพ
19 การแต่งตังบุ
้ คลากรรับผิดชอบการจําหน่ายพัสดุตามระเบียบ
พัสดุ อย่างเหมาะสมและตรงตามความจําเป็ น
20 เอกสารประกอบสําหรับการจําหน่ายพัสดุระเบียบพัสดุ
ครบถ้ วน ตรวจสอบได้ อย่างถูกต้ อง
21 ความคล่องตัวสําหรับการจําหน่ายพัสดุมีการดําเนินงานด้ วย
ความคล่องตัว
22 การควบคุมกํากับติดตามการจําหน่ายพัสดุเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
23 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจําหน่ายพัสดุเป็ นไปตาม
แผนการบริ หารพัสดุอย่างเหมาะ

4.05
4.26

0.19
0.61

มาก
มาก

4.31

0.63

มาก

3.97

0.95

มาก

3.94

0.76

มาก

4.00

0.80

มาก

3.83

0.75

มาก

X
3.91

S.D.
0.70

แปรผล
มาก

4.20

0.63

มาก

4.17

0.66

มาก

3.97

0.66

มาก

3.91

0.70

มาก

3.97

0.62

มาก

จากตารางพบว่าสถานภาพของการปฏิบัติงานด้ านการบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใน
ภาพรวมการปฏิ บัติ ทัง้ 4 ด้ าน พบว่าสถานภาพของการปฏิ บัติ ง านด้ า นการบริ ห ารพัส ดุข องสํ านัก หอสมุด
กําแพงแสนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าสถานภาพของการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หาร
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พัสดุของสํานักหอสมุด กํ าแพงแสนมีมากที่ สุดคือด้ านการจัดหาว่าจ้ าง รองลงมาคือด้ านการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี ด้ านการจําหน่ายและด้ านการบํารุ งรักษา ตามลําดับ เนื่องจากสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีการบริ หาร
พัสดุตามแนวทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ส่วนที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ซึ่งเป็ นไปตามการดําเนิ นการพัสดุของผู้บริ หารสถานศึกษาต่างๆ ที่ เป็ นหน่วยงานของรั ฐ
จะต้ องมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกขันตอนของกระบวนการบริ
้
หารตามที่ ประคอง ภูถมศรี
ได้ ให้ แนวทางการดําเนินงานพัสดุในสถานศึกษา ดังนี ้
1. กําหนดแผนงานบริ หารพัสดุอย่างเป็ นระบบด้ วยการกําหนดเทคนิคการบริ หาร
2. แต่งตังบุ
้ คลากรรับผิดชอบตามระเบียบพัสดุ
3. จัดหาเอกสารประกอบระเบียบพัสดุครบถ้ วนและตรวจตราให้ เอกสารมีเพียงพอและการจัดทําเอกสาร
ตรวจตราให้ เป็ นปั จจุบนั
4. การจัดหาพัสดุควรกําหนดให้ เกิดระบบ มีความคล่องตัว สะดวกทังเจ้
้ าหน้ าที่และบุคลากร
5. การควบคุมกํากับติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการพัสดุให้ ครอบคลุมทุกขันตอน
้
6. กําหนดปฏิบตั ิงานพัสดุตามแผนการจัดสรรงบประมาณ
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภาณุมาศ จักราพงษ์ ได้ ศกึ ษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานพัสดุของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการบริ หารงานพัสดุของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนันจึ
้ งแสดงให้ เห็นว่าการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หาร
พัส ดุข องสํ า นัก หอสมุด กํ าแพงแสน ในภาพรวมมี ก ารนํ าหลัก การบริ ห ารพัส ดุใ นสถานศึก ษามาใช้ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานพัสดุครบทุกด้ าน

ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคที่ประสบจากการปฏิบัติงานด้ านการบริ หารพัสดุ
ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ด้ านการจัดหาว่ าจ้ าง
1. พัสดุบางอย่างไม่เพียงพอ
2. การว่าจ้ างมีผ้ รู ับจ้ างน้ อยราย
3. ไม่มีความรู้ ในการจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการจัดหาว่าจ้ าง
4. ไม่มีการสอบถามความคิดบุคลากรในการแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. พัสดุบางอย่างไม่มีอยู่ในพื ้นที่
6. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านราคา
ด้ านการบํารุ งรั กษา
1. ขาดผู้ดแู ลตรวจสอบบํารุ งรักษา
2. ขาดการมอบหมายบุคลากรในการดูแลรักษา
3. ครุ ภณ
ั ฑ์มีจํานวนมากทําให้ การบํารุ งรักษาไม่ครบถ้ วน
4. ไม่มีแผนการบํารุ งรักษาที่ชดั เจน
5. ไม่มีการจัดเก็บข้ อมูลการบํารุ งรักษาพัสดุอย่างเป็ นระบบ
6. ไม่มีความคล่องตัว ไม่สามารถดําเนินการได้ ทนั ที
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7. พัสดุบางชนิดมีอายุการใช้ งานนานมาก ทําให้ ต้องเสียงบประมาณในการบํารุ งรักษามากและบ่อยครัง้
ด้ านการตรวจสอบประจําปี
1. ไม่ทราบชนิดของครุ ภณ
ั ฑ์บางชนิด
2. การเคลื่อนย้ าย และเปลี่ยนที่เก็บ โดยไม่มีการแจ้ งทําให้ ตรวจสอบยาก
3. ครุ ภณ
ั ฑ์มีจํานวนมากไม่สามารถตรวจสอบได้ หมดตามระยะเวลาที่กําหนด
4. สถานะที่อยู่ในไม่ตรงตามทะเบียนคุมพัสดุ
5. บุคลากรมีภาระงานหลักอยู่แล้ ว
6. ระยะเวลาในการตรวจสอบมีจํากัดทําให้ ความละเอียดรอบคอบน้ อยลง
7. เอกสารประกอบการตรวจสอบพัสดุรายละเอียดไม่ครบถ้ วนยากต่อการตรวจสอบ
ด้ านการจําหน่ าย
1. บุคลากรที่มีหน้ าที่ติดตามการหมดอายุของวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ต่างๆ มีน้อย
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสนเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคที่ประสบ
จากการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิ บัติ งานด้ านการบริ ห ารพัสดุข องสํานัก หอสมุด กํ าแพงแสน ด้ านการบํ ารุ งรั ก ษาและด้ านการตรวจสอบ
ประจําปี มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านการจัดหาว่าจ้ าง และด้ านการจําหน่าย ตามลําดับ
เนื่องจากบุคลากรสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจํานวนน้ อยและมีภาระงานประจําอยู่แล้ ว เมื่อเทียบกับปริ มาณ
พัส ดุข องสํ า นัก สมุด กํ าแพงแสนทํ าให้ ก ารบํ ารุ ง รั ก ษาและการตรวจสอบพัส ดุ เกิ ด ปั ญ หาและอุป สรรค ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ขจรศักดิ์ พงศ์ธนา ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั ญหาการบริ หารงานพัสดุในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตภาคใต้ พบว่า ด้ านการจัดหา การจัดซื ้อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ร้ านค้ ามีน้อย ราคาสูงกว่ามาตรฐาน วัสดุที่ต้องการไม่มี
ขาย ด้ านการแจกจ่ายและควบคุมวัสดุครุ ภัณฑ์ ในการจัดทํ าประวัติการใช้ งานครุ ภัณฑ์ ให้ เป็ นปั จจุบันได้ ยาก
เนื่องจากพัสดุมีจํานวนมากหลายร้ อยรายการทําให้ การจัดทําประวัติการใช้ งานเป็ นปั จจุบนั ค่อนข้ ายุ่งยาก ด้ าน
การบํารุ งรักษาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ในการซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ในสถานศึกษาโดยหน่วยซ่อมบํารุ งกลาง บุคลากรมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ในสถานศึกษา โดยหน่วยซ่อมบํารุ งกลาง บุคลากรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ซ่อมบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ในวิทยาเขตภาคใต้ สว่ นใหญ่จะเป็ นครู -อาจารย์ ซึง่ หน้ าที่หลักจะต้ องทําการสอนทําให้ ไม่
ค่อยมีเวลาในการซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์เท่าที่ควร ส่วนการจําหน่ายวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดหาสถานที่เก็บวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ที่รอการจําหน่ายในแต่ละครัง้ จะมีการจําหน่ายวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี ขึ ้นตอนการจําหน่ายมีการ
ปฏิบตั ิอยู่หลายขันตอนและต้
้
องเป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยการพัสดุต้องใช้ ระยะเวลา

สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสถานภาพของการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จาก
ประชากร 35 คน ที่สว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุการทํางานมากกว่า 4 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่วฒ
ุ ิปริ ญญา
โท และ สังกัดฝ่ ายบริ หารและธุรการ ให้ ความเห็นว่าสํานักหอสมุด กําแพงแสนมีสถานภาพของการปฏิบตั ิงาน
ด้ านบริ หารพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการบริ หารพัสดุของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และ
ประสบปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาและการตรวจสอบพัสดุประจําปี มากที่สดุ
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้ านการจัดหาว่าจ้ าง จากการศึกษาพบว่าต้ องมีการทําความเข้ าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเรื่ อง
ระเบียบและวิธีการ สําหรับการติดต่อร้ านค้ าเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็ นต้ องใช้ และเก็บรวมรวมข้ อมูลของร้ านค้ าให้
เป็ นระบบสําหรับการจัดหาพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ ง่ายและรวดเร็ ว
2. ด้ านการบํารุ งรักษา จากการศึกษาพบว่าพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสนมีจํานวนมาก ดังนันจึ
้ ง
ควรมีการสํารวจพัสดุที่ไม่จําเป็ น เสื่อมสภาพ ชํ ารุ ด หรื อ หมดประโยชน์ สําหรั บการใช้ งานของสํานักหอสมุด
กําแพงแสน แล้ ว เพื่ อดําเนินการจํ าหน่ายออก และจัดทําแผนการบํารุ งรั กษาแยกตามประเภทของพัสดุ โดย
กําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแต่ละประเภท
3. ด้ านการตรวจสอบประจําปี จากการศึกษาพบว่า การตรวจสอบประจําปี เป็ นภาระกับบุคลากรภายใน
สํานักหอสมุด กําแพงแสน เนื่องจากทุกคนมีภาระงานหลักที่ต้องปฏิบตั ิอยู่แล้ ว และการตรวจสอบมีระยะเวลาที่
จํากัด ข้ อมูลของพัสดุไม่ครบถ้ วนและผู้ตรวจไม่เข้ าใจ ดังนันจึ
้ งควรนําเครื่ องมือทางด้ านเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วและลดปั ญหาเกี่ยวกับข้ อมูลที่ไม่ชดั เจน เช่น นําระบบบาร์ โค้ ดมาประยุกต์ใช้ กบั
โปรแกรม Microsoft Access
4. ด้ านการจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าเป็ นด้ านที่ประสบปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หาร
พัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน น้ อยที่สดุ แต่ควรดําเนินการให้ เป็ นประจําทุกปี เพื่อลดภาระในการบํารุ งรักษา
และการตรวจสอบประจําปี
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