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แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

Guidelines for Organization Development  of  Procurement  Sections in Educational  
Intitutions  under Primary  Educational  Service    Arer  Office 2, Kamphaeng Phet 

 
ปยวรรณ  มากกลาย1  ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล2  

Piyawan Makklai 1 Phumpipat Rukponmongkol2  

 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  

2อาจารยประจาํสังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

78 คน หัวหนาพัสดุจํานวน 78 คน และเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 234 คน และผูเช่ียวชาญท่ีมี

ความรูและประสบการณการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จดานการบริหารงานพัสดุ จํานวน 17 คน เครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามเปนลักษณะใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาความถ่ีรอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก     

 2. ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2 พบวา ปญหาภาพรวม 6 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

 3. แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2  พบแนวทางท่ีสําคัญคือ ตองมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ ศึกษาเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ  

ประชุมช้ีแจง วางแผนงานพัสดุอยางตอเน่ือง  และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน จัดหาพัสดุใหตรงตามความ

ตองการและทันกําหนดการใชงาน สงเจาหนาท่ีพัสดุเขารับการอบรมเพ่ือใหมีความรูความสามารถ และมีความเขมงวด

กับกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือใหไดพัสดุท่ีตรงตามความตองการ  การแจกจายพัสดุควรแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน

กรรมการเบิกจายพัสดุและลงบันทึกหลักฐานทุกครั้ง ควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได  

การควบคุมพัสดุ ติดตาม ตรวจสอบเจาหนาท่ีพัสดุใหจัดทําทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวนและเปนปจจุบันตรวจสอบบัญชี

พัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตอง การบํารุงรักษาควรมีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา  
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เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  และดานการจําหนายพัสดุตองมีการกํากับ  ติดตาม  ทําทะเบียนควบคุมพัสดุและ

สํารวจพัสดุท่ีชํารุดใหเปนปจจุบันและจําหนาย   

คําสําคัญ: แนวทางพัฒนา / การบริหารงานพัสดุ / สถานศึกษา 

             
Abstract 

  This research aims were to: 1) study the condition of  inventory administration of the 
schools 2) Study the problem of the inventory administration of the school. 3) Find the guidelines to 
develop inventory administration of the schools under the Office of Kamphaengphet Educational 
Service Area 2. The sample consisted of 78 school administrators, 78 head of inventory and 78 
inventory staff totally 234  and experts with knowledge and experience in successful school 
management in inventory administration 17 persons. The instruments used in this research were 
questionnaire with more than one answer and interview. Statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation Frequency Percentage And content analysis 
 The research found that;  
 1. The state of inventory administration in schools under the jurisdiction of the Office of 
Kamphaengphet Educational Service Area 2, the overall level of performance was at a high level.  
 2. Problems in the inventory administration of school had six aspects the overall level of 
performance was at a high level. 
 3. Instructional guideline of inventory administration in schools under the Office of 
Kamphaengphet Educational Service Area 2 could learn about the rules of the giudelines to have a 
meeting to clarify the planning and planning and explore the needs within the school. The supply of 
materials to meet the needs and timely use. Organize or send staff to attend training to be 
knowledgeable. To be skilled in the work of inventory. And with the rigorous procurement process to 
get the inventory that meets the needs. The distribution of parcels should be outsourced to the 
inventory when it is disbursed. There should be evidence in the bill of lading and should be strictly 
disbursed. Distribution can check Inventory control to check inventory staff to make a complete and 
current inventory control by checking inventory and survey inventory to be accurate. And appointing 
a inventory member in the school.  Maintenance should be maintained to regularly check the quality 
of school supplies to be in ready condition if the school supplies are damaged that Not ready for 
immediate repair. Schools should also set a budget for repairs and the distribution of the inventory 
must be monitored the distribution of the registration of the inventory to checked to be current and 
to survey the damaged and distributed. 
  

ความเปนมาและความสําคัญ 
   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีความมุงหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดี มีความสามารถและอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข โดยแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิรูประบบบริหารจัดการ จาก
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แบบเดิมท่ีเนนรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะมาตรา 39 แหงการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรมคุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) 
 ประเทศไทยมีกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีจัดทําเปนระเบียบหรือแนวทาง ปฏิบัติสําหรับกระทรวง 
ทบวง กรม และจังหวัด โดยอาศัยกฎหมายแมบทในการบริหารราชการแผนดินคือ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน และออกเปนระเบียบคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ซึ่งมีการกําหนด
มาแลวตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา และมีการแกไขปรับปรุงหรือยกรางเปนฉบับใหม 
มาตามลําดับ จนถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน ซึ่งใชมาตั้งแตป 2535 และมีการแกไข
เพ่ิมเติมบางเรื่องใหรัดกุมและทันสมัยมากข้ึน จนถึงปจจุบันก็ยังคงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแกไขใหมใหกระบวนการบริหาร 
พัสดุเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน สําหรับองคการปกครองสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืน เชน องคการมหาชน เปนตน จะกําหนดขอบังคับ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องน้ีข้ึนเอง แต
ในทางปฏิบัติก็ไดนําหลักการหรือกระบวนการในการบริหารพัสดุของสํานักนายก รัฐมนตรีไปปรับใชหรือนํามาใชท้ัง
กระบวนการโดยอนุโลม 
 หลักการจัดหาพัสดุภาครัฐท่ีดีของประเทศไทยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดแนวคิดหรือหลกัการในการจัดหาพัสดุทุกข้ันตอน ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดหาพัสดุตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ฯ และในการดําเนินงานแตละข้ันตอน ผูรับผิดชอบตองบันทึกหลักฐานในการดําเนินงาน พรอมท้ังระบุเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไวเพ่ือประกอบการ พิจารณาดวย 
 การบริหารงานพัสดุ นับวาเปนเครื่องมือของการบริหารท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือเวียน ท้ังน้ีผูบริหารโรงเรียนควรใชวิธีการจัดหา การใชการบํารุงรักษาใหมีเจาหนาท่ีพัสดุท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกลาวถึง กรอบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบขายท่ี
สําคัญ4 ดาน คือ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกําหนดแบบรูปรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจาง และการควบคุมบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในปจจุบันผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง และไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดซื้อ/จัดจาง 
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 46/2546 เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันท่ี 8 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และแตงตั้งผูปฏิบัติงานพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีพัสดุไดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
 จากการสัมภาษณการปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา ปญหาเกิดจาก เจาหนาท่ีไมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของไมมีบุคลากรในตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุไวปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ สถานศึกษาทุกแหงตองแตงตั้งครูผูสอนมา
ทําหนาท่ีพัสดุอีกตําแหนงหน่ึง ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานพัสดุ  เน่ืองจากมีการสับเปลี่ยนเจาหนาท่ีบอย โดยไมมี
การสอนงานกอนโยกยาย และไมมีการกํากับ ติดตามท่ีเพียงพอ การจัดซื้อจัดซื้อจัดจางสถานศึกษาสวนใหญจัดทํา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางไมถูกตองครบถวนตามระเบียบ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการพัสดุสวนใหญท่ีพบใน
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ปจจุบัน พบวา ทรัพยากรไมเพียงพอเหมาะสม เชน ขาดแคลนบุคลากร ครูโยกยายบอย และงบประมาณไดรับจํากัด  
(ชุติมา อินสุวรรณ,2558) 
 จากปญหาการพัสดุท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ในฐานะท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานดานพัสดุอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานพัสดุและครูผูรับผิดชอบ
น้ัน ตองมีความรูในเรื่องงานพัสดุอยางแทจริงท้ังครูท่ีรับผิดชอบในหนาท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาท่ีพัสดุเองก็
ตาม เพราะถา หากวาไมมีความรูความเขาใจ เรื่องระเบียบงานพัสดุแลว เมื่อเกิดทําผิดระเบียบแลวก็จะเกิดความเสี่ยงใน
การไดรับโทษทางกฎหมายได ดังน้ันผูวิจัยจึงใหความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรผูรับผิดชอบการ
บริหารงานพัสดุ และเปนการชวยพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน  และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2  
 2.  เพ่ือศึกษาปญหาการบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2  
 3.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2  ข้ันตอนดังน้ี 
 ขอบเขตการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน 

                      ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
  ข้ันตอนท่ี  2  การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 

 

ขอบเขตของเนือ้หา 

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2 โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ ดังน้ี  การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ  การจัดหาพัสดุ 
การแจกจายพัสดุ  การควบคุมพัสดุ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ  
       ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
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  1. ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 190  คน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  190  
คน  เจาหนาท่ีพัสดุ  จํานวน  190  รวมท้ังสิ้น 570 คน  ใชวิธีการสุมอยางงาย แบบแบงเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยาง  
ดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมท้ังท้ังสิ้น
จํานวน  234 คน 
 
    2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
                สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต  2 และปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2   
   ข้ันตอนท่ี  2  การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
   1. ขอบเขตผูใหขอมูล ไดแก  ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และผูเช่ียวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คนคนโดย
มีเกณฑการเลือกผูบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา 10 ป ข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาโทและเปนครูหรือผูท่ีมีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุไมนอยกวา 10 ป 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
       ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
           ประชากร 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ   ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานพัสดุ ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   จังหวัดกําแพงเพชร  ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 190  คน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  190  คน  เจาหนาท่ีพัสดุ  จํานวน  190  คน รวมท้ังสิ้น 
570 คน 
         กลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ   เจาหนาท่ีพัสดุ   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน  และใชวิธีการสุมอยางงาย แบบแบงเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยาง  ดังน้ี ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมท้ังท้ังสิ้นจํานวน  234 
คน 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale ) 
5  ระดับ   



141 
 

 
 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
  การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูตามข้ันตอนตอไปน้ี 
   1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมลู 
ทําการศึกษาวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ  
   2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   3. เดินทางไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากผูบริหาร หัวหนาพัสด ุและเจาหนาท่ีพัสด ุ
   4. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจาํนวน 234 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหตามข้ันตอน
การวิจัยตอไป 
  การวิเคราะหขอมลู 
   1. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี 1  เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการ
แจกแจงความถ่ี (  Frequency ) และรอยละ (  Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   2. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี  2  เก่ียวกับสภาพบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา    สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยใช   คาเฉลี่ย ( Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
( Standard  Deviation )  แลวนําคาเฉลีย่มาเทียบกับเกณฑ 
   3. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี 3  เก่ียวกับปญหาในบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยการวิเคราะหเน้ือหา แจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และการหาคารอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา  ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ มคีาระหวาง 0.60 – 
1.00 ดานการจดัหาพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  ดานการแจกจายพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  ดานการควบคุม
พัสดุ    ดานการบํารุงรักษา มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  และการจําหนายพัสดุ มคีาระหวาง 0.60 – 1.00 
      ข้ันตอนท่ี  2  แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
  ผูใหขอมูล 
  ผู ใหขอมูล ไดแก ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   และผูเช่ียวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คน 
 โดยใชขอมูลจากการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุ ข้ันตอนท่ี 1 มาเปนฐานในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยมีเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการ
บริหารสถานศึกษา 10 ป ข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท   ครูหรือผูท่ีมีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุ
ไมนอยกวา 10 ป 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
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  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งไดจากการนําผลการวิจัยท่ีไดจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 
และ 2 เก่ียวกับ สภาพ ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา มาสังเคราะห เรียบเรียง เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการ
สรางคําถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
   
 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ดวยตนเอง โดยมี
ข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปน้ี 
  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรถึงผูเช่ียวชาญเพ่ือขอความ
รวมมือในการสัมภาษณเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
       2. ผูวิจัยทําการนัดวันและเวลา  รวมถึงสถานท่ีในการสัมภาษณ 
  3. ผูวิจัยเดินทางไปดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 
                     4. ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือนําวิเคราะห และเขียนรายงานตอไป 
   การวิเคราะหขอมูล 
        การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน  เก่ียวกับขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 มาวิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis) และ แจกแจงความถ่ี แลวจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือรวบรวมเปน
แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 
สรุปผลการวิจัย  

 1.  สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน  
ไดแก  ดานการจัดหาพัสดุ  รองลงมาไดแก ดานการควบคุมพัสดุ  ดานการวางแผนกําหนดความตองการ  ดานการ
แจกจายพัสดุ  ดานจําหนายพัสดุ  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ไดแก ดานการบํารุงรักษา  ตามลําดับ  ซึ่งแตละ
ดานมีรายละเอียดดังน้ี  

  1.1  ดานการวางแผนกําหนดความตองการ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความตองการ
ในการใชพัสดุ  รองลงมาคือ  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบผูปฏิบัติงานพัสดุอยางชัดเจนตรวจสอบและประเมินผลการ
วางแผนกําหนดความตองการใชพัสดุทุกปการศึกษา  และตรวจสอบและประเมินผลการวางแผนกําหนดความตองการใช
พัสดุทุกปการศึกษา  ตามลําดับ 

  1.2  ดานการจัดหาพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  มีจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุอยาง
เครงครัด  รองลงมาคือ  การจัดหาพัสดุไดตรงตามคุณลักษณะท่ีกําหนด  และการจัดซื้อพัสดุไดตรงตามความตองการ
ของการใชงานตามโครงการตางๆ  และการจัดหาพัสดุโดยการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบทุกข้ันตอน  ตามลําดับ 
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  1.3  ดานการแจกจายพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  ปฏิบัติตามระเบียบในการแจกจายพัสดุอยางเครงครัด มีหลักฐานการ
เบิกจายพัสดุถูกตองครบถวน  และแจกจายพัสดุตรงความตองการและคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูใช  รองลงมา
คือ  ประเมินผลการแจกจายพัสดุทุกปงบประมาณ  และมีการเบิกจายพัสดุฝายตางๆอยางเพียงพอ  ตามลําดับ 

  1.4  ดานการควบคุมพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปและดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง  รองลงมาคือ  ควบคุม กํากับ ใหเจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติอยาง
เครงครัด  และมีการจัดทําบัญชีพัสดุครบถวนและเปนปจจุบัน  และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตอสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป  ตามลําดับ 

  1.5  ดานการบํารุงรักษา  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  กําหนดการเก็บรักษาพัสดุอยางมีระบบ  เหมาะสมและปลอดภัย  
รองลงมาคือ  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุทุกปการศึกษา  และเก็บรักษาพัสดุอยางเปน
ระเบียบ เรียบรอยตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท  ตามลําดับ 

  1.6  ดานจําหนายพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจําหนายพัสดุเพ่ือตรวจสอบและ
จําหนายพัสดุไดตรงตามบัญชีจําหนาย  รองลงมาคือ  มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการจําหนายพัสดุอยางเครงครัด  และ
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจําหนายพัสดุแกบุคลากรท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน  ตามลําดับ 

 2.  ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1  ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องผูตอบแบบสํารวจความตองการพัสดุใหความรวมมือนอย  ผูบริหารมีสวนรวมในการ

วางแผนการกําหนดความตองการพัสดุนอย  เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจความตองการพัสดุไมครอบคลุมกับความตองการ  
  2.2  ดานการจัดหาพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องการจัดหาพัสดุลาชา ไมทันตอการความจําเปนเรงดวน  บุคลากรการจัดหาพัสดุไม

ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุกอนการจัดซื้อและกระบวนการจัดหาพัสดุไมเขมงวดทําใหไดพัสดุไม
ตรงตามความตองการของผูใช  งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในจัดหาพัสดุ   

  2.3  ดานการแจกจายพัสดุ   
   พบปญหาเรื่องการวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมสัมพันธกันกับการวางแผน

กําหนดความตองการ จึงทําใหการเบิกพัสดุมีปญหา  พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน  เจาหนาท่ีพัสดุยังมีขอบกพรองในการ
บันทึกการเบิกจายบัญชีพัสดุ ทําใหเกิดปญหาในการแจกจาย  

  2.4  ดานการควบคุมพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องเจาหนาควบคุมพัสดุละเลยในการควบคุมพัสดุเมื่อเกิดการสูญหายกระบวนการ

ติดตามไมเปนระบบ  ขอมูลการจัดหาพัสดุ ไมครบถวนจึงทําใหจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาไมเปน
ปจจุบัน พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน  การประเมินผลการควบคุมพัสดุไมเปนระบบและไมตอเน่ือง   

  2.5  ดานการบํารุงรักษาพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องพัสดุท่ีชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชไมตระหนักในการใชอยางคุมคา และใชอยาง

เปนประสิทธิภาพและการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุ มีขอบกพรองและไม
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เปนปจจุบัน  เก็บรักษาพัสดุไมเปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูในดานการ
บํารุงรักษาพัสดุ เปนเหตุใหพัสดุเสื่อมสภาพเร็ว   

  2.6  ดานการจําหนายพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจําหนายพัสดุไมครอบคลุมและตอเน่ือง  

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไมใหความสําคัญกับการจําหนายพัสดุและเจาหนาท่ีพัสดุไมไดศึกษาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ กอนการจําหนาย ทําใหการจําหนายไมเปนไปตามข้ันตอน  การจําหนายพัสดุไมสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุไดทุกขอ   

 3.  แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

  3.1  การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ 
   โรงเรียนควรใหครูท่ีรับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน  ศึกษาเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ  มีการ

ประชุมช้ีแจง  ปรึกษา  วางแผนงานพัสดุอยางตอเน่ือง  และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน 
  3.2  การจัดหาพัสดุ 
   มีการจัดหาพัสดุใหตรงตามความตองการและทันกําหนดการใชงาน  จัดหรือสงเจาหนาท่ีพัสดุเขา

รับการอบรมเพ่ือใหมีความรูความสามารถ  ใหมีความชํานาญในการทํางานพัสดุ   และมีความเขมงวดกับกระบวนการ
จัดหาพัสดุ  เพ่ือใหไดพัสดุท่ีตรงตามความตองการ   

  3.3  การแจกจายพัสดุ 
   แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการเบิกจายพัสดุ   เมื่อมีการเบิกจายพัสดุ  ควรมีการลงหลักฐาน

ในใบเบิกพัสดุ  และควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได   
  3.4  การควบคุมพัสดุ 
   ติดตาม  ตรวจสอบ  เจาหนาท่ีพัสดุใหจัดทําทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวนและเปนปจจุบัน   

ตรวจสอบบัญชีพัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตองตรงกัน  และแตงตั้งกรรมการสํารวจพัสดุในโรงเรียน   
  3.5  การบํารุงรักษา 
   มีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา  เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน   ถา

พบพัสดุของโรงเรียนมีการชํารุด เสียหาย ไมอยูในสภาพพรอมใชงานใหรีบดําเนินการซอมแซมทันที  และโรงเรียนควรตั้ง
งบประมาณในการดูแลซอมแซมพัสดุของโรงเรียน 

  3.6  การจําหนายพัสดุ 
   ในโรงเรียนตองมีการกํากับ  ติดตาม  การจําหนายพัสดุ  ทําทะเบียน  ควบคุม ท่ีจําหนายพัสดุ  มี

การตรวจสอบใหเปนปจจุบัน  และใหมีการสํารวจพัสดุท่ีมีการชํารุดและจัดจําหนาย 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
   แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2 มีประเด็นสําคัญดังน้ี 
  1. ผลการศึกษา สภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ
ของ สถานศึกษา มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6พ.ศ.2545) อยางเครงครัด เพราะถา
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หากปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดอาจจะไดรับโทษท้ังทางวินัยและทางอาญาได และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 มีการดําเนินการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป และไดรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผูปฏิบัติ
หนาท่ีงานพัสดุของโรงเรียนไดปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของการปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ นอกจากน้ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุม อบรมเจาหนาท่ีระดับสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของ พวงทอง ศิริพันธุ (2551, หนา 65-72) ไดศึกษา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนโดยรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ นิลโคตร (2551, หนา 116) ไดศึกษา สภาพปญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
อยูในระดับมาก 
 2. ปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 พบวา การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติงานพัสดุ งบประมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการในจัดหาพัสดุ การวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมชัดเจนทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุเกินความ
จําเปน ขาดการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการควบคุมพัสดุอยางตอเน่ืองพัสดุท่ีชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชขาด
การดูแลรักษาหลังการใชงาน เจาหนาท่ีพัสดุขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนการจําหนายพัสดุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิศิษฏ ธูปกลาง (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุโรงเรียนกันเกราพิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา กอนการศึกษาคนควาพบวา เจาหนาท่ีพัสดุประจําฝายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
คอนขางนอย การปฏิบัติหนาท่ีสวนใหญเปนการอํานวยความสะดวกในการเบิก-จายพัสดุ จากพัสดุกลางของโรงเรียนการ
จัดทําหลักฐานตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยารัตน กิยะแพทย (2548) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบงานพัสดุโรงเรียนบานโสกเตย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปญหาการปฏิบัติงานดานการควบคุมพัสดุไม
เปนไปตามหลักการจัดเก็บ มีการนําพัสดุไปใชกอนการเขียนใบเบิก การลงบัญชีไมเปนปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปทําหนาท่ีไมสมบูรณ ท้ังน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ทองเหลือ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนไตรคาม อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย พบวา ระบบงานพัสดุกอนการดําเนินการพัฒนา 
ดานการควบคุมการลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตอง ไมเปนไปตามลําดับข้ันตอนและไมเปนปจจุบัน การเบิกจาย
พัสดุไมมีการวางแผนกําหนดเวลาเบิกจายท่ีชัดเจน การบํารุงรักษาพัสดุขาดการควบคุม ดูแลและจัดเก็บใหเปนระเบียบ 
การตรวจสอบพัสดุขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรัตน กะตะศิลา (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ระบบงานพัสดุของโรงเรียนบานสัมฤทธ์ิ
กอนการดําเนินการดานการควบคุมพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตองตามระเบียบ ไมเปนไปตามละดับ
ข้ันตอน ไมมีลําดับข้ันตอนวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน ขาดความตอเน่ือง ทําใหไมเปนปจจุบันการเบิก-จายพัสดุ ไมมีการ
วางแผนกําหนดเวลาเบิกจายท่ีชัดเจน ลําดับข้ันตอน วิธีการไมชัดเจนใชเวลานานขาดการประชาสัมพันธใหผูรับบริการ
ทราบ การบํารุงรักษาพัสดุ ขาดการควบคุมดูแลและจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู เปนระเบียบเรียบรอย งายตอการเบิก-
จายและการตรวจสอบ คนหา และสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพร วันหลัง (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุ
โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา กอนดําเนินการพัฒนาระบบงาน
พัสดุโรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ ระบบการจัดซื้อจัดจางลาชา การเบิกจายวัสดุไมสะดวกไมทันตอความตองการใชงาน 
การจัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑไมเรียบรอย และไมเปนปจจุบัน ไมไดดําเนินการจําหนายพัสดุท่ีสิ้นสภาพการ
ใชงาน 
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 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวาควรมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุใหสอดคลองกับแนวการปฏิบัติงานพัสดุ ควร
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณรายจายประจําปไวลวงหนาทุกป ควรมีการวางแผนและกําหนด
แนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุท่ีชัดเจนเพ่ือทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุไดครบถวนถูกตอง ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สถานศึกษาควรมีหองจัดเก็บพัสดุท่ีเปนสัดสวนเปนการเฉพาะ และควรจัดทําคูมือการจําหนาย
พัสดุเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีถูกตองท้ังน้ีอาจเปนเพราะเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัด จึงควรทําทะเบียนคุมลักษณะของครุภัณฑแตละรายการเพ่ือสะดวกในการจัดหา 
อีกท้ังควรสํารวจความตองการในการใชพัสดุทุกครั้งกอนดําเนินการจัดหาพัสดุ ท้ังน้ีเมื่อสถานศึกษาไดรับทราบ
งบประมาณท่ีแนนอนแลว ผูบริหารควรมีการประชุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือทําการวางแผน วิเคราะหสภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป รวมถึงการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจาง ชวยใหการจัดซื้อ จัดจาง
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนลดปญหาการจัดซื้อ จัดจางท่ีลาชา ไมทันใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร 
โสภา(2550, หนา 53) ท่ีไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การจัดหาพัสดุควรจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณจายลวงหนาทุก
ป และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรจัดทําคูมือ แบบฟอรมการจัดซื้อ จัดจาง และเอกสารท่ีเก่ียวของให
โรงเรียนปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎ ขอบังคับ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนใน
ทิศทางเดียวกัน อีกท้ังควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดหาพัสดุเปนประจําทุกป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาท่ี
พัสดุ เปนครูผูสอนไมมีความรูดานพัสดุโดยตรง จึงทําใหการบริหารงานพัสดุไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และสอดคลอง
กับงานวิจัยของชูชาติ คาดสนิท (2552,หนา 69) ไดศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนางานพัสดุโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการควบคุมพัสดุควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุให
เปนปจจุบันอยูเสมอ ควรกําหนดข้ันตอนการเบิก-จาย โดยพิมพเอกสารพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเพราะขนตอนการ
เบิกจายจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเบิก ในการเบิกพัสดุท่ีตองใหทันเวลาท่ีตองการใช และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิชชนาภา เมธวัน (2550, หนา 62) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1พบวา ดานการบํารุงรักษาพัสดุของสถานศึกษา ควรตั้งงบประมาณซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุใหเพียงพอเพ่ือใหใชการไดตลอดอายุการใชงาน และควรมีการฝกอบรมการซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ
เบ้ืองตนใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหการใชงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนผู วิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 

    1.1 ควรสงเสริมใหสถานศึกษา สรางเครือขายในการนําระบบขอมูลสารสนเทศดานพัสดุ มาใชใน
การบริหารงานพัสดุ 
   1.2 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุใหกับสถานศึกษา 
   1.3 ควรมีการจัดฝกอบรม ใหกับผูปฏิบัติงานพัสดุ โดยใหมีการฝกปฏิบัติจริง พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผลการอบรม 
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  2. ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.1 ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารและพัฒนางานดานพัสดุโดยเฉพาะ 
   2.2 ควรสรางเครือขายสถานศึกษา พรอมท้ังกําหนดนโยบายในการนําขอมูลสารสนเทศมาใชกับ
งานพัสดุ 
   2.3 มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุในทุกข้ันตอน
อยางจริงจัง 
  3. เจาหนาท่ีพัสดุ 
   3.1 ควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเองใหสอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 
   3.2 ควรจัดทําเอกสารพัสดุใหเปนปจจุบัน 
   3.3 ควรนําขอมูลสารสนเทศและใชเทคโนโลยีมาชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยแนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานพัสดุท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
  2. ควรมีการวิจัยถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต2  
  3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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