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บทคัดย่อ 

  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดขุองหน่วยงานภายใน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเป็นประโยชน์และ

แนวทางในการพัฒนาการจัดการงานพัสดุของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากร

ผู้ รับผิดชอบงานด้านพสัดปุระจําหน่วยงานภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 47 คน  รวบรวม

ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้าง ประมวลผลข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 

คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ยและ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการ

วางแผนและสํารวจการใช้พสัดปุระจําปี  2. ปัญหาการจดัการพสัด ุ พบวา่ การจดัซือ้/จดัจ้าง ไม่ตรงตามแผน  โดย

จะดําเนินการปลายปีงบประมาณเสมอ  บางส่วนมีการจัดซือ้/จัดจ้างก่อนได้รับอนุมติั  และขาดบุคลากรในการ

ดําเนินการด้านพสัด ุปัญหาสําคญัท่ีเกิดขึน้ในทกุหน่วยงาน คือการได้รับงบประมาณไมเ่พียงพอ  ทําให้ไม่สามารถ

บํารุงรักษาพสัดใุห้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และข้อมลูการจดัทําทะเบียนพสัดยุงัไม่ถูกต้องครบถ้วน  3. ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัการงานพสัดุ ควรมีการอบรมด้านระเบียบพสัดแุละการจดัทําแผนการจดัซือ้/

จดัจ้าง เพ่ือให้การปฏิบติังานอย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

Abstract 

 This study aims to examine the condition and problem of inventory management in Faculty 

of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus for favoring and direction 

to the inventory development administration. A sample group were used in this study, such as, 47-

people inventory staff and person who have involved with.  The data were investigated  via using 

questionnaires made from researcher and analyzed by prompted program.  Statistics in use of this 

research, i.e., percentage, mean and standard deviation.  
 

1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 
1 Faculty of Art and Science Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140  
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 Finding are as follows : 1. the condition and problem of inventory management, Most of staff 

followed the rules and method correctly. There were only some staffs who lack of knowledge and 

understanding besides they were also lack of planning and using of annual inventory explore. 2. 

Inventory management problem found that the procurement was unexpected. It always operated in the 

last quarter. Some were approved after procurement had been operated. Furthermore, the root cause 

of the problem is there were not enough staffs to process the inventory management. For example, 

there were not enough budgets. Therefore the inventory could not be ready for using sometime. And 

the information of inventory record was incomplete. 3. Suggestion for efficient inventory management 

developing should operate training about inventory regulation and procurement procedure so that 

operation would succeed. 

 

คาํนํา 

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึง ผู้ มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการ

จดัหา การซือ้ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคมุงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม 

การจําหน่าย และการดําเนินการอ่ืนๆท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัว่าด้วยการพสัด ุความสํานึก

ในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77  จงึเห็นสมควรกําหนดให้มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบติังาน

ด้านพสัด ุเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติันอกจากการประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีหน่วยงานของรัฐแตล่ะแห่ง

ได้กําหนดไว้แล้ว  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีได้ใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็น

แนวทางในการปฏิบติัราชการ โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานภายในทัง้สิน้ 15 หน่วยงาน  ซึง่

ในปัจจุบันประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านพัสดุหลายประการ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยเร่ือง

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุ ของหน่วยงานภายใน เพ่ือผลักดันการปฏิบัติงานให้เกิดการ

พฒันา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดีร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภายในและผู้ปฏิบติังานพสัดคุณะฯ

ก่อให้เกิดการจดัความรู้ การแก้ปัญหา เพ่ือพฒันาหน่วยงานและนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านพสัดขุองหน่วยงานภายใน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติั แต่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

เฉพาะด้านทําให้ไมมี่ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบักฎระเบียบและวิธีปฏิบติัท่ีถกูต้อง 

 การพัสดเุป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในการจัดการงานในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะเป็น

งานบริการท่ีฝ่าย ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องมาใช้บริการตัวพัสดุเป็นปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามท่ีสถานศกึษาวางไว้ ความบกพร่องของการพสัดจุึงมีผลกระทบต่อการบริหารงานทัง้หลายด้วย 

ดงันัน้ ผู้ปฏิบัติงานด้านหรือผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้าง จึงมี

ความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ลึกและชัดเจน รัฐบาลจึงได้มี

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ทันสมยัและรัดกุมย่ิงขึน้ตลอดเวลา ระเบียบ

สํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุเป็นระเบียบ กฎหมายท่ีข้าราชการและผู้ เก่ียวข้องทุกคนจะต้องถือปฏิบติัให้
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ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ทุกประการ และหากมีการปฏิบติัผิดพลาด หรือผิดระเบียบกฎหมายแล้ว

ผู้ เก่ียวข้องจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะต้องโทษทัง้คดีอาญา คดีแพ่ง และโทษทางวินัย

แล้วแตก่รณีอีกด้วย 

 ในการจดัการงานพสัดแุม้ว่าจะมีระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2538 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2539 และฉบบัปรับปรุงเพ่ิมเติมอีกหลายฉบบั เป็นข้อบงัคบัและวิธีปฏิบติั

เก่ียวกับการจัดตัง้งบประมาณการจัดหา การจําหน่ายวสัดุครุภัณฑ์ต่างๆ แล้วก็ตาม แต่มิได้ครอบคลุมถึงวงจร

ทัง้หมดของกระบวนการจดัการงานพสัดท่ีุสมบรูณ์ มกัจะทําให้ประสบปัญหาในทางปฏิบติัเสมอ ได้แก่ ความล่าช้า

ในการจัดหาพัสด ุและไม่ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ รวมทัง้การแจกจ่ายและควบคุม การบํารุงรักษาส่วนท่ี

ชํารุดได้ทั่วถึงและทนัเวลา พสัดบุางอย่างไม่มีประสิทธิภาพใช้การไม่ได้แล้วก็ยงัไม่จําหน่ายออกจากบัญชี ทําให้

พสัดท่ีุใช้ไมไ่ด้หรือไมมี่ประโยชน์มีอยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวนมากเป็นอปุสรรคตอ่การขอพสัดุ

ใหมท่ี่ทนัสมยัมาใช้ในการปฏิบติังาน 

 การจดัการงานพัสด ุเป็นกระบวนการจดัการท่ีมีการดําเนินงานหลายขัน้ตอน ซึง่ต่อเน่ืองกนัเป็นวงจร                

ด้านการจัดหา ด้านการจัดทําแผนการจัดซือ้/จัดจ้าง ประจําปี ด้านการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ด้านการ

ดําเนินการจัดหาพสัด ุด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคมุดูแลรักษาพัสดุ และด้านการจําหน่ายพัสดซุึ่งเป็น

ขัน้ตอนสุดท้าย ผู้ วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานอยู่ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาวิจัยในหัวข้อดงักล่าวเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาการจัดการงานพัสดุ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการ

จดัการงานพสัด ุและนําผลการวิจยัท่ีได้รับมาพฒันาการจดัการงานพสัดคุณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้  

ปัญหาการวิจัย 

   1.  สภาพการจดัการงานพสัดภุายในด้านพสัดขุองคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร                                                                                                                                                            

   2.  ปัญหาการจดัการงานพสัดขุองคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร 

   3.  แนวทางการแก้ไขการจดัการงานพสัดคุณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1 .   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ ใ น  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 2 .   เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า ก า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ ใ น  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3.  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 .  ทํ า ใ ห้ ท ร า บ ส ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ ใ น  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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 2 .  ทํ า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ปั ญ ห า ก า ร จั ด ก า ร ง า น พั ส ดุ ใ น  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3.  ผลการวิจยัเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการงานพสัดขุองคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ประชากรท่ีศกึษาวิจยัในครัง้นี ้คือ คือ ผู้ปฏิบติังานด้านพสัด ุของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย

กําหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ หวัหน้าสายวิชา ผู้ประสานงานสาขา ประธาน

โครงการจดัตัง้หัวหน้าศูนย์ ท่ีทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบัดแูล ด้านพสัด ุ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานพสัดุ  จํานวน

ทัง้หมด 47 คน การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แบบสอบเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล ซึ่งผู้ วิจัยได้สร้าง

แบบสอบถามขึน้    มีทัง้กําหนดคําตอบให้เลือกตอบ และแบบเปิดโอกาสให้ตอบอย่างอิสระ ในการสร้าง

แบบสอบถามนัน้ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามเพ่ือหาความเช่ือมัน่ ผู้ วิจัยได้นํา

แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้สําหรับงานวิจยันําไปทดสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) โดยนํา

แบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กบัประชากรในกลุม่ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ท่ีจะทําการศกึษา จํานวน 15 

ราย  ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage)  คา่เฉลี่ย (Mean)  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 การดําเนินการวิจยันี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาพการจดัการงานพัสด ุ เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการ

ง า น พั ส ดุ  แ ล ะ เ พ่ื อ ห า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ง า น พั ส ดุ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยรายงานการศกึษาวิจยัฉบบันี ้ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมลู แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศ  กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ มีร้อยละ 76.60 และร้อยละ 23.40 ตามลําดับ 

ตําแหน่ง  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมาคือสายวิชาการ  

ร้อยละ 38.30  

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.90 

รองลงมาคือมีระยะเวลาปฏิบติังาน 15 ปีขึน้ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.50 และน้อยท่ีสดุคือมีระยะเวลาปฏิบติังาน 10 

ปี   ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 8.50   

 วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.30 รองลงมาคือระดับ

ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 27.70 และน้อยท่ีสดุคือระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 4.30   

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการงานพัสดุของหน่วยงานภายใน   

จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหา ด้านการจัดทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้างประจําปี ด้านการกําหนดคณุลกัษณะ
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เฉพาะ ด้านการดําเนินการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ และด้านการ

จําหน่ายพสัด ุ

          ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาสภาพการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายใน          

จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหา ด้านการจัดทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้างประจําปี ด้านการกําหนดคณุลกัษณะ

เฉพาะ ด้านการดําเนินการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ และด้านการ

จําหน่ายพสัด ุ

สภาพการจดัการพัสดุ 
มี/ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 

ใช่บ้าง/ 

ไม่ใช่

บ้าง (n) 

ร้อยละ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

(n) 

ร้อยละ 

1. ด้านการจัดหา 

     1.1  มีแบบสาํรวจความต้องการใช้พสัดทุกุปี 10 21.30 12 23.40 26 55.30 

     1.2  แบบสาํรวจความต้องการมีข้อมลูเก่ียวกบั

การใช้พสัดคุรบถ้วน เพียงพอและชดัเจน 

11 23.40 12 23.40 25 53.20 

     1.3  ผู้ใช้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูตาม

แบบสาํรวจความต้องการในการระบคุวามต้องการ

พสัด ุ

14 29.80 10 19.10 24 51.10 

    1.4  หนว่ยงานตดิตามเก็บรวบรวมแบบสาํรวจ

ให้ครบถ้วน 

13 27.70 12 23.40 23 48.90 

    1.5  พสัดขุาดตลาดหรือเลกิผลติ 1 2.10 14 27.70 33 70.20 

2. ด้านการจัดทาํแผนการจัดซือ้/จัดจ้าง  

ประจาํปี 

      

    2.1  หนว่ยงานภายในมกีารจดัทําแผนการ

จดัซือ้/จดัจ้าง 

31 66.00 12 23.40 5 10.60 

    2.2  มีการกําหนดแผนการจดัซือ้/จดัจ้างไว้แต่

ไมไ่ด้ดําเนินการตามท่ีกําหนด 

9 19.10 27 55.30 12 25.50 

    2.3  จดัทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้าง โดยมีข้อมลูท่ี

เพียงพอและสอดคล้องกบัระยะเวลาและความ

ต้องการของผู้ใช้ 

20 42.60 21 42.60 7 14.90 

    2.4  วางแผนการจดัซือ้/จดัจ้างในปริมาณท่ี

เหมาะสมตอ่การใช้งาน 

24 47.80 17 32.60 9 19.60 

    2.5  แผนการจดัซือ้/จดัจ้างจดัลาํดบั

ความสาํคญัและระยะเวลาท่ีต้องการใช้พสัด ุ

18 38.30 20 40.40 10 21.30 

    2.6  แผนการจดัซือ้/จดัจ้างระบรุะยะเวลาแล้ว

เสร็จเหมาะสม ทนัตอ่ความต้องการใช้ 

15 31.20 27 55.30 6 12.80 

    2.7  งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอ 23 48.90 11 21.30 14 29.80 

    2.8  มีการปรับลดงบประมาณหลงัการทํา

แผนการจดัซือ้/จดัจ้าง 

21 44.70 20 40.40 7 14.90 
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สภาพการจดัการพัสดุ 
มี/ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 

ใช่บ้าง/ 

ไม่ใช่

บ้าง (n) 

ร้อยละ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

(n) 

ร้อยละ 

3. ด้านการกาํหนดคุณลักษณะเฉพาะ       

     3.1 ผู้ใช้มีการกําหนดคณุลกัษณะของสนิค้า 

ตามยี่ห้อใด ยี่ห้องหนึง่ (ระบคุณุลกัษณะเฉพาะ) 

18 38.30 17 34.00 13 27.70 

    3.2 ผู้ กําหนดคณุลกัษณะโดยบคุคลคนเดยีว  

ซึง่ไมม่คีวามรู้ความเข้าใจและการเปรียบเทียบ 

4 8.50 20 40.40 24 51.10 

    3.3 ผู้ รับผิดชอบด้านการกําหนดคณุลกัษณะ

เฉพาะขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการ

จดัหาสนิค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

8 17.00 27 55.30 13 27.70 

    3.4 ผู้ กําหนดคณุลกัษณะเฉพาะไมป่รับตวัตอ่

การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ตามสภาพเศรษฐกิจ 

11 23.40 16 31.90 21 44.70 

 

4. ด้านการดาํเนินการจัดหาพสัดุ       

    4.1 ผู้ รับผิดชอบงานด้านจดัหาพสัดขุาดความรู้

ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจดัหาพสัดุ

ตามระเบียบ 

3 6.40 37 76.60 8 17.00 

     4.2 มีการผกูขาดในการจดัซือ้/จดัจ้างกบัผู้ขาย/

ผู้ รับจ้างรายเดียว 

3 6.40 23 46.80 22 46.80 

    4.3 มีจํานวนผู้ประกอบการให้เลอืกน้อยราย 16 34.00 18 36.20 14 29.80 

    4.4 การจดัซือ้/จดัจ้างไมต่รงตามแผนท่ีกําหนด 15 31.90 26 53.20 7 14.90 

    4.5 ต้องการใช้สนิค้าอยา่งเร่งดว่น 23 48.90 22 44.70 3 6.40 

    4.6 มีการเร่งให้จดัซือ้/จดัจ้างในระยะกระชัน้ชิด 22 46.80 22 44.70 4 8.50 

5. ด้านการตรวจรับพัสดุ       

    5.1 คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง

ทราบระเบียบปฏิบตัิ  ทราบภาระงานท่ีต้อง

รับผิดชอบ 

11 23.40 15 29.80 22 46.80 

    5.2 คณะกรรมการตรวจรับมาตรวจรับพสัดุ

ทนัทีท่ีผู้ขายมาสง่ 

7 14.90 17 34.00 24 51.10 

    5.3 คณะกรรมการตรวจรับมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสนิค้าและบริการท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม 

6 12.80 20 40.40 22 46.80 

    5.4 คณะกรรมการตรวจรับพสัดท่ีุสง่มอบวา่มี

คณุสมบตัิตรงตามคณุลกัษณะจริงหรือไม ่ 

13 27.70 9 17.00 26 55.30 

สภาพการจดัการพัสดุ 
มี/ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 

ใช่บ้าง/ 

ไม่ใช่

ร้อย

ละ 

ไม่มี/ไม่ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 
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บ้าง (n) 

    5.5 ระหวา่งการตรวจรับคณะกรรมการมีการ

ทดสอบพสัด ุ

13 27.70 11 21.30 24 51.10 

    5.6 ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างสง่มอบพสัดบุางรายการ

ลา่ช้า ได้รับพสัดไุมต่รงตามสญัญา/ความต้องการ

ผู้ใช้ ทําให้การตรวจรับลา่ช้า 

3 6.40 19 38.30 26 55.30 

    5.7 ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างไมจ่ดัสง่สนิค้าหรือบริการให้

ตรงตามสญัญาซือ้/จ้าง ในคราวเดียวกนั 

2 4.30 16 31.90 30 63.80 

    5.8 ผู้ขายสง่พสัดท่ีุมีคณุสมบตัิไมต่รงตามท่ี

กําหนด 

2 4.30 11 21.30 35 74.50 

    5.9 บริษัทเลกิผลติสนิค้าท่ีสัง่ซือ้จึงนําสนิค้าท่ีมี

คณุลกัษณะใกล้เคียงกนัมาสง่มอบ 

1 2.10 11 21.30 36 76.60 

 

6. ด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ       

     6.1 ไมม่ีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิงานด้าน

คลงั พสัดแุละบญัชีพสัดอุยา่งชดัเจน 

15 31.90 17 34.00 16 34.00 

    6.2 ไมม่ีการจดัทําทะเบียนคมุพสัดใุห้ถกูต้อง

และเป็นปัจจบุนัตามแบบฟอร์มท่ีระเบียบกําหนด 

17 36.20 19 38.30 12 25.50 

    6.3 ไมม่ีการจดัทําบญัชี/ทะเบียนคมุพสัด ุและ

การตรวจสอบพสัดอุยา่งสมํา่เสมอ 

18 39.10 15 28.30 15 32.60 

    6.4 ไมม่ีการจดัทําบญัชี/ทะเบียน ประเภทวสัดุ

และครุภณัฑ์ให้ถกูต้อง 

21 44.70 13 25.50 14 29.80 

    6.5 ไมป่รับปรุงแก้ไข การบนัทกึรายการเมื่อมี

การเปลีย่นแปลงโอน/ย้าย พสัด ุในทะเบียนให้

ถกูต้อง 

10 21.30 16 31.90 22 46.80 

    6.6 ผู้ รับผิดชอบภายในประจําหนว่ยงานภายใน

ไมม่ีการสาํรวจพสัดท่ีุมีอยูว่า่ชํารุด/สญูหาย/ 

เสยีหาย อยา่งไร 

19 40.40 20 40.40 9 19.10 

    6.7 พสัดมุีจํานวนมากหลายประเภท หลาย

รายการ เจ้าหน้าท่ีสามารถควบคมุได้อยา่งทัว่ถึง 

 

 

24 51.10 16 31.90 8 17.00 

สภาพการจดัการพัสดุ 
มี/ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 

ใช่บ้าง/ 

ไม่ใช่

บ้าง (n) 

ร้อย

ละ 

ไม่มี/ไม่ใช่ 

(n) 
ร้อยละ 

    6.8 กรณีท่ีจดัหาซือ้พสัดมุาใหม ่ผู้ รับผิดชอบ

บนัทกึบญัชี/คมุพสัดใุห้ครบถ้วน 

4 8.50 25 51.10 19 40.40 
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    6.9 ผู้ รับผิดชอบการดแูลพสัด ุขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ความรอบคอบ ในการควบคมุ

บํารุงรักษาพสัดอุยา่งถกูวิธี 

8 17.00 32 66.00 8 17.00 

6. ด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ       

    6.10 มีห้องเก็บพสัดท่ีุปลอดภยั 20 42.60 21 44.70 6 12.80 

7. ด้านการจาํหน่ายพัสดุ       

    7.1 ผู้ใช้ไมท่ราบระเบียบ วธีิการ และขัน้ตอน

การขออนมุตัิดําเนินการจําหนา่ยพสัดท่ีุชํารุด หมด

สภาพการใช้งานท่ีถกูต้อง 

16 34.00 20 40.40 12 25.50 

    7.2 ผู้ รับผิดชอบงานพสัดปุระจําหนว่ยงานให้

ความสนใจตอ่การจําหนา่ยพสัด ุ

28 59.60 13 25.50 7 14.90 

 

จากตารางที่  1  สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าพิจารณารายข้อทุกด้าน ส่วนใหญ่ผู้ ปฏิบัติงานและผู้

ประสานงานปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และวิธีปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง  มีเพียงบางส่วนเท่านัน้ท่ีขาดความ

เข้าใจ  หรือผู้ประสานงานบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และวิธีปฏิบติั  เน่ืองจากมีการ

เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหรือได้รับการบรรจใุหม ่

 ด้านการจัดหา กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่พบวา่ หน่วยพสัด ุงานคลงัและพสัด ุสํานกังานเลขานกุาร ไมมี่การ

จดัทําแบบสํารวจการใช้พสัดปุระจําปี ทําให้ไมไ่ด้รับข้อมลูในการจดัหาพสัดจุากหน่วยงานภายใน  และพสัดเุฉพาะ

ด้านบางรายการท่ีขาดตลาดหรือเลิกผลิตทําให้ต้องจดัหาพสัดท่ีุมีคณุสมบติัใกล้เคียงมาทดแทน 

 ด้านการจัดทาํแผนการจัดซือ้/จัดจ้าง ประจาํปี  พบวา่ หน่วยพสัด ุงานคลงัและพสัด ุสาํนกังาน

เลขานกุาร มีการจดัทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้างประจําปี สง่ให้หน่วยงานภายใน  มีการกําหนดแผนการจดัซือ้ไว้แตไ่ม่

ดําเนินการตามระยะเวลา  และแผนการจดัซือ้/จดัจ้างท่ีหน่วยงานภายในมอบหมายให้หน่วยพสัดดํุาเนินการจดัซือ้

มีระยะเวลาทนัและไมท่นัตอ่ความต้องการใช้พสัดขุองหน่วยงานภายใน  เน่ืองจากพสัดบุางประเภทต้องสัง่จาก

บริษัทผู้ผลิตบางรายเท่านัน้  

 ด้านการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู้ ท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะมี

ความรู้และไมมี่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการจดัซือ้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  ซึง่หน่วยงาน

ภายในมีการประชมุและกําหนดคณุลกัษณะของพสัดรุ่วมกนั  

 ด้านการดําเนินการจัดหาพัสดุ พบว่าหน่วยงานภายในส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ในการจดัหาพสัดตุามระเบียบ พบว่าการจดัหาพสัดขุองหน่วยงานภายในไม่ตรงตามแผนการจดัซือ้ 

และความต้องใช้สินค้าอย่างเร่งดว่น  

 ด้านการตรวจรับพัสดุ พบวา่คณะกรรมการตรวจรับพสัดไุมมี่การตรวจสอบว่าพสัดมีุคณุสมบติัตรงตาม

คณุลกัษณะจริง และกรรมการไม่ตรวจรับพัสดทุันทีท่ีส่งมอบ ซึ่งกรรมการตรวจรับพสัดุไม่ทราบกฎระเบียบและ

ภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ  ซึ่งการรับสินค้าจากบริษัทเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจํานวนสินค้าไม่ได้

หมายความถึงการตรวจสอบคณุสมบติัของการใช้งานจริง และการตรวจรับพสัดบุางประเภทต้องมีใบแจ้งนดัการ

สาธิตการใช้เคร่ืองมือพบมากทางด้านเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทําให้ไม่
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สามารถตรวจรับพสัดไุด้ทนัที สว่นภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุหน่วยพสัดยุงัไม่ได้

ดําเนินการสง่ระเบียบให้กบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดทุราบ 

 ด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ พบว่าส่วนใหญ่ขาดการดแูลและบํารุงรักษาพสัดอุย่างถูกวิธี ไม่มีการ

ควบคมุดแูลพสัดไุด้อย่างทัว่ถึงและไม่ได้บนัทึกบญัชีคมุพสัดใุห้ครบถ้วน เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ

ต่อการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ซึ่งอยู่ในระหว่างจัดทําทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันทําให้ไม่สามารถจัดส่ง

ทะเบียนคมุย่อยให้กบัหน่วยงานภายในได้ มีเพียงการตรวจครุภณัฑ์ประจําปีท่ีมีการสํารวจข้อมลูเท่านัน้ 

ด้านการจําหน่ายพัสดุ พบว่าส่วนใหญ่ ผู้ รับผิดชอบให้ความสนใจต่อการจําหน่ายพัสดุ  โดย

ผู้ รับผิดชอบทราบและไม่ทราบ ระเบียบ วิธีการและขัน้ตอนการขออนุมติัดําเนินการจําหน่ายพัสดุท่ีชํารุดหมด

สภาพการใช้งานให้ถูกต้อง   เน่ืองจากการจําหน่ายพัสดเุป็นหน้าท่ีของหน่วยพสัดุ ท่ีจะต้องดําเนินการจําหน่าย

พสัดตุามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ2535 หน่วยงานภายในมีหน้าท่ีแจ้งจําหน่ายพสัดเุป็นลาย

ลักษณ์อักษร หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตามขัน้ตอน ในกรณีท่ีมีพัสดุ

เสื่อมสภาพแต่ไม่มีการแจ้งจําหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทําให้เกิดปัญหาการจัดเก็บพัสดุสะสมจํานวนมากท่ี

หมดสภาพความจําเป็นตอ่การใช้งาน 

 ตอนที่ 3   ปัญหาการจดัการงานพสัดขุองหน่วยงานภายใน ซึง่แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจดัหา

,ด้านการจดัทําแผนการจดัซือ้ / จัดจ้างประจําปี  ด้านการกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะ  ด้านการดําเนินงานจัดหา

พสัด ุด้านการตรวจรับพสัด ุ ด้านการควบคมุดแูลรักษาพสัด ุ ด้านการจําหน่ายพสัด ุ

 ผลจากการวิจยัพบวา่  

1. ด้านการจดัหา อยู่ในระดบัน้อย คา่เฉลี่ย 2.39 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.899 

2. ด้านการจดัทําแผนการจดัซือ้ /จดัจ้างประจําปี  อยู่ในระดบัปานกลาง  คา่เฉลี่ย 3.28 คา่เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.026 

3.    ด้านการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะ  อยู่ในระดบัน้อย  คา่เฉลี่ย 1.86 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.158 

4.    ด้านการเนินงานจดัหาพสัด ุ อยู่ในระดบัปานกลาง  คา่เฉลี่ย 2.63 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.268 

5.    ด้านการตรวจรับพสัด ุ อยูใ่นระดบัน้อย  คา่เฉลี่ย 2.53 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.194 

6.    ด้านการควบคมุดแูลรักษาพสัด ุ อยู่ในระดบัปานกลาง  คา่เฉลี่ย 3.04 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.280 

7.   ด้านการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะ  อยู่ในระดบัปานกลาง  คา่เฉลี่ย 3.03 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.238      

 สรุปปัญหาการจดัการงานพสัดขุองหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดบัปาน

กลาง โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.7559  ซึง่ต้องมีการปรับปรุงและจดัการเก่ียวกบังานพสัดสุว่นกลางกบั

หน่วยงานภายในให้มีความเข้าใจตรงกนัในการปฏิบติัตามระเบียบและวิธีการดําเนินงาน เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ี

เกิดขึน้ หรือเพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยท่ีสดุ 

 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการงานพสัดขุองหน่วยงานภายในสรุปได้ดงันี ้

1 จดัทําแบบสํารวจความต้องการใช้พสัดใุห้หน่วยงานภายใน 

2 ควรมีการอบรม จดัทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้าง และลําดบัความสําคญั เพ่ือให้ทนัตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3 ควรมีการอบรมการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะให้ชดัเจน และมีข้อมลูกลางเพ่ือให้หน่วยงานภายในได้ทราบ 

4 ควรมีฐานข้อมลูบริษัท/ห้าง/ร้าน เพ่ือใช้ในการจดัหาพสัด ุและเร่งรัดการจดัหาให้ทนั 

5 ควรให้ความรู้ด้านระเบียบภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ

6 ควรมีเจ้าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบเคร่ืองมือเป็นประจํา 

7 หน่วยงานภายในควรตรวจสอบพสัดสุม่ําเสมอเพ่ือจะได้จําหน่ายพสัดเุสื่อมสภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การศกึษาสภาพการจดัการงานพสัด ุสว่นใหญ่ผู้ปฏิบติังานและผู้ประสานงาน ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และวิธีปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง มีเพียงผู้ประสานงานบางส่วนเท่านัน้ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ  เน่ืองจาก

บางครัง้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานและผู้ปฏิบติังาน และงานพสัดสุ่วนกลาง ยงัขาดการวางแผนและสํารวจ

การใช้พสัดปุระจําปี  

 2. การศกึษาปัญหาการบริหารจดัการพสัด ุ พบว่า การจดัซือ้/จดัจ้าง ไม่ตรงตามแผน  โดยจะดําเนินการ

ปลายปีงบประมาณเสมอ  บางส่วนมีการจดัซือ้/จดัจ้างก่อนได้รับอนุมติั  และขาดบุคลากรในการดําเนินการด้าน

พสัด ุเช่น การเปิดซอง สอบราคา ปัญหาสําคญัท่ีเกิดขึน้ในทุกหน่วยงาน คือการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ  ทํา

ให้ไมส่ามารถบํารุงรักษาพสัดใุห้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา และข้อมลูการจดัทําทะเบียนพสัดยุงัไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน 

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการงานพสัด ุควรมีการอบรมการจดัทําแผนการจดัซือ้/

จดัจ้างและจัดลําดบัความสําคญั เพ่ือให้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะให้ชัดเจน 

โดยจดัทําข้อมลูกลางเพ่ือให้หน่วยงานภายในได้ทราบ และควรมีฐานข้อมลูบริษัท/ห้าง/ร้าน เพ่ือใช้ในการจัดหา

พสัด ุสิ่งสําคญัท่ีสดุคือการให้ความรู้ด้านระเบียบพสัดแุก่บคุลากรท่ีปฏิบติังานสําหรับหน่วยงานภายใน เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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