
การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

993 

การศึกษาสถานภาพของการปฏิบัตงิานด้านการบริหารพัสดุ ของสาํนักหอสมุด กาํแพงแสน 

A study on the operational status of the asset management at the Office of the University 

Library Kampheang Sean Campus 

 
อภนัินท์  จรัสรววีงศ์¹ 

Apinan Jarasraweewong¹ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสถานภาพของการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสนเป็น

การศึกษาเชิงสํารวจจากประชากรท่ีเป็นบุคลากรของสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 35 คน โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสถานภาพของการปฏิบติังานด้านการบริหารพสัดแุละศกึษาปัญหาและอปุสรรคของการ

ปฏิบติังานด้านบริหารพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ซึง่พบว่า สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีสถานภาพของ

การปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ตามกระบวนการการบริหารทัง้ 6 ด้าน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของการปฏิบัติงานพัสดพุบว่าการปฏิบัติงานด้านการ

จัดหาว่าจ้างมีสถานภาพของการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการตรวจสอบ

พสัดปุระจําปี  ด้านการจําหน่าย และ ด้านการบํารุงรักษา ตามลําดบั สําหรับปัญหาและอปุสรรค พบมากท่ีสดุใน

ด้านการบํารุงรักษาและการตรวจสอบพสัดปุระจําปี รองลงมาได้แก่ด้านการจดัหาว่าจ้าง  และ ด้านการจําหน่าย

ตามลําดบั 

 

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. 

 

ฝ่ายบริหารและธุรการ สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 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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คาํนํา 

 สถานภาพปัจจุบนัสําหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการดําเนินงานซึง่สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

และจําเป็นต้องปฏิบติัตามรูปแบบท่ีกําหนดและต้องเป็นไปตามระเบียบของสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ

พ.ศ.2535 และส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย ดงันัน้สํานักหอสมุด กําแพงแสนจึงจําเป็นต้องมีระบบการบริหารการ

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึง่ (ประคอง  ภูถมศรี : 2538,หน้า 32) ได้ให้แนวคิดทางการบริหารพสัดใุนสถานศกึษา

ดงันี ้

  1. การกําหนดแผนงานบริหารพสัดอุย่างเป็นระบบด้วยการกําหนดเทคนิคการบริหาร  

 2. การแตง่ตัง้บคุลากรรับผิดชอบตามระเบียบพสัด ุ

 3. การจดัหาเอกสารประกอบระเบียบพสัด ุ

 4. การจดัหาควรกําหนดให้เกิดระบบ มีความคลอ่งตวั สะดวกทัง้เจ้าหน้าท่ีและบคุลากร 

 5. การควบคมุกํากบัติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการพสัดใุห้ครอบคลมุทกุขัน้ตอน 

 6. กําหนดการปฏิบติังานพสัดตุามแผนการจดัสรรงบประมาณ 

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจําเป็นต้องทราบถึงสถานภาพของการบริหารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใน

ปัจจุบนัว่าได้ดําเนินงานการบริหารพัสดเุป็นไปตามแนวทางการบริหารหรือไม่ และจากการบริหารพสัดปัุจจุบัน

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องประสบกับปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลสําคญัท่ีจะนําไปปรับปรุงแก้ไขสําหรับการบริหาร

พสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 จากปัญหาดงักลา่วจงึมีความจําเป็นต้องศกึษาให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสถานภาพการปฏิบติังานด้าน

การบริหารพัสดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

พสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสนให้ประสบความสําเร็จในการปฏิบติังานพสัดตุอ่ไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 ประชากร ได้แก่ บคุลากร สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน จํานวน 35 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประเมินค่า 5 ระดับตาม

แนวคิดของ ลิเคอร์ท  สเกล ( Likert  Scale) และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยนําร่างแบบสอบถามเสนอ

ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษาและตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนือ้หา

(Content Validity) ได้ค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 และหาความเช่ือมั่น(Reliability) โดยทดลองกับ

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน  20  คน ได้ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( Cronbach Alpha 

Coefficient ) ทัง้ฉบบัอยู่ท่ี 0.92  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (  X  ) และ

สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (  S.D. ) 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนมากเป็นเพศหญิง  อายุการทํางานมากกว่า 4 ปี   มีรายได้เฉลี่ย

ตอ่เดือนน้อยกวา่ 10,000 บาท ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวฒิุปริญญาโทและประชากร

สว่นมากสงักดัฝ่ายบริหารและธุรการ 

 ผลการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถานภาพของการปฏิบติังานด้านการบริหารพสัดุ

ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน      

สถานภาพของการปฏบิัตงิานด้านการบริหารพัสดุ 

ของสํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 

X 

 

S.D. 

 

แปรผล 

ด้านการจัดหาว่าจ้าง 4.21 0.11 มาก 

1  การจดัหาวา่จ้างเป็นไปตามระบบแผนงานบริหารพสัด ุของ 

   สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ท่ีกําหนดไว้ 

4.34 0.80 มาก 

2  การแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ือรับผิดชอบในการตรวจรับพสัดสุําหรับการ

จดัหาวา่จ้างตามระเบียบพสัด ุ

4.31 0.72 มาก 

3  การขอเอกสารของ บริษัท/ หจก. /ร้านค้า สําหรับประกอบการ  

   จดัหาวา่จ้างตามระเบียบพสัดท่ีุถกูต้องและครบถ้วน 

4.29 0.75 มาก 

4  ความคลอ่งตวัของผู้ ดําเนินการจดัหาวา่จ้างวสัดอุปุกรณ์ 

   สําหรับการใช้งานตามระเบียบพสัด ุ

4.11 0.83 มาก 

5  การควบคมุกํากบัติดตามการจดัหาวา่จ้างให้เป็นไปตาม 

   แผนงานบริหารพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน 

4.11 0.63 มาก 

6  การจดัสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบติังานตามแผนงานการ 

   จดัหาวา่จ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมและความจําเป็น 

 

4.11 0.72 มาก 

สถานภาพของการปฏบิัตงิานด้านการบริหารพัสดุ 

ของสํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 

X 

 

S.D. 

 

แปรผล 

7  การกําหนดแผนงานการบํารุงรักษาวสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์  

    ของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน อย่างเป็นระบบ และมี     

    ประสิทธิภาพ 

3.77 0.84 มาก 

8   การมอบหมายบคุลากรรับผิดชอบสําหรับการบํารุงรักษาวสัด ุ   

     อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ ตา่งๆ ตามระเบียบพสัด ุ

3.83 0.95 มาก 

9   การบํารุงรักษาวสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ ตา่งๆ  มีความคลอ่งตวั  

     สามารถดําเนินการได้ทนัที 

3.49 0.92 ปานกลาง 

10 การควบคมุกํากบัติดตามสําหรับการบํารุงรักษาพสัด ุอย่าง 

     ตอ่เน่ือง และ เป็นไปตามแผนงานบริหารท่ีกําหนด 

3.77 0.91 มาก 

11 การจดัสรรงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาพสัดตุาม 3.43 0.88 ปานกลาง 
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    แผนงานบํารุงรักษาของสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน อย่าง  

    เพียงพอ 

ด้านการตรวจสอบพัสดุประจาํปี 4.05 0.19 มาก 

12  การกําหนดแผนงานการตรวจสอบพสัดปุระจําปีของ 

      สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน เป็นไปอย่างมีระบบและ   

      ประสิทธิภาพตามระเบียบพสัด ุ

4.26 0.61 มาก 

13 การแตง่ตัง้บคุลากรรับผิดชอบสําหรับการตรวจพสัดปุระจําปี 

     ตามระเบียบพสัด ุ

4.31 0.63 มาก 

14 เอกสารประกอบสําหรับการตรวจพสัดปุระจําปีตามระเบียบ 

     พสัดคุรบถ้วนถกูต้อง สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

3.97 0.95 มาก 

15 ช่วงเวลาท่ีกําหนดให้ตรวจสอบพสัดมีุความคลอ่งตวัสําหรับการ   

    ตรวจสอบพสัดปุระจําปีเป็น 

3.94 0.76 มาก 

16 การควบคมุกํากบัติดตามสําหรับการตรวจสอบพสัดปุระจําปี 

    เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.80 มาก 

17 การจดัสรรงบประมาณเหมาะสมสําหรับการตรวจสอบพสัด ุ

     ประจําปีและเป็นไปตามแผนงานการบริหารพสัด ุ

3.83 0.75 มาก 

สถานภาพของการปฏบิัตงิานด้านการบริหารพัสดุ 

ของสํานักหอสมุด กาํแพงแสน 

 

X 

 

S.D. 

 

แปรผล 

18  การกําหนดแผนการจําหน่ายพสัดขุองสํานกัหอสมดุ  

     กําแพงแสน อย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ 

3.91 0.70 มาก 

19  การแตง่ตัง้บคุลากรรับผิดชอบการจําหน่ายพสัดตุามระเบียบ 

     พสัด ุอย่างเหมาะสมและตรงตามความจําเป็น 

4.20 0.63 มาก 

20  เอกสารประกอบสําหรับการจําหน่ายพสัดรุะเบียบพสัด ุ

     ครบถ้วน ตรวจสอบได้อย่างถกูต้อง 

4.17 0.66 มาก 

21 ความคลอ่งตวัสําหรับการจําหน่ายพสัดมีุการดําเนินงานด้วย 

     ความคลอ่งตวั 

3.97 0.66 มาก 

22  การควบคมุกํากบัติดตามการจําหน่ายพสัดเุป็นไปอย่าง    

     ตอ่เน่ือง      

3.91 0.70 มาก 

23  การจดัสรรงบประมาณสําหรับการจําหน่ายพสัดเุป็นไปตาม  

     แผนการบริหารพสัดอุย่างเหมาะ 

3.97 0.62 มาก 

 

จากตารางพบว่าสถานภาพของการปฏิบัติงานด้านการบริหารพสัดุของสํานกัหอสมุด กําแพงแสน ใน

ภาพรวมการปฏิบัติทัง้ 4 ด้าน พบว่าสถานภาพของการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสนอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสถานภาพของการปฏิบติังานด้านการบริหาร
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พัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสนมีมากท่ีสุดคือด้านการจัดหาว่าจ้าง รองลงมาคือด้านการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปี  ด้านการจําหน่ายและด้านการบํารุงรักษา ตามลําดบั เน่ืองจากสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีการบริหาร

พสัดตุามแนวทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และ

ส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปตามการดําเนินการพัสดุของผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ

จะต้องมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขัน้ตอนของกระบวนการบริหารตามท่ี ประคอง  ภูถมศรี 

ได้ให้แนวทางการดําเนินงานพสัดใุนสถานศกึษา ดงันี ้

1. กําหนดแผนงานบริหารพสัดอุย่างเป็นระบบด้วยการกําหนดเทคนิคการบริหาร 

 2. แตง่ตัง้บคุลากรรับผิดชอบตามระเบียบพสัด ุ  

3. จดัหาเอกสารประกอบระเบียบพสัดคุรบถ้วนและตรวจตราให้เอกสารมีเพียงพอและการจดัทําเอกสาร

ตรวจตราให้เป็นปัจจบุนั 

 4. การจดัหาพสัดคุวรกําหนดให้เกิดระบบ มีความคลอ่งตวั สะดวกทัง้เจ้าหน้าท่ีและบคุลากร 

 5. การควบคมุกํากบัติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการพสัดใุห้ครอบคลมุทกุขัน้ตอน  

6. กําหนดปฏิบติังานพสัดตุามแผนการจดัสรรงบประมาณ 

และสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ภาณุมาศ จกัราพงษ์  ได้ศกึษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดขุอง

เทศบาลตําบลในจังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดบัการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาล

ตําบลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้จึงแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติังานด้านการบริหาร

พัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ในภาพรวมมีการนําหลักการบริหารพัสดุในสถานศึกษามาใช้ในการ

ปฏิบติังานพสัดคุรบทกุด้าน  

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีประสบจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ

ของสาํนักหอสมุด กาํแพงแสน 

ด้านการจัดหาว่าจ้าง 

 1. พสัดบุางอย่างไมเ่พียงพอ 

 2. การวา่จ้างมีผู้ รับจ้างน้อยราย  

 3. ไมมี่ความรู้ในการจดัเตรียมเอกสารสําหรับการจดัหาวา่จ้าง 

 4. ไมมี่การสอบถามความคิดบคุลากรในการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ

 5. พสัดบุางอย่างไมมี่อยู่ในพืน้ท่ี 

 6. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา 

ด้านการบาํรุงรักษา 

 1. ขาดผู้ดแูลตรวจสอบบํารุงรักษา 

 2. ขาดการมอบหมายบคุลากรในการดแูลรักษา 

 3. ครุภณัฑ์มีจํานวนมากทําให้การบํารุงรักษาไมค่รบถ้วน 

 4. ไมมี่แผนการบํารุงรักษาท่ีชดัเจน 

 5. ไมมี่การจดัเก็บข้อมลูการบํารุงรักษาพสัดอุย่างเป็นระบบ 

 6. ไมมี่ความคลอ่งตวั ไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัที 
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 7. พสัดบุางชนิดมีอายกุารใช้งานนานมาก ทําให้ต้องเสียงบประมาณในการบํารุงรักษามากและบ่อยครัง้ 

ด้านการตรวจสอบประจาํปี 

 1. ไมท่ราบชนิดของครุภณัฑ์บางชนิด 

 2. การเคลื่อนย้าย และเปลี่ยนท่ีเก็บ โดยไมมี่การแจ้งทําให้ตรวจสอบยาก 

 3. ครุภณัฑ์มีจํานวนมากไมส่ามารถตรวจสอบได้หมดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 4. สถานะท่ีอยู่ในไมต่รงตามทะเบียนคมุพสัด ุ

 5. บคุลากรมีภาระงานหลกัอยู่แล้ว 

 6. ระยะเวลาในการตรวจสอบมีจํากดัทําให้ความละเอียดรอบคอบน้อยลง 

 7. เอกสารประกอบการตรวจสอบพสัดรุายละเอียดไมค่รบถ้วนยากตอ่การตรวจสอบ 

ด้านการจาํหน่าย 

 1. บคุลากรท่ีมีหน้าท่ีติดตามการหมดอายขุองวสัด ุครุภณัฑ์ ตา่งๆ มีน้อย 

จากการตอบแบบสอบถามของบคุลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสนเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีประสบ

จากการปฏิบติังานด้านการบริหารพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน พบว่า ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ด้านการบํารุงรักษาและด้านการตรวจสอบ

ประจําปี มีปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดหาว่าจ้าง และด้านการจําหน่าย ตามลําดบั 

เน่ืองจากบุคลากรสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน มีจํานวนน้อยและมีภาระงานประจําอยู่แล้ว เม่ือเทียบกบัปริมาณ

พัสดุของสํานักสมุด กําแพงแสนทําให้การบํารุงรักษาและการตรวจสอบพัสดุ เกิดปัญหาและอุปสรรค ซึ่ง

สอดคล้องกบั ขจรศกัด์ิ  พงศ์ธนา  ได้ศกึษาเร่ือง ปัญหาการบริหารงานพสัดใุนสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา

เขตภาคใต้ พบวา่ ด้านการจดัหา การจดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์ ร้านค้ามีน้อย ราคาสงูกวา่มาตรฐาน วสัดท่ีุต้องการไม่มี

ขาย ด้านการแจกจ่ายและควบคุมวสัดุครุภัณฑ์ในการจัดทําประวัติการใช้งานครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันได้ยาก

เน่ืองจากพสัดมีุจํานวนมากหลายร้อยรายการทําให้การจดัทําประวติัการใช้งานเป็นปัจจุบนัค่อนข้ายุ่งยาก ด้าน

การบํารุงรักษาวสัดคุรุภณัฑ์ในการซ่อมบํารุงครุภณัฑ์ในสถานศกึษาโดยหน่วยซ่อมบํารุงกลาง บุคลากรมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการซอ่มบํารุงครุภณัฑ์ในสถานศกึษา โดยหน่วยซอ่มบํารุงกลาง บคุลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ซอ่มบํารุงรักษาครุภณัฑ์ในวิทยาเขตภาคใต้สว่นใหญ่จะเป็นครู-อาจารย์ ซึง่หน้าท่ีหลกัจะต้องทําการสอนทําให้ไม่

คอ่ยมีเวลาในการซอ่มบํารุงครุภณัฑ์เท่าท่ีควร สว่นการจําหน่ายวสัดคุรุภณัฑ์ การจดัหาสถานท่ีเก็บวสัดคุรุภณัฑ์

ท่ีรอการจําหน่ายในแตล่ะครัง้จะมีการจําหน่ายวสัดคุรุภณัฑ์เป็นจํานวนมากในแตล่ะปี ขึน้ตอนการจําหน่ายมีการ

ปฏิบติัอยู่หลายขัน้ตอนและต้องเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการพสัดตุ้องใช้ระยะเวลา 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาสถานภาพของการปฏิบติังานด้านการบริหารพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน จาก

ประชากร 35 คน ท่ีสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายกุารทํางานมากกวา่ 4 ปี  ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่วฒิุปริญญา

โท และ สงักดัฝ่ายบริหารและธรุการ ให้ความเห็นวา่สํานกัหอสมดุ กําแพงแสนมีสถานภาพของการปฏิบติังาน

ด้านบริหารพสัด ุตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการบริหารพสัดขุองสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก และ

ประสบปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบัการบํารุงรักษาและการตรวจสอบพสัดปุระจําปี มากท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ด้านการจัดหาว่าจ้าง จากการศึกษาพบว่าต้องมีการทําความเข้าใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเร่ือง

ระเบียบและวิธีการ สําหรับการติดตอ่ร้านค้าเก่ียวกบัเอกสารท่ีจําเป็นต้องใช้ และเก็บรวมรวมข้อมลูของร้านค้าให้

เป็นระบบสําหรับการจดัหาพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน ได้ง่ายและรวดเร็ว  

2. ด้านการบํารุงรักษา จากการศกึษาพบว่าพสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสนมีจํานวนมาก ดงันัน้จึง

ควรมีการสํารวจพัสดุท่ีไม่จําเป็น เสื่อมสภาพ ชํารุด หรือ หมดประโยชน์สําหรับการใช้งานของสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน แล้ว เพ่ือดําเนินการจําหน่ายออก และจัดทําแผนการบํารุงรักษาแยกตามประเภทของพัสดุ โดย

กําหนดผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดแุตล่ะประเภท  

3. ด้านการตรวจสอบประจําปี จากการศกึษาพบวา่ การตรวจสอบประจําปีเป็นภาระกบับุคลากรภายใน

สํานกัหอสมดุ กําแพงแสน เน่ืองจากทุกคนมีภาระงานหลกัท่ีต้องปฏิบติัอยู่แล้ว และการตรวจสอบมีระยะเวลาท่ี

จํากดั ข้อมลูของพสัดไุมค่รบถ้วนและผู้ตรวจไมเ่ข้าใจ ดงันัน้จึงควรนําเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและลดปัญหาเก่ียวกบัข้อมลูท่ีไม่ชดัเจน เช่น นําระบบบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กบั

โปรแกรม Microsoft Access  

4. ด้านการจําหน่าย จากการศกึษาพบว่าเป็นด้านท่ีประสบปัญหาจากการปฏิบติังานด้านการบริหาร

พสัดขุองสํานกัหอสมดุ กําแพงแสน น้อยท่ีสดุ แตค่วรดําเนินการให้เป็นประจําทกุปีเพ่ือลดภาระในการบํารุงรักษา 

และการตรวจสอบประจําปี   
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