
การบริหารพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ 

ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มThe  

     เบญญาภา  ยาโตปมา
*
 

รองศาสตราจารย ์พพิฒัน ์ไทยอารี
**
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุ

ของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สมมติฐานการวิจัย คือ 

ผู้ปฏบิัติงานด้านพัสดุและผู้ใช้บริการงานพัสดุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีประสทิธภิาพการ

บริหารงานพัสดุของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม นาํมาทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบสมมติฐานด้วย สถิติ t-test  F-test  

และทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) โดยผลของการศึกษาวิจัย

พบว่า  

การบริหารงานพัสดุจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานพัสดุสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ 

สาํนัก อายุ และประสบการณ์การทาํงาน  และลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา ไม่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสาํนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

คาํสาํคัญ 

การบริการพัสดุอย่างมีประสทิธภิาพ 
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1. บทนาํ 

งานพัสดุมีความสาํคัญต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งน้ี เพราะพัสดุเป็น

เคร่ืองมือที่ช่วยให้การบริหารงานมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น การจัดการงานพัสดุจึงเป็นสิ่งที่มีความ

จาํเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากจะก่อให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ ประหยัด ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ว

การมีความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ จึงทาํให้องค์กรประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว้หาก

องค์กรใดขาดหลักการจัดการงานพัสดุที่ดีแล้ว การทาํงานย่อมจะเกดิความซํา้ซ้อนและสิ้นเปลือง 

และจะทาํให้องค์กรน้ันด้อยประสิทธิภาพ ประกอบกับงานพัสดุเป็นงานที่สนับสนุนแผนงาน

โครงการต่างๆ ซ่ึงได้วางแผนไว้โดยให้มีพัสดุพอใช้ตลอดเวลา ทาํให้งานและโครงการดาํเนินไปได้ 

ส่วนงานด้านอื่นๆ น้ันจะประสบผลสาํเรจ็ไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายพัสดุ  

ส่วนบริหารงานพัสดุ สาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสาํคัญในด้านการจัดหา-จัดซ้ือ การควบคุมและจาํหน่ายพัสดุ

ของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออาํนวยความสะดวก และ

จัดระบบบริหารงาน โดยมีการจัดทาํแผนปฏบิัติการการจัดซ้ือจัดจ้างประจาํปี เพ่ือเป็นแนวทางใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง มีการรายงานการปฏบิัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ดาํเนินการจัดหา-จัดซ้ือ และ

จัดจ้างซ่อมบํารุงพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการจัดเกบ็พัสดุคงคลังให้บริการ

หน่วยงานในการเบิกใช้ การควบคุม การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดทาํบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การ

จัดทาํรายงานการเบิกใช้และจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ ด้านการพัสดุตลอดจนการดาํเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจาํปี และการจาํหน่ายพัสดุชาํรุด หมดความจาํเป็นในการใช้งานเม่ือมีหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 

ประกอบกบัการเพ่ิมจาํนวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทาํให้ปริมาณงานของส่วนบริหารงานพัสดุ

เพ่ิมสูงขึ้ นด้วย ทั้งน้ีการปฏิบัติงานต้องยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบ 

กฎระเบียบของทางราชการและหลักการบริหารพัสดุ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม  และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการด้านพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น  

งานพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเร่ืองของการเกิดข้อผิดพลาด เน่ืองจากเป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับ กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ ที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องศึกษาติดตาม และเป็นผู้มีประสบการณ์การปฏบิัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

ปฏบิัติงาน โดยยึดหลักการบริหารพัสดุ ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ทั้งน้ี

เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน ลดความเสี่ยงในการปฏบิัติงานที่หากผิดพลาด จะมีผล

ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง ทิศทางการพัฒนางานด้านการพัสดุในอนาคต

ของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติควรให้ความสาํคัญกับผู้ปฏบิัติงานด้านการพัสดุ

โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

ให้เกดิผลดี มีความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณซ่ึงเป็นเงินภาษีของทุกคนตลอดไปด้วยเหตุผลที่
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แสดงถึงความสาํคัญและความจาํเป็นของเร่ืองที่ศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา

เร่ืองการบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือจะทราบข้อมูลอนัจะทาํให้เกดิประโยชน์อย่างย่ิง ต่อการพิจารณาของผู้บริหารใน

การพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสาํนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

2. ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้กลุ่มรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 179 ตัวอย่าง เป็นบุคลากรในสาํนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 8 สาํนัก จาํนวน 321 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2557 ถงึเดือนกุมภาพันธ ์2558 

 

2. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นจาก

การศึกษา แนวคิด ทฤษฎ ีผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  

ส่วน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา เกี่ยวข้องกบังานพัสดุด้านใด ประสบการณก์ารทาํงานข้อคาํถามเป็นแบบปลายปิด 

จาํนวน  6  ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสาํนักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ข้อบังคับ/

กฎระเบียบ เทคโนโลยี ความคุ้มค้า ความโปร่งใส ความรวดเรว็ในการให้บริการ ผู้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) ในการวัด

ระดับประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุ 
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามกบัตัวอย่าง

และเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบถามเพ่ือให้

บุคลากรในสาํนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 179 ตวัอย่าง และนาํ

ข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 สาํหรับสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยนาํข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างมา

วิเคราะห์ทางสถติิ โดยใโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS โดยสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 

  1) สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

- ค่าสถติิร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean)  

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   2) สถติิที่ใช้สาํหรับทดสอบสมมติฐาน  

     ทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มที่เป็น

อสิระต่อกนัโดยการคาํนวณหาค่า t-Test  

    ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้

สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way Analysis of Variance) ถ้าพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใช้วิธเีชฟเฟ (Scheffe’) (กลัยา วานิชย์บัญชา, 

2548, น. 240) 

 

3.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

สรุปผล 

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลตัวอย่างบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่สงักดังาน สาํนักบริหารกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา สาํนักการบิน 

คิดเป็นร้อยละ 16.8 เพศ ส่วนใหญ่ เพศหญิง จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2และ เพศ

ชาย จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 เรียงตามลาํดับ อายุส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 36-45 ปี 

จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมา 25-35 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  

และ 46-55 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 เรียงตามลําดับ การศึกษาส่วนใหญ่ 

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา ปริญญาโท จาํนวน 

62 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  และ ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เรียง

ตามลาํดับ ความเกี่ยวข้องต่องานพัสดุส่วนใหญ่ เป็น ผู้ปฏบิัติงานด้านพัสดุ จาํนวน 137 คน คิด

เป็นร้อยละ 76.5 รองลงมา ผู้ใช้บริการงานพัสดุ  จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5   เรียง
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ตามลาํดับ ประสบการณ์การทาํงานส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทาํงาน 6-10 ปี จาํนวน 91 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมา ตั้งแต่ 1 - 5 ปี จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และ 11-

15 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1  เรียงตามลาํดับ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุของ

สาํนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความถูกต้อง โดยภาพรวมมีระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุ

อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 เม่ือพิจารณาผล

แต่ละข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่านคดิว่าเจ้าหน้าที่พัสดุมีความสามารถดาํเนินการ

ควบคุม จาํหน่ายพัสดุ ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.72  และรองลงมา  ท่านคดิว่าหน่วยงานให้ความสาํคัญต่อการจัดอบรมให้

ความรู้ เกี่ยวกบัการจัดหาพัสดุแก่ผู้ปฏบิัตงิานและผู้ใช้บริการงานพัสดุ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.74 

ข้อบังคับ / กฎระเบียบ โดยภาพรวม  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.40 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

มากที่สุดคือ ข้อบังคับ/กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุมีการเปล่ียนแปลง

แก้ไขอยู่เสมอส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.78  และรองลงมา  ท่านคิดว่ากฎระเบียบที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง การ

ควบคุม การเกบ็รักษาและจาํหน่ายในปัจจุบันมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79 

เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่าน

คิดว่าสาํนักงานฯ มีการนาํเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสทิธิภาพ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75  และรองลงมา  การปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.74 

ความคุ้มค่า โดยภาพรวมมีประสทิธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.73 เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่าน

คิดว่าสาํนักงานฯ มีการใช้เงินงบประมาณ สาํหรับการจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุ ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

ความคุ้มค่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71  และรองลงมา  ท่าน

คิดว่าการตรวจสอบพัสดุประจาํปี เป็นการตรวจสอบการใช้งาน วัสดุ อุปกรณ์การใช้งานเพ่ือให้

เกดิความคุ้มค่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 

ความโปร่งใส โดยภาพรวมมีประสทิธภิาพอยู่ในระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และ ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่าน
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คิดว่าการจัดซ้ือ จัดจ้างพัสดุ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.72  และรองลงมา  ท่านคิดว่าการ

ประกาศเผยแพร่ แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้างประจาํปีงบประมาณ เป็นการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใส ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71 

ความรวดเร็วในการให้บริการโดยภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.39 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ ท่านคิดว่าการจัดซ้ือ จัดจ้างของสาํนักงานฯ สามารถลดกระบวนการให้ได้

พัสดุได้เรว็ขึ้น ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.72  และรองลงมา  

ท่านคิดว่าการกาํหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการด้านการพัสดุมีความเหมาะสม 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.73 

ผลการทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานการวิจัย ได้ผลการทดสอบ พบว่าการ

บริหารงานพัสดุจาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพในการบริหารงานพัสดุ

สาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ สาํนัก อายุ และ

ประสบการณก์ารทาํงาน  และลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ไม่มีผล

ต่อการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสทิธิภาพของสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาจากการวิจัยการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสาํนักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถอภิปรายผลตามผลการวิจัยโดยแยก

พิจารณาเป็นประเดน็ต่างๆ ได้ดังน้ี 

การศึกษาการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านความถูกต้อง ด้านข้อบังคับ/กฎระเบียบด้านเทคโนโลยี 

ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส  และด้านความรวดเรว็ในการให้บริการการศึกษาพบว่าการ

บริหารงานด้านพัสดุ มีประสิทธิภาพมาก  อาจเ น่ืองมาจากสํา นักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางการให้บริการการ

ดาํเนินการ การบริหารของกระทรวงซ่ึงต้องมีการจัดหา จัดซ้ือ จัดจ้างรวมถึงการควบคุมดูแล 

แม้กระทั่งการบริหารในเร่ืองงบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีระเบียบ กฎหมายที่ต้องปฏบิัติอย่าง

เคร่งครัดไม่เช่นน้ันอาจจะกระทบถึงกระทรวงดังน้ันสาํนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจึง ได้มีการวางแผนการจัดซ้ือ จัดจ้างเพ่ือให้ได้ตามความต้องการตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ ตลอดจนมีการบริหารจัดการพัสดุที่ได้มาให้เกิดความคุ้มค่าซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เทียมใจ สุขสภา (2543) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของคณะ

ศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารพัสดุและผล
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การศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด้านการวางแผน ภาควิชาและหน่วยงานควรมีการวางแผนการใช้พัสดุ ควรมีการวางแผนการ

จัดซ้ือจัดจ้างในต้นปีงบประมาณ ด้านการกาํหนดความต้องการภาควิชาและหน่วยงานควรกาํหนด

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และระยะเวลาความต้องการใช้พัสดุให้ละเอยีดและชัดเจน ด้านการจัดหา 

การจัดซ้ือพัสดุ  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการบริหารงานพัสดุจําแนกตามลักษณะส่วน

บุคคลแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการบ ริหารงานพัส ดุสํา นักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ สาํนัก อายุ และประสบการณ์การทาํงาน 

อาจเน่ืองมาจากผู้ที่ปฏบิัตงิานแต่ละสาํนักอาจมีการอบรม การสอนงาน และประสบการณ์ทาํงานที่

มากกว่าสาํนักอื่น ๆ ทาํให้มีประสทิธภิาพในการปฏบิัติงานให้ผลงานออกมาดี และลักษณะบุคคล

ที่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากผู้ที่ทาํหน้าที่เกี่ยวกบัการปฏบิัติงานด้านพัสดุ หรือผู้ใช้บริการ อาศัย

ประสบการณ์การเรียนรู้ งานจึงมีประสทิธิภาพไม่ทาํให้แตกต่างกนั จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสทิธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย สกุญัญา ศรีทบัทมิ(2555)ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลเพศระดับการศึกษาหน้าที่ พัสดุมีประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาชในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษาที่ได้การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสทิธภิาพของสาํนักงานปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  พบดังน้ี 

1. ด้านความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี เหน็ควร

ให้มีการกาํชับผู้ปฏบิตัิงานพัสดุให้รอบครอบและเข้มงวดในการจัดหาเพ่ือเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

ในการดาํเนินการ 

2.  ด้านข้อบังคับ/กฎระเบียบ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี 

เหน็ควรมีการฝึกอบรมข้อบังคับ/กฎระเบยีบ อย่างต่อเน่ือง รวมไปถงึการสบัเปล่ียน หมุนเวียน

งาน เพ่ือให้เกดิพัฒนาตนเองมากขึ้น 

3.   ด้านเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี เหน็ควร

สนับสนุนให้ผู้ปฏบิัติงานพัสดุ และผู้ใช้บริการงานพัสดุ ใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมสาํเรจ็รปูมา

ใช้ในการปฏบิตัิงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการทาํงานที่สงูขึ้น 

4.   ด้านความคุ้มค่า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี  เหน็ควร

มีการสาํรวจและประเมินผล อปุกรณเ์คร่ืองใช้สํ่านักงานที่มีอยู่ รวมถงึการดูแลบาํรงุรักษาให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพ่ือให้เกดิความคุ้มค่ามากที่สดุ 

 5.  ด้านความโปร่งใส ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี  เหน็

ควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทุกโครงการ เพ่ือให้เกดิความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้       
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6.  ด้านความรวดเรว็ในการให้บริการ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จาก

การศึกษา ดังน้ี ควรมีการพัฒนาในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการจัดซ้ือจดั

จ้าง  เพ่ือเพ่ิมความรวดเรว็ในการปฏบิตัิงานพัสดุ 

 เพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษากลยุทธใ์นการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารงานพัสดุ

ของหน่วยงานราชการอื่นๆเพ่ือเป็นการเปรียบเทยีบผลที่ได้และเป็นแนวทางในการปรับปรงุและ

พัฒนาการบริหารงานพัสดุต่อไป และควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการปฏบิตังิานพัสดุเพ่ือหา

สาเหตุของปัญหาซ่ึงจะนาํไปสู่การปรับปรงุแก้ไขให้เหมาะสมกบัการปฏบิัติงานตามระเบียบพัสดุที่

ใช้ในปัจจุบนั 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
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