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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยัเร่ืองปัญหาและแนวทางการพฒันางานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาการบริหารจดัการงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีด าเนินการอยู ่และเพื่อเป็นแนวทางการพฒันางานพสัดุใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับงานพสัดุ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล         
ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษท์ั้งหมด จ านวน 123 คน แบ่งตามสายการปฏิบติังาน จ านวน 2 สาย คือ
บุคลาการสายวทิยาการสุขภาพ จ านวน 63 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 60 คน โดยบุคลากรเกือบ
ทั้งหมดของโรงพยาบาลมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นพสัดุแทบทั้งส้ิน เช่น เคยไดรั้บการแต่งตั้งให้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดราคา
กลาง เป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจรับ/ตรวจการจา้ง
พสัดุ เป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมงาน เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดราคาประเมินพสัดุท่ีจ  าหน่ายแต่ละ
ประเภท รวมถึงเป็นผูดู้แลพสัดุประจ าแผนก/ฝ่าย เป็นผูต้รวจสอบพสัดุประจ าปีของโรงพยาบาลฯ ผูว้ิจยัใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ี เป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นการสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอ้ค าถาม จ านวน 5 ขอ้  ตอนท่ี 2 (2.1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ รวม 4 ดา้น โดยมี
ลกัษณะเป็นการสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) แนวคิดของไลเคิร์ต ( Likert,1967 ) 
แบ่งระดบัของปัญหาออกเป็น 5 ระดบั ตอนท่ี 2 (2.2) แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพฒันางานพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีลกัษณะเป็นการสอบถามแบบจดัเรียงล าดบัตั้งแต่
อนัดบัท่ี 1 อนัดบัท่ี 2 และอนัดบัท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อหาค่าน ้ าหนกัของแนวทางการพฒันางานพสัดุ 
เพื่อการปรับปรุงก่อน-หลังตามล าดับตามความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด ตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลแบบขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการงานพสัดุของโรงพยาบาล
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มีลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open Ended Questions)  
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เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารจดั
งานพสัดุของโรงพยาบาลเพื่อการพฒันางานพสัดุใหม้ากยิง่ข้ึน  
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย        
วลยัลกัษณ์ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงจากระดบัปัญหามากท่ีสุดไปหาระดบัปัญหานอ้ย
ท่ีสุดจะได้ผล คือ ด้านการควบคุมพสัดุ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.703 ด้านการ
บ ารุงรักษาพสัดุ มีค่าเฉล่ีย อยูท่ี่ 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.633 ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ มีค่าเฉล่ีย อยู่
ท่ี 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.704 และดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.81 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 0.700 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบเพศกับปัญหาการบริหารงานพัสดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.545 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีไม่แตกต่างกนั ประเภทสาย
งานบุคลากรกับปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีค่า              
Sig = 0.000 แสดงวา่ ประเภทสายงานบุคลากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน ระดับการศึกษากับปัญหาการบริหารงานพัสดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.007 แสดงวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.002 แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั เคยไดรั้บการ
แต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับงานพสัดุกับปัญหาการบริหารงานพสัดุ มีค่า Sig = 0.000 แสดงว่า               
กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับงานพสัดุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหา          
การบริหารงานพสัดุท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ค าส าคัญ : ปัญหาการบริหารงานพสัดุ, แนวทางการพฒันางานพสัดุ 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญท่ีจะท าให้หน่วยงาน                      
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน่ืองจากเป็นงานท่ีสนบัสนุนและให้บริการแก่ฝ่าย แผนกและส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการการเรียนการสอนและบริการทางการแพทยต์ามแผนงานโครงการต่างๆ 
ท่ีไดว้างแผนไว ้ใหมี้ส่ิงของอ านวยความสะดวก มีอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง  



ตลอดจนมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี งานพสัดุจึงมีความส าคญัท่ีท าให้การบริหารงานทุกประเภทประสบ
ความส าเร็จทุกองค์กรของรัฐ และเอกชน จึงให้ความส าคญักบังานพสัดุ เพราะงบประมาณท่ีได้รับจะถูก
น าไปใชใ้นการจดัหาพสัดุหรือวสัดุ ซ่ึงหมายถึง ส่ิงของ อุปกรณ์ อะไหล่ ของใชเ้บ็ดเตล็ดต่างๆ เป็นส่ิงของ
ประเภทคงรูป และประเภทใช้แล้วหมดไป  ฉะนั้นการด าเนินงานพสัดุท่ีดี คือ การจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพ       
ใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า การดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้คงสภาพอยูเ่สมอ ไม่ช ารุดเสียหาย มีการใชจ่้ายอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ประหยดั ซ่ึงงานพสัดุจะเร่ิมด าเนินการตั้ งแต่ก าหนดความต้องการวางแผนการใช้จ่าย          
การจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายการควบคุม การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพสัดุของทางราชการท่ีไม่มีความ
จ าเป็น ส าหรับการด าเนินการดงักล่าว ให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนงัสือเวียนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีเป้าหมายท่ีเป็นท่ีพึ่ งด้านสุขภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน โดยมีแนวทางในการบริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ให้มีความส าคญักบั 3 เร่ือง คือ องคก์ร บุคลากร ผูม้าใชบ้ริการ โดยจะใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนไดม้ากถึง 1,000,000 คนต่อปี โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ไดเ้ปิดให้บริการ
ประชาชน เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ตั้ งอยู่ท่ีอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์              
ในรูปแบบของโรงพยาบาลน าร่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเตรียมความพร้อมดา้นอ่ืนๆ 
ก่อนจะเปิดท าการโรงพยาบาลเต็มรูปแบบในปี 2564 ซ่ึงจะเปิดให้บริการ 120 เตียง และปี 2565 จะเปิดให้บริการ 
419 เตียง โดยการพฒันายงัคงต้องใช้เวลาในการด าเนินการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา         
คุณภาพงานและบุคลากรใหต้อบสนองต่อวสิัยทศัน์และพนัธกิจของโรงพยาบาลและมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

จึงจ าเป็นตอ้งจดัหายา เวชภณัฑ์มิใช่ยา วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์วสัดุอ่ืน ครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ รวมถึงการจดัการภูมิทศัน์ภายในและภายนอกให้มีคุณภาพเตรียมไวอ้ยา่งเพียงพอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การด าเนินงานพสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การจดัการ
โรงพยาบาลส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์แต่ในขณะเดียวกนั ถา้ด าเนินงานพสัดุโดยขาดประสิทธิภาพ ยอ่มท า
ใหก้ารท างานเกิดความล่าชา้ ส้ินเปลืองงบประมาณและดอ้ยประสิทธิภาพ เกิดผลเสียต่อการผลิตบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละการใหบ้ริการสุขภาพอยา่งมาก  
 ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันางานพสัดุโรงพยาบาล ศูนยก์ารแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพฒันางานพสัดุ
ของแผนกพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ให้มีความถูกตอ้งตามระเบียบรวดเร็วทนั
ต่อความตอ้งการ มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ต่อไป 
 
 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันางานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

สมมติฐานของการวจัิย 
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ คือ 
1. สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล              
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

3. สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

4. สมมติฐานท่ี 4 ประเภทสายงานของบุคลากรท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

5. สมมติฐานท่ี 5 ต าแหน่งคณะกรรมการท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งเก่ียวกบังานพสัดุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตของการวิจัยเร่ืองปัญหาและแนวทางการพัฒนางานพัสดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างประชากร เป็นบุคลากรทั้งหมดท่ีสังกดัโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลัย       

วลยัลกัษณ์ ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 รวมทั้งส้ิน 123 คน ประกอบดว้ย บุคลากรสายวทิยาการสุขภาพ จ านวน 
63 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 60 คน 

2. ขอบเขตของเน้ือหา ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัญหาการบริหารงานพสัดุและแนวทางการพฒันางานพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ ครม. และหนงัสือเวยีนต่างๆ 
เช่น พระราชบญัญติัและระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ. 2535 
รวม 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 

3. ขอบเขตตวัแปร 
3.1 ตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร คือ เพศ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังาน ประเภทสายงานของบุคลากรต าแหน่งท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ 
3.2 ตวัแปรตาม คือ ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ รวม  

4 ดา้น คือ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุและดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 



 
ประโยชน์ทีค่าดว่าได้รับ 

1. ท าใหรู้้ถึงปัญหาของการบริหารงานพสัดุของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
2. ท าให้สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานพสัดุของโรงพยาบาลศูนย์
การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

3. ท าให้สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับปรุงการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีพสัดุของแผนกพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการงานพสัดุ 

ความหมายของการจดัซ้ือจดัจา้ง  
ส านกับริหารกลาง (2561, หนา้ 1 ) กล่าววา่ การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

พสัดุโดยการซ้ือจา้ง เช่าแลกเปล่ียน (หรือท่ีก าหนดในกฎกระทรวง)ท่ีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามท่ีก าหนดใน พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

เฉลิมชยั อุทการ (2561, ในวารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 
1 ม.ค.-มี.ค.63, หน้า 58) กล่าวว่า การจดัหาพสัดุ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีปฏิบติั เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงพสัดุท่ีตอ้งการโดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบั 

รัชดาพร บุญตา (2561, หนา้ 6) การจดัหาพสัดุ หมายถึงการด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงส่ิงของดว้ยวิธีการ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็วและถูกตอ้ง เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของ
โรงเรียนและเป็นไปตามแผนการปฏิบติังานพสัดุ 

สรุปไดว้า่ การจดัซ้ือจดัจา้ง หมายความวา่ การด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงพสัดุ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ซ้ือ 
จา้ง เช่า แลกเปล่ียน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ความหมายของการบริหารพสัดุ  
จนัทร์จิรา กาฬบุตร (2561,หน้า 5) กล่าวว่า “การบริหารพสัดุ” หมายถึง การเก็บ การบนัทึก การ

เบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบการบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 
นายวรรณชัย รังสี (2550, หน้า 11) กล่าวไวว้่า “การบริหารพสัดุและสินทรัพย์” หมายถึง การ

ด าเนินการพื่อให้ได้มาซ่ึง วสัดุ ครุภณัฑ์ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีคุณภาพและใช้ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าหรือผลตอบแทนสุงสุดตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การ



ด าเนินการจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย ์การจดัหาพสัดุ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษระเฉพาะ 
การจดัซ้ือจดัจา้ง การควบคุม บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ  

เฉลิมชยั อุทการ (2561, ในวารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 
1 ม.ค.-มี.ค.63, หนา้ 58) กล่าวไวว้า่ การบริหารงานพสัดุ หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัพสัดุ เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงพัสดุ โดยมีขั้นตอนตั้ งแต่การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การซ่อมบ ารุง และการจ าหน่ายพัสดุ 
องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะสนบัสนุนและสนองความตอ้งการในการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานพสัดุ หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุโดยวิธีต่างๆ รวมถึงการ
ดูแลซ่อมแซม การควบคุมพสัดุ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพสัดุ และการจ าหน่ายพสัดุ 

ความหมายของการควบคุมพสัดุ  
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ( 2555, 2) กล่าววา่ การควบคุม หมายถึง 

การลงบญัชีวสัดุหรือทะเบียนคุมทรัพยสิ์น การเก็บรักษาพสัดุการเบิกพสัดุการจ่ายพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ 
เป็นส่วนหน่ึงของวงจรการบริหารงานพสัดุ  
 เฉลิมชยั อุทการ (2561, ในวารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 
1 ม.ค.-มี.ค.63, หนา้ 58) กล่าวไวว้า่ การควบคุมพสัดุ (Inventory Control) หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการ
จดัการพสัดุโดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีพสัดุท่ีตอ้งการใช้งานให้
เพียงพอ มีจ านวนไม่มากจนเกินไป และไม่นอ้ยจนเกินไป เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณขององคก์ร 
 รัชดาพร บุญตา (2561, หนา้ 6)  กล่าวไวว้า่ การควบคุมพสัดุ หมายถึง การด าเนินการ เพื่อให้มีพสัดุ
ตามความตอ้งการและมีคุณภาพ โดยวิธีการควบคุมลงบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐานการจดัเก็บการเบิกจ่ายการให้ยืม 
การตรวจสอบพสัดุประจ าปีซ่ึงตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ 

สรุปไดว้า่ การควบคุมพสัดุ หมายถึง การด าเนินการจดัการพสัดุ โดยการเก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภยั และให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชีหรือทะเบียน การด าเนินการบนัทึกพสัดุลงบญัชีหรือ
ทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ และการด าเนินการเบิกจ่ายพสัดุโดยมีหลกัฐานการเบิกจ่ายไวเ้ป็นส าคญั 

ความหมายของการบ ารุงรักษาพสัดุ 
 เฉลิมชยั อุทการ (2561, ในวารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 
1 ม.ค.-มี.ค.63, หนา้ 58) กล่าวไวว้า่ การซ่อมบ ารุง (Maintenance) หมายถึง การกระท าใดๆ ท่ีมีความมุ่งหมาย
ท่ีจะรักษาพสัดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านได ้เช่น การท าความสะอาด การตรวจสอบสภาพ การวดัและ
การทดสอบการซ่อมแซม การดดัแปลงแก้ไข รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลในการซ่อมบ ารุง เพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์และประเมินค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงรักษา 
 รัชดาพร บุญตา (2561, หนา้ 6) กล่าวไวว้า่ การบ ารุงรักษา หมายถึง การด าเนินการดูแลรักษาพสัดุให้
อยูใ่นสภาพดีและสามารถใชง้านไดโ้ดยจดัท าแผนคู่มือเก่ียวกบัการใชแ้ละบ ารุงรักษาพสัดุ 

 สรุปไดว้า่ การบ ารุงรักษาพสัดุ หมายถึง การด าเนินการโดยวิธีต่างๆ เพื่อบ ารุงป้องกนัการช ารุดของ
พสัดุ และการด าเนินการซ่อมแซมพสัดุท่ีช ารุดใหส้ามารถใชง้านไดดี้ดงัเดิม 



 
 
ความหมายของการจ าหน่ายพสัดุ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2561,หนา้ 1) กล่าวไวว้า่ การจ าหน่ายพสัดุ หมายถึง การตดัยอดพสัดุ 
อนัไดแ้ก่ วสัดุ ครุภณัฑ์ ออกจากบญัชีคุม โดยด าเนินการปลดพสัดุในครอบครองของส่วนราชการนั้น ออก
จากความรับผดิชอบดว้ยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ การขาย การโอน การแลกเปล่ียน การแปรสภาพ หรือการท าลาย 
 เฉลิมชยั อุทการ (2561, ในวารสารการบญัชีและการจดัการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 
1 ม.ค.-มี.ค.63, หนา้ 58) กล่าวไวว้า่ การจ าหน่ายพสัดุ (Disposal) หมายถึง การตดัยอดพสัดุออกจากบญัชีคุม 
โดยการด าเนินการปลดพสัดุในครอบครองของหน่วยงานออกจาก   ความรับผิดชอบดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ 
การขาย การโอน การบริจาค การแลกเปล่ียน การน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนรวมถึงการแปรสภาพหรือท าลาย 

รัชดาพร บุญตา (2561, หนา้ 6) กล่าวไวว้า่ การจ าหน่ายพสัดุ หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัพสัดุท่ี
เกิดความช ารุด เสียหาย เส่ือมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ดีดังเดิมและเกิดจากการขายการสูญหาย
แลกเปล่ียน โอนท าลายได้อย่างถูกตอ้งตามระเบียบและเป็นไปตามสภาพจริง โดยมีการจดัท าเอกสารเป็น
หลกัฐาน 
 สรุปได้ว่า การจ าหน่ายพสัดุ หมายถึง การด าเนินการตัดรายการพสัดุท่ีตรวจสอบแล้วว่าช ารุด 
เสียหาย เส่ือมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได ้โดยวิธีการขายทอดตลาด การโอน การบริจาค การแลกเปล่ียน 
การท าลาย การตดัรายการพสัดุนั้นเป็นสูญ รวมถึงการตดัรายการพสัดุนั้นออกจากบญัชีคุมพสัดุ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัของการบริหารงานพสัดุท่ีมีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุของนกัวิชาการพสัดุ
ในมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ( นายเฉลิมชยั อุทการ ,2020 ) 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารงานพสัดุ เพื่อการควบคุมวสัดุ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ( สุริยนั นิลทะราช* 1 , สมบูรณ์ ชาวชายโขง 2 ,2020 ) 

งานวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานพสัดุผา่นระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ( ชุติมา สรรพโส* 1 , สายนัต ์บุญใบ 2 , วรีะวฒัน์ ดวงใจ 3 ,2020 ) 

งานวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุและสินทรัพย์ของ
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ( รัชฎาพร มณเฑียร * 1 , จิณณวตัร ปะโคทงั 
1 , 2017 ) 

งานวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานพสัดุในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( วศิรุต อุดมลาภ, ไชยา ภาวะบุตร, ภิญโญ ทองเหลา , 2557 ) 

งานวิจยัเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานพสัดุในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ( อดิศกัด์ิ ศรีนา, สายนัต ์บุญใบ, ระภีพรรณ ร้อยพิลา, 2019 ) 



งานวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารงานพสัดุขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสกลนคร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( เยาวรักษ ์ฉตัรวไิล* 1 , ละมยั ร่มเยน็ 2 , จิตติ กิตติเลิศไพศาล 3 , 2018 ) 

งานวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐแนวใหม่ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติังานบุคลากรดา้นพสัดุในมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ( ปวริศา แสงค า* 1 , 2019 ) 

งานวจิยัเร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 ( ดรัณภพ เยน็วฒันา* 1 , ธวชัชยั ไพใหล 1 , ประภสัร สุภาสอน 2 ,2019 ) 

งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจ้างเหมางานดูแลภูมิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพ ต่อราคาของนกัวชิาการพสัดุ มหาวทิยาลยัมหิดล ( วริาวรรณ ฉายรัศมีกุล*1, อนงค ์ตงัสุหน 1,2019 ) 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรทั้งหมดท่ีสังกดัโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์ จ านวน 123 คน เน่ืองจากบุคลากรของหน่วยงานน้ีทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานหรือได้รับ
การแต่งตั้ งให้เป็นคณะกรรมการชุดใดชุดหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับงานพัสดุ เช่น รับผิดชอบในการจัดท า
คุณลกัษณะของพสัดหรือเป็นผูต้รวจรับพสัดุ เป็นตน้ ทั้งน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มประชากรแบบเจาะจง ทั้งหมด จ านวน 
123 คน โดยแบ่งบุคลากรของโรงพยาบาลตามประเภทสายงานท่ีปฏิบติัได้ 2 สายงาน คือ บุคลากรสาย
วทิยาการสุขภาพ จ านวน 63 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 60 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวบขอ้มูลในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัญหาการบริหารงานพสัดุและแนวทางการพฒันางานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ในการแกไ้ขปรับปรุง 
และพฒันาการบริหารงานพสัดุ ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ ครม. และหนงัสือเวียนต่างๆ รวม 4 ดา้น คือ 
ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุและดา้นการจ าหน่ายพสัดุ 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นการสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีขอ้ค าถาม จ านวน 5 ขอ้ ตอนที่ 
2 (2.1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเด็นปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ รวม 4 ดา้น คือ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษา
พสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ โดยมีลกัษณะเป็นการสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) แบ่ง
ระดบัของปัญหาออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัปัญหามากท่ีสุด ระดบัปัญหามาก ระดบัปัญหาปานกลาง ระดบั
ปัญหาน้อย ระดับปัญหาน้อยท่ีสุด ตอนที่ 2 (2.2) แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนางานพัสดุ



โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีลกัษณะเป็นการสอบถามแบบจดัล าดบัความส าคญั 
รายละเอียด คือ อนัดบัท่ี 1 ให้ค่าน ้ าหนกัคะแนน 3 คะแนน อนัดบัท่ี 2 ให้ค่าน ้ าหนกัคะแนน 2 คะแนน และ
อนัดบัท่ี 3 ใหค้่าน ้าหนกัคะแนน 1 คะแนน เพื่อหาค่าน ้าหนกัของแนวทางการพฒันางานพสัดุ ในการปรับปรุง
ก่อน-หลงัตามล าดบั ตามความคิดเห็นของบุคลากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ทั้ง 4 ดา้น 1) ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุ 2) ดา้นการควบคุมพสัดุ 3) ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ 4) ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลแบบขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อการบริหารจดัการงานพสัดุของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open Ended Questions) จ  านวน 1 ขอ้ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารจดังานพสัดุของ
โรงพยาบาล เพื่อการพฒันางานพสัดุใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

ผลการวจัิย การอภิปลายผลและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวจัิย  
จากการศึกษาปัญหาการบริการพสัดุและแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุของโรงพยาบาล    

ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเพศ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ประเภทสายงานของบุคลากร ต าแหน่งท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการเก่ียวกับงานพัสดุ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ านวนทั้งหมด 123 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 100  มีขอ้ควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล “จ าแนกตามเพศ” พบวา่ เพศกบัปัญหา
การบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.545 แสดงว่า เพศท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคล “จ าแนกตามระดบัการศึกษา” พบว่า 
ระดบัการศึกษากบัปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  มีค่า       
Sig = 0.007 แสดงว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนย์
การแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

3. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคล “จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน” พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัปัญหาการ
บริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.002 แสดงวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงพยาบาล              
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 



 
4. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคล “จ าแนกตามประเภทสายงานบุคลากร” 

พบวา่ ประเภทสายงานบุคลากรกบัปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ มีค่า Sig = 0.000 แสดงวา่ ประเภทสายงานบุคลากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาการบริหารงานพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนบุคคล “จ าแนกตาม
ต าแหน่งท่ีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกบังานพสัดุ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับงานพสัดุกับปัญหาการบริหารงานพสัดุ มีค่า Sig = 0.000 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก่ียวกบังานพสัดุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาการบริหาร   
งานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การอภิปลายผล  

ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงจากระดบัปัญหามากท่ีสุดไปหาระดบัปัญหาน้อยท่ีสุดจะไดผ้ล คือ ดา้นการควบคุม
พสัดุ ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุและดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เจา้หนา้ท่ี
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตอ้งศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ ครม. และหนงัสือเวียนต่างๆ รวมถึง
คู่มือ แนวทางปฏิบติังานใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมเขา้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้งแม่นย  าไม่ให้
เกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน  

1. ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลฯ ดา้นการควบคุมพสัดุ จะพบวา่ระดบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่
ในระดบัมาก และหัวขอ้ท่ีมีระดบัปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาการเคล่ือนยา้ยพสัดุโดยไม่รายงานขอ้มูลแก่
ผูดู้แลทราบ ท าให้เสียเวลาในการคน้หา ติดตามและตรวจสอบพสัดุนั้น ซ่ึงอาจจะเกิดจากความเร่งด่วนใน
ความจ าเป็นตอ้งใช้งาน จึงหากตอ้งรายการการเคล่ือนยา้ยเกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดจากความไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในการเคล่ือนยา้ยพสัดุของผูป้ฏิบติังานเอง 

2. ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลฯ ด้านการบ ารุงรักษาพสัดุ จะพบว่าระดบัปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนอยูใ่นระดบัมาก และหวัขอ้ท่ีมีระดบัปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาจากการขาดคู่มือการปฏิบติังานและวิธีการ
บ ารุงรักษาฉบับย่อติดอยู่กับพสัดุ ซ่ึงอาจจะเกิดจากผูดู้แลพสัดุหรือเคร่ืองมือต่างๆ ละเลยหรือไม่เห็น
ความส าคญัของการมีคู่มือการปฏิบติังานและวธีิการบ ารุงรักษาฉบบัยอ่เพื่อง่ายต่อการแกไ้ขเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

3. ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลฯ ดา้นการจ าหน่ายพสัดุ โดยรวมและรายด้าน จะพบว่า
ระดบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมาก และหวัขอ้ท่ีมีระดบัปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดความรู้
ในการก าหนดหรือการประเมินราคาพสัดุแต่ละประเภทก่อนมีการจ าหน่ายตามระเบียบ ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินราคาในการจ าหน่ายพสัดุไม่เขา้ใจวธีิการค านวณหาค่าของพสัดุ 



4. ปัญหาการบริหารงานพสัดุโรงพยาบาลฯ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ จะพบว่าระดบัปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนอยูใ่นระดบัมากและหวัขอ้ท่ีมีระดบัปัญหามาก ซ่ึงอาจจะเกิดจากงานธุรการมีขั้นตอนในการเสนอเอกสาร
ใหล้งนามโดยผา่นหลายหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัญหาการบริการพสัดุและแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุของโรงพยาบาล
ศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

ด้านการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ คือ บุคลากร          
ผูต้อ้งการใชพ้สัดุตอ้งก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะของพสัดุให้ครบถว้นชดัเจน และ
เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตอ้งศึกษา กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ ครม. และหนงัสือเวยีน รวมถึง
คู่มือ แนวทางปฏิบติังานใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมเขา้รับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้งแม่นย  าไม่ให้
เกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

ด้านการควบคุมพสัดุของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คือ แผนกพสัดุ
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ควรน าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการตรวจสอบพสัดุ 
เพื่อความถูกตอ้งรวดเร็ว 

ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ คือ แผนกพสัดุควรมี
การวางแผนก าหนดการเขา้บ ารุงรักษาเคร่ืองประจ าเดือน ประจ าไตรมาส หรือประจ าปี โดยประมาณการตาม
ความจ าเป็นของพสัดุแต่ละประเภท 

ดา้นการจ าหน่ายพสัดุของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ คือ ผูดู้แลพสัดุควรมี
การปรับปรุงทะเบียนพสัดุท่ีได้จ  าหน่ายไปแล้วให้เป็นปัจจุบนั และควรก าหนดรอบการจ าหน่ายพสัดุให้
ชดัเจนเพื่อลดจ านวนคร้ังในการจ าหน่ายพสัดุในแต่ละปี เพื่อแจง้ใหทุ้กหน่วยงานรับทราบ 
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