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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 

จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน  

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน 

และครูผูปฏิบัติหนาที่งานพัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซี่และมอร

แกน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีความ

เท่ียงตรง (Validity) อยูระหวาง .80-1.00 และมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับเทากับ .87 สถิติท่ีใช การแจกแจง

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที t-test  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุ

ของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและราย

ดาน พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นทุกดานไมแตกตางกัน 

(2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียน สหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชายมากกวา

เพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: สภาพและปญหา การบริหารงานพัสด ุ

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were:  (1)  To examine the condition and problems of material 

supply administration of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational 

Service Area Office 2, and (2) To compare the condition and problems of material supply administration 

of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. 
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 This research mothodology was a survey research.The population consisted of 132 persons of 

school directors, deputy directors and teachers responsible for material supply administration from 10 

schools, Sample size was determinod by Krejcie and Morgan’s table. The sample were 103 persons of 

school directors, deputy directors and teacher responsible for material supply administration from 10 

schools obtained by simple random sampling method.  The research instrument was a 5- level scale 

questionnaire on the condition and problems of material supply administration of Sahawitaya 

Wiharndang School Cluster under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 2.  The statistics 

used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and t-test  

 The major research findings were as follows: (1) The comparison results of the condition and 

problems of material supply administration of Sahawitaya Wiharndang School Cluster under the Saraburi 

Primary Educational Service Area Office 2 revealed that, as classified by gender, the opinions of the 

school directors and the teachers were different in whole and in part. After item analysis, it was found 

that their opinions towards determining listing model or specification and procurement were statistically 

different at the .01 level of statistical significance. 
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บทนำ 

แผนแมบทการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ไดกำหนดวิสัยทัศนการขับเคลื่อนประเทศไทย “สู

เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีพลวัตร บนฐานของสังคมท่ีรูคิด รูเทาทัน และกำลังคนท่ีสามารถปรับตวัและสรางโอกาสจากเทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคนสูยุคดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกำลังคนดิจิทัลและเพ่ิมความ

ตระหนักและทักษะดานดิจิทัลเบื้องตนผานการสงเสริมการสรางบุคลากรและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) 

การพัฒนาสิ่งประดิษฐดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูทักษะดิจิทัล เปนตน 

กระทรวงศึกษาธิการภายใตยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมาย

พัฒนากำลังคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ดวยการยกระดับการศึกษาของไทยแบพลิกโฉม

ในการนำนวัตกรรมดิจิทัล และแอพพลิเคชั ่นเพื ่อการศึกษา (G-Suite for Education) มาประยุกตใชผานอุปกรณ

อิเลคทรอนิคทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานดิจิทัล (Digital Divide) 

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามาเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน จึงจำเปนตองรูจักทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเปนเครื่องมือและวิธีการสำคัญในการทำงานยุคดิจิทัล โดยนัยหน่ึงเปน

ผูนำการเปลี่ยนแปลงทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับครูผูสอนและนักเรียนในยุคดิจิทัล กระตุนความตองการเรียนรู และการ

สรางนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนเปนผูอำนวยความสะดวกแกครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอีกดวย 

(ทินกร บัวชู, 2560: 1-2) 

นายสุวิทย เมษินทรีย ปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

หน่ึงใน "สถาปนิก" ผูผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 คนสำคัญ กลาวกับ 'บีบีซีไทย' นายสุวิทยกลาววา Thailand 4.0 คือ 

โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามแนวคิดของ คสช. ใหเกิดผลออกมาเปนรปูธรรม 

เนื่องจากขณะนี้โลกเปลี่ยนไปแลว ประเทศไทยจงึตองเปลี่ยนตาม เพื่อใหพนจากกับดัก 3 อยาง คือ 1.กับดักรายไดปาน

กลาง เพราะเราใชเครื่องยนตเศรษฐกิจเดิมมา 50-60 ปแลว ตองเปลี่ยนมาใชนวัตกรรมมาเพิ่มรายได 2.ความเหลื่อมล้ำ 
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รวยกระจุก-จนกระจาย ตองหาวิธีกระจายความเจริญออกไปนอกกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลก็เริ่มทำแลวดวยการแบงการพัฒนา

ออกเปน 18 กลุมจังหวัด และ 3.การพัฒนาที่ไมยั ่งยืน เพราะเนนไปที่ดานเศรษฐกิจ ไมไดคำนึงถึงดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม นายสุวิทยคือผูเปดเผย แนวคิดเรื่อง Thailand 4.0 ตอสาธารณชนเปนคนแรก เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 สมัย

เปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศนและออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ในงาน

สงมอบวาระการปฏิรูปของ สปช. ใหรัฐบาลเขามาสานตอ กระทั่งถูก พล.อ.ประยุทธดึงเขามารวมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ปลายเดือนเดียวกัน ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ทีมงานเดียวกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกฯ 

ดานเศรษฐกิจ กอนจะถูกขยับมาอยูในตำแหนงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ชวงปลายป 2559 เพื่อใหสามารถผลักดัน

นโยบายน้ีไดอยางเต็มท่ีมากข้ึน (พงศพิพัฒน บัญชานนท, 2562: 1-2) 

ความสำเร็จของงานการบริหารงานพัสดุขององคกร ตามวัตถุประสงคขององคการนั ้น ๆยอมขึ ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร ไดแก คน (Man) เงิน (Money) และวัสดุ (Materials) เปนประการสำคัญ การ

จัดการเกี่ยวกับคน ไดแก การบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนเจาหนาที่ขององคกรนั้น ๆ การบริหารเงิน หมายถึง การบริหาร

ทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยในการชำระหนี้ สวนการบริหารวัสดุ หมายถึง การบริหารทรัพยสินทุกชนิดที่ใชในการบริหารงาน

ขององคกรน้ัน ๆ ท่ีเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย คือ การบริหารพัสดุ ซึ่งหมายความถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง การบริหารพัสดุจึงเปนการนำเอาเทคนิคในการจัดการหรือการบริหารมาใช เพ่ือใหเกิดความประหยัด ชวยให

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การบริหารพัสดุจึงมีสวนสัมพันธ และมีผลกระทบไปถึงปจจัยการบริหารอีก 3 ประการ คือ 

คน เงิน และเทคนิคการจัดการ มาผสมผสานและประยุกตเพื่อใชใหบรรลุจุดมุงหมายของการบริหารในสวนรวม (สุวัช  

มูลเมืองแสน. 2563: 4)  

การบริหารงานพัสดุใหมีประสิทธิผลนั้นจะตองอาศัยกลไกในการบริหารที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันโดย

จะตองประกอบดวย โครงสรางหนวยงานกลางและบุคลากรที่เหมาะสม การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุใน

ราชการไทยมีลักษณะเดนชัดและเปนรูปธรรม เริ่มตนเมื่อไดมีการจดัตั้งกรมพัสดุแหงชาติ เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2447 

ทำหนาที่เปนศูนยกลางการพัสดุกลางการพัสดุของประเทศไทย การพัสดุแหงชาตินี้เปนสวนราชการ ระดับกรมในสังกัด

กระทรวงการคลัง แตไดถูกยกเลิกไปเมื่อป พ.ศ. 2485 เนื่องจากไมสามารถสงมอบพัสดุใหหนวยราชการไดทัน และมี

อิทธิพลการเมืองเขามาเกี่ยวของ สำหรับปจจุบันองคกรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานดานพัสดุในราชการ คือ 

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ” ประกอบดวยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการและ

กรรมการอื่น อีกจำนวนหนึ่งสำหรับการดำเนินงานดานพัสดุนั้น สวนราชการ (ระดับกรม) จะรับผิดชอบดำเนินการตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมเปนระเบียบหลกั (กรมบัญชีกลาง, 2552: 

11-13) การปฏิบัติงานดานการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาในปจจุบัน ยังมีปญหาเก่ียวกับดานการบริหารงานพัสดุ อาทิ 

การบำรุงรักษา การไมเขาใจวิธีการใชงานพัสดุ และการดูแลรักษาจึงทำใหครุภัณฑนั้นมีอายุการใชงานสั้นเมื่อซอมแซม

แลวไมสามารถใชงานไดดีดังเดิม ขาดผูดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพพัสดุ ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา การจัดหา 

แผนปฏิบัติการซอมบำรุงยังมีงบประมาณจำกัด ขาดคูมือและแนวปฏิบัติในการซอมบำรุงปญหาในเรื่องการกำหนด

โครงการไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (สุภารัตน อ่ำชุม 2559: 1-3) 

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุในกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 ดาน

ความโปรงใส กระบวนการ และความมีคุณภาพ ของงานพัสดุทั้ง ใน 4 ดาน คือ 1. ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2. ดานการจัดหาพัสดุ 3. ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง 4. ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายทำความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตอง
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ตามระเบียบ และผลจากการศึกษาสามารถนำผลที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการงานพัสดุ รวมทั้งลดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ีพัสดุใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของโรงเรียนตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยจำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยศึกษา ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการจัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง และ 4) ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 132 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and Mogan, 

1970 pp. 607-608) 

 3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1) ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และประสบการณทำงาน 

2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูล

สินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการจัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จาง และ 4) ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาของ 

วรรณชัย รังสี (2550) ผูวิจัยนำมาปรับปรุง และประยุกตใหเขากับบริบทของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามภาพท่ี 1 ดังน้ี  
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 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และ ครูผูปฏิบัติหนาท่ีงาน

พัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 132 คน  

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย คือ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ี

งานพัสดุโรงเรียน จาก 10 โรงเรียน จำนวน 103 คน ไดมาโดยการเปดตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejice and 

Mogan, 1970 pp. 607-608) 

 

 2. เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 4 

ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ และประสบการณ

ทำงาน มีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุม

โรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) จำนวน 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 2) ดานการ

จัดหาพัสดุ 3) ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื ้อจัดจาง และ 4) ดานการควบคุม 

บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) วัดคา

ระดับคะแนน โดยเรียงจากคามากที่สุดไปหาคานอยที่สุด คือ 5,4,3,2,1 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2555: 123) 

ดังน้ี 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง  

2. ประสบการณทำงาน 

2.1 ต่ำกวา 5 ป 

2.2 ตั้งแต 6-10 ป 

2.3 มากกวา 11 ปข้ึนไป 

การบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหาร

แดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 จำนวน 4 ดาน คือ 

1. ดานการจัดทำระบบฐานขอมลูสินทรัพยของ

สถานศึกษา  

2. ดานการจัดหาพัสด ุ

3. ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคณุ

ลักษณะเฉพาะและจดัซื้อจัด 

4. ดานการควบคุม บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 
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5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานและปญหา อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวทิย

วิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน 

  

การสรางเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควา ตำรา วารสาร บทความ วรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ

รายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) (ลวน สายยศและอังคณา  

สายยศ. 2555: 123) เพื ่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม และกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเสนอให

คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบ 

 3. สรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยกำหนดประเด็นและรายการเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ

สรางแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยสรางขอคำถามในแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิดทั้ง 4 ดาน จากนั้นนำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม นำขอเสนอแนะท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไข และจัดพิมพขอคำถามเพ่ือเสนอตอผูเช่ียวชาญตอไป  

4. นำรางแบบสอบถาม ที่สรางขึ ้นเสนอตอผู เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 

(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอคำถามที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่กำหนดไว 

โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.67 ข้ึนไป จำนวน 3 คน คือ 

1) นายจงจิต ดวงสนาม ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

2) นายเวียงชัย ลุนภูงา ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 

3) นายณัฐดนัย ไทยถาวร ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา 

5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือกลุมโรงเรียนสหวิทยสุวรรณศร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 30 คนเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ

เครื่องมือทั้งฉบับ โดยใชวิธีการของครอนบารค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.67-1.00 และนำมาหาคาอำนาจจำแนกรายขอ ดวยวิธีการการหาคาสัมประสิทธิ์อยางงาย แลว

นำมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.93 ผลการวิเคราะหในกระบวนการน้ีไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยูใน

ระดับท่ียอมรับได 

6. นำไปจัดพิมพเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการแจกแบบสอบถามดวยตนเองซึ่งมีข้ันตอน การดำเนินงาน ดังน้ี 
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 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สงถึงผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการ

รวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามไปให ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ

โรงเรียน ดวยตนเอง จำนวน 103 ฉบับ 

3. และเก็บขอมูลกลับคืน จำนวน 103 ฉบับ ครบ 100 % และนำขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองให

ครบถวน เพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 จำแนกตาม เพศ และประสบการณทำงาน โดยใช

ความถ่ี (Frequence) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยคำบรรยาย  

 2. วิเคราะหระดับการปฏิบัติสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เปนรายดาน

และโดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 3. นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551: 113) วิเคราะหสภาพและปญหาการ

บริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย

การหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยภาพรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551: 113)  

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา การปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช สถิติ t-test และ สถิติ F-test 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี  

1. คารอยละ (Percentage) ไดคำนวณเรื่อง เพศ อายุ และประสบการณทำงาน 

2. คาเฉลี ่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชสำหรับวิเคราะหสภาพและ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 ในขอบขายการบริหารงาน มี 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดาน

บริหารงานท่ัวไป 

3. สถิติท่ีใชตรวจสอบสมมติฐาน ประกอบดวย คาสถิติ t-test Independent สำหรับวิเคราะหสมมติฐานความ

แตกตางของ สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศ และประสบการณทำงาน (สุขุม มูลเมือง, 2560:123) 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  

 1. สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย คือดานการจัดหาพัสดุ ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ดานการกำหนดรูปแบบ

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการควบคุม บำรุงรักษา และ

จำหนายพัสดุ ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 มีบางประเด็นท่ีตองทำความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย คือดานการจัดหาพัสดุ ดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา ดานการกำหนดรูปแบบ

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการควบคุม บำรุงรักษา และ

จำหนายพัสดุ ตามลำดับ 

 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา สภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุร ีเขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ

ดานการจัดหาพัสด ุแสดงวา การดำเนินการวิเคราะหแผนงาน /โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑความขาดที่กำหนดมาตรฐาน

กลาง การจัดทำแผนระยะกลางและจัดหาพัสดุในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมอืกับสถานศึกษาหรือหนวยงาน

อื่น รองลงมาคือดานการจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา หมายถึงการสำรวจรายการพัสดุและครุภัณฑ

ของโรงเรียนทั้งหมด นำมาลงทะเบียนควบคุมรายการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

สุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ (2558) ทำวิจัยเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา 1) ปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับปญหาจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการจำหนายพัสดุ ดานการควบคุมพัสดุ ดานการบำรุงรักษาพัสดุ และดานการจัดหาพัสดุ 2) เปรียบเทียบ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน จำแนกตามประสบการณ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยปญหาการบริหารงานพัสดุของผูมีประสบการณนอยมากกวาปญหาการบริหารงานพัสดุของผูมีประสบการณมาก 

3) เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการบำรุงรักษาพัสดุแตกตางกัน 4) แนวทางการพัฒนาบริหารงานพสัดุ

ของโรงเรียน ไดเสนอไว 4 ดาน ดังนี ้ ดานการจัดหาพัสดุ ไดแก ควรจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจางเมื ่อไดรับทราบ

งบประมาณรายจายลวงหนาไวทุกป ดานการควบคุมพัสดุ ไดแก ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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ดานการบำรุงรักษาพัสดุ ไดแก ควรบันทึกประวัติครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อการบำรุงรักษา ดานการจำหนายพัสดุ 

ไดแก ควรสำรวจสภาพครุภัณฑอยางจริงจังเพ่ือดำเนินการจำหนายออกจากบัญชี  

 และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุทธีรา นอยติ๊บ และสมชาย บุญศิริเภสัช (2558) ไดศึกษาเกี ่ยวกับการ

บริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขการ

บริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูอำนวยการโรงเรียน ครุผูปฏิบัติงานดานพัสดุและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ รวมจำนวน 113 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร โยรวมทั้ง 5 ดาน มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนกำหนดความตองการพัสดุ ดานการ

แจกจายพัสดุ ดานการจัดหาพัสดุ ดานการควบคุมและการบำรุงรักษาพัสดุ ตามลำดับ สภาพปญหาที่พบ คือ การสำรวจ

ความตองการใชพัสดุในแตละปงบประมาณยังไมทั่วถึง ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีนอย ทำใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

ลาชา ไมทันตามความตองการของการใชงาน แจกจายพัสดุลาชา ไมตรงตามความตองการของผูใช การเก็บพสัดคุรุภัณฑ

ไมเปนหมวดหมูและไมมีสถานที่สำหรับเก็บพัสดุที่รอการจำหนาย แนวทางการแกปญหา คือ ใหความสำคัญตอขั้นตอน

การวางแผนสำหรับความตองการใชพัสด ุดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหทันตอการใชงาน เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน

พัสดุโดยเฉพาะ ลดระเบียบขั้นตอนการแจกจายพัสดุที่ไมจำเปนเพื่อความรวดเร็ว ตรงตามเวลาความตองการใช จัดทำ

ทะเบียนควบคุมพัสด ุครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เพื่องายตอการติดตามและจัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑที่รอการจำหนาย 

เพ่ือไมใหเกิดความรกรุงรังและสูญหาย  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกน้ันทุกดานไมแตกตางกัน  

 จากผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสห

วิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน เพศชาย

มากกวาเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ

จัดจาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นทุกดานไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาอาจมี

ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน การกำหนดตัวแปร อารมณ ความคิดเห็น เวลาในการตอบแบบสอบถามที่สงผลตอสภาพและ

ปญหาการบริหารงานพัสดุของกลุมโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวัช มูลเมืองแสน (2563) 

ไดศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตตรวจราชการท่ี 11  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดเขตตรวจราชการท่ี 11 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดโุรงเรียน และคร ูโดยรวมอยูในระดับมาก สวนปญหาโดย

รวมอยูในระดับนอย 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความคิด

เห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที่พัสดุโรงเรียนและครู จำแนกตามขนาด

โรงเรียน มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน สวนความคิดเห็นตอปญหาการ

บริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน  

 4. ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที ่พัสดุของโรงเรียน เจาหนาที ่พัสดุโรงเรียนและครู จำแนกตาม

ประสบการณปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 5. แนวทางการบริหารงานพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึกษา นำเสนอแนวทางพัฒนา 2 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน

การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ผูที่ปฏิบัติหนาท่ี ตองศึกษาระเบียบขอบังคับ หากพบพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ใหดำเนินการ

ซอมบำรุงใหมาอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอยางเครงครัด มีการจัดอบรม 

คูมือแบบแผนในการตรวจสอบพัสดุที่แนนอน และ 2) ดานการจำหนายพัสด ุควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทำคูมือประกอบการปฏิบัติงานพัสดุ ใหความรูความเขาใจในการจำหนายพัสดุประจำปและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนการจำหนายพัสดุอยางเครงครัด มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจำหนายพัสดุที่ชัดเจน มีการจัด

อบรมเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำคูมือในการจำหนายพัสดุเพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

พรอมทั้งการนิเทศ กำกับ ติดตามจากฝายบริหารโรงเรียนในดานการจำหนาย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชดาพร 

บุญตา (2561) ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียน

สหวิทยาเขตพนมสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนสหวิทยาเขตพนม

สารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับ

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดหาพัสดุ ดานการควบคุมพัสดุ ดานการบำรุงรักษาพัสดุ และดานการจำหนายพัสดุ 

 2. การเปรียบเทียบปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียน

สหวิทยาเขตพนมสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำแนกตามตำแหนงการปฏิบัติหนาท่ี

งานพัสดุ โดยรวมและดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการจัดหาพัสดุ แตกตางกันอยางไม

มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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