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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2)
เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิธีดาเนินการวิจัยมี 2 ขั้น คือ 1)
ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จ านวน 87 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ คื อ
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ ว ยค่ าเฉลี่ ยและส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 2) น าเสนอแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะการปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้ าที่พั ส ดุโ รงเรีย น
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้บ ริห ารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา 29 คน เครื่องมื อที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าหน้าที่พัสดุมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะสูงสุดแต่มีสมรรถนะด้าน
ทักษะต่าสุด 2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่พัสดุที่มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริงสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดประกอบด้วย 3 ด้าน คือ แนว
ทางการพัฒ นาสมรรถนะด้านความรู้จ านวน 6 รายการ เช่ น ผู้ บริ ห ารโรงเรี ยนจัด ให้ มีคู่ มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบารุงรักษาหรือซ่อมบารุงพัสดุที่ใช้ให้มีอายุก ารใช้งานนานและผู้บริหารสร้าง
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ความตระหนักถึงความสาคัญของการบารุงรักษาหรือซ่อมบารุงพัสดุที่ใช้ ให้มีอายุการใช้งานนาน แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะด้ านทักษะจานวน 12 รายการ คือ ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมายของข้อความภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคานวณเพื่อพัฒนาทักษะการคานวณราคากลางและประมวลผล และทักษะการจัดการข้อมูล และ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้า นคุณลักษณะจานวน 28 รายการ เช่น ผู้บริหารจัดการอบรมให้
ความรู้ จั ดการฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การและประชุมเชิงปฏิบัติ การ วิ ธีการทั้ง 46 รายการมีค วาม
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
คาสาคัญ : สมรรถนะการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study on competency of supply
officers under Secondary Educational Service Area Office 3, Phranakhon Si Ayutthaya
Province; 2) to present the competency development guidelines of supply officers
under Secondary Educational Service Area Office 3, Phranakhon Si Ayutthaya
Province. The research method consisted of 2 procedures including: 1) studying
oncompetency of supply officers under Secondary Educational Service Area Office 3,
Phranakhon Si Ayutthaya Province with 87 school administers, Head of Supply
Officers, and supply officers that were populations of this research whereas research
tool was 5-rating scale questionnaire and data were analyzed by using mean and
Standard Deviation; 2) presenting the competency development guidelines of supply
officers by using populations of this research consisted of 29 school administrators
under Secondary Educational Service Area Office 3, Phranakhon Si Ayutthaya
Province, whereas 5-rating scale questionnaire was used as the research tool and
data were analyzed by calculating median and interquartile range.
The results revealed that: 1) Supply officers had competency on quality in
the highest level while having competency on skills in the lowest level; 2)
Appropriate and possible competency development guidelines of supply officers
with higher level of practice than defined criteria consisted of 3 dimensions including:
6 competency development guidelines on knowledge, for example, school
administrators provided the Instructional Manual on Supply Maintenance and
Repairing as well as built realization on importance of supply maintenance or
repairing; 12 competency development guidelines, i.e., school administrators
provided some workshops to supply officers in order to develop their computer skills
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on PKT, their English skills for reading and translating English messages, their
calculating skills for calculating reference price; and their data management skills;
and 28 competency development guidelines on quality, for example, school
administrators provided some trainings and workshops for providing knowledge.
These 46 competency development guidelines were appropriate and possible.
Keywords: competency, school supply officer
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บทนา
"...พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิง
นโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ดัง
ปรากฏในบทบัญญัติ มาตรา 39 ที่ว่า “ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” การกระจายอานาจ
ดังกล่ า วจะทาให้ ส ถานศึ กษามีค วามคล่ องตัว มี อิส ระในการบริห ารจั ดการ และมี ความเข้ม แข็ ง
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
แนวคิดดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระและมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา
35 ที่ว่า “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะที่
เป็นนิติบุคคลเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง” สถานศึกษา
จึงเป็นนิติบุคคลที่สามารถกระทากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามวัตถุ ประสงค์ มีการจัดระบบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีการรวบรวม และจัดระบบข้อมูล ศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ใช้หลักการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการจัดระบบบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจาก
สถานศึ ก ษาเป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง มี ส ภาพเป็ น บุ ค คลธรรมดา และนิ ติ บุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย
ผู้อานวยการสถานศึกษาพึงให้ ความส าคัญและเคร่งครัดต่อการจัดระบบการเงิน บัญชี การพัส ดุ
ภายในสถานศึ ก ษา โดยให้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก ความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส แ ละตรวจสอบได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : ก-ข)
การบริหารสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้ ต้องอาศัยทรัพยากรที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ บุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
ที่มากพอ วัสดุที่ตรงตามความต้องการทั้งประเภทและปริมาณ และระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
(กอบกุล พฤกษะวัน. 2539 : 28) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 8 มาตรา 60(4) ที่ว่า “รั ฐ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มี
อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให้คานึงถึงคุณภาพและความเสมอ
ภาคในโอกาสทางการศึกษา” ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติงานพัสดุจึงเป็นกลไกที่สาคัญที่จะเป็นแนวทางให้
บุ ค ลากรสามารถทางานด้ านการพั ส ดุ ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิด ประโยชน์สู งสุ ด หากขาด
หลักการปฏิบัติงานพัสดุที่ดีแล้ว การทางานย่อมจะเกิดความซับซ้อน สิ้นเปลือง และอาจส่งผลให้
องค์การต้องสูญเสียทรัพยากรเกินความจาเป็น ทาให้การปฏิบัติงานในองค์การขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและได้ผลน้อยกว่าที่ควรได้ (อุทัย หิรัญโต, 2532 : 103)
โรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต 3 เป็ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานพัสดุโดยดาเนินการตาม
กระบวนการสี่ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่งการจัดหา ขั้นตอนที่สองการแจกจ่ายและควบคุม ขั้นตอนที่
สามการบารุงรักษา และขั้นตอนที่สี่การจาหน่าย ทุกขั้นตอนจาเป็นต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
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ละเอียดรอบคอบและเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี
ราคาเหมาะสมไว้ใช้ในการปฏิบั ติราชการ และเพื่อให้ การใช้พัส ดุดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ประหยัด ใช้ได้ตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ที่เบิก จาเป็นต้องมีการวางระบบในการควบคุม การเก็บ
รักษา การแจกจ่าย การซ่อมและบารุง การใช้งานและการจาหน่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกัน อีกทั้ง
เป็นไปตามระเบียบทางราชการ (สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย, 2538 : 55)
ถึงแม้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้
บริหารงานพัสดุโรงเรียนโดยยึดถือระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งเครัด แต่ในทางปฏิบัติพบว่า
การบริ ห ารงานพั ส ดุ ยั ง พบปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1 ) การจั ด หาวั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ข าด
ประสิ ทธิ ภ าพล่ า ช้างและได้สิ่ งของไม่ตรงตามวั ตถุป ระสงค์ 2) ไม่ มีการลงทะเบีย นครุ ภัณฑ์ ของ
โรงเรียนหรือลงทะเบียนแต่ไม่เป็น ปัจจุบัน 3) การใช้วัสดุไม่มีการประหยัด 4) ขาดการดูแลและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ และ 5) การเก็บรักษาไม่ดีอาจจะหายหรือถู กโจรกรรม
ไป (ธวัชชัย เปรมปรีด์ , 2542 : 20) มาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุยัง ไม่เข้าใจ
วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างเพราะไม่ได้ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชานาญ ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทางานพัสดุมาก่อน บทบาทในการตัดสินใจการจัดซื้อจัดจ้างของหัวหน้าเจ้ าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่
พัสดุมีน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานสอนมาก ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทาให้
การบริหารพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ (ประวีณา ไตรธรรม, 2555 : 184)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารโรงเรียนจึงจาเป็นต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่พัส ดุโรงเรียนให้ มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องค์กรดังที่ สุกัญญารัศมีธรรมโชติ (2548 ก) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะคือความรู้ทักษะและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute) ที่ทาให้บุคคลผู้นั้นทางานในความรับผิดชอบ
ของตนได้ดีกว่าผู้อื่นและสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548 ก) ได้กล่าวไว้ว่า
สมรรถนะคือกลุ่มของความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่จาเป็นในการทางานให้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นคุ ณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
และผลของการปฏิบัติงานซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ความสามารถทัศนคติ
บุคลิกภาพค่านิยมของบุคคลหรือพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่งๆ
จากการที่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 3
ต้องมีการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยอาศัยบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนและงาน
พัสดุไปพร้อมกัน ซึ่งการบริหารงานพัสดุเป็นงานที่มีความสาคัญมากขององค์กร ผู้วิจัย จึงมีความสนใจ
ที่จ ะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่พัส ดุโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑) ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ๒) ตรวจสอบความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5ระดับ สอบถามจากประชากรทั้งหมด ๘๗ คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection)
ขั้น ตอนที่ ๒ เสนอแนวทางในการพัฒ นาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัส ดุ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑) นาผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ โดยเฉพาะข้อที่สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่พัส ดุอยู่ ในระดับ น้ อยถึ งปานกลางมาจัดทาแบบสอบถามเพื่อเสนอแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะการปฏิบั ติงานของเจ้ า หน้าที่พัส ดุโ รงเรียน ๒) ตรวจสอบความคิดเห็ น เกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ข องแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะเจ้า หน้ าที่ พั ส ดุโ รงเรี ย น โดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน ๒๙ คน ด้วยการเลือกเจาะจง
(Purposive Selection)
สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา สมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ โ รงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งไปหาต่า ได้แก่ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ สมรรถนะด้าน
ความรู้และสมรรถนะด้านทักษะ
๒. จากการเสนอแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะการปฏิ บัติ งานของเจ้า หน้า ที่พั ส ดุ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถ
เสนอเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านความรู้ ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นด้วยว่า การพัฒนา
สมรรถนะด้านความรู้ทั้ง 6 รายการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ได้แก่ ๑)ผู้บริหารจัดให้มี
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับการบารุงรักษาหรือซ่อมบารุงพัสดุที่ใช้ให้มีอายุการใช้
งานนาน ๒)ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุถึงความสาคัญของการบารุงรักษาหรือ
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ซ่อมบ ารุ งพัส ดุที่ใ ช้ให้ มีอายุ การใช้งานนาน และ ๓) ผู้ บริห ารส่ งเจ้าหน้าที่พัส ดุ เข้ารับการอบรม
สัมมนา ในหน่วยงานทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้านที่ 2 สมรรถนะด้านทักษะ ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นด้วยว่า การพัฒนา
สมรรถนะด้านทักษะทั้ง 12รายการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ได้แก่ ๑)ผู้บริหารสร้าง
ความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นความสาคัญของการทางานเป็นทีม ๒)
ผู้บริหารจัดการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีทัก ษะการทางานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
ทางานกับทีมของเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด้านที่ 3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะ ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นด้วยว่า การพัฒนา
สมรรถนะด้านคุณลักษณะทั้ง 28รายการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร
จัดการอบรมให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดี เร็ว มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ ผู้ รั บ บริ ก ารพึ ง พอใจ ๒) ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งความตระหนั ก แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ใ ห้ เ ห็ น
ความสาคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานพัสดุ ๓) ผู้บริหารจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน
เอกสาร หนั งสือ สิ่งพิมพ์และข่าวสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาด้วยตนเอง ๔)ผู้บริหารยกย่อง
ชมเชยให้รางวัล สร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัสดุที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ ๕) ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ตนเป็ นแบบอย่ า ง โดยการเสี ย สละความสุ ข ส่ ว นตนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ทางราชการ ๖) ผู้บริหารส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการวางแผนงานล่วงหน้า เพื่อสร้าง
โอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาว และ ๗) ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ
ปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
อภิปรายผลการวิจัย
๑. จากผลการวิจัยสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุมีสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะสูงสุดนั้นอาจเนื่ องมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ได้มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเข้มงวดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
พัส ดุดังจะเห็ น ได้จ ากการออกระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับเจ้า หน้าที่พัส ดุ เป็นจานวนมาก จึ งส่ งผลให้
ผู้บริหารต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะเหมาะสมมาทาหน้าที่พัสดุของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสานักงาน ก.พ. (2551) ที่ได้กล่าวว่า เจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบารุงรักษา การทาบัญชีทะเบียนพัสดุ การ
เก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทาสัญญา
การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ
มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่ งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4) จริยธรรม 5) ความร่วมแรงร่วมใจ 6) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 7) ความถูกต้องของ
งาน 8) การคิดวิเคราะห์ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ส านัก งานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร
(2555 : 31) ที่ได้กล่ าวว่า เจ้าพนักงานพัส ดุจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และ
กฎระเบียบพัสดุ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุม พระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
กฎหมายและกฎระเบี ย บราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านดั ง นี้ 1) การใช้
คอมพิวเตอร์ 2) การใช้ภาษาอังกฤษ 3) การคานวณ 4) การจัดการข้อมูล 5) การทางานเป็นทีม
และมีคุณลั กษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 1) การมุ่งผลสั มฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การสั่ งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ 4) การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5) การสืบเสาะหาข้อมูล 6)
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 7) การดาเนินการเชิงรุก
2. จากผลวิจัยแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้
2.1 ผลการวิจั ยแนวทางพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ที่ พ บว่ า มี แนวทาง
เหมาะสมและเป็ น ไปได้ ม ากที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ให้ มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
บารุงรักษาหรือซ่อมบารุงพัสดุที่ใช้ให้มีอายุการใช้งานนาน ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบารุงรักษาหรือซ่อมบารุงพั สดุที่ใช้ให้มีอายุการใช้งานนานและผู้บริหารส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้า
รับ การอบรม สั มมนาในหน่ วยงานทั้งของภาครัฐ และของภาคเอกชนเพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถศึกษาหาความรู้จากคู่มือได้ด้วยตนเองและสามารถ
ทบทวนได้ตลอดเวลา และการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญเป็นแนวทางที่ทาได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สัมมนา เนื่องจากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัสดุอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการพัฒนาบุคลากรของพิไลวรรณ
อินทรักษา (2550) ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร สามารถจาแนกได้เป็นประเภทต่างๆ 4
กิ จ กรรมได้ แ ก่ 1) กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ค วามรู้ ป ระสบการณ์ แ ละปรั บ ปรุ ง ทั ศ นคติ ใ นงาน 2) กิ จ
กรรมการบริ ห าร 3) กิ จ กรรมการศึ กษาต่อเนื่อ ง และ 4) กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้า ที่
วัตถุประสงค์การอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือเมื่ อ
พนั ก งานได้ รั บ การฝึ ก อบรมทางด้ า นความรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติแ ล้ ว เมื่ อ กลั บ ไปปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทาให้ผลการปฏิบัติงานงานดี ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของวิจิตร
อาวะกุล (2540) ได้กล่าวถึงความจาเป็นที่องค์การต้องพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้ว่า บุค ลากรใหม่ที่เข้า
ทางาน จะมีเพียงความรู้ก่อนทางาน ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันทางการศึกษา แต่ยังไม่อยู่ใน
สภาพที่จะปฏิบัติงานในองค์การได้ต้องมีการสอนงาน อบรมเพื่อปรับปรุงความรู้ให้สามารถนามาใช้
ปฏิบัติงานในองค์การได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรเดิมให้เป็นผู้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และเพื่อความก้าวหน้าขององค์การ ทาให้องค์การมีความพร้อมที่ จะดารง
อยู่ท่ามกลางการแข่งขัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร เฮงฮะ (2550 ) ได้ศึกษาระดับปัญหา
และเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ที่ทางานทางการเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
ในสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาระยอง เขต 1 จานวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ความ
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การแจกแจงความถี่ ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย จึงมี
แนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ คือให้มีการจัดประชุมอบรม สัมมนา
เจ้ า หน้ าที่ การเงิน บั ญ ชีแ ละพัส ดุใ ห้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในระเบี ยบต่า งๆ รวมทั้ งเทคนิค ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าทุกปี ให้มีการ
นาระบบสานักงานอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารงานพัสดุ ให้มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือให้ตรงตาม
บัญชีทุกสัปดาห์ และลงบัญชีหรือ ลงทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ให้จัดตั้งงบประมาณซ่อมบารุงให้
เพียงพอ เจ้าหน้าที่ควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจาหน่ายพัสดุ รวมทั้งทักษะในการแปร
สภาพพัสดุที่ชารุดเพื่อนามาใช้ใหม่ด้วย
2.2 ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษาเขต 3 จั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ที่ พ บว่ า มี แนวทาง
เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยใช้โปรแกรมระบบคุมทรัพย์สิน
จ าลอง ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นและแปลความหมายของข้ อ ความ
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏ ใน Spec หรือร่าง TOR ทักษะการคานวณเพื่อพัฒนาทักษะการคานวณราคา
กลางและประมวลผล และทักษะการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุในการประเมินผล
ข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะทาให้ได้เรียนรู้ทฤษฏีไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kenneth N. Wexly, Gary P. Latham (1983) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรม
บุคลากรในองค์กรมีจุดประสงค์ 3 ประการดังต่อไปนี้ 1) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเอง
(Self-Awarness) ของแต่ละบุ คคล คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง อันได้แก่ การทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในองค์กร การตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่
ตนเองปฏิบัติ และปรัชญาที่ยึดถือการเข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมีต่อตน และการเรียนรู้ว่าการกระทาของ
ตนมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น 2) เพิ่มพูนทักษะในการทางาน (Job Skills) ของแต่ละบุคคล
โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านก็ได้ เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษา
ความปลอดภัยในการทางานหรือการบังคับบัญชาลูกน้อง เป็นต้น 3) เพิ่มพูนแรงจูงในการทางาน
(Motivation) ของแต่ล ะบุ คคล อันจะทาให้เกิดการปฏิบัติงานดีแม้ว่าบุคคลหนึ่งๆ จะมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่หากขาดแรงจูงใจในการทางานแล้ว บุคคลนั้นอาจจะมิใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และผลงานย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และผู้บริหารจัดการ
อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีทักษะการทางานเป็นทีม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมทางานกับทีม เป็นการนิเทศทักษะ
การทางานซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2.3 ผลการวิจัยแนวทางพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์ร วม การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน การสั่งการตามหน้าที่ และการยืดหยุ่นผ่อนปรน พบว่ามีแนวทางเหมาะสมและเป็นไปได้
มากที่สุดคือ ผู้บริหารจัดการอบรมให้ความรู้ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมเชิงปฏิบั ติการ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) ได้กล่าวถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการจัด
ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ไว้ดังนี้ 1) คนถูกสรรหา และคัดเลือกเข้ามาทางานโดยคานึงถึงลักษณะงาน
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ที่กว้างมากกว่าที่จะคัดเลือกเข้ามาเพื่อทางานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง งานบางงานกระจายอยู่ในส่วน
ต่างๆทั่วหน่วยงาน จึงจาเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับงานของหน่วยงานบางแห่ง หรือบางแผนก ทา
ให้ต้องมีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรม 2) โครงการของหน่วยงานภาครัฐมักไม่นิ่ง แต่มักเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และแนวทางที่เร็วที่สุดที่จะปรับบุคลากร ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การจัด
ฝึกอบรมอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรทั้งหลายของหน่วยงาน 3) อาชีพจานวนมากเป็น
อาชีพที่จากัดเฉพาะในงานภาครัฐ (ตารวจ พนักงานดับเพลิง ผู้ประเมินภาษี ผู้ตรวจสอบอาหาร
พนักงานไปรษณีย์ วิศวกรสุขาภิบาล นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ) ดังนั้น ทักษะเฉพาะที่จาเป็นสาหรับ
งาน หรืออาชีพนั้นจึงไม่ มีการสอนในสถานศึกษาทั่วไป ทาให้ต้องมีการจัดฝึกอบรม 4) สาขาอาชีพ
ต่างๆ มักพัฒนาเปลี่ยนไป แพทย์ วิศวกร นักบัญชี หรือแม้กระทั่งนักตรวจปรูฟยังมีการปรับเปลี่ยนไป
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับ
วิทยากรที่เปลี่ยนไป และช่วยให้ไม่จากัดตัวเองอยู่ในแวดวงแคบๆ 5) การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่
มีอยู่ให้สามารถทางานได้ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าการหวังพึ่งการสรรหา และคัดเลือกเพื่อให้ได้คนที่
มีทักษะที่จาเป็น 6) การฝึกอบรมผ่านวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การบรรยาย การอ่านหนังสือที่น่าสนใจ การ
สัมมนา การประชุมทางวิชาการ การดูภาพยนตร์ หรือวิธีฝึกอบรมอื่นๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว
ในงานได้มากกว่าการปล่อยให้บุคลากรเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง 7) การสร้างความ
เป็ น ปึ ก แผ่ น และการประสานงานในหน่ ว ยงานจะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ มื่ อ บุ ค ลากรเข้ า ใจเป้ า หมาย แ ละ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยต่างๆในองค์การ ซึ่งต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ และด้วยวิธีการที่จะ
สร้างความมั่นใจ ความนับถือซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์การ 8) การฝึกอบรมมักทาให้องค์การ
ต่างๆ แตกต่างกันในมิติต่างๆของคุณภาพบุคลากรดังเช่นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งความรู้เรื่องงาน มารยาทในการทางานและทัศนคติต่อสาธารณะ ผลประโยชน์
ในการทางาน ทักษะ และความเร็วในการปฏิบัติงาน 9) การฝึกอบรมต้องทาอย่างระมัดระวัง การวาง
แผนการเตรียมการ และคิดอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นอาจนามาซึ่งความสูญเสียมากกว่ าประสิทธิภาพ
ความยุ่งเหยิงมากกว่าความเป็นระเบียบ
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุด้านคุณลักษณะ การสั่งคมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
และการสืบ เสาะหาข้อมูล มีแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด คือ ผู้บริหารจัดให้ มีคู่มือ
ปฏิบัติงาน เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ โปรแกรมการศึกษา วารสารทางวิชาการ และข่าวสารต่างๆ
เนื่องจากคู่มือการปฏิบัติงานสามารถจัดทาขึ้นได้ง่าย สะดวกต่อการนามาใช้และที่สาคัญเจ้าหน้าที่
พัสดุสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุด้านคุณลักษณะ การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรมมีแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด คือ ผู้บริหารยกย่องชมเชยให้รางวัล สร้างขวัญ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัสดุที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เพราะการ
สร้างขวัญกาลังใจเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีขวัญกาลังใจดี
จะช่วยให้การทางานมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
แนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุด้านคุณลั กษณะ การดาเนินการเชิงรุก มีแนวทางที่
เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการวางแผนงานล่วงหน้า
เพื่อสร้างโอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในระยะยาว เพราะการวางแผนการทางานล่วงหน้าจะเป็นการ
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ช่ว ยลดข้อผิ ดพลาดในการปฏิบัติงาน ช่ว ยลดปัญหาการทางานที่ซ้าซ้อน ช่วยให้ ทางานได้เร็ว ขึ้น
ประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินการวิจัยนาเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นการวิจัยไปใช้กับการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ โดยปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ควรเป็ น ผู้ น าในการพั ฒ นา
สมรรถนะเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจั ยเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้แนวทางการพัฒ นาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัส ดุ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 ควรท าวิ จั ย เพื่ อสร้า งแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะครูแ ละบุค ลากรอื่น ๆของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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