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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานด้านพัสดุในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งสิ้น 56 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนม าตรฐาน ผล
การศึกษา พบว่า ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ ของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจ าหน่ายพัสดุ และด้านการจัดหาพัสดุ ส่วนด้านการควบคุม และบ ารุงรักษาพัสดุ มี
ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบจากการวิจัย คือ 1) งบประมาณในการจัดหาพัสดุ ไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 2) มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุบ่อย ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุขาดประสบการณ์ความรู้
ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างท่ีถูกต้อง 3) ห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุและจัดเก็บพัสดุมีพื้นที่
คับแคบไม่สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่างเพียงพอ ปลอดภัย ไม่สะดวกต่อการเบิก-จ่าย 4) ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่
มีความเข้าใจในการจัดท าเอกสารและขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ อย่างถูกต้อง แนวทางการพัฒนา คือ 1) ส ารวจความต้องการพัสดุ เพื่อ
จัดหางบประมาณพัสดุให้กับสาขาวิชาที่ขาดแคลนพัสดุมากที่สุดก่อนสาขาวิชาอื่น และวางแผนจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไปให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 2) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝกึอบรมระเบียบพัสดแุละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี 3) มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น 4) จัดหาห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุและพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บพัสดุที่กว้างขวาง 
ปลอดภัย สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่างเพียงพอ สะดวกต่อการเบิก-จ่าย 5) จัดท าคู่มือแบบฟอร์มเอกสารและขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ
ให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจ าหน่ายพัสดุ   
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Abstract 

The aim of this research is studying about the problem and the way to develop the supply and 
equipment administration effectively. Study sample using in this research consists of administrators, 
teachers , lecturer and staff  in Thatphanom College Nakhonpanom University totaling 56 persons. 
We used a questionnaire to collect the data. The collected data was analyzed through the application of 
percentage, mean, and standard deviation. The results indicate that studying the problem and  
development of supply and equipment administrat ion of Thatphanom College Nakhonpanom  
University 2 functions have a high level satisfaction and 1 functions have a moderate level sat isfact ion 
(Descending order of mean is distributing, purchasing, storage controlling and maintenance, respectively). The 
problem we found in this study 1) The budget for purchasing was not enough. 2) Job rotation often occurred so 
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the staff did not have the experience to work effect ively and correctly . 3) The supply and equipment 
room was small and narrow to collect the stuff enough and safety. 4) The staff lacked understanding of the 
operational procedures. It was also inconvenience to disburse. To develop supply and equipment administration. 
1) We should survey the requisition and plan to purchasing in the next budget. 2) All staff are trained regularly 
every year . 3) Supply and equipment procedures are available for all staff to understand their works. 4) The 
supply and equipment room should be large, wide and safety. 5) Providing the documents of supply and 
equipment to all staff should be done. 

Keywords : Problem in supply and equipment,  supply and equipment administration  
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1. บทน า 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผล
ให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่น ามาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการ
หลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันข้ึนมาใหม่ 

ซึ่งปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ได้เปลี่ยนช่ือจากเดิมคือวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยธาตุพนม 
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเปลี่ยนช่ือวิทยาลัยธาตุพนม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  
ดังนี้ ให้ยกเลิกความใน (8) และ (9) ของข้อ 2 แห่งกฎหมายกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (8) วิทยาลัยธาตุพนม (9) วิทยาลัยนาหว้า  

วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเรียน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

ดังนั้น การบริหารงานพัสดุส าหรับองค์กรทางการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากเป็นงานที่สนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน ตามแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ท่ีได้วางแผนไว้ให้มีสิ่งของอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ ตลอดจนมีบรรยากาศในการท างานที่ดี งานพัสดุจึง
มีความส าคัญที่ท าให้การบริหารงานทุกประเภทประสบความส าเร็จ ทุกองค์กรของรัฐ และเอกชน จึงให้ความส าคัญกับงานพัสดุ เพราะ
งบประมาณที่ได้รับจะถูกน าไปใช้ในการจัดหาพัสดุหรือวัสดุ ซึ่งหมายถึง สิ่งของ อุปกรณ์ อะไหล่ ของใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นสิ่งของ
ประเภทคงรูป และประเภทใช้แล้วหมดไป ฉะนั้นการด าเนินงานพัสดุที่ดี คือ การจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การ
ดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้คงสภาพอยู่เสมอ ไม่ช ารุดเสียหาย มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ซึ่งงานพัสดุจะเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ก าหนดความต้องการ วางแผนการใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายการควบคุม การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพัสดุของ
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ทางราชการที่ไม่มีความจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการดังกล่าว ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเน้นการผลิตก าลังคนในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่าง
เทคนิค และนักเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด าเนินการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่
ดีมีคุณภาพเตรียมไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ สอน นักเรียน นักศึกษา การด าเนินการ
ดังกล่าวก็คือ การด าเนินงานพัสดุของสถานศึกษาน่ันเอง การด าเนินงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษาส าเร็จ
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ในขณะเดียวกันถ้าด าเนินงานพัสดุโดยขาดประสิทธิภาพย่อมท าให้การท างานเกิดความล่าช้า สิ้ นเปลือง
งบประมาณ และด้อยประสิทธิภาพ เกิดผลเสียต่อการเรียนการสอนอย่างมาก อาทิเช่น การจัดหาครุภัณฑ์หรือวัสดุฝึกไม่ทันต่อความ
ต้องการ การจัดพัสดุไม่ตรงตามความต้องการเกิดจากการขาดการวางแผนการจัดหาพัสดุ จึงได้ของไม่มีคุณภาพ และมีราคาไม่
เหมาะสม ครุภัณฑ์ขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี ครุภัณฑ์หรือวัสดุฝึกมีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ฝึกงานจริง ๆ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา เมื่อถึงช่ัวโมงภาคปฏิบัติก็ไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ จะส่งผลให้ครูไม่สามารถ
ด าเนินการสอนได้ ส าหรับนักศึกษาเกิดปัญหาในด้านทักษะวิชาชีพและมีความเบื่อหน่ายในวิชานั้น   

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุ
พนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อน าปัญหาที่ได้พบจากการด าเนินงานด้านพัสดุ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานพัสดุ  
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางบริหารงานพัสดุในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
การทบทวนวรรณกรรม 
สุทธีรา นัยติ๊บ และสมชาย บุญศิริเภสัช ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและครูผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมจ านวน 113 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดแพร่ โดยรวม ทั้ง 5 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนก าหนดความต้องการพัสดุ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการ
จัดหาพัสดุ ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ด้านการควบคุมและการบ ารุงรักษาพัสดุ ตามล าดับ สภาพปัญหาที่พบ คือ การส ารวจความต้องการ
ใช้พัสดุในแต่ละปีงบประมาณยังไม่ทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีน้อย ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันตามความต้องการ
ของการใช้งาน แจกจ่ายพัสดุล่าช้า ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้การเก็บพัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นหมวดหมู่และไม่มีสถานที่ส าหรับเก็บ
พัสดุที่รอการจ าหน่าย แนวทางการแก้ปัญหา คือ ให้ความส าคัญต่อข้ันตอนการวางแผนส ารวจความต้องการใช้พัสดุ ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ทันต่อการใช้งาน เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยเฉพาะ ลดระเบียบขั้นตอนแจกจ่ายพัสดุที่ไม่จ าเป็นเพื่อความ
รวดเร็ว ตรงตามเวลาความต้องการใช้ จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการติดตามและจัดหาสถานที่
จัดเก็บครุภัณฑ์ที่รอการจ าหน่าย เพื่อไม่ให้เกิดความรกรุงรังและสูญหาย [1] 

 อุรา วงศ์ประสงค์ชัย และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุมหาวิทยาลัย
นเรศวร  3  ด้าน คือ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ และด้านการจ าหน่ายพัสดุ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานพัสดุในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 3 ด้าน โดยทาการศึกษากับกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ 
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 102 คน 4  กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่ม



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 108 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบลงข้อสรุป  
          ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ปัญหาการบริหารงานพัสดุ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่ามีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้านเช่นกัน คือ 1) ด้านการจัดหาพัสดุ ได้แก่ มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่มากเกินไป และมี
ระบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไปทาให้เกิดความสับสนและล่าช้า 2) ด้านการควบคุมพัสดุ ได้แก่ 
การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไมแ่จ้งผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏบิัติงานพัสดทุ าให้เกิดการสูญหายของพัสดุ 3) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ได้แก่ สถานท่ี
จัดเก็บพัสดุที่เสื่อมสภาพรอจ าหน่ายมีไม่เพียงพอ 

 2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน  คือ 1) ด้านการจัดหาพัสดุ ควรลดขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ลดกระบวนการด าเนินงานด้านเอกสาร หน่วยงานควรมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน และลดระบบโปรแกรมการท างานให้
น้อยลง รวมถึงควรจัดอบรมงานด้านพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุใหม่ 2) ด้านการควบคุมพัสดุ ควรมีแนวปฏิบัติและมีสมุดเอกสารที่ระบุวัน-
เวลาในการเบิก-จ่าย/ยืม-คืนพัสดุให้ชัดเจน และมีระเบียบปฏิบัติให้ผู้ใช้พัสดุแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการ
เคลื่อนย้ายพัสดุ ไม่ควรเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย และควรจัดทาระบบออกเลขครุภัณฑ์เป็นระบบบาร์โค๊ด 3) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
ควรส ารวจพัสดุ ที่ช ารุดเสื่อมสภาพอย่างจริงจังและจ าหน่ายออก โดยการจ าหน่ายพัสดุควรมากกว่าปีละ 1 ครั้ง และรวบรวมพัสดุที่
ช ารุดรอการจ าหน่ายไว้ท่ีเดียวกัน [2] 

 หัฏฐหทัย ชุติรัตนา และพรเทพ รู้แผน ได้ศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอแนวทางการด าเนินงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและน าเสนอแนวทางการด าเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ การด าเนินการวิจัยมี  2 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร จ านวน 7 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 18 คน หัวหน้าแผนก 
จ านวน 62 คน หัวหน้างานพัสดุ จ านวน 7 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 14  คน  รวมจ านวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) น าเสนอแนวทางการด าเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดย
การประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัญหาการด าเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหา

สูงสุดคือ ด้านการจ าหน่ายพัสดุ อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษา ด้านการจัดหา และด้านการแจกจ่าย และการควบคุม   
2. แนวทางการด าเนินงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย สถานศึกษาควรมีการประชุม

ช้ีแจง ครูและบุคลากรของสถานศึกษา เกี่ยวกับแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมจัดท าคู่มือคุณลักษณะของพัสดุและครุภัณฑ์และ
ราคากลางพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีโดยจัดท าเป็นปฏิทินการเข้าตรวจแต่ละหน่วยก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบการซ่อมบ ารุงรักษาพัสด ุครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของพัสดุที่จ าหน่าย น า
ระบบค่าเสื่อมราคามาใช้ในการตีราคาประเมิน มีโปรแกรมระบบการลงทะเบียนการรับ จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง 
[3] 

วาสนา หัตถกิจ ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุของหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุของหน่วยงาน
ภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการงานพัสดุของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุประจ าหน่วยงานภายในของคณะศิลปศาสตร์
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และวิทยาศาสตร์ จ านวน 47 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสรา้ง ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการวางแผนและส ารวจการใช้พัสดุประจ าปี 2. ปัญหา
การจัดการพัสดุ พบว่า การจัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ตรงตามแผน โดยจะด าเนินการปลายปีงบประมาณเสมอ บางส่วนมีการจัดซื้อ/จัดจ้างก่อน
ได้รับอนุมัติ และขาดบุคลากรในการด าเนินการด้านพัสดุ ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน คือการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
ท าให้ไม่สามารถบ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และข้อมูลการจัดท าทะเบียนพัสดุยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 3. ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการงานพัสดุ ควรมีการอบรมด้านระเบียบพัสดุและการจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [4] 

กรณัฐ แก้วโบราณ และหควณ ชูเพ็ญ ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะห์การ
บริหารห่วงโซ่ อุปสงค์ ห่วงโซ่อุปทาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานพัสดุของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการบริหารห่วงโซ่อุปสงค์ ห่วงโซ่อุปทานของจรการบริหารงานพัสดุ ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 
2) การก าหนดความต้องการ 3) การขอตั้งงบประมาณ 4) การก าหนดแผนการซื้อ 5) การจัดหาจัดซื้อ 6) การแจกจ่าย และควบคุม 7) 
การบ ารุงรักษา และ 8) การจ าหน่าย 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านห่วงโซ่อุปสงค์ ได้ให้ความส าคัญกับการวางแผน
หรือการก าหนดโครงการ เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณในการจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 
ส่วนด้านห่วงโซ่อุปทาน ได้เน้นการวางแผนการจัดหาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นผู้ก าหนดความต้องการใช้พัสดุ ได้ประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจในการจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สะดวกรวดเร็ว ในการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากท่ีสุดใช้งบประมาณท่ีเหมาะสมในการจดัหาและมี
ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายพัสดุให้กับผู้ใช้บริการ [5] 

พรทิพย์ ช้ันบุญ ได้ท าการศึกษาการจัดการงานพัสดุที่มีประสิทธิผลของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งน้ีคือ เพื่อส ารวจสภาพ ปัญหาและอุปสรรค วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
งานพัสดุกับปัญหาการจัดการงานพัสดุ และเพื่อน าผลการศึกษาเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงาน
พัสดุของเทศบาลนครปากเกร็ด  การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสม(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Quali tat ive Research) และเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีเค้าโครงกับผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดในด้านพัสดุ จ านวน 5 คน หัวหน้าส่วนบริหารงานแต่ละด้านของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จ านวน 11 คน และแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ จ านวน 46 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นทั้งแบบ
สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แบบสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ค่า t-test , F-test one way 
ANOVA. Correlation analysis และ regression analysis  

ผลการศึกษาพบว่า : ผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 40 ปี มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท
ขึ้นไป ส่วนปัจจัยต่อสภาพการจัดการงานพัสดุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัญหาการจัดการงานพัสดุ โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการงานพัสดุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการงานพัสดุกับปัญหาการจัดการงานพัสดุไม่เป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 [6] 

นิกร สุรนาทชยานันท์ และสุรเชต น้อยฤทธิ์ ได้ท าการศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อ าเภอเซ
กา จังหวัดหนองคาย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ให้มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ตามกรอบกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ 
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การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ และการบ ารุงดูแลรักษาและตรวจสอบทบทวน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิ ดของ
เคมมิส และแม็กแท็กการ์ท ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล ด าเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้าจ านวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ศึกษาค้นคว้า 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจ านวน 15 คน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จ านวน 13 คน และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนพรเจริญวิทยาจ านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนพรเจริญวิทยาจ านวน 1 คน กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบตรวจสอบการด าเนินงานพัสดุ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกการนิเทศภายใน และแบบประเมินระบบงาน
พัสดุ ด าเนินการพัฒนาตามกรอบงานพัสดุ 3 ด้าน ประกอบด้วยการจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ การวิเคราะห์
ข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การด าเนินงานวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศ
ภายใน กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ได้ร่วมกันจัดท าคู่มือด าเนินงานพัสดุโรงเรียน และจัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีคู่มือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจระเบียบ ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานพัสดุส่งผลให้การด าเนินงานพัสดุโรงเรียนด้านการจัดหาพัสดุมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน แต่จากการสะท้อนผล
การพัฒนาในวงรอบที่ 1พบว่า การด า เนินงานพัสดุยังขาดความสมบูรณ์ โดยยังมีครุภัณฑ์จ านวนหนึ่งที่จัดซื้อมานานแต่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนและมีครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปยังรอการจ าหน่าย ท าให้ยอดพัสดุไม่ตรงกับบัญชี จึงได้ด าเนินการพัฒนาใน
วงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบกัลยาณมติรพัฒนาการด าเนินงานพัสดุ 2 ด้าน ได้แก่การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ 
จากการนิเทศ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือจากผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถด าเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์ย้อนหลัง ส ารวจ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่สูญไปออกจากบัญชี ท าให้
การด าเนินงานพัสดุโรงเรียนตามกรอบงานพัสดุ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน [7] 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานด้านพัสดุในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ ในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จ านวน 4 คน ครู อาจารย์ จ านวน 40 คน และเจ้าหน้าที่  จ านวน 21 คน รวม

ทั้งสิ้น จ านวน 65 คน ซึ่งเป็นบุคลากรภายในวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  
  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ ( Taro 

Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 56 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจับฉลากตามสัดส่วน ให้ได้จ านวนตัวอย่างตามที่ต้องการ 

2Νe1

Ν
ν


  

n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N  =   ขนาดของประชากร 
e =   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาค่าความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC (Index of Item – Objective Congruence) และได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.85 เป็นเครื่องมือ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนน ไว้ดังน้ี 
5 หมายถึง ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น

แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ประสานงานผู้บริหาร  ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอเก็บข้อมูลการวิจัย 
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จ านวน 56 ฉบับ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ด าเนินการวิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม  
2. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

             2.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
              2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของแต่ละข้อ แล้วน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ให้คะแนน ซึ่งก าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น
ตารางประกอบค าบรรยาย โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้ 

 
          4.51–5.00 แปลว่า ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
          3.51–4.50 แปลว่า ระดับความเหมาะสมมาก 
          2.51–3.50 แปลว่า ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
          1.51–2.50 แปลว่า ระดับความเหมาะสมน้อย 
          1.00–1.50 แปลว่า ระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

               2.3 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-Ended) วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
3. ผลการวิจัย 
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         จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1) ด้านการจัดหาพัสดุ  
2) ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ 3) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ด้านการจัดหาพัสด ุ
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดหาพัสดุ 

ข้อ รายการประเมิน จ านวน  ̅ S.D. แปล 
ความหมาย ที ่   แบบสอบถาม     

1.1 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัด
จ้าง 

56 3.75 0.61 มาก 

1.2 เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ มีการวางแผนการจัดหาวัสดุ ครภุัณฑ ์ 56 3.71 0.62 มาก 
1.3 ความชัดเจนในการมอบหมายการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พัสด ุ 56 3.91 0.58 มาก 

1.4 เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีการพัฒนา ฝึกอบรมงานพัสดุอยา่งต่อเนื่อง 56 2.75 1.21 ปานกลาง 
1.5 เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบพสัด ุ เพื่อให้การ

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพสูง 
56 3.68 0.63 มาก 

1.6 การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจดัจ้างท่ีชัดเจน 56 4.05 0.79 มาก 
1.7 การจัดซื้อจดัจ้างปฏิบตัิตามระเบียบทุกข้ันตอน 56 3.79 0.65 มาก 

1.8 คณะกรรมการด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ ์ 
สิ่งก่อสร้างและราคากลางมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

56 4.21 0.67 มาก 

1.9 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ 56 3.82 0.50 มาก 
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้าง 56 3.84 0.56 มาก 

1.11 คุณภาพของวัสดุ ครุภณัฑ์ มีความเหมาะสมกับราคา 56 3.68 0.71 มาก 

ข้อ รายการประเมิน 
จ านวน 

แบบสอบถาม  ̅ S.D. 
แปล 

ความหมาย 
1.12 การประสานงานระหว่างผู้ใช้และเจ้าหน้าที่พัสด ุ 56 4.09 0.79 มาก 
1.13 การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ 56 3.82 0.50 มาก 

1.14 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมคีวามรวดเร็วทันการใช้งาน 56 3.84 0.59 มาก 
1.15 งบประมาณในการจดัหาวัสดุ ครภุณัฑ์ เหมาะสมและพอเพียง 56 2.68 1.02 ปานกลาง 

  รวม 840 3.71 0.83 มาก 

          จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า ด้านการจัดหาพัสดุนั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71 โดยหัวข้อที่มีระดับคะแนนสูงที่สุดคือ 
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง และราคากลาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้ระดับ
คะแนน 4.21 หัวข้อท่ีมีระดับคะแนนต่ าที่สุด คือ งบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมและพอเพียง ได้ระดับคะแนน 2.68 
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         2) ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ 

ข้อ รายการประเมิน จ านวน  ̅ S.D. แปล 
ความหมาย ที ่   แบบสอบถาม     

2.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี 56 4.21 0.77 มาก 

2.2 เจ้าหน้าท่ีพัสดุปฏิบัติงานควบคุมพัสดุดูแลพัสดุที่ท่ัวถึง 56 3.89 0.65 มาก 
2.3 การลงบัญชีหรือทะเบียนพสัดไุด้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 56 3.88 0.68 มาก 
2.4 การเขียนรหัสประจ าวสัดุ ครุภณัฑ์ ทุกรายการถูกต้องเป็นปจัจุบัน 56 3.75 0.69 มาก 
2.5 การตรวจสอบพัสดุคงเหลือไดต้รงตามบัญช ี 56 3.79 0.67 มาก 

2.6 การด าเนินการตรวจสอบและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าวิทยาลัยธาตุพนม ที่มีความเหมาะสม 

56 3.63 0.75 มาก 

2.7 มีการท าประวัติการซ่อมบ ารุงพัสดุ 56 3.20 0.58 ปานกลาง 
2.8 ความสะดวก รวดเร็ว ของการซ่อมแซมครภุณัฑ ์ 56 3.30 0.60 ปานกลาง 
2.1 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีที่รบัผิดชอบในการบ ารุงรักษา 56 3.46 0.91 ปานกลาง 

2.11 การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได ้ 56 3.52 0.71 มาก 
2.12 สถานท่ีและการจัดเก็บพัสดุมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเบิก-จ่าย 56 2.54 1.24 ปานกลาง 

2.13 ความเพียงพอของงบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาพัสด ุ 56 2.59 1.11 ปานกลาง 
  รวม 672 3.48 0.94 ปานกลาง 
 
          จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุนั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48 โดยหัวข้อที่มีระดับ
คะแนนสูงท่ีสุดคือ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ได้ระดับคะแนน 4.21 หัวข้อที่มีระดับคะแนนต่ าที่สุด 
คือ สถานท่ีและการจัดเก็บพัสดุมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเบิก-จ่าย ได้ระดับคะแนน 2.54 
         3) ด้านการจ าหน่ายพัสดุ 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจ าหน่ายพัสดุ 

ข้อ รายการประเมิน จ านวน  ̅ S.D. แปล 
ความหมาย ที ่   แบบสอบถาม     

3.1 การปฏิบัตติามขั้นตอนการขอจ าหน่ายพัสดุประจ าป ี 56 4.11 0.77 มาก 
3.2 การปฏิบัตติามขั้นตอนการจ าหนา่ยพัสดุที่ช ารุด 56 4.14 0.77 มาก 

3.3 จ าหน่ายพัสดุตรงกับสภาพความเป็นจริง 56 3.98 0.72 มาก 
3.4 การส่งเงินท่ีได้รับจากการขายพัสดุ 56 4.00 0.76 มาก 

3.5 การลงจ่ายพสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบียน 56 4.09 0.61 มาก 
  รวม 280 4.06 0.73 มาก 

          จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า ด้านการจ าหน่ายพัสดุนั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 โดยหัวข้อที่มีระดับคะแนนสูงที่สุด 
คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด ได้ระดับคะแนน 4.14 หัวข้อที่มีระดับคะแนนต่ าที่สุด คือ จ าหน่ายพัสดุตรงกับ
สภาพความเป็นจริง ได้ระดับคะแนน 3.98 
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4. สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 3 

ด้าน คือ ก า รด้า นการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ ด้านการจ าหน่ายพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดหาพัสดุ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สภาพปัญหาที่ส าคัญ คือ งบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่
พอเพียง ต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่พัสดุมีการสับเปลี่ยนงานบ่อยท าให้ขาด
ประสบการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ แนวทางการแก้ปัญหา คือ ท าการส ารวจความต้องการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อวางแผนจัดหางบประมาณด้านจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบพัสดุ ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ต่อเนื่อง และมีการจัดท าคู่มือข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง   

2. ด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่ส าคัญ คือ ห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
พัสดุและพื้นที่ใช้ในการจัดเก็บพัสดุมีความคับแคบการจัดเก็บพัสดุไม่สะดวก ปลอดภัย ต่อการเบิก-จ่าย  ขาดงบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษาพัสดุ แนวทางการแก้ปัญหา คือ จัดหาห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุและพื้นที่ใช้ในการจัดเก็บพัสดุที่กว้างขวาง ปลอดภัย 
สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่างเพียงพอ สะดวกต่อการเบิก-จ่าย วางแผนจัดหางบประมาณซ่อมบ ารุงประจ าทุกปีงบประมาณ เพื่อการ
ซ่อมบ ารุงพัสดุให้สามารถใช้งานได้อย่างปรกติ มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน และจัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

3. ด้านการจ าหน่ายพัสดุ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สภาพปัญหาที่ส าคัญ คือ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารและขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุ อย่างถูกต้อง แนวทางการแก้ปัญหา คือ จัดท าคู่มือแบบฟอร์ม
เอกสารและขั้นตอนการจ าหน่ายให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุใหม่ และผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ แจกให้กับสาขาวิชา และฝ่าย
งาน เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจในการจ าหน่าย 
          จากผลการศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธีรา นัยติ๊บ และสมชาย บุญศิริเภสัช ในประเด็นด้านการไม่มี
สถานที่ส าหรับเก็บพัสดุที่รอการจ าหน่าย ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ อุรา วงศ์ประสงค์ชัย และสุวารีย์ วงศ์วัฒนา ในประเด็น
ด้านการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ และการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ หัฏฐหทัย 
ชุติรัตนา และดร.พรเทพ รู้แผน ในประเด็นการจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ วาสนา หัตถกิจ และ Wasana Hatthakij ในประเด็นด้านงบประมาณไม่เพียงพอ และควรมีการอบรมด้าน
ระเบียบพัสดุเพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ นิกร สุรนาทชยานันท์ และสุรเชต 
น้อยฤทธิ์ ในประเด็นด้านการจัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีแนวทางการด าเนินงานและเข้าใจ
ระเบียบพัสดุ   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส ารวจความต้องการพัสดุ เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อพัสดุให้กับสาขาวิชาที่ขาดแคลนพัสดุมากที่สุดก่อน

สาขาวิชาอื่น และวางแผนจัดหาพัสดุในปีงบประมาณต่อไปให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 
2. ควรจัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝึกอบรมระเบียบพัสดุและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องประจ าทุกปี 
3. ควรจัดท าคู่มือข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น 
4. ควรจัดหาห้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุและพื้นท่ีที่ใช้ในการจัดเก็บพัสดุที่กว้างขวาง ปลอดภัย สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่าง

เพียงพอ สะดวกต่อการเบิก-จ่าย 
5. ควรจัดท าคู่มือแบบฟอร์มเอกสารและขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุให้ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการจ าหน่ายพัสดุ 
6. จัดท าคู่มือขั้นตอนการล้างเงินยืม จากสาขาวิชา และฝ่ายงาน ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใ จใน

ขั้นตอนและจัดท าเอกสารที่ถูกต้องในการล้างเงินยืมทดรองราชการ 
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5. กิตติกรรมประกาศ 
การด าเนินโครงการวิจัย เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

กรณีศึกษา งานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณ คณบดีวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม ในด าเนินการจัดท างานวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณ ผู้บริ หาร ครู 
อาจารย์  เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าปัญหาที่ได้พบ
เป็นด าเนินการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป 
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	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
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