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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนก
ตามปจจัยพ้ืนฐาน โดยนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะ
วิทยาศาสตร ใหดีข้ึน ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จํานวน 225 คน ทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผลจากกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณโดยใชสูตร
ของทาโรยามาเน จํานวน 144 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยในภาพรวม
พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และคุณภาพ
การใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูในระดับมาก และมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา อยูในระดับ
ปานกลาง นอกจากน้ีบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกันมีความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุม
พัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 และบุคลากรคณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อจําแนกตามอายุ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และสังกัดหนวยงาน 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การมีสวนรวม  การบริหารจดัการ  พัสดุ 

Abstract 
This research is aimed to study and compare levels of satisfaction and involvement 

of personnel in the Faculty of Science toward procurement management of the Faculty of 
Science, Naresuan University, classified by characteristic factors. The obtained result will be 
applied to improve the procurement management system of the Faculty of Science. The 
population consisted of 225 personnel in the faculty. Data were collected from a sample of 
144 personnel by Taro Yamane, using a questionnaire as a tool. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The overall result 
revealed that personnel of the Faculty of Science were satisfied about quality of 
procurement/ inventory control, quality of procurement officer service in high level and 
involved in planning and procuring process in moderate level. In addition, the personnel 
who worked in different departments were satisfied about the quality of procurement/ 
inventory control and quality of procurement officer service significantly different at 0.05 
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significance level. Personel involved in planning and procuring process significantly different 
at 0.05 significance level, classified by age, work position, work experience and department. 
Keywords: satisfaction, involvement, management, procurement 

 

บทนํา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย 6 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ 
ภาควิชาคณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ี คณะวิทยาศาสตร ไดกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการจัดสรร
งบประมาณใหแตละหนวยงาน ซึ่งผูบริหารของหนวยงานจะเปนผูควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการดานพัสดุของแตละหนวยงานจะมีเจาหนาท่ีพัสดุประจําหนวยงานเปน
ผูดําเนินการดานพัสดุ มีภาระหนาท่ีหลัก ไดแก การวางแผนการใชจายงบประมาณดานพัสดุ  การจัดหาจัดซื้อ
จัดจาง การควบคุมและเก็บรักษา และการใหบริการตางๆ เชน ใหบริการเบิกจายวัสดุ ใหบริการยืมคืน
ทรัพยสิน ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับงานดานพัสดุ การบริหารจัดการดานพัสดุของแตละหนวยงานภายใน
คณะวิทยาศาสตรมีความแตกตางกัน อาจทําใหบุคลากรภายในหนวยงานรับทราบขอมูลขาวสารดานพัสดุไม
ท่ัวถึง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานตางๆ ตามมา เชน บุคลากรไมทราบวาสิ่งของน้ีคือครุภัณฑจึง
ไมไดตั้งงบประมาณไวกอน บางทานไดรับจัดสรรครุภัณฑแตไมทราบวิธีการดูแลบํารุงรักษาท่ีถูกตอง ทําให
ครุภัณฑชํารุดเสียหาย บางทานไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการดําเนินงานดานพัสดุแตไมทราบภาระหนาท่ีท่ี
ตองปฏิบัติ ไมมีการขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงานในการนําครุภัณฑออกนอกสถานท่ี ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมี
ครุภัณฑสูญหาย เปนตน  

งานดานการบริการของหนวยพัสดุเปนภาระงานหลักท่ีมีความสําคัญกับองคกรดานปจจัยเก้ือหนุน
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริการ คือ 
กิจกรรม กระบวนการ หรือการดํา เนินการใดๆ ที ่บ ุคคลหรือหนวยงานได อํานวยความสะดวก 
ชวยเหล ือ และ/หรือตอบสนองความจําเปนและความตองการใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงคใหไดรับความพึงพอใจ (รวีวรรณ, 2551) ความพึงพอใจเปนระดับของความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยมีลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวก
ของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ีไดรับจริงในสถานการณอันหน่ึงอันใด 
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึน (เอนก และภาสกร, 2550) ดังน้ัน 
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุจะเปนตัวช้ีวัด
คุณภาพและความสําเร็จของงานบริการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร  

การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกรหรือเครือขาย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเปน
อยางยิ่ง ผูท่ีเขามามีสวนรวมยอมเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟง
และนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาองคกร และท่ีสําคัญผูท่ีมีสวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาขององคกร ความรูสึก
เปนเจาของจะเปนพลังในการขับเคลื่อนองคกรท่ีดีท่ีสุด (วันชัย, 2546) การศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรตอการบริการจัดการดานพัสดุ เปนการระดมแนวความคิดของบุคลากร จะ
ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตรใหเปนไปอยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคลากรและองคกร  

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทํางานวิจัยสถาบัน 
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหาร
จัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานแตกตางกัน 
 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

สมมติฐาน 
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และหนวยงานสังกัดท่ี

แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
แตกตางกัน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 225 คน  
และจะทําการรวบรวมขอมูลและสรุปผลจากกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณ โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 144 คน  
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  กําหนดใหใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามมี 
4 ตอน ประกอบดวย  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
จํานวน 6 ขอ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรในการบริหาร
จัดการดานพัสดุ ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 20 ขอ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของ
หนวยพัสดุคณะวิทยาศาสตร ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
จํานวน 21 ขอ ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการใหบริการดานพัสดุ ชนิดของแบบสอบถาม
เปนการบรรยายความคิดเห็น 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย ไดนําแบบสอบถามเรียนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจ
ความถูกตอง ตรงตามเน้ือหา นําไปปรับปรุงแกไข และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 
โดยใชวิธี IOC (Item Objective Congruence Index) คือ การวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามรายขอกับเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน นําแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) จํานวน 30 ชุด ดวยวิธีของ Cronbach's alpha Coefficient กําหนดคา alpha มากกวา 0.7 ได
แบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 0.7 – 1.0 ท่ีผานการทดสอบแลวเปนเครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูล
ในการวิจัยตอไป  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือสรุปผลของการวิจัย โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน 
คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน โดยการแสดงความถ่ี รอยละ เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และการแสดงคาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรในการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) สถิติเชิงอนุมาน 
ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล (เพศ  อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และหนวยงานท่ี
สังกัด) แตกตางกัน โดยการใช สถิติทดสอบ t (t-test) และ F-test (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดาน
พัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร ท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ 52.1 และเพศชายรอยละ 47.9 โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุตั้งแต 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 47.9 มีอาชีพขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินแผนดิน) เปนผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.7 ผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรสาย
วิชาการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.1 มีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 64.6 และเปนบุคลากรภาควิชาเคมี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.0 ของผูท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 
 
ตอนท่ี 2   การศึกษาดานความคิดเห็น การมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

2.1 ผลการวิเคราะหดานความคิดเห็นและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรในการบริหาร
จัดการดานพัสดุ 

2.1.1 เรื่องท่ัวไป บุคลากรคณะวิทยาศาสตร เคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุคณะวิทยาศาสตร รอยละ 
74.3 และไมเคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุคณะวิทยาศาสตร รอยละ 25.7 บุคลากรท่ีเคยติดตอกับเจาหนาท่ีพัสดุ 
ใชบริการพัสดุเพ่ือขอขอมูล/ปรึกษา/ประสานงานดานพัสดุ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.7 สวนใหญบุคลากรมีการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุ สัปดาหละ 3- 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.0 บุคลากรมีชองทางการติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีพัสดุดวยการมาติดตอดวยตนเอง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.0 บุคลากรไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆท่ีเก่ียวกับงานดานพัสดุจากหนังสือเวียนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.7   

2.1.2 กรรมการดําเนินการดานพัสดุ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร เคยไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร  รอยละ 66.0 และไมเคยไดรับการแตงตั้ง คิดเปนรอยละ 34.0 
บุคลากรท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร มีการรับทราบวิธีปฏิบัติงานและ
ภาระหนาท่ีของการเปนคณะกรรมการ โดยรับทราบจากคําสั่งแตงตั้งในแตละครั้งมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 86.3 
บุคลากรท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพัสดุคณะวิทยาศาสตร มีความตองการรูปแบบ
คูมือการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ของการเปนคณะกรรมการใหอยูบนเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตร
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.5  

2.1.3 การควบคุมครุภัณฑ 
  บุคลากรคณะวิทยาศาสตรสวนใหญ ไมเคยนําครุภัณฑออกนอกอาคาร คิดเปนรอยละ 55.6 

สวนบุคลากรท่ีเคยนําครุภัณฑออกนอกอาคาร มีการทําบันทึกขอความหรือกรอกแบบฟอรมเพ่ือขออนุญาตจาก
หัวหนาหนวยงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.7 บุคลากรสวนใหญยังไมเคยเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บ
ครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 56.3 สวนบุคลากรท่ีเคยเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บครุภัณฑ ไดมีการทําบันทึกขอความหรือ
กรอกแบบฟอรมเพ่ือขออนุญาตจากหัวหนาหนวยงาน คิดเปนรอยละ 26.8 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มี
การดําเนินการเมื่อครุภัณฑท่ีดูแลรับผิดชอบเสีย ชํารุด ใชงานไมได โดยการแจงใหเจาหนาท่ีพัสดุรับทราบมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.6 บุคลากรสวนใหญมีระดับความรูเก่ียวกับการดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีรับผิดชอบบาง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 66.0 และมีความตองการรับทราบวิธีการบํารุงรักษาครุภัณฑดวยคูมือมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 57.6  

2.1.4 การเบิกจายพัสดุ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร มีความถ่ีในการเบิกจายวัสดุ เดือนละ 1-2 ครั้ง 
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.2 มีความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนในการเบิกจายวัสดุ คือ จะใชวัสดุใหหมดกอน
แลวจึงมาเบิกวัสดุ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.1 บุคลากรมีการแจงหรือนัดหมายลวงหนาใหเจาหนาท่ีพัสดุทราบ
กอนเบิกวัสดุไปใช คิดเปนรอยละ 59.7 และไมเคยแจงลวงหนา คิดเปนรอยละ 37.5 บุคลากรใหความคิดเห็น
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

เก่ียวกับระบบการเบิกจายวัสดุวามีข้ันตอนไมยุงยากซับซอน คิดเปนรอยละ 82.6 และ บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็น
ยินดกัีบการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบการเบิกจายวัสดุออนไลน คิดเปนรอยละ 92.4 และไมยินดีกับการเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบบการเบิกจายวัสดุออนไลน คิดเปนรอยละ 5.7  

2.2 ผลการศึกษาการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรท่ีมีตอการบริหาร
จัดการดานพัสดุ บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร ดานการวางแผนและการ
จัดหา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุอยูในระดับมาก คือ การดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีอยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางดี บุคลากรมีสวนรวม
ตอการบริหารจัดการดานพัสดุอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดดังน้ี 1) การมีสวนรวมในการกําหนด
คุณลักษณะของพัสดุท่ีตองการ 2) การมีสวนรวมตัดสินใจในการจําหนายครุภัณฑท่ีดูแลรับผิดชอบ และ 3) การมี
สวนรวมในการจัดทํางบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ และบุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการดาน
พัสดุอยูในระดับนอย ไดแก การมีสวนรวมในการตอรองราคา และจัดหาผูขาย/ผูรับจาง (ตารางท่ี 1) 

บุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร ดานคุณภาพการจัดหา
และการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ไดดังนี้ 1) วัสดุที่เบิกไปใชมีคุณภาพดีสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
2) การไดรับครุภัณฑท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการ 3) หนวยงานมีปริมาณวัสดุใหเบิกจายอยางเพียงพอ และ
ดานคุณภาพการใหบรกิารของเจาหนาท่ีพัสดุ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ความเต็มใจ
และอัธยาศัยในการใหบริการ และบุคลากรมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก 
ไดดังน้ี 1) คุณภาพการใหบริการโดยรวม 2) ความถูกตองแมนยําในการใหบริการ 3) ความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรท่ีมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพัสดุ 
             ดานการวางแผนและการจัดหา 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

การบริหารจัดการพัสดุดานการวางแผนและการจัดหา   x̄ S.D. ระดับการมีสวนรวม 
1. ทานมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณสําหรับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 2.83 1.06 ปานกลาง 
2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 2.78 1.05 ปานกลาง 
3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ตองการ 2.92 1.11 ปานกลาง 
4. ทานมีสวนรวมในการตอรองราคา และจัดหาผูขาย/ผูรับจาง 2.41 1.19 นอย 
5. ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติหนาที่เปนคณะกรรมการดําเนินการดานพัสดุ 2.72 1.18 ปานกลาง 
6. ทานดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบไดเปนอยางดี 3.71 0.84 มาก 
7. ทานมีสวนรวมตัดสินใจในการจําหนายครุภัณฑที่ดูแลรับผิดชอบ 2.84 1.21 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.89 0.87 ปานกลาง 

การบริหารจัดการดานพัสด ุ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. คุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ     
1.1 ทานไดรับครุภัณฑที่มีคุณลักษณะตรงตามความตองการ 3.84 0.63 มาก 
1.2 ทานไดรับครุภัณฑทันเวลาตอการใชงาน 3.63 0.73 มาก 
1.3 ทานไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบครุภัณฑในปริมาณที่เหมาะสม 3.56 0.81 มาก 
1.4 หนวยงานของทานมีปริมาณวัสดุใหเบิกจายอยางเพียงพอ 3.76 0.66 มาก 
1.5 หนวยงานของทานมีวัสดุหลากหลายชนิดใหเบิกจายตรงกับความตองการ 3.67 0.71 มาก 
1.6 วัสดุที่ทานเบิกไปใชมีคุณภาพดีสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค 3.87 0.59 มาก 

ภาพรวมดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสด ุ 3.72 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

 
ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 

บุคลากรชายและหญิงมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา ไมแตกตางกัน (p-value = 
0.055) และมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของ
เจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.451) (ตารางท่ี 3)  

บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.006) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรท่ีมี
อายุตั้งแต 36 ป ข้ึนไป มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 
36 ป โดยบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต 36 ปข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.491) (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุจําแนกตามเพศ 
เพศ n x̄ S.D t-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ชาย 69 3.03 0.94 1.93 0.055 
หญิง 75 2.75 0.79   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ชาย 69 3.92 0.50 0.76 0.451 
หญิง 75 3.86 048   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอายุ  
อาย ุ n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
นอยกวา 36 ป 30 2.46a 0.91 5.28* 0.006 
ต้ังแต 36 – 45 ป 69 2.94b 0.92   
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 45 3.10b 0.67   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
นอยกวา 36 ป 30 3.81 0.52 0.72 0.491 
ต้ังแต 36 – 45 ป 69 3.94 0.46   
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 45 3.87 0.50   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a, b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

การบริหารจัดการดานพัสด ุ x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
2. คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ    
   2.1 มีความรอบรูในกฎ ระเบียบ และงานที่ทํา 4.03 0.58 มาก 
   2.2 ความเต็มใจ และอธัยาศัยในการใหบริการ 4.22 0.59 มากที่สุด 
   2.3 ความถูกตอง แมนยาํในการใหบริการ 4.09 0.61 มาก 
   2.4 การประสานงาน/การติดตามงาน 4.05 0.66 มาก 
   2.5 การทํางานเปนทีม/การทํางานแทนกันได 3.93 0.76 มาก 
   2.6 การกําหนดขั้นตอนการทํางานทีช่ัดเจน 3.99 0.72 มาก 
   2.7 ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 4.08 0.66 มาก 
   2.8 คุณภาพการใหบริการโดยรวม 4.11 0.58 มาก 

ภาพรวมคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ 4.06 0.55 มาก 
ภาพรวมทัง้หมด 3.89 0.49 มาก 
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 36 – 45  ป (p-value = 0.031) และบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 46 ป 
ข้ึนไป (p-value = 0.005) (ตารางท่ี 5) บุคลากรท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผน
และการจัดหา ไมแตกตางกัน (p-value = 0.278) และมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.183) (ตารางท่ี 6) 

บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.001) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา ผูบริหาร/
หัวหนางาน และบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากร
สายวิชาการ โดยผูบริหาร/หัวหนางาน และบุคลากรสายสนับสนุน มีคะแนนเฉลี่ยของการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ ไมแตกตางกัน 
(p-value = 0.194) (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา

จําแนกตามอายุ 
การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา x̄ < 36 ป 36 – 45 ป ≥ 46 ป  

นอยกวา 36 ป 2.46 - 0.031(*)    0.005(*) 
ต้ังแต 36 – 45 ป 2.94  - 0.578 
ต้ังแต 46 ป ขึ้นไป 3.10   - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
   ขาราชการ/พนักงานราชการ(เงินแผนดิน) 67 3.01 0.73 1.29 0.278 
   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 60 2.78 0.91   
   พนักงานเงินรายได 17 2.76 1.22   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
   ขาราชการ/พนักงานราชการ(เงินแผนดิน) 67 3.95 0.46 1.72 0.183 
   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 60 3.80 0.53   
   พนักงานเงินรายได 17 3.97 0.40   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร จําแนกตามตําแหนงงาน  
ตําแหนงงาน n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ผูบริหาร/หัวหนางาน 15 3.49a 0.68 7.64* 0.001 
บุคลากรสายวิชาการ 98 2.71b 0.85   
บุคลากรสายสนับสนุน 31 3.16a 0.87   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ผูบริหาร/หัวหนางาน 15 3.91 0.42 1.66 0.194 
บุคลากรสายวิชาการ 98 3.85 0.50   
บุคลากรสายสนับสนุน 31 4.03 0.45   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a, b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 
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วารสารวิชาการ ปขมท. 7(2): 36 - 47  ยรรยง สุทธิวรรณ 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา บุคลากรสายวิชาการ มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับผูบริหาร/หัวหนางาน (p-value = 0.003) และบุคลากรสายสนับสนุน (p-value = 0.029) (ตารางท่ี 8) 

บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป และมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.012) เมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยของการมี
สวนรวมดานการวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป บุคลากรท่ีมี
ประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป และมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ ไมแตกตางกัน (p-value = 0.194) (ตารางท่ี 9) 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา
จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานตั้งแต 0 – 10 ป มีระดับการมีสวนรวม
ดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป (p-value = 
0.012) (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผนและการจัดหา

จําแนกตามตําแหนงงาน 
การมีสวนรวมดานการวางแผน 

และการจัดหา 
x̄ 

ผูบริหาร/ 
หัวหนางาน 

บุคลากร 
สายวิชาการ 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

ผูบริหาร/หัวหนางาน 3.49 - 0.003(*) 0.424  
บุคลากรสายวิชาการ 2.71  -    0.029(*) 
บุคลากรสายสนับสนุน 3.16   - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามประสบการณทํางาน  
ประสบการณทาํงาน n x̄ S.D t-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
ต้ังแต 0 – 10 ป 51 2.64 0.95 -2.56* 0.012 

มากกวา 10 ป ขึ้นไป 93 3.02 0.80   
2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
ต้ังแต 0 – 10 ป 51 3.86 0.50 -0.61 0.543 
มากกวา 10 ป ขึ้นไป 93 3.91 0.48   

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดานการวางแผน

และการจัดหาจําแนกตามประสบการณทํางาน 
การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา x̄ ตั้งแต 0 – 10 ป มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

ต้ังแต 0 – 10 ป 2.64 -  0.012(*) 
มากกวา 10 ป ขึ้นไป 3.02  - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
บุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (p-value = 0.004) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา
บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
แตกตางกับบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีคะแนน
เฉลี่ยของการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหามากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร (ตารางท่ี 11)  
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

บุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ 
และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 (p-value = 0.015) เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู พบวา บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชา
เคมี มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ี
พัสดุแตกตางกับบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ และภาควิชาเคมี มีคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ
มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรดาน
การวางแผนและการจัดหาจําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวา บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร มีระดับการมีสวนรวม
ดานการวางแผนและการจัดหาแตกตางกับบุคลากรสํานักงานเลขานุการ (p-value = 0.001) และบุคลากร
ภาควิชาเคมี (p-value = 0.031) และบุคลากรภาควิชาฟสิกสมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและ
การควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุแตกตางกับบุคลากรสํานักงานเลขานุการ (p-value 
= 0.020) และบุคลากรภาควิชาเคมี (p-value = 0.030) (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด  
สังกัดหนวยงาน n x̄ S.D F-test p-value 

1. การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
สํานักงานเลขานุการ 24 3.30a 0.95 3.61* 0.004 
ภาควิชาคณิตศาสตร 26 2.34b 0.79   
ภาควิชาเคม ี 36 3.00a 0.84   
ภาควิชาชวีวทิยา 17 2.98ab 0.66   
ภาควิชาฟสิกส 29 2.85ab 0.78   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 12 2.87ab 1.04   

2. ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสดุ 
สํานักงานเลขานุการ 24 4.06a 0.44 2.92* 0.015 
ภาควิชาคณิตศาสตร 26 3.90ab 0.41   
ภาควิชาเคม ี 36 4.00a 0.40   
ภาควิชาชวีวทิยา 17 3.77ab 0.48   
ภาควิชาฟสิกส 29 3.64b 0.54   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 12 3.97ab 0.63   

      * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 
a,  b

 สัญลักษณแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูเก่ียวกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจในภาพรวมของ

บุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
การมีสวนรวมและความพึงพอใจ x̄ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

การมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา 
1) สํานักงานเลขานุการ 3.30 - 0.001(*) 0.740 0.832 0.360 0.684 
2) ภาควิชาคณิตศาสตร 2.34  -    0.031(*) 0.142 0.225 0.462 
3) ภาควิชาเคม ี 3.00   - 1.000 0.978 0.997 
4) ภาควิชาชีววิทยา 2.98    - 0.995 0.999 
5) ภาควิชาฟสิกส 2.85     - 1.000 
6) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 2.87      - 

ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่พัสด ุ
1) สํานักงานเลขานุการ 4.06 - 0.816 0.997 0.391   0.020(*) 0.994 
2) ภาควิชาคณิตศาสตร 3.90  - 0.947 0.961 0.358 0.998 
3) ภาควิชาเคม ี 4.00   - 0.557   0.030(*) 1.000 
4) ภาควิชาชีววิทยา 3.77    - 0.945 0.879 
5) ภาควิชาฟสิกส 3.64     - 0.338 
6) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 3.97      - 

     * นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาการใหบริการของหนวยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มีดังน้ี 
4.1 ควรมีการเบิกจายพัสดุอยางเปนระบบ คนเบิกกับคนใชควรเปนคนๆ เดียวกันไมใชใหเจาหนาท่ี

เบิกแลวอาจารยเปนคนใช ทําใหไมทราบความตองการการใชงานท่ีแทจริงวาใครตองการใชอะไรบาง  
4.2 ใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการ  
4.3 ควรมีการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองในหองเรียนรวมอยางสม่ําเสมอ  
4.4 สิ่งของท่ีซื้อมาหมดอายุใชงานเร็ว ตองการใหจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพเพ่ือการใชงานท่ียาวนานกวา  
4.5 การเบิก - จายควรใชการ scan barcode เพ่ือความสะดวก  
4.6 ควรทําบัญชีเบิกจายใหถูกตองชัดเจนโปรงใส  
4.7 การซื้อครุภัณฑบางรายการควรสอบถามความคิดเห็นของอาจารยในภาควิชากอนดําเนินการ  
4.8 ควรใหมีการดาวนโหลดเอกสารทาง Home Page 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยขออภิปรายผลในภาพรวม ดังน้ี 

จากผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการพัสดุ
ดานการวางแผนและการจัดหา พบวา อยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นวาการใหบุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการวางแผนและจัดหาพัสดุยังมีประสิทธิภาพไมดีพอ อาจเปน
เพราะการบรหิารจัดการของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน ทําใหการรับขอมูลขาวสารของบุคลากรในหนวยงาน
ไมท่ัวถึง และผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร 
ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูในระดับมาก
เปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา (2557) ความพึงพอใจตอการใหบริการของกลุมงานพัสดุ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวาการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี ทําให
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรท่ีมาใชบริการเกิดความพึงพอใจ 
    จากผลการเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยพ้ืนฐานกับการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
ท่ีมีตอการบริหารจัดการพัสดุดานการวางแผนและการจัดหาน้ัน พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ และอาชีพแตกตางกัน 
มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวมไมแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีอายุ ตําแหนงงาน 
ประสบการณการทํางาน และสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหา
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญญาภา และพิพัฒน (2558) บุคลากรท่ี
มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลักษณะสวนบุคคล ไดแก สํานัก อายุ และ
ประสบการณการทํางาน ท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน จากผลการวิจัย บุคลากรท่ีมีอายุมาก มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอย และบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางาน
ยาวนาน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณ
ทํางานนอย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผลท่ีไดมีความสอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริง สวนปจจัยพ้ืนฐานดาน
ตําแหนงงาน พบวา บุคลากรท่ีเปนผูบริหาร/หัวหนางาน และบุคลากรสายสนันสนุน มีระดับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสายวิชาการ แสดงใหเห็นวา การจัดทํางบประมาณใน 
แตละครั้ง สวนใหญจะเปนผูบริหารกับเจาหนาท่ีท่ีเปนผูดําเนินการ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ และปจจัยพ้ืนฐานดานการสังกัดหนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา
คณิตศาสตร ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกส และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัย 
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การศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มน. 

พบวา บุคลากรท่ีสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร มีระดับการมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดหานอยท่ีสุด และ
แตกตางกับสํานักงานเลขานุการอยางมีนัยสําคัญ แสดงวา บุคลากรภายในภาควิชาคณิตศาสตรมีสวนรวมในการวางแผน
และการจัดหานอย จึงควรมีการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารจัดการภายในภาควิชา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตรไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและการจัดหามากข้ึน  

จากผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยพ้ืนฐานกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ตอการบริหารจัดการดานพัสดุคณะวิทยาศาสตร น้ัน พบวา บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการและภาควิชาเคมี 
มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ
ในภาพรวมท้ังหมด มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสวนใหญเจาหนาท่ีพัสดุ
ของภาควิชาจะตองปฏิบัติงานอยางอ่ืนท่ีไมใชงานดานพัสดุเพียงอยางเดียว ทําใหการบริหารจัดการงานดาน
พัสดุของตนเองขาดประสิทธิภาพ มีความลาชาและอาจสงผลตอคุณภาพการใหบริการบุคลากรภายในภาควิชาน้ัน 
ดังน้ัน ผูบริหารจึงควรชวยปรับแกไขขอบกพรองเพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุท่ีสังกัดภาควิชามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอการบริหารจัดการ
ดานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ปจจัยพื้นฐานกับการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร มีผลดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะหดานการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการดานพัสดุ 
คณะวิทยาศาสตร พบวา บุคลากรมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพัสดุของคณะวิทยาศาสตร ดานการวางแผน
และการจัดหา อยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ บุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานพัสดุ
คณะวิทยาศาสตร ดานคุณภาพการจัดหาและการควบคุมพัสดุ และคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุ อยูใน
ระดับมากเปนสวนใหญ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและการมีสวนรวมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรตอ
การบริหารจัดการดานพัสดุของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จําแนกตามปจจัยพ้ืนฐาน มีดังน้ี  

1) บุคลากรท่ีมีเพศ และอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาใน
ภาพรวม ไมแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรท่ีมีอายุตั้งแต 36 ป ข้ึนไปมีคะแนนเฉลี่ยดานการวางแผน
และการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรท่ีมี
ตําแหนงงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยผูบริหาร/หัวหนางานและบุคลากรสายสนันสนุน มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการมีสวนรวมดาน
การวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสายวิชาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรท่ีมี
ประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการมี
สวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานไมเกิน 10 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการวางแผนและ
การจัดหาในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ มีคะแนนเฉลี่ย
เก่ียวกับการมีสวนรวมดานการวางแผนและการจัดหาในภาพรวม มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ตําแหนงงาน และประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุใน
ภาพรวมท้ังหมด ไมแตกตางกัน สวนบุคลากรท่ีสังกัดหนวยงานแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพ
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การจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมท้ังหมด แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ โดยบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการและภาควิชาเคมี มีคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับความพึงพอใจ
ดานคุณภาพการจัดหา/การควบคุมพัสดุ และดานคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีพัสดุในภาพรวมท้ังหมด 
มากกวาบุคลากรสังกัดภาควิชาฟสิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกตุจันทร จําปาไชยศรี 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนามัย นาอุดม 3) ดร.กัลยา บุญหลา 
4) อาจารยหนูเพียร เทพมงค  5) นางสาวนาตอนงค จันทรแจมแจง หัวหนางานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 
6) นางเพชรรัตน เมนคํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีไดสนับสนุน
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหรายงานการศึกษาวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ  
ผูวิจัย จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท่ีใหความอนุเคราะหตรวจ
แบบสอบถาม ตลอดท้ังใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามจนสมบูรณ สามารถใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณบุคลากรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกทานที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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