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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อ
การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปากจังหวัดนครพนม 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตําบลต่อการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่วน
ตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จํานวน 93 คน โดยการคํานวณตามสูตรของ 
Taro  Yamane และสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ      
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ L.S.D. 
ผลการวิจัยพบว่า       

1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ ด้านการจําหน่ายพัสดุด้านการเก็บ
รักษาพัสดุ และด้านการจัดหาพัสดุ ตามลําดับ   

2) พนักงานส่วนตําบลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05   

3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีดังนี้ 1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 2) ควรจัดทํา
ทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3) ควรเคร่งครัดในการเบิกจ่ายพัสดุ  
คําสําคัญ : ความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุ 
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Abstract 
This research aimed to study The purpose of the research include to study the level of  

The opinion officer sub-district administrative organization. to supplies administration. of Local 
government Plapak district. NakhonPhanom province. and compare the officer’s opinion to supplies 
administration. of Local government Plapak district. NakhonPhanom province. by sex, age, 
education and affiliations. To study the suggestions regarding the officer’s opinion to supplies  
administration. of Local government Plapak district. NakhonPhanom province. The sample was 93  
of officer’s of Local government Plapak district. NakhonPhanom province. ; they were sized by 
Yamane Method and selected by simple random sampling. The instrument was the five rating scale 
questionnaire with 0.93 of reliability. The statistics  were  frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test (independent sample) and F-test (One Way ANOVA)   

 The research results were found as follows;  
 1. the level opinion officer sub-district administrative organization.to supplies 

administration. of Local government Plapak district. NakhonPhanom province as overall much  
level, consideringeach aspect was much for five. sorting arithmetic meant from highest to lowest;  
the supplies control. The disbursement of the supplies.distribute supplies. Preservation 
supplies.Procurement supplies.respectively. 

 2.  the officer ’s classified sex, age, education and affiliations have opinion to supplies 
administration. ofLocal government Plapak  district. NakhonPhanom province were different by 
statistical significant at 0.05 levels;    

 3. The suggestions regarding the opinion officer sub-district administrative organization. To 
Registration administration. of Local government Plapakdistrict. NakhonPhanom province. were 
found that;  The procurement  It must adhere to regulations. Registration should control supplies  
to be present. Strict disbursement supplies. 
Keywords : The opinion to supplies administration.  
 
บทนํา 
  การปกครองตนเองนับเป็นสิทธ์ิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
เนื่องจากเป็นรูปแบบท่ีแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง และ
เป็นช่องทางสําคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วย ซ่ึงการจัดการปกครองของตนในรูปแบบของ
หน่วยงาน การปกครองท้องถิ่นมีพันธกิจ (Mission) ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองของประชาชน การอํานวยบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่จําเป็นแก่ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วย 5 
แผนหลัก คือ แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ แผนการปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล แผนการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมาย และ
แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม ซ่ึงมีการดําเนินงานเป็นรูปธรรม ได้แก่ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี “Good Governance” (การสร้างธรรมาภิบาล) นอกจากนี้คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทําการปฏิรูปการปกครอง เพื่อยกเลิกระบอบเผด็จการทุนนิยมสร้างระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เนื่องมาจากปัจจัย
วิกฤตในชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 77 กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง รวมทั้งพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน การพัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางานเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เพ็ญศิริ กางโหลน. 2555 : 1)   
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ ซ่ึงมีปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ ได้แก่ 1)คน (Man)  2) เงิน (Money) 3) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
4) วิธีการจัดการ (Management of Method) การบริหารงานขององค์กรนอกจากการบริหารงานบุคคล งาน
บริหารงานการเงินและบัญชีแล้ว การบริหารงานพัสดุก็เป็นส่วนสําคัญ เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานประเภทหนึ่งที่ช่วย
เสริมสร้างและบริการงานอื่นๆ ให้ดําเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ (เพ็ญศิริ กางโหลน.   
2555 : 2) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นในการจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้จ่ายเงิน
เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ ตามแผนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึง
ความสัมฤทธิ์ผลของแผนงานโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า งานมีคุณภาพในระยะเวลาที่ต้องการใช้ การบริหารงานพัสดุจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการ
บริหารงานทุกประเภท โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งซ่ึงองค์กรจําเป็นต้องนํามาประสมประสานใช้ในการบริหารงานขององค์กร การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารงานเฉพาะกลุ่มงานหรือวิชาชีพ ซ่ึงการ
สรรหาหรือจัดหาพัสดุท่ีดี มีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ต้องการใช้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในกระบวนการ
บริหารงานพัสดุว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด (วิชา จันทร์จิราวุฒิกุล. 2543 : 119) 
  การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําเป็นต้องมี
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นการควบคุมงานพัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงการบริหารงานพัสดุ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จากท่ีมีการ
ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2557 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมาพบปัญหาหลายอย่าง เช่น เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ยังมีปัญหาด้านการ
ดําเนินงาน ปัญหาด้านการจัดการเนื่องจากขาดการวางแผน การควบคุมบังคับบัญชา การกํากับงาน การร่วมมือ
ประสานงาน พัสดุไม่พอใช้ และคุณภาพไม่เหมาะสม ไม่ตรงต่อความต้องการ ขาดวางแผนการจัดหาพัสดุ จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมถึงการรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
นําไปศึกษาวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข และนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 .เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. พนักงานส่วนตําบล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด ต่างกัน มีระดับความ
คดิเห็นต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้เลือกการใช้กระบวนการบริหารงานพัสดุ ออกเป็น 5 ด้าน ซ่ึง
ประกอบด้วย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 : 12 - 53) 

  1.1  ด้านการจัดหาพัสดุ 
  1.2  ด้านการเก็บรักษาพัสดุ 
  1.3  ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ 
  1.4  ด้านการควบคุมพัสดุ 
  1.5  ด้านการจําหน่ายพัสดุ 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรได้แก่ พนักงานส่วนตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม จากองค์การบริหารส่วนตําบล 8 แห่ง จํานวน 120 คน  
  2.2 ด้านกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานส่วนตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม จํานวน 93 คน โดยการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 41-42) และ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)   

 3.ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 
  พื้นที่ในการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จํานวน 8 

แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเทาใหญ่ 2) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮี 3) องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุตาไก้ 4) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง 5) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสูง 6) องค์การบริหารส่วนตําบล
ปลาปาก 7) องค์การบริหารส่วนตําบลมหาชัย 8) องค์การบริหารส่วนตําบลนามะเขือ 

 
 4.ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย  
  การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะเวลาในการวิจัย วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 
 5.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

  5.1 ตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด    
  5.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ ด้านการควบคุม
พัสดุ ด้านการจําหน่ายพัสดุ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงาน
ท่ีสังกัด จํานวน 4 ข้อ โดยลักษณะเป็นคําถามหลายตัวเลือก (Multiple-Choice Questions) ให้เลือกคําตอบท่ีเป็น
จริง 
   ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงาน
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ 
จําแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ  
ด้านการจําหน่ายพัสดุ   
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   
 2.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
   ในการดําเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยได้ดําเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 ศึกษารายละเอียดโครงสร้างเนื้อหา และวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารตําราและงานวิจัย  
ท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย 
   2.2 กําหนดขอบเขตคําถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดของระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วน
ตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แล้วนํามาเป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม ท้ังแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
   2.3 นําร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะปรับปรุงเพื่อ
ความเหมาะสมและถูกต้องของแบบสอบถาม 
   2.4 นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถาม วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านการวัดและประเมินผลโดยการหาค่าความสอดคล้อง IOC 
กําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไป    
   2.5 ตรวจสอบคุณภาพโดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out ) กับพนักงานส่วนตําบลใน
เขตอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน แล้วหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbanch) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 
 
   2.6 เมื่อได้แบบสอบถามที่มีค่าตามเกณฑ์และตรวจสอบความถูกต้องแล้วนําแบบสอบถามไปให้
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กลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอปลาปาก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับประชากรเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากที่สุดและเก็บข้อมูลด้วยตนเองเสร็จแล้ว
รอรับแบบสอบถามกลับคืนในคราวเดียวกัน    
   3) เมื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาตรวจสอบครบถูกต้องครบถ้วน นํามา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลสําเร็จรูปทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ผลสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อย 
ละ (Percentage) 

4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Stand Deviation) 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ ใช้วิธีทดสอบค่าสถิติ t-test  
(Independent Samples) อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
(F- test) หรือ One-way Anova) และทําการทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD (LeartSigmificant Different) 

4.4การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอ 
เชิงพรรณนาความ  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจั ย  เ รื่ อง  ความคิด เ ห็นของพนักงานส่วนตํ าบลต่อการบริหารงานพัส ดุขององค์กร                    
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบว่า   
 1. ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านการควบคุมพัสดุ ( X =4.15) ด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ ( X =4.00) 
ด้านการจําหน่ายพัสดุ ( X =3.92)  ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ( X =3.91) และด้านการจัดหาพัสดุ ( X =3.84) ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและหน่วยงานที่สังกัด 
พบว่า 
 จําแนกตามเพศ ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมพนักงานส่วนตําบลเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  (t =-0.046,df =91,Sig =0.963 ) โดยเพศหญิง ( X =3.97)  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สูงกว่าเพศชาย ( X =3.96) 
 จําแนกตามอายุความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พนักงานส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการบริหารงานพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (F=0.039, Sig =0.961) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนตําบลท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน   
 จําแนกตามระดับการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พนักงานส่วนตําบลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=0.193, Sig =0.824) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนตําบลท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม แตกต่างกันอยา่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน   
 จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พนักงานส่วนตําบลท่ีมีหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=0.147, Sig =0.994) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนตําบลท่ีมี
หน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน   

3. ข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลา
ปาก จังหวัดนครพนม มีดังนี้ 1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการในการจัดซ้ือจัดจ้าง 2) ควรจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน 3) ควรเคร่งครัดในการเบิกจ่ายพัสดุ 4) ในการจําหน่ายพัสดุควรมีการตรวจสอบสภาพ และจําหน่าย
ตามสภาพจริงของพัสดุ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
          อภิปรายผล 
 จากการวิ จั ย  เ รื่ อ ง  ความคิด เ ห็นของพนั ก งานส่ วนตํ าบล ต่อการบริหารงานพั ส ดุขององค์ กร                    
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบประเด็นที่สําคัญสมควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากว่า พนักงานส่วนตําบลเห็นว่าการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบท่ีคอยกํากับอย่าง
เคร่งครัด และเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ อีกท้ังในปัจจุบันมีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ หน่วยงาน เช่น คลังจังหวัด สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีคอยตรวจสอบการ
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ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด จึงทําให้ คิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยสอดคล้องกับ ภานุมาศ จักราพงษ์   (2553 : บทคัดย่อ) 
ได้ทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตําบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 สมมติฐานที่ 2 พนักงานส่วนตําบล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า  
  พนักงานส่วนตําบล ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่าพนักงานส่วนตําบลในเขต
อําเภอปลากปาก เห็นว่าการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปลาปาก ได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นระเบียบท่ี
บังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในการบริหารงานพัสดุ อีกท้ังในการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวบุคลากรที่มีหน้าท่ีในการดําเนินงานในด้านงานพัสดุของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
วางแผนและสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานพัสดุท่ีวางไว้ เนื่องจากในกระบวนการบริหารงานพัสดุ จะต้องมี
การวางแผนงานเกี่ยวกับพัสดุประจําปี เมื่อสามารถปฏิบัติได้ตามแผน การบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพและไม่มี
ปัญหา อีกท้ังหัวหน้างานพัสดุหรือรวมถึงผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจวางระบบหรือวางแผนในการ
บริหารงานพัสดุไว้เป็นอย่างดี มีการประชุมพูดคุยในกระบวนการทํางานกับพนักงานที่รับผิดชอบ จึงทําให้สามารถ
บริหารงานพัสดุออกมาดี ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 จึงทําให้ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบล ท่ีมีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด ต่างกันความคิดเห็นต่อการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
พิสิษฐ์ รัตนพลาไชย(2556:คัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรีผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมอืงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ผลการศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานส่วนตําบลต่อการ
บริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมดังต่อไปนี้   
 1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการในการจัดซ้ือจัดจ้าง   
 2) ควรจัดทําทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน   
 3) ควรเคร่งครัดในการเบิกจ่ายพัสดุ  
 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 667 
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