ชื่ อเรื่ องวิจัย การพัฒนาการบริ หารงานพัสดุโรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปั ญหาพัฒนาการบริ หารงานพัสดุโรงเรี ยน
ไม้เรี ยงประชาสรรค์ สั งกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) ศึ กษาแนวทางพัฒนาการ
บริ หารงานพัสดุโรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบรรยาย(Descriptive Research) มีการดาเนินการ 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
โดยใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นพบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้อง(Index of item Objective Congruence :
IOC)ของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.93 – 1.00 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผูร้ ับผิดชอบงานพัสดุ
โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์จานวน 5 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครู ผูร้ ับผิดชอบฝ่ ายการเงิน
และบัญชี จานวน 5 คน และ ครู โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ จานวน 24 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 รวมประชากรทั้งสิ้ น 35 คน ซึ่ งไม่ รวมตัวผูว้ ิ จัย สถิ ติที่ ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ซึ่ งนาผลการศึกษาในระยะที่ 1 มากาหนดเป็ น
ประเด็ นค าถามเพื่ อใช้ในการสั มภาษณ์ วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) แล้ว
นาเสนอผลการวิจยั ในรู ปความเรี ยงโดยการบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพและปั ญหาการบริ หารงานพัสดุโรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.1 สภาพการบริ หารงานพัสดุ โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์สั งกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรี ยงตามลาดับจาก
มากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการจัดการ ด้านบุคคล ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และด้านงบประมาณ
1.2 ปั ญหาการบริ หารงานพัสดุ โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์สั งกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรี ยงตามลาดับ
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ด้านการตรวจสอบพัสดุด้านการ
เบิกจ่ายพัสดุ ด้านการจาหน่ายพัสดุ และด้านการควบคุมพัสดุ
2. ผลศึ กษาแนวทางการบริ หารจัดการงานพัสดุ โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ สั งกัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช

2.1 ผลศึกษาแนวทางการบริ หารงานพัสดุโรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า 1) ควรมี การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้บุคลากรศึ กษาดู งาน หรื อ อบรม
สัมมนา เกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรี ยน เพื่ อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้าใจและความชานาญเกี่ยวกับงานพัสดุ
โรงเรี ยน 2) ควรให้ชุมชนหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนงานพัสดุโรงเรี ยน 3) ควร
การจัดหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นนอกเหนื อจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 4)
ควร จัดหาวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ของโรงเรี ยน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทันสมัย 5) ควรให้ชุมชนหรื อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์ของโรงเรี ยน 6) ควรมีการ
จัดทาแผนหรื อจัดทาโครงการเพื่อจัดหาวัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์ อย่างเป็ นระบบสอดคล้อง
2.2 ผลศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริ หารงานพัสดุ โรงเรี ยนไม้เรี ยงประชาสรรค์ สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า 1) ควรสนับสนุนให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการจัดซื้ อ/จัดจ้างเกี่ ยวกับงานพัสดุ โรงเรี ยนเพื่ อความโปร่ งใสและได้มาซึ่ งคุ ณภาพและ
มาตรฐานของพัสดุที่ได้จากการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ของโรงเรี ยน 2) ควรมีการเสริ มสร้างความเข้าใจบุคคลผูม้ ีส่วน
เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ ขั้นตอนในการจัดซื้ อ/จัดจ้างเพื่ อให้ งานพัสดุ โรงเรี ยน เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ องสามารถ
ดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ 3) ควรมี สถานที่ หรื อห้ องเก็บรักษาพัสดุ ที่ มี ความปลอดภัย 4) ควรมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดแยกบัญชีตามประเภทวัสดุของโรงเรี ยนเพื่อง่ายต่อการควบคุมพัสดุ และมีความ
สะดวกต่อการใช้งาน และการจัดทาบัญชีพสั ดุให้เป็ นปัจจุบนั 5) ควรมีการจัดทาแผนระบบการเบิกจ่ายพัสดุ
และการจัดทาหลักฐานการเบิก-จ่ายพัสดุ ของโรงเรี ยนให้เป็ นปัจจุบนั 6) ควรตรวจสอบพัสดุคงเหลือให้ตรง
ตามบัญชี และมีความต่อเนื่ องในการตรวจสอบพัสดุการจัดแยกบัญชีตามประเภทวัสดุของโรงเรี ยนเพื่อง่าย
ต่อการการตรวจสอบพัสดุประจาปี 7) ควรมีการจาหน่ ายพัสดุที่เสื่ อมสภาพและการปฏิบตั ิตามระเบี ยบฯ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ อย่างเป็ นระบบ

