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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพ ปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุ (2) พัฒนา
กลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ และ (3) ประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ 141 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการพัฒนาและประเมินกลยุทธ์ จานวน 77
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
แบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการดาเนิ นการทุกรายการ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
พบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ น้อ ย และการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทาให้เกิดความยุ่งยาก และใช้เวลานานในการทาความ
เข้าใจ
2. กลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุที่พฒั นา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กล
ยุท ธ์ ตัว ชี้ ว ดั กลยุท ธ์ และมาตรการ โดยมี 7 กลยุท ธ์ ดัง นี้ 1) พัฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารงานพัส ดุ แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษา 3) ปรับบทบาทหน้าที่การปฏิบตั ิงาน
พัสดุของบุคลากร ให้เหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการบริ หารงานพัสดุ 4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ
บริ หารงานพัสดุ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง 5) ส่ งเสริ มการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานพัสดุ 6) พัฒนากระบวนการดาเนิ นงานพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบการ
บริ หารงานพัสดุ และ 7) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของความร่ วมมือกับเครื อข่ายการบริ หารงานพัสดุ
3. ผลการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ ข องสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และ ความเป็ นประโยชน์ อยู่
ระดับมาก
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the states, problems and factors related to the procurement
management, (2) to develop strategies for the procurement management, and (3) to evaluate the strategies for the
procurement management. The population comprises 141 the school Administrators, chief of the procurement and
officer procurement, for development and evaluation the strategies by 77 experts. Data were collected through the use
of questionnaire, interview, workshop, connoisseurship and assessment form. The data were analyzed using mean,
standard deviation and content analysis.
The research finding were as follows:
1. The states were found that each the schools had procurement arrangements, problems and factors found
lack of knowledge in personnel, abilities, experiences, and being experts on procurement and the procurement laws,
technology were change have difficult and take a long time to understand. 2. As for the development of the strategies
consisted of the vision, goals, strategic issues, strategies, indicators and measures. The 7 developed strategies consisted
of 1) developing the competency of the procurement management for school administrators 2) developing the potential
of the personnel working in the supplies of the educational institutions. 3) adjusting the roles of procurement personnel
appropriate and comprehensive process for managing supplies The duty of the parcel operation of procurement
management. 4) developing of information system procurement management in accordance with the change of law
and regulations. 5) promoting the use of information technology systems for procurement management. 6) development
of procurement operations in accordance with the regulations of procurement management. In accordance with the
regulations of procurement management and 7) strengthening cooperation with network procurement management. 3.
The results of the evaluation were found consistent, suitable, and the utility at a high level.
Keywords: Strategy Development, Procurement Management, School, Educational Service Area Office
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บทนา
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อประชาชนในประเทศในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน ซึ่ งยุทธศาสตร์ ชาติได้มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
คื อ “ประเทศชาติ ม ั่น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐ มี เป้ าหมายการพัฒ นาที่ สาคัญเพื่อ
ปรั บเปลี่ ยนภาครัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรั บวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์
ส่ ว นรวม มี ค วามทัน สมัย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตัว ให้ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา
(สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561: 7-9)
กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ ค่า เพื่อมุ่งเป้ าหมายคือ ผูเ้ รี ยนทุกช่วงวัย
โดยได้มีจุดเน้นในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ สนับสนุ นให้สถานศึกษาเป็ นนิ ติ
บุคคล เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการศึ กษาที่ มีคุณภาพได้อย่างอิ สระและมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้กรอบ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 1-3) อีกทั้งจุดเน้นด้านการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบการบริหารจัด การศึ ก ษาของนโยบายส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ถือเป็ นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา มีความเป็ นอิสระ
ในการบริ หารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้าน
การบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารงานทัว่ ไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
2562: 75) โดยกระจายอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครั ฐ ให้ แ ก่ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ แ ละสถานศึ ก ษาและโรงเรี ย น ทั้ง นี้ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพบว่ามี
ความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุ คือ 1) ความเสี่ ยงการจัดตั้งงบประมาณ
รายการงบลงทุน ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่
บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เนื่ อ งจากครู ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบยัง ไม่ เ ข้า ใจ 2) ความเสี่ ย งการบริ ห ารงบประมาณของ
สถานศึกษา มีการจัดหาพัสดุและก่อหนี้ ผูกพันล่าช้า 3) ความเสี่ ยงการตรวจสอบการเงินบัญชี และพัสดุ
ของสถานศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุเป็ นครู ผสู ้ อน ซึ่ งมีภาระงานในด้านการสอนเป็น
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หลัก ทาให้ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ ง าน รวมทั้งกฎหมาย ระเบี ยบและหนังสื อ สั่ง การที่
เกี่ ย วข้อ ง และ 4) ความเสี่ ย งของสถานศึ ก ษาในสัง กัด พบว่า อาคารเรี ย นมี ล ัก ษณะช ารุ ด ทรุ ด โทรม
เสื่ อมสภาพ งบประมาณของสถานศึกษาไม่เพียงพอในการซ่ อมแซม การควบคุมพัสดุและข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปั จจุบนั การติดตามของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับงานด้านการเงินและพัสดุไม่มีความต่อเนื่ อง
ครู และบุคลากรขาดความรู ้ ความชานาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของงานการเงินและ
พัสดุ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2562: 13-15)
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 38 เพื่อให้สถานศึ กษาในสังกัดได้นากลยุทธ์ก าร
บริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหาและปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 38
3. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงาน

บริ หาร

พัสดุ

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์

สภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ

บริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน

ภายในของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

กระบวนการ

กลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต

พัฒนา

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กระกอบด้วย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั และมาตรการ
ผลการประเมินกลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่

1) ความสอดคล้อง 2) ความเหมาะสม 3) ความเป็ นไปได้ 4) ความเป็ นประโยชน์

กลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั โดยจาแนกวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประชากรได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หรื อรอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่ รับผิดชอบงานบริ หารงบประมาณ หัวหน้าเจ้าหน้ าที่ พสั ดุ และเจ้าหน้าที่ พสั ดุ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จานวน 141 คน โดยเก็บรวบรวมจาก
ประชากรทั้งหมด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์
ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน หรื อรองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนที่รับผิดชอบงานบริ หารงบประมาณ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ พสั ดุ และเจ้าหน้าที่ พสั ดุ สถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 38
จานวน 15 คน
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ใช้เทคนิ ค SWOT Analysis
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ และการจัดทาร่ างกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของ
สถานศึ กษาสังกัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 38 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั และมาตรการ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้จากการประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Workshop) จ านวน 2 ครั้ ง โดยมี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารครั้ งที่ 1 ประกอบด้ว ย
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 38 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พสั ดุ เจ้าหน้าที่ พสั ดุ
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์ จานวน 21 คน และ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารครั้ งที่ 2 ประกอบด้ว ย ได้แ ก่ ผู อ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เจ้าหน้าที่พสั ดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ รวม 19 คน โดยใช้ผลการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลหลัก
ประกอบการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์น้ าหนักคะแนนเพื่อกาหนดตาแหน่ง
กลยุทธ์ ยกร่ าง วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้ วดั และมาตรการ ร่ วมกัน
ระดมสมองโดยใช้ผลคะแนนการประเมินค่าน้ าหนักมากาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ เทคนิ ค SWOT Analysis
โดยการจับคู่เพื่อสร้างกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อสรุ ปจากที่ประชุม
2.2 การตรวจสอบร่ างกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 38 โดยการสั ม มนาอิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ประกอบด้ว ย ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์
จานวน 12 คน โดยให้ตรวจสอบ และให้ความคิดเห็นด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของกล
ยุทธ์ และตรวจสอบความเหมาะสม ของกลยุทธ์ที่พฒั นาขึ้น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหาและ
ข้อสรุ ปจากที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้และมีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนากล
ยุทธ์ และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานพัสดุ จานวน 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบประเมิ นกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 38 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51– 5.00 หมายถึง มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
และความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 3.51– 4.50 หมายถึ ง มี ความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51– 3.50 หมายถึง มีความ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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สอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51–
2.50 หมายถึง มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับน้อย
และค่ า เฉลี่ ย 1.00– 1.50 หมายถึ ง ความสอดคล้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 การศึกษาสภาพการบริ หารงานพัสดุ พบว่า 1) ในการจัดหาพัสดุมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ
จัดหาพัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 100 และ 2) พบว่ามีการวางแผนการบริ หารงานพัสดุ คิดเป็ นร้อยละ 97.16 และ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ก่ อนการจัดซื้ อจัดจ้างสถานศึกษาจะดาเนิ นการประชุ มวางแผนกาหนดความ
ต้องการพัสดุ และจัดหาพัสดุตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1.2 ปั ญ หาการบริหารงานพัส ดุ พบว่ า งบประมาณไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเก็ บ รั ก ษาและการ
บารุ งรักษาพัสดุ ( X = 3.09) สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ไม่เพียงพอต่อการการเก็บรักษาพัสดุ ( X = 2.77)
บุ ค ลากรขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจในการบ ารุ ง รั ก ษาพัส ดุ ( X = 2.58) และจากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า
สถานศึกษาไม่มีบุคลากรที่มีความรู ้ ด้านการกาหนดราคากลางในการจัดหาพัสดุ เช่ น การกาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง และการซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ ขาดความชานาญในการใช้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government : e-GP) รวมถึง
1.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุ ปั จจัยภายในด้านจุดแข็ง การบริ หารงานพัสดุโดย
ใช้ ห ลัก การ คุ ้ม ค่ า โปร่ งใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และตรวจสอบได้ สอดคล้อ งกับ
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารงานพัส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ( X = 4.12) การบริ ห าร
งบประมาณของสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ( X = 4.10) ด้านจุ ดอ่อน
พบว่า อัตรากาลังของบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานพัสดุ ( X = 4.10) ปั จจัยภายนอกด้านโอกาส
พบว่า กระแสการตื่นตัวของสังคมในเรื่ องของการทุจริ ต คอรัปชัน่ ต่อการปฏิบตั ิงานพัสดุ และการจัดซื้ อ
จัด จ้า งของภาครั ฐ ทาให้สัง คมมี ก ารตรวจสอบการการจัด ซื้ อจัด จ้า งภาครั ฐมากขึ้ น ( X = 3.98) การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้ อจัดจ้างจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี สู่ การบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( X = 3.93) ด้านอุปสรรค พบว่า การได้รับการสนับสนุน และ
การได้รับความร่ วมมือของหน่วยงาน ภาครัฐมีผลกระทบต่อการบริ หารงานพัสดุ ( X = 3.38)
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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2. ผลการพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การยกร่ างกลยุทธ์ โดย
การประชุ มเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร การจัดทาร่ างกลยุทธ์ และการตรวจสอบกลยุทธ์ ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิ ศทางนวัตกรรมการบริ หารงานพัสดุ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 บน
พื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
พัน ธกิ จ 1.บริ ห ารทรั พ ยากรบุ คลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการบริ ห ารงานพัส ดุ ของสถานศึ ก ษา
2. บริ หารจัดการงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการบริ หารงานพัสดุ 3. พัฒนาระบบการ
ดาเนินงานพัสดุของสถานศึกษา
เป้าประสงค์ 1. สถานศึกษามีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอและมีศกั ยภาพในการบริ หารงานพัสดุ
2. สถานศึกษามีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เพียงพอในการบริ หารงานพัสดุ 3. สถานศึกษา
บริ หารงานพัสดุอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีประสิ ทธิภาพและธรรมาภิบาล
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงาน
พัส ดุ มี 3 กลยุท ธ์ ได้แ ก่ 1) พัฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารงานพัส ดุ แ ก่ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 2) พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ ของสถานศึกษา 3) ปรั บบทบาทหน้าที่การปฏิบตั ิงานพัสดุของ
บุคลากร ให้เหมาะสมและครอบคลุมกระบวนการบริ หารงานพัสดุ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการบริ หารจัดการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ให้เพียงพอในการบริ หารงานพัสดุ มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริ หารงาน
พัสดุ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย และระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง 2) ส่ งเสริ มการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานพัสดุ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การเสริ มสร้างระบบการบริ หารงานพัสดุให้มีประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ
บาล มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการดาเนิ นงานพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบการบริ หารงาน
พัสดุ 2) เสริ มสร้างความเข้มแข็งของความร่ วมมือกับเครื อข่ายการบริ หารงานพัสดุ
3. ผลการประเมิ น กลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า ด้านความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ( X = 4.56, S.D = 0.50) ด้านความ
เหมาะสม ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษา ( X = 4.60,
S.D = 0.70) ด้านความเป็ นไปได้ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุของ
สถานศึ กษา ( X = 4.40, S.D = 0.64) ด้านความเป็ นประโยชน์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษา ( X = 4.68, S.D = 0.55)
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
1.1 การศึ กษาสภาพการบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึ กษาสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมพบว่า สถานศึกษาส่ วนใหญ่มีการจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้างและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี โดยมีการสารวจความต้องการใช้พสั ดุก่อนการจัดหา ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างต้องดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานราชการ และก่อนการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในแต่ละ
ครั้ง ต้องคานึงถึงความคุม้ ค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยต้องมาจากความต้องการใช้พสั ดุของ
ผูใ้ ช้พสั ดุในโครงการและแผนงานต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธรรมนิตย์ สุ มนั ตกุล (2561 หน้า 29 -30) ที่
กล่าวว่า หน้าที่แรกของเจ้าหน้าที่พสั ดุ คือ นิ ยามความต้องการของทางราชการ (Define the requirement at the
outset) และสอดคล้องกับแนวคิดของ คานาย อภิปรัชญาสกุล (2553 หน้า 76 -78) ที่กล่าวว่า ภารกิจของงาน
จัดซื้ อที่ ส าคัญคื อ การวางแผนการจัดซื้ อให้สอดคล้องกับแผนงานของหน่ วยงานต่ าง ๆ ในองค์การตาม
งบประมาณที่ ได้จัดสรรไว้ของแต่ ละหน่ วยงาน โดยการวางแผนการจัดซื้ อเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อง และ
สอดคล้องกับแผนของฝ่ ายอื่นอย่างต่อเนื่อง
1.2 ปั ญหาการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
38 ในภาพรวม พบว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและเจ้าหน้าที่พสั ดุขาดความรู ้ ความเข้าใจและความชานาญการใช้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government : e-GP) สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง และกาหนดราคากลางในการจัดซื้ อ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ สานักการคลังและสิ นทรัพย์ (2559, หน้า 21) ที่ได้ศึกษารายงานผลโครงการติดตาม
ผลบริ หารงบประมาณปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ GFMIS และระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ e-GP ของหน่ วยงานในสังกัด
โดยความร่ วมมือระหว่างกรมบัญชี กลางกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ระบบบริ หารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ GFMIS และ
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ e-GP ของหน่ วยงานในสังกัด ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา พบประเด็นปั ญหาการปฏิบตั ิงานในระบบซึ่ งเน้นกระบวนการขั้นตอนให้เป็นตาม
ระเบียบฯ แต่รายละเอียดเอกสารที่สั่งพิมพ์จากระบบยังไม่ครอบคลุมตามข้อกฎหมายและแบบฟอร์ มตามที่
กวพ.กาหนด และระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ e-GP ไม่มีระบบป้ องกันการปฏิบตั ิงานที่
อาจเกิ ดข้อผิดพลาดหรื อคลาดเคลื่ อน และองค์ประกอบอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ระบบอิ นเทอร์ เน็ ตไม่ เสถี ยร
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิระดับสถานศึกษาขาดความชานาญและทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยี/บุคลากรที่
ขาดความรู ้ความชานาญเฉพาะด้านโดยตรง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผูป้ ฏิบตั ิงานบ่อยครั้ง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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1.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในภาพรวมพบว่า ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็ง มีการจัดทาคาสัง่ มอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานพัสดุของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไว้อย่างชัดเจน บุคคลากรมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานพัสดุตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย ด้านจุดอ่อน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
พัสดุ ไม่สามารถทางานพัสดุ แทนกันได้เนื่ องจากไม่มีความรู ้ ทุกด้านในกระบวนการพัสดุ อัตรากาลังของ
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานพัสดุ รวมถึงขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริ หารงานพัสดุ
ปั จจัยภายนอกด้านโอกาส พบว่า สังคมมีความตระหนักถึงการทุจริ ต คอรัปชัน่ ในการปฏิบตั ิงานพัสดุ และการ
จัดซื้ อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครั ฐ และการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างโดยกรมบัญชี กลาง
กระทรวงการคลัง ด้านอุปสรรค พบว่า การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทาให้เกิดความไม่เสถียรในการปฏิบตั ิงานพัสดุ รวมถึงการปฏิบตั ิงานพัสดุมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บญ
ั ญัติว่า มาตรา 23 ในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนิ นการโดยเปิ ดเผยและเที่ ยงธรรม โดยพิ จารณาถึ งประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่ อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่ วนราชการที่จะได้รับ
2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ ของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 38 พบว่ามี 7 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะการบริ หารงานพัสดุแก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญ
เพราะ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับงานพัสดุ จะต้องมี ความรู ้ ความสามารถ และมี ทกั ษะในการบริ หารงานพัสดุ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทการบริ หารงาน
พัสดุ ต้องมีสมรรถนะการบริ หารงานพัสดุ ในด้านความรู ้ความสามารถด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริ หารงานพัสดุ รวมถึงการตีความและการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับงานพัสดุ
สอดคล้องกับสานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล (2560 หน้า 9-11) ที่เสนอว่า การวางระบบและวิธีการ
ทางานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริ หารงานภาครัฐหรื อหลักการบริ หารราชการแผ่นดินที่ดี
ให้สามารถเป็ นที่เชื่ อถือ ไว้วางใจ และเป็ นที่พ่ ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง มีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านคือ 1.
ภาครัฐที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 2. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
การบริ การและเข้าถึงความต้องการในระบบปั จเจก (Citizen-Centric and Service-Oriented Government) และ 3.
ภาครั ฐอัจฉริ ยะ มี ขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย (Smart and High Performance Government) โดยต้องทางาน
อย่างเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยง และสร้างนวัตกรรมหรื อมีความคิดริ เริ่ มและประยุกต์องค์
ความรู ้ในแบบสหสาขาวิชา เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษา ซึ่ งจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมพบว่า สถานศึกษามีปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ เนื่ องจากโครงสร้างการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึ กษาไม่มีเจ้าหน้าที่ พสั ดุ ที่ทาหน้าที่ โดยตรงต้องใช้ครู ผูส้ อนที่ ภาระงานสอน และไม่ มีความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานพัสดุ สอดคล้องกับ แนวคิดของ สกล
บุญสิ น (2560 หน้า 162) ได้กล่าวว่า การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นหัวใจสาคัญในการปรับปรุ ง
สมรรถนะของพนักงานและเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ หากพิจารณาเฉพาะการฝึ กอบรมจะมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาทักษะ ความรู ้ที่จาเป็นต่องานนั้น ส่ วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะมุ่งเน้นผลในระยะยาว ซึ่ งการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงสร้ างความพึงพอใจให้กบั
พนักงาน การปรับปรุ งขวัญและกาลังใจในการทางาน การสร้างให้คนจงรักภักดีกบั องค์การ ลดอัตราการเข้า
ออกจากงาน มีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างให้ดีข้ ึน เน้นการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน เพื่อให้พนักงาน
สามารถให้บริ การลูกค้าหรื อสามารถผลิตสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับ แนวคิดของ มหาพา
โทร (Mahapatro, 2010. P. 282) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึ กอบรมและการพัฒนาว่า การฝึ กอบรมและการ
พัฒนาพนักงานให้มี ทกั ษะที่ ดี สามารถเปลี่ ยนองค์กร ไม่ เพี ยงแต่ เพิ่ มความปลอดภัยและผลผลิ ต แต่ การ
ฝึกอบรมนาไปสู่ ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพที่ดีข้ ึน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรั บบทบาทหน้าที่ การปฏิ บตั ิ งานพัสดุ ของบุ คลากร ให้เหมาะสมและครอบคลุ ม
กระบวนการบริ หารงานพัสดุ ซึ่ งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่างานพัสดุของสถานศึกษามีรายละเอียด
ของงานในแต่ละกระบวนการบริ หารมาก และมีความซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน แต่บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย
ไม่สามารถทางานแทนกันได้ เนื่องจากไม่มีการจัดองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ ประกอบกับงานพัสดุเป็ นงานที่มี
ความยุง่ ยากและซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน จึงต้องมีการแบ่งงานระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ธรรมนิ ตย์ สุ มนั ตกุล (2561 หน้า 51-52) ได้กล่าวถึงบุคลากรในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างว่า การจัดซื้ อจัดจ้าง
เป็ นงานที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะที่เจ้าหน้าที่พสั ดุและผูป้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างต้องมีความรู ้ท้ งั
ทางเทคนิ ค การบริ หารจัดการ และกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ยงั ต้องมีความรู ้ดา้ นสัญญาทางปกครองด้วย และยัง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ม.ป.ป หน้า 18 – 19) ที่ เสนอว่า ในปั จจุ บนั
สถานภาพของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ซึ่งทาหน้าที่จดั ซื้อจัดจ้างให้กบั องค์กรขาดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ผลงานที่
ได้รับยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เนื่ องจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดซื้ อจัด
จ้างของทั้งองค์กร เป็ นสิ่ งที่ยุ่งยาก มีรายละเอียดซับซ้อน มีวงเงินงบประมาณเป็ นจานวนมาก มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องมากมาย แต่ไม่มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ทางานอยูอ่ ย่างชัดเจน ทาให้เป็นการ
ยากที่จะรักษาบุคลากรที่ดีไว้ หรื อดึ งดูดให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้ามาปฏิบตั ิงานในหน้าที่ที่สาคัญนี้
ส่ งผลให้ประชาชนเกิ ดภาพลบต่ อเจ้าหน้าที่ ด้านนี้ ในที่ สุ ด งานพัฒนาบุ คลากรด้านการพัสดุ ถื อเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สาคัญซึ่ งภาครัฐจะต้องจัดให้มีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในด้านนี้ ทุก
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ระดับ พร้ อมทั้งก าหนดระบบการพัฒนาทั้งทางด้านความช านาญและความประพฤติ ตลอดจนปรั บปรุ ง
โครงสร้ างตาแหน่ งการจัดซื้ อจัดจ้าง (Career Structure) เพื่อให้เกิ ดเส้นทางอาชี พ (Career Path) ที่ชดั เจนตาม
ความชานาญ โดยเน้นทักษะในการบริ หารงานและผลงานที่สร้างประโยชน์แก่รัฐเป็ นสาคัญ และยังสอดคล้อง
กับ แนวคิ ดของประเวศน์ มหารั ตนสกุล (2560 หน้า 106-107) ที่ กล่ าวว่า โครงสร้ างองค์การเป็ นหน่ วยที่
สะท้อนถึ งจุ ดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ ขนาด ความชานาญ หลักการ เทคนิ คการบริ หารจัดการ ตลอดจน
ลักษณะรู ปแบบการบริ หารของผูบ้ ริ หารและ/หรื อของพนักงาน รวมทั้งวิธีการประสานงานหรื อการควบคุม
งาน ผลจากการออกแบบองค์การควรมี จุ ดมุ่ งหมายหรื อวัตถุ ประสงค์เพื่ อให้เกิ ดความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็ นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาด เงื่อนไขสิ่ งแวดล้อม หรื อแม้กระทัง่ ความ
กดดันต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริ หารงานพัสดุให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญเพราะ ภาครัฐบาลได้เห็ นความสาคัญของการ
จัดซื้ อจัดจ้างของส่ วนราชการที่มีผลกระทบต่องบประมาณการบริ หารของประเทศ จึงมีการปฏิรูประบบการ
บริ หารพัสดุและการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านกฎหมาย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู ้ในการบริ หารงานพัสดุ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ฐิติรัตน์ จันทร์ ดารา (2560 หน้า 322) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า การที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
บริ หารงานพัสดุได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักบริ หารการพัสดุควรยึดหลักการที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง รวมทั้งเงื่อนไขด้านงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยีที่นามาใช้ในการ
บริ หารงานพัสดุมีความคุม้ ค่า คุม้ ทุน และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 5 ส่ งเสริ มการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานพัสดุ กลยุทธ์ น้ ี มี
ความสาคัญเพราะ จากการศึ กษาพบว่า สถานศึ กษามี ปัญหาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ หารงานพัสดุเนื่องจาก กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งมีกระบวนการทางานหลายขั้นตอน ครู ที่ปฏิบตั ิงานพัสดุ ขาด
ความรู ้ ความเข้าใจและความชานาญการในใช้ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อีกทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดซื้ อจัดจ้างนี้ ได้ปรับปรุ งโปรแกรมที่ทนั สมัยขึ้นทาให้สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ห่ างไกลและไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ อระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยไม่รองรับกับระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุปผา ไชยแสง (2557 หน้า 9) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
การใช้สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี พบว่า ในการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ ผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับงานพัสดุ ทุกตาแหน่ ง บทบาท
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หน้าที่ ทุกกลุ่มประสบการณ์การปฏิบตั ิงานพัสดุ และทุกสังกัดหน่วยงาน ให้ความสาคัญต่อการนาสารสนเทศ
มาใช้ในกระบวนการบริ หารจัดการพัสดุ เพื่อความถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิ ที่จาเป็ นต้องใช้กฎ ระเบียบ คู่มือ
หลักเกณฑ์การดาเนิ นงานต่าง ๆ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ผล รวมถึงการใช้สารสนเทศที่
หน่วยงานจัดทาขึ้นเอง เช่น รายงานหรื อแผนปฏิบตั ิของหน่วยงาน เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนให้การปฏิบตั ิงาน
ภายในหน่วยงานมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากระบวนการดาเนิ นงานพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบการบริ หารงานพัสดุ กล
ยุทธ์น้ ี มีความสาคัญเพราะ การจัดซื้ อจัดจ้างของส่ วนราชการที่ มีผลกระทบต่องบประมาณการบริ หารของ
ประเทศ จึ งมี การปฏิ รูประบบการบริ หารพัสดุ และการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้เกิดความถูกต้อง โปร่ งใส สอดคล้องกับสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส (ม.ป.ป.
หน้า 12) ได้เสนอว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เป็นมาตรการป้องกันการทุจริ ต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่ วยงานภาครัฐมีการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใสและมีคุณธรรม โดยมีตวั ชี้ วดั ด้านการใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี และเผยแพร่ อย่างโปร่ งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ ค่า เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวกพ้อง และสอดคล้องกับ แนวคิดของ ณิ ศภาพรรณ คู
วิเศษแสง (2552 หน้า 37) ที่ กล่ าวว่าการบริ หารงานพัสดุ เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งกระทาภายใต้กฎหมาย กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจาก การบริ หารงานพัสดุเป็นการบริ หารงบประมาณอย่างหนึ่ งที่จะทา
ให้องค์การขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้ เป็ นการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้
เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่หน่วยงานมากที่สุด
กลยุทธ์ที่ 7 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของความร่ วมมือกับเครื อข่ายการบริ หารงานพัสดุ กลยุทธ์น้ ีมี
ความสาคัญเพราะ จากการศึกษาการปฏิบตั ิงานพัสดุมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหน่ วยงานที่สนับสนุน
และให้ความช่ วยเหลื อ รวมถึ งหน่ วยงานที่ตรวจสอบ กากับ ควบคุมดู แล การมีเครื อข่ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานพัสดุเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับ สิ ริพรรณ อัช
วสัจกุล (2561 หน้า 94) ได้กล่าวถึงแนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ต้องมีคุณลักษณะการเปิ ดกว้างและเชื่อมโยง
กัน (Open & Connected Government) ต้องเปิ ดเผยโปร่ งใสในการทางาน
3. การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานพัสดุ
กลยุทธ์ มี ความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ เนื่ องจาก ได้
พัฒนาขึ้นตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ที่ถูกต้องสอดคล้องในแต่ละกระบวนการของการพัฒนา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธนาชัย สุ ขวณิ ช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557 หน้า 85 – 86) ที่กล่าวถึงกระบวนการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์เป็ นกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า องค์การจะดาเนิ นตามกลยุทธ์น้ นั เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์แก่ เป้ าหมายในระยะยาวที่ ต ้องการ และสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ราวน์ (Rao, 2015) กล่ าวถึ ง
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบสี่ ประการคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation
analysis) 2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 3) การนากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ (Strategy implementation)
และ 4) การประเมินกลยุทธ์ (Strategy evaluation) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิท (David, 2011. p. 286)
กล่าวว่า การประเมินกลยุทธ์เป็ นสิ่ งสาคัญต่อความเป็ นอยู่ขององค์กร การประเมินผลในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สามารถแจ้งเตือนการจัดการกับปั ญหาหรื อสามารถจัดการกับปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนเกิดสถานการณ์ที่วิกฤติ
การประเมินกลยุทธ์ประกอบด้วยสามกิจกรรมพื้นฐานดังนี้ 1) การตรวจสอบพื้นฐานของกลยุทธ์ขององค์กร 2)
เปรี ยบเที ยบผลลัพธ์ที่คาดหวังกับผลลัพธ์จริ ง และ 3) ดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้มนั่ ใจว่าผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ควรมีนโยบายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริ หารงานพัสดุของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 38 เพื่ อ ลดความเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิ งาน รวมถึ ง ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง
1.2 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 38 ควรเน้น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
บริ หารงานพัสดุ โดยประสานความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานของสถานศึกษาและหน่ วยงานภาครั ฐที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารพัสดุภาครัฐ เช่น สานักงานคลังจังหวัด สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการ
งานพัสดุของสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานพัสดุเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถนาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ที่
ใช้ในการวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริ บทในแต่ละพื้นที่ได้
2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตั ิการ
2.1 ควรนากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละพื้นที่ของสถานศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วดั และมาตรการ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2.2 ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการจัดการความรู ้โดยนากลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานพัสดุของสถานศึกษา สร้างเป็ นองค์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการวิจยั พัฒนารู ปแบบการบริ หารงานพัสดุสาหรับสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อได้รูปแบบการบริ หารงานพัสดุสาหรับสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับบริ บทของแต่ละพื้นที่
2. ควรท าการวิ จัย การขับ เคลื่ อ นกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานพัส ดุ ส าหรั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
3. ควรมี ก ารวิ จัย เพื่ อ พัฒ นากลยุ ท ธ์ อื่ น ๆ ตามพัน ธกิ จ ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 38 เช่ น การบริ หารงบประมาณและแผนงาน การบริ หารงานวิชาการ และการบริ หาร
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
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