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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
ของหน่ วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของหน่ วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจํา แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล สมมติ ฐ านการวิ จั ย คื อ
ผู้ปฏิบัติงานด้ านพัสดุและผู้ใช้ บริการงานพัสดุท่มี ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
บริ หารงานพั สดุ ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแตกต่ างกัน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม นํามาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานด้ วย สถิติ t-test F-test
และทดสอบรายคู่ โดยใช้ วิธี Least Significant Difference (LSD) โดยผลของการศึกษาวิจัย
พบว่า
การบริหารงานพัสดุจาํ แนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานพัสดุสาํ นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแตกต่างกัน ได้ แก่
สํานัก อายุ และประสบการณ์การทํางาน และลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ ระดับ
การศึ ก ษา ไม่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานพั ส ดุ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
คําสําคัญ
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1. บทนํา
งานพัสดุมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการงานพัสดุจึงเป็ นสิ่งที่มีความ
จําเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะก่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันแล้ ว
การมีความพร้ อมด้ านวัสดุ ครุภัณฑ์ จึงทําให้ องค์กรประสบผลสําเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ หาก
องค์กรใดขาดหลักการจัดการงานพัสดุท่ดี ีแล้ ว การทํางานย่อมจะเกิดความซํา้ ซ้ อนและสิ้นเปลือง
และจะทํา ให้ องค์กรนั้น ด้ อยประสิทธิภ าพ ประกอบกับ งานพั สดุ เป็ นงานที่สนับ สนุ นแผนงาน
โครงการต่างๆ ซึ่งได้ วางแผนไว้ โดยให้ มีพัสดุพอใช้ ตลอดเวลา ทําให้ งานและโครงการดําเนินไปได้
ส่วนงานด้ านอื่นๆ นั้นจะประสบผลสําเร็จไม่ได้ หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากฝ่ ายพัสดุ
ส่วนบริหารงานพัสดุ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เป็ นหน่ วยงานหลัก และหน่ วยงานสําคัญในด้ านการจัดหา-จัดซื้อ การควบคุมและจําหน่ายพัสดุ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่ออํานวยความสะดวก และ
จัดระบบบริหารงาน โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้ างประจําปี เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดซื้อจัดจ้ าง มีการรายงานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง ดําเนินการจัดหา-จัดซื้อ และ
จัดจ้ างซ่ อมบํารุงพั สดุ ให้ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ งานอยู่ เสมอมีการจัดเก็บพั สดุ คงคลังให้ บริ การ
หน่วยงานในการเบิกใช้ การควบคุม การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดทําบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การ
จัดทํารายงานการเบิกใช้ และจัดเก็บข้ อมูลต่างๆ ด้ านการพัสดุตลอดจนการดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุชาํ รุด หมดความจําเป็ นในการใช้ งานเมื่อมีหน่ วยงานเพิ่มขึ้น
ประกอบกับการเพิ่มจํานวนข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง ทําให้ ปริมาณงานของส่วนบริหารงานพัสดุ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ นด้ ว ย ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ง านต้ อ งยึ ด หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านตามกรอบ
กฎระเบียบของทางราชการและหลักการบริหารพัสดุ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขัน
อย่ า งเป็ นธรรม และเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ร าชการด้ านพั ส ดุ ข องสํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
งานพัสดุเป็ นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดข้ อผิดพลาด เนื่องจากเป็ นงานที่
เกี่ยวข้ องกับ กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดเวลา
เจ้ าหน้ าที่พัสดุจึงต้ องศึกษาติดตาม และเป็ นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารพัสดุ ในด้ านความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรม ทั้งนี้
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่หากผิดพลาด จะมีผล
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่เกี่ยวข้ อง ทิศทางการพัฒนางานด้ านการพัสดุในอนาคต
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติควรให้ ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานด้ านการพัสดุ
โดยการส่งเสริมสนับสนุ นให้ บุคลากรมีความพร้ อมในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานการ
ปฏิบั ติ ง านด้ า นการพั ส ดุ ของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ให้ เกิดผลดี มีความคุ้มค่าของการใช้ งบประมาณซึ่งเป็ นเงินภาษีของทุกคนตลอดไปด้ วยเหตุผลที่
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แสดงถึงความสําคัญและความจําเป็ นของเรื่องที่ศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น จึงทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษา
เรื่องการบริหารพัสดุอย่ างมีประสิทธิภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อจะทราบข้ อมูลอันจะทําให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพิจารณาของผู้บริหารใน
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริ หารงานพัสดุของ
หน่ ว ยงานในสัง กั ด สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการบริ หารงานพัสดุของหน่ วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

2. ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ กลุ่มรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 179 ตัวอย่าง เป็ นบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทั้งหมด 8 สํานัก จํานวน 321 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้ างขึ้นจาก
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เกี่ยวข้ องกับงานพัสดุด้านใด ประสบการณ์การทํางานข้ อคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด
จํานวน 6 ข้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมประกอบด้ วย ด้ านความถูกต้ อง ข้ อบังคับ/
กฎระเบียบ เทคโนโลยี ความคุ้มค้ า ความโปร่ งใส ความรวดเร็วในการให้ บริการ ผู้วิจัยได้ ใช้
แบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) ในการวัด
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ไปแจกแบบสอบถามกับตัวอย่าง
และเป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบถามเพื่อให้
บุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง และนํา
ข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยนําข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ มีดงั นี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติท่ใี ช้ สาํ หรับทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ น
อิสระต่อกันโดยการคํานวณหาค่า t-Test
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way Analysis of Variance) ถ้ าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใช้ วิธเี ชฟเฟ (Scheffe’) (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2548, น. 240)

3.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ว ไปของข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งบุ ค ลากร พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สงั กัดงาน สํานักบริหารกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 28.5 รองลงมา สํานักการบิน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.8 เพศ ส่วนใหญ่ เพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.2และ เพศ
ชาย จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.8 เรียงตามลําดับ อายุส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 36-45 ปี
จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.1 รองลงมา 25-35 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.6
และ 46-55 ปี จํา นวน 23 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.8 เรี ย งตามลํา ดั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 รองลงมา ปริญญาโท จํานวน
62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.6 และ ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํ นวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.1 เรียง
ตามลําดับ ความเกี่ยวข้ องต่องานพัสดุส่วนใหญ่ เป็ น ผู้ปฏิบัติงานด้ านพัสดุ จํานวน 137 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 76.5 รองลงมา ผู้ใช้ บริการงานพัสดุ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.5 เรียง
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ตามลําดับ ประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี จํานวน 91 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 รองลงมา ตั้งแต่ 1 - 5 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.0 และ 1115 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.1 เรียงตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของ
สํานักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ความถูกต้ อง โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 เมื่อพิจารณาผล
แต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านคิดว่าเจ้ าหน้ าที่พัสดุมีความสามารถดําเนินการ
ควบคุม จําหน่ายพัสดุ ได้ อย่างถูกต้ องตามกฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.72 และรองลงมา ท่านคิดว่าหน่วยงานให้ ความสําคัญต่อการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแก่ผ้ ูปฏิบัตงิ านและผู้ใช้ บริการงานพัสดุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74
ข้ อบังคับ / กฎระเบียบ โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้ อบังคับ/กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขอยู่เสมอส่งผลต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ ากับ 0.78 และรองลงมา ท่ า นคิ ดว่ ากฎระเบี ยบที่ใ ช้ ในการจั ดซื้ อจั ด จ้ า ง การ
ควบคุ ม การเก็บรักษาและจําหน่ ายในปั จจุ บันมีความเหมาะสม ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79
เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่าน
คิดว่าสํานักงานฯ มีการนําเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ ในการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 และรองลงมา การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความทันสมัยและเหมาะสมอย่ างต่ อเนื่องจะส่งผลต่ อประสิทธิภาพการทํางาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74
ความคุ้มค่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่าน
คิดว่าสํานักงานฯ มีการใช้ เงินงบประมาณ สําหรับการจัดซื้อ จัดจ้ างพัสดุ ที่มีอยู่ในปั จจุบันด้ วย
ความคุ้มค่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 และรองลงมา ท่าน
คิดว่าการตรวจสอบพัสดุประจําปี เป็ นการตรวจสอบการใช้ งาน วัสดุ อุปกรณ์การใช้ งานเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71
ความโปร่งใส โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่าน
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คิดว่าการจัดซื้อ จัดจ้ างพัสดุ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่ างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 และรองลงมา ท่านคิดว่าการ
ประกาศเผยแพร่ แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้ างประจําปี งบประมาณ เป็ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71
ความรวดเร็วในการให้ บริ การโดยภาพรวม มีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับ มาก ค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านคิดว่าการจัดซื้อ จัดจ้ างของสํานักงานฯ สามารถลดกระบวนการให้ ได้
พัสดุได้ เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 และรองลงมา
ท่านคิดว่าการกําหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้ บริการด้ านการพัสดุมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านจากสมมติ ฐ านการวิ จั ย ได้ ผ ลการทดสอบ พบว่ า การ
บริหารงานพัสดุจาํ แนกตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแตกต่างกัน ได้ แก่ สํานัก อายุ และ
ประสบการณ์การทํางาน และลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา ไม่มีผล
ต่อการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาจากการวิ จั ย การบริ ห ารงานพั ส ดุ อ ย่ า งมี ป ระสิทธิภ าพของสํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมสามารถอภิปรายผลตามผลการวิจัยโดยแยก
พิจารณาเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
การศึ กษาการบริ หารงานพั สดุ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพของสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านความถูกต้ อง ด้ านข้ อบังคับ/กฎระเบียบด้ านเทคโนโลยี
ด้ านความคุ้มค่า ด้ านความโปร่ งใส และด้ านความรวดเร็วในการให้ บริการการศึกษาพบว่าการ
บริ ห ารงานด้ านพั ส ดุ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก อาจเนื่ องมาจากสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นหน่ วยงานหลั กและเป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การการ
ดําเนินการ การบริ หารของกระทรวงซึ่งต้ องมีการจัดหา จัดซื้ อ จัดจ้ างรวมถึงการควบคุมดู แล
แม้ กระทั่งการบริหารในเรื่องงบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีระเบียบ กฎหมายที่ต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดไม่เช่นนั้นอาจจะกระทบถึงกระทรวงดังนั้นสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมจึง ได้ มีการวางแผนการจัด ซื้ อ จัด จ้ า งเพื่ อ ให้ ได้ ตามความต้ องการตั้งแต่ ต้ น
ปี งบประมาณ ตลอดจนมี ก ารบริ ห ารจั ด การพั ส ดุ ท่ีไ ด้ มาให้ เ กิด ความคุ้ มค่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ เทียมใจ สุขสภา (2543) ที่ได้ ศึกษาเรื่องพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของคณะ
ศึกษาศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารพัสดุและผล
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การศึกษาพบว่ าการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้ านการวางแผน ภาควิชาและหน่ วยงานควรมีการวางแผนการใช้ พัสดุ ควรมีการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจ้ างในต้ นปี งบประมาณ ด้ านการกําหนดความต้ องการภาควิชาและหน่วยงานควรกําหนด
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และระยะเวลาความต้ องการใช้ พัสดุให้ ละเอียดและชัดเจน ด้ านการจัดหา
การจัดซื้อพัสดุ
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ าการบริ หารงานพั สดุ จําแนกตามลักษณะส่ วน
บุ ค คลแตกต่ างกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานพั ส ดุ ส ํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมแตกต่างกัน ได้ แก่ สํานัก อายุ และประสบการณ์การทํางาน
อาจเนื่องมาจากผู้ท่ปี ฏิบัตงิ านแต่ละสํานักอาจมีการอบรม การสอนงาน และประสบการณ์ทาํ งานที่
มากกว่าสํานักอื่น ๆ ทําให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ ผลงานออกมาดี และลักษณะบุคคล
ที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากผู้ท่ที าํ หน้ าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้ านพัสดุ หรือผู้ใช้ บริการ อาศัย
ประสบการณ์การเรียนรู้งานจึงมีประสิทธิภาพไม่ทาํ ให้ แตกต่างกัน จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย สุกญ
ั ญา ศรีทบั ทิม(2555)ที่มี
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลเพศระดั บ การศึ ก ษาหน้ าที่ พั ส ดุ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานพั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาที่ได้ การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพของสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบดังนี้
1. ด้ านความถูกต้ อง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จากการศึกษา ดังนี้ เห็นควร
ให้ มีการกําชับผู้ปฏิบตั ิงานพัสดุให้ รอบครอบและเข้ มงวดในการจัดหาเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการดําเนินการ
2. ด้ านข้ อบังคับ/กฎระเบียบ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จากการศึกษา ดังนี้
เห็นควรมีการฝึ กอบรมข้ อบังคับ/กฎระเบียบ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสับเปลี่ยน หมุนเวียน
งาน เพื่อให้ เกิดพัฒนาตนเองมากขึ้น
3. ด้ านเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จากการศึกษา ดังนี้ เห็นควร
สนับสนุนให้ ผ้ ูปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ใช้ บริการงานพัสดุ ใช้ เทคโนโลยี และโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สงู ขึ้น
4. ด้ านความคุ้มค่า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จากการศึกษา ดังนี้ เห็นควร
มีการสํารวจและประเมินผล อุปกรณ์เครื่องใช้ ส่าํ นักงานที่มีอยู่ รวมถึงการดูแลบํารุงรักษาให้ อยู่ใน
สภาพพร้ อมใช้ งานเสมอ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่ามากที่สดุ
5. ด้ านความโปร่งใส ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จากการศึกษา ดังนี้ เห็น
ควรให้ มบี ุคคลภายนอกเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการทุกโครงการ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
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6. ด้ านความรวดเร็วในการให้ บริการ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลที่ได้ จาก
การศึกษา ดังนี้ ควรมีการพัฒนาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ าง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงานพัสดุ
เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ
ของหน่วยงานราชการอื่นๆเพื่อเป็ นการเปรียบเทียบผลที่ได้ และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานพัสดุต่อไป และควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการปฏิบตั งิ านพัสดุเพื่อหา
สาเหตุของปัญหาซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุท่ี
ใช้ ในปัจจุบนั
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