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บทคดัย่อ 
การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) สภาพปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา 

สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และ 2) เพื่อพฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุของสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยก าหนดขัน้ตอนการวจิยัเป็น 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 
สภาพปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
มปีระชากรจ านวน 374 คน ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ และเจา้หน้าทีพ่สัดุ ก าหนดขนาดของกลุ่มประตวัอย่างโดยใชต้าราง Krejcie and Morgan 
(1970) และการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรยีนไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 191 คน 
และใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.99 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ขัน้ตอนที ่2 พฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการ
บรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 14 
ท่าน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ  

 
ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต

พื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยภาพรวมมปัีญหาในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการจดัซื้อจดัจ้าง รองลงมาคอื ด้านการแจกจ่ายพสัดุ และด้านที่น้อยที่สุด คอื ด้านการ
วางแผนหรอืการก าหนดโครงการ 2) พฒันาคู่มือการบรหิารงานพสัดุในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยพฒันาคู่มอืในดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง เนื่องจากพบว่าเป็นดา้นทีม่ปัีญหามากทีสุ่ด 
เมื่อวเิคราะหค์วามเหมาะสมของคู่มอืโดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมรอ้ยละ 94.41 

ค าส าคญั: การบรหิารงานพสัดุ, การพฒันาคูม่อื, สถานศกึษามธัยมศกึษา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the current situation and problems of education supply 

and equipment administration 2) to develop the handbook of the school supplies management under the 
Office of Secondary Educational Service Area 1. The research process is divided into 2 steps: Step 1: current 
situation and problems of education supply and equipment administration Under the Secondary Educational 
Service Area 1 with a sample of 191 consisting of the school director, deputy or assistant director of school 
for budget management, chief of procurement, and parcel staff. Instrument used was a questionnaire with 
reliability of 0.99. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, average, standard deviation. 
Step 2: develop the handbook of the school supplies management under the Office of Secondary Educational 
Service Area 1, then verify for the appropriateness to use of the manual with 14 experts using questionnaire 
with statistics used for data analysis are frequency, percentage 

 
The results of the research can be summarized as follows: 1) The problems of education supply and 

equipment administration under the office of secondary educational service area 1 is overall in high level. 
When considering each aspect, it was found that the highest mean score was on procurement, followed by 
distribution, and the least aspect is the planning or project assignment. 2) Due to its highest level of problem, 
the procurement aspect was then selected for developing school management manual of the school supplies 
Under the Office of Secondary Educational Service Area 1 with overall level of the appropriateness to use  
94.41 percent 
 

Keywords: Education Supply and Equipment, Development for handbook 
 

ภมิูหลงั 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทัง้ด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบรหิารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหส้ถานศกึษาเป็นอสิระ เป็นเอกภาพดา้น
มาตรฐานและนโยบายดา้นการศกึษา รวมทัง้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารและการจดัการศกึษา มุ่งเน้นการมส่ีวน
ร่วมของชุมชน และผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีในพืน้ที ่โดยหลกัเกณฑ์ต่าง  ๆ  เหล่านี้เพื่อเพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพ
ใหแ้ก่สถานศกึษา ส าหรบัโครงสรา้งการบรหิารงานดา้นงบประมาณ มขีอบข่ายงานมากมายรวมไปถงึการบรหิาร
จดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา การวางแผนพสัดุ การก าหนดรปูแบบรายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์
การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ การจดัหาพสัดุ การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษา
และจ าหน่ายพสัดุ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา   

ใน พ.ศ. 2560 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารงานพสัดุภาครฐั พ.ศ. 
2560 [1] และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 [2] แทน
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ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นระเบยีบทีใ่ชม้าเป็นระยะเวลานาน และเนื้อหาบางส่วนได้มกีารปรบัเปลี่ยนไป
ตามบรบิทของสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ท าใหก้ารท างานภายใต้พระราชบญัญตัฉิบบันี้เกดิความไม่คล่องตวัในการ
ท างาน และจากการสัมมนาผู้ปฏิบตัิงานด้านพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเ ขต 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562 จะเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ท างานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัพสัดุโดยตรง ที่เห็นได้อย่าง
ชดัเจนมากทีสุ่ดคอืการมวีธิกีารจดัซื้อจดัจา้งทีเ่ปลี่ยนไปจากเดมิ เนื่องจากระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e - GP) มี
ความซับซ้อน ท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่ท างานในด้านพัสดุเป็นอย่างมาก [3] ส าหรับการบริหารงานพัสดุใน
สถานศึกษาก็ต้องท าตามพระราชบญัญตัินี้ด้วยและในการท างานบางส่วนก็ยงัเป็นระบบเก่าผสมกันไปในบาง
สถานศกึษา เนื่องจากยงัเป็นช่วงเวลาทีเ่ปลีย่นผ่านของพระราชบญัญตั ิ[4] 

จากการทบทวนวรรณกรรม ในด้านของการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา พบว่า มีปัญหาการ
บรหิารงานพสัดุทัง้ในด้านการจดัหาพสัดุ ด้านการควบคุมพสัดุ ด้านการบ ารุงรกัษาพสัดุ ด้านการจ าหน่ายพสัดุ 
และมขีอ้เสนอแนะจากงานวจิยัหลายงานว่าควรมกีารพฒันาขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการจดัการพสัดุทีเ่คร่งครดั
ตามระเบยีบและมคีวามโปร่งใสทีต่รวจสอบได ้และมแีนวทางการพฒันาการวางแผนก าหนดความต้องการพสัดุให้
สอดคล้องกบัแนวการปฏบิตังิานพสัดุ รวมถงึการจดัหาพสัดุและการควบคุมพสัดุโดยควรมกีารจดัท าเป็นคู่มอืการ
ด าเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานพสัดุได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  [5], [6] และปัจจยัด้านการวาง
แผนการบรหิารงานพสัดุ เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานพสัดุอยู่ระดบัมากทีแ่ละมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด [7]  

จากการทบทวนวรรณกรรมของการพฒันาคู่มอื มกีารใหค้วามหมายของคู่มอื คอื ต ารา หนังสอื เอกสาร
แนะน า หรอืสื่อทีใ่ชส้ าหรบัการเป็นแนวทางในการปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการปฏบิตัเิพื่อศกึษาท าความเขา้ใจและงา่ย
กบัการปฏบิตัติามไดใ้นการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งใหม้มีาตรฐานมากทีสุ่ด และท าให้ผูใ้ชง้านของคู่มอืมคีวามรู้
ความสามารถทีใ่กล้เคยีงกนั [8] โดยมลีกัษณะของคู่มอืทีด่ตี้องมกีารจดัล าดบัขอ้มลูน าเสนอเป็นขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย 
รวมทัง้มคี าชีแ้จง มวีตัถุประสงคช์ดัเจน และคู่มอืสามารถน าไปใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ [9], [10] 
 เนื่องด้วยส านักเขตพื้นทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 มโีรงเรยีนที่อยู่ในสงักดั 67 โรงเรยีน มนีักเรยีน
ประมาณ 100,000 กว่าคน ดงันัน้จะไดร้บังบประมาณจดัสรรมากตามจ านวนนักเรยีนไปด้วย ส าหรบัการพฒันา
และส่งเสรมิคุณภาพนักเรยีน จ าเป็นตอ้งใชก้ารจดัสรรงบประมาณทีม่คีุณภาพเพื่อใหน้ักเรยีนไดร้บัประโยชน์สูงสุด 
และโดยการบรหิารเงนิจดัสรรทีไ่ดร้บัมานัน้ ไว ้ซึง่จากการสมัมนาผูท้ีป่ฏบิตังิานดา้นพสัดุประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 1 ยงัพบปัญหาของการท างานทัง้ในด้านการจดัซื้อจดัจ้าง การ
เบกิจ่าย และการจ าหน่ายพสัดุ การบรหิารพสัดุในสถานศกึษาแต่ละแห่ง จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท า ให้
สถานศกึษาไดพ้สัดุมาดว้ยความถูกตอ้งตามระเบยีบทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 
 จากการศกึษาขอ้มูลและปัญหาพบว่า มกีารศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิารงานพสัดุ แต่ยงัขาด
แนวทางที่เป็นคู่มอือย่างเป็นรูปธรรมในสถานศกึษา เพื่อช่วยให้สถานศกึษาสามารถบรหิารงานพสัดุได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าวจิยัเพื่อพฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุ
ในสถานศกึษา ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเขา้ใจระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัจิรงิซึ่งจะท าใหก้ารท างานเป็นไปดว้ย
ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได ้รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการใชง้บประมาณแผ่นดนิทีม่าจากภาษี
ของประชาชนทุกคน 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
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2. เพื่อพฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยแบ่งตามวตัถุประสงค ์2 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจบุนัของการบริหารงานพสัดขุองสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 เป็นแบบสอบถาม 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1.1. ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื ผู้อ านวยการโรงเรยีน รองผู้อ านวยการหรอืผู้ช่วยผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และเจ้าหน้าที่พสัดุ จ านวน 374 คน ของสถานศึกษาใน
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 มจี านวน 67 โรงเรยีน 

 
    1.2 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดย

ใช้เกณฑ์ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) [11] ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาทัง้สิ้น 191 คน ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน รองผูอ้ านวยการหรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ 
เจา้หน้าทีพ่สัดุ และสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ตามขนาดโรงเรยีน  

สภาพปัญหาการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา 
1. การวางแผนและก าหนดโครงการ 
2. การก าหนดความตอ้งการ 
3. การจดัซื้อจดัจา้ง 
4. การแจกจ่ายและควบคุม  
5. การบ ารุงรกัษา 
6. การจ าหน่ายพสัด ุ คู่มือการบรหิารงานพสัด ุ 

ในสถานศกึษา คู่มอืการบรหิารงานพสัด ุ
1. วตัถุประสงค ์
2. ค าชีแ้จง 
3. แผนผงักระบวนการท างาน 
4. แผนผงัวธิกีารจดัซื้อจดัจา้ง 
5. รายละเอยีดการจดัซื้อจดัจา้ง 
6. ตวัอย่างแบบฟอรม์เอกสารการจดัซื้อจดัจา้ง 
7. ปัญหาทีพ่บบ่อยในการปฏบิตังิาน 
8. เอกสารและสิง่อา้งองิ 
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2. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
   2.1 สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษา และเจา้หน้าทีพ่สัดุ จ านวน 5 คน เพื่อ

น าขอ้มลูมาประกอบในการสรา้งเครื่องมอืเพื่อใชใ้นเกบ็แบบสอบถาม 
   2.2 ศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา 
   2.3 สร้างแบบสอบถาม จากนัน้น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิ

เนื้อหา (Context validity) ความตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct validity) หาดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถาม
กบัจุดประสงค ์(Index of item objective Congruence : IOC) โดยใชข้อ้ค าถามทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0   
    2.4 น าแบบสอบถามที่ท าการแก้ไขและปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบัผู้ปฏิบตัิงานพสัดุใน
สถานศกึษา เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่องมอืวจิยั โดยน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูจ านวน 30 ชุด  โดยใช ้
สูตรการหาค่าความเชื่อมัน่ จากสูตรค่าสมัประสทิธิค์วามเที่ยงของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.99 
    2.5 น าแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง 
    2.6 น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี้ 1) วเิคราะห์แบบสอบถาม ตอนที ่1 เกี่ยวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 2) วเิคราะห์

แบบสอบถาม ตอนที ่2 เกีย่วกบัสภาพปัญหาการบรหิารงานพสัดุของสถานศกึษา โดยการค านวณค่าเฉลีย่ ( x  ) 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ขัน้ตอนท่ี 2 การพัฒนาคู่มือการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 1 โดยลกัษณะของคู่มือได้น าสภาพปัญหาท่ีได้จากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 มา
เป็นแนวทางในการพฒันาคู่มือการบริหารงานพสัดใุนสถานศึกษา 

1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษาและการพฒันา
คู่มอืการบรหิารงาน 

2. สร้างคู่มอืและแผนผงัการด าเนินงานการบรหิารงานพสัดุ (Flow Chart) โดยมอีงค์ประกอบของคู่มอื 
ดงันี้ 1) วตัถุประสงค ์2) ค าชีแ้จง 3) แผนผงักระบวนการท างาน 4) แผนผงัวธิกีารจดัซื้อจดัจา้ง 5) รายละเอยีดการ
จดัซื้อจดัจา้ง 6) ตวัอย่างแบบฟอรม์เอกสารการจดัซื้อจดัจา้ง 7) ปัญหาทีพ่บบ่อยในการปฏบิตังิาน 8) เอกสารและ
สิง่อา้งองิ 

3. ผู้วจิยัสร้างคู่มอืแผนผงัการด าเนินงานการบรหิารงานพสัดุ (Flow Chart) แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไขใหคู้่มอืแผนผงัการท างานการ
บรหิารงานพสัดุ (Flow Chart) มคีวามถูกตอ้ง 
 4. สรา้งแบบตรวจสอบรายการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอืแผนผงัการท างานการบรหิารงาน
พสัดุ (Flow Chart) 
 5. น าคู่มอืแผนผงัการด าเนินงานการบรหิารงานพสัดุ (Flow Chart) ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการท างานบรหิาร
พสัดุในสถานศกึษา ตรวจสอบความเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะของแนวทางในการพฒันาคู่มอืการบรหิารงาน
พสัดุ จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย  
    1. ผูอ้ านวยการส านักคลงัและสนิทรพัย ์ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
    2. ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1  
    3. ผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน 4 คน 
    4. รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน จ านวน 4 คน 
    5. หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ จ านวน 4 คน 
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 6. วเิคราะห์แบบตรวจสอบความเหมาะสมโดยการแจกแจกความถี่ (Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 
 7. ปรบัปรุงคู่มอืการบรหิารงานพสัดุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

สรปุผลการวิจยั 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนัของการบริหารงานพสัดุในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต1 และพฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 สรุปผลการศกึษาได ้3 ประเดน็ ดงันี้ 

1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 
วุฒกิารศกึษาปรญิญาตรสีูงสุดส่วนใหญ่ รอ้ยละ 55.60 อายุมากกว่า 50 ปี รอ้ยละ 29.40 รองลงมา คอือายุ 31 - 
40 ปี ร้อยละ 28.10  ต าแหน่งส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่พสัดุ ร้อยละ 40.60 และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานใน
ต าแหน่งส่วนใหญ่ 1 – 5  ปี รอ้ยละ  60.00 

2. ผลการศกึษาสภาพปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารงานพสัดุในสถานศกึษา พบว่า สภาพปัญหาการ
บรหิารพสัดุโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อวเิคราะหปั์ญหาเป็นรายดา้นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซื้อจดั
จา้ง ดา้นการแจกแจงและการควบคุม ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ ดา้นการบ ารุงรกัษา ดา้นก าหนดความตอ้งการ และ
ดา้นการวางแผนหรอืการก าหนดโครงการ โดยเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้พบว่า สภาพปัญหาของสถานศกึษามคีวาม
โปร่งใสตรวจสอบไดใ้นการท างานดา้นการจดัซื้อจดัจา้งพสัดุทุกขัน้ตอน รองลงมาคอื สถานศกึษาจดัซื้อจดัจา้งตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. ผลการพฒันาคู่มอืการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
1 ได้ผลการพฒันาคู่มอืการบรหิารพสัดุในด้านการจดัซื้อจดัจา้งซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากทีสุ่ดในการศกึษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบนัของการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา โดยคู่มอืการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา จดัท าโดยใชห้ลกัการใน
การบริหารพสัดุที่ส าคญั คือ ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
ประกอบด้วยวิธกีารจดัซื้อจดัจ้างทีส่ถานศกึษาใชป้ฏิบตัิงานบ่อยครัง้ 2 วธิ ีได้แก่ 1. วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 2. วธิเีฉพาะเจาะจง โดยคู่มอืการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 ไดต้รวจสอบความเหมาะสมของคู่มอื จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 13 
ท่าน พบว่าโดยภาพรวมคู่มอืมเีหมาะสมรอ้ยละ 94.41 
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ภาพประกอบ 2 คู่มอืการบรหิารพสัดุในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เรื่อง การพฒันาคู่มอืการบริหารงานพสัดุในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. สภาพปัญหาปัจจุบันของการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 
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จากการศึกษา พบว่า ปัญหาการบรหิารงานพสัดุในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 1 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของปัญหาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอืดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง  รองลงมาคอืดา้นการแจกจ่ายและการควบคุม ส่วนดา้นการวางแผนหรอื
การก าหนดโครงการ มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจดัซื้อจดัจา้งดว้ยระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นระเบยีบใหม่ท าใหผู้บ้รหิารและครผููป้ฏบิตังิานยงัไม่
มคีวามเชีย่วชาญในดา้นนี้ และปัญหาของขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งและการแจกจ่ายรวมถงึการควบคุมทีม่โีปร่งใส
และตรวจสอบได ้ในส่วนของดา้นเอกสารใบตรวจรบัและใบเบกิอาจไม่สอดคล้องกนัและการทีผู่ไ้ด้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูต้รวจรบัไม่ไดต้รวจรบัอย่างเป็นจรงิ  สอดคลอ้งกบั สุภมาส ค าสมิ [12] กล่าวถงึ สภาพและปัญหาการบรหิารงาน
พสัดุโรงเรยีนวดัประชาบ ารุง ส านักงานเขตบางขนุเทยีน สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมสภาพการบรหิาร
พสัดุโรงเรยีนวดัประชาบ ารุง ส านักงานเขตบางขุนเทยีน สงักดักรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่รายดา้นทีพ่บปัญหามากทีสุ่ดคอื ดา้นการจดัหา และสนัต ิแสวงทรพัย ์[6] ไดศ้กึษา เรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานพสัดุของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
พบว่า 1. ปัญหาการบรหิารงานพสัดุของโรงเรยีน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรยีงล าดบัปัญหา
จากน้อยไปมาก ได้แก่ ด้านการบ ารุงรกัษาพสัดุ ด้านการจดัหาพสัดุ ด้านการควบคุมพสัดุและด้านการจ าหน่าย
พสัดุ และยงัสอดคล้องกบันราภรณ์ อินทพงษ์ [5] ที่ศกึษาแนวทางพฒันาการบรหิารงานพสัดุของสถานศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 ในอ าเภอพรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร
ที่พบปัญหาการบรหิารงานพสัดุในทุกดา้น ได้แก่ ด้านการจดัหาพสัดุ ด้านการควบคุมพสัดุ ด้านการบ ารุงรกัษา
พสัดุ ดา้นจ าหน่ายพสัดุ ซึ่งปัญหาทีพ่บมากทีสุ่ด คอื การทีม่ขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานการจดัการพสัดุทีเ่คร่งครดั
ตามระเบยีบและตอ้งมคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 

2. พฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุของสถานศกึษา ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต1    
จากผลการพฒันาคู่มอืการบรหิารงานพสัดุของสถานศกึษา ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 1 โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มอืจากผู้เชีย่วชาญจ านวน 13 ท่าน พบว่า คู่มอืการบรหิารพสัดุมี
ความเหมาะสมร้อยละ 94.41 ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานด้านการบริหารงานพสัดุได้ และจากแบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญรายขอ้ทีม่คีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด คอื การน าคู่มอืไปใชใ้นการแกปั้ญหา
เกี่ยวกบัการท างานดา้นการบรหิารพสัดุ อาจเป็นเพราะว่าในการปฏบิตังิานจรงิอาจจะเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถ
ใชค้วามรูจ้ากคู่มอืในการแก้ปัญหาได ้และบางกรณีต้องมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นนี้โดยตรงใหค้ าแนะน า จงึจ า เป็นต้องมี
การอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอหรือเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อศึกษากรณีตัวอย่างในการ
ปฏบิตังิาน ท าใหผู้ป้ฏบิตัมิอีงคค์วามรูใ้นการปฏบิตังิานมากขึน้ สอดคลอ้งกบั สนัต ิแสวงทรพัย ์[6] ไดศ้กึษา เรื่อง 
ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานพสัดุของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 1 พบว่า  แนวทางการพฒันาการบริหารงานพัสดุ ด้านการจดัหาพสัดุและด้านการควบคุมพัสดุ
หน่วยงานต้นสงักดัควรจดัท าคู่มอืการจดัซื้อจดัจา้งใหโ้รงเรยีนปฏิบตัเิป็นแนวทางเดยีวกนั ด้านการบ ารุงรกัษา
พสัดุ ควรตัง้งบประมาณในการซ่อมแซมใหเ้พยีงพอเพื่อใหใ้ชก้ารตลอดอายุการใชง้าน และดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 
ควรจดัอบรมเจา้หน้าที ่ใหม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัการจ าหน่ายพสัดุ และกญัสพฒัน์ นับถอืตรงและนันตพร ศรวีไิล [13] 
ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรหิารงานพสัดุ วทิยาลยัธาตุพนม มหาวทิยาลยันครพนม 
พบว่า แนวทางพฒันาการบรหิารงานพสัดุ 1. ส ารวจความต้องการพสัดุ เพื่อจดัสรรงบประมาณใหก้บัสาขาวชิาที่
ขาดแคลนมากที่สุดก่อน และวางแผนการจดัหาพสัดุในปีต่อไปให้เพยีงพอกบัความต้องการในทุกสาขาวชิา 2. 
ฝึกอบรมใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุมคีวามรูเ้ขา้ใจระเบยีบพสัดุและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
3. จดัท าคู่มอืขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างให้กบัผู้บรหิาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความรู้ความ
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เขา้ใจในขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างมากขึ้น 4. จดัหาห้องที่ใช้ปฏิบตัิงานด้านพสัดุให้สามารถจดัเก็บพสัดุได้อย่าง
เพยีงพอและสะดวกต่อการเบกิจ่าย 5. จดัท าคู่มอืแบบฟอรม์เอกสารและขัน้ตอนการจ าหน่ายพสัดุเพื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจในการจ าหน่ายพสัดุ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยัและการน าผลไปใช้ 

 1. จากการศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยการวเิคราะห์จากขอ้ปัญหาทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่ามปัีญหา
การบริหารงานพัสดุด้านความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ของการท างานพัสดุ ดังนัน้ ควรมีกระบวน
บรหิารงานพสัดุทีถู่กตอ้งและชดัเจนเป็นรปูธรรมรวมทัง้ใชก้ารท างานแบบมส่ีวนร่วม โดยในแต่ละขัน้ตอนสามารถ
ตรวจสอบได้จากบุคคลทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคญัและ
ค านึงถงึความถูกตอ้งและโปร่งใสในการท างานดา้นการบรหิารงานพสัดุอย่างแทจ้รงิ 
 2. จากศึกษา พบว่า สถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญั
ในการให้ความรู้เกี่ยวกบัด้านพสัดุให้กบับุคลากรในสถานศกึษา ซึ่งอาจจะเป็นการจดัอบรมให้บุคลากรมคีวาม
ความรูค้วามเขา้ทีถู่กต้องส าหรบัใชใ้นการท างานเพื่อป้องกนัการกระท าผดิตามกฎหมาย ทีส่่งผลต่อสถานศกึษา
และบุคคลากรผูป้ฏบิตังิาน  

3. จากพฒันาคู่มอื พบว่า ควรมกีารรวบรวมค าถามทีพ่บบ่อยจากการปฏบิตัิเพิม่มากขึน้ เนื่องจากเป็น
ส่วนทีม่ปีระโยชน์แก่ผูท้ีศ่กึษา โดยอาจจะรวบรวมจากการสมัภาษณ์หรอืแบบสอบถามจากหวัหน้าเจา้หน้าทีพ่สัดุ
หลาย ๆ โรงเรยีน 
 4. จากพฒันาคู่มอื พบว่า ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุมอืใหม่ยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้
ไม่สามารถศกึษาคู่มอืไดอ้ย่างชดัเจนและเหน็ภาพ ดงันัน้ ควรจดัใหม้กีารอบรมเพื่อใหค้วามรูด้า้นพสัดุเพิม่เตมิและ
การอบรมเชงิปฏบิตักิารโดยใชก้รณีตวัอย่างทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะช่วยให้
ผูบ้รหิารและครผููป้ฏบิตัมิอีงคค์วามรูใ้นการท างานมากยิง่ขึน้ 
 5. การพฒันาคู่มือ ควรเพิ่มขัน้ตอนการน าคู่มอืที่ได้พฒันาไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริงเพื่อได้คู่มอืที่มี
ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 1 ในครัง้นี้ท าใหเ้หน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยวเิคราะห์จากขอ้ปัญหาทีม่คี่าเฉลี่ยสูง พบว่าการบรหิาร
พสัดุยงัมปัีญหาดา้นความไม่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดข้องการบรหิารพสัดุอยู่เป็นจ านวนมากจงึเป็นสิง่ที่
น่าสนใจในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปเกี่ยวปัจจยัทีม่ส่ีงผลต่อการบรหิารพสัดุทีม่คีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได ้รวมไปถงึอทิธพิลและจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาต่อการบรหิารงานดา้นพสัดุ 

2. จากผลการศกึษาดา้นปัญหาการบรหิารดา้นพสัดุท าใหเ้หน็ถงึปัญหาทีจ่ะน าไปสู่การแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้
ในการบริหารด้านพสัดุ ส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป สามารถน าไปจดัท าเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานพัสดุใน
สถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุดได ้
 3. จากผลการพัฒนาคู่มือการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 1 ส าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป ควรเป็นการพฒันาการคู่มอืการบรหิารงานพสัดุดา้นทีเ่กีย่วกบังาน
จา้งก่อสรา้งซึง่มลีกัษณะเฉพาะมากขึน้ 
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